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dolnego karbonu
wyroznlano dotąd
turneju, rozpoznane
na Czarnowie i Karczówce. Opisano stąd skały
krzemionkowe,w tym także lidyty.
W 'Ostatnich lataeh udowodniono, że na Karczówee występują ponadto
skały margliste z trylobita'mi (badania H. Osmólskiej), reprezentujące
prawdopodobnie piętro Gattendorfia. Stwierdzono również, że IVV żyłach
nep:tunicznych przecinających fran naw'zgórzu Dalnia (fig. 1), obok licznych mikro- i makroelernemów organicznych farnenu, wys:tępująwskaź
niki niemal pełnego turneju wykS'z'tałconegow facji wapiennej (M. Szulczewski, 1973).
Rozbudowa osiedla Czarnów w
udostępniła dla badań geologieznyeh szereg prac ziemnych i odsłonięć, wykonanych pod inwestycje
komunalne. Oberwacje terenowe, które dotyczą turneju i nieznanego dow synklinie kieleckiej wizenu,_ wykorzystano dla prac kartograficzi stratygraficznych Oddziału Swiętokrzyskiego Instytutu Geologicznego w Kielcaeh ,ep. Filonowicz, H. Żakowa, 1973). Tu znajduje się kolekpróbek i fauny (kat. nrOS-141), zebrana w 1966 r. i w latach 1970-1972.
Autorka składa najserdeczniejsze podziękowanie mgrowi P. Filonowiczowi za przekazanie materiałów dotyczących wizenu, doc. dr hab. H. Osmólskiej za 'Oznaczenia trylobitów,
H. Topaczewskiej za staranne wykonanie zdjęć fauny oraz :mgr M.
za ogólne uwagi G petrografii
skał.

CHARAiKTERYSTYKA NOWYCH
GEOLOGICZNYCH
Omawiane n'lze] materiały
z północnego skrzydła synkliny
• Najstarsze .osady .u.U..L'--""y. ...,c:; do turneju autorka zbadała w
i~n''7'Y.,..rT.r.. h przekopach wykonanych w
szpitala wojewódzkiego. RGz'Osadów wynosi tu od 270
od 20 do 80° na połudpołudniowy zachód (fig.
osady nie różnią się

fi.J.\;;J.c:; .... fi.Jlc:;

.... J.q,.J;;J.'\Ji:I ....

Problem wizenu w synklinie kieleckiej

od warstw zarębiańskich .opisanych 'z synkliny łagowskiej, gałęzickiej,
miedzianogórskiej i z rejonu Bolechowic (H. Żakowa, 1962a, 1967, 1971;
H. Żakowa, J. Pawłowska, 1966). Analiza mikroskopowa wskazuJe, że
głównym składnikiem jest kryptokrystaliczna lub nliej:scami mikrokrystaliczna krzemionka, k:tóra częstowystępvj e 'w kolistych skupieniach.
Z krzemionką przemieszana jest nieiwielka ilość detrytycznego kwaT'cu
i minerałów ilastych, wykształconych w -formie łusek i pręcików ułożonierównomiernie lub kierunkowo; podkreślają one teksturę równopewnych fragmentów skał. W f.ormie smug występują również łu
seczki muskowitu ;oraz substancja :węglista i żelazista. Częste 'miejscami
ośródki radiolarii zajmuje bezpostaciowa krzemionka, większe ziarenka
kwarcu lub substancja węglista. Szczeliny wypełnione :są związkami że
a drobne żyłki krystaliczną krzemionką. W płytkach cienkich zauwa~_r\ln"{"'T" ślady igieł gąbek. Skały krzemionkowo-ilaste przebadano na.
1"'... e<,.,
konodontów z
negatywnym. Na uwagę zasługuje
" " " - " .. 7 .......
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Fig. 1. Sytuacja geologiczna omawianego obszaru Kielc według P. Filonowicza
Geological position of the discussed Kielce area after P. Filonowicz
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występowanie w profilu wymienionych skał licznych przewarstwień barwy szarej lub ziel'OnH'wej, do lokoło 25 cim grubości. Prawdopodobnie są
to utwory Itufogeniczne, pospolite vv 'warstwach zarębiań.skich
świętokrzyskiego.

Próbki z wizenu ,pobrano, jak wspomniano, z przypadkowo 'zlokalizowanych prac ziemnych i udostępnionych odsłonięć. Dlatego reprezentują
one tylko fragmenty pionowego profiluwizenu. Następs'two poszczególnych 'Ogni'w liltologicznych !Ustalił P. Fi1onowicz w czasie studiów kartograficznych na obszarze Kielc (P. Fi1onowicz, H. Żakowa, 1973). Najniższe
osady, w opinii autorki warunkowo przydzielone do wizenu, reprezentowane są przez dwa Itypy utworów oznaczonych jakoogni'wo 1 i 2
Najwyższe ogniwo (3) zaliczono na podstawie fauny do wizenu rtr1>''''y\l",rrn
Ze wszystkich odm,ian litologicznych wykonano dużo maceratów na zawartość konodontów i mikroflory, które, niestety, okazały się negatywne.
Tabela 1
Zestawienie

szczątków

organicznych z wizenu Kielc (osiedle Czarnów)

Oznaczenie

Dolna

część

wizenu?

ogniwo
Foraminifera?
Radiolaria
Spongiae - igły
Retichonetes sp.
Rugosochonetes sp.
Spiriferidźna indet.
Palaeolima simplex Phillips
Lamellibranchiata indet.
Gastropoda indet. (e. p.)
Nautiloidea indet.
Goniatitina indet.
Goniatitidae gen. et sp. indet.
Nomismoceras vittiger (Philli ps)
Coniconchia indet.
Cyrtosymbolinae gen. et sp. indet
Phillibole cf. aprathensis R. et E.
Phillibole sp.
Tri/obita indet.
Crinoidea - detrytus członów
Fauna
Flora
szczątki kalamitów

Uwagi:

+_ -

Wizen górny
ogniwo 3
2

+

2

5

5

/::,.

ogólne znaczenie występowania; ,6.- kilka okazów; .....- kilkanaście okazów;
okazów; 1...74 - liczba okazów; - - brak okazów

kilkadziesiąt

Spągowe

ogniwo 1 - to głównie dość miękkie, wiśniowe
rzaidki!mi 'wkładkami mułowców; ostatnie nie
badane petrograficznie. Skały ilaste
na <ogół struktury
i
stury bezładne. Miejscami minerały
ułożone są kierunkowo. Tek-

i zielonawe

'Osady -

iłOlw,ce 'Z

Problem wizenu w synklinie kieleckiej
sturę równoległą odmian o wyraźnej podzielności łupkow,ej podkreśla
smugowe ułożenie muskowitu. W wyższym odcinku ogniwa 1 zanotowano
również fragmenty bardzo t wH,rdy ch , kostkowo spękanych, .zielonawych
iłowców łupkowatych, gdzie kryptokrystaliczny chalcedon tworzy miejscami nieregularne skupienia opływające n1inerały ilast,e. Pigment złożo
ny z ,tlenków żelaza jest równomiernie ułożony. Duża ilość krzen1ionki
pozwala określić ten typ utworów jako iłowce krzemionkowe. Pod mikroskopem widoczne sąw nich ślady igieł gąbek.
Skały ogniwa 2, barwy zielona'woszarej, leżą na . wyżej 'Opisanych
wykształcone są jako utwory krzemionkowe o słabej 'Oddzielności płyt
kowej. Struktura ich jest krY'ptokrystaliczna, pierwotnie organogeniczna,
a tekstura zwykle niewy,raźnie równoległa. W krypt'Okrys'balicznej masie,
zmieszanej z niewielką ilością minerałów ilastych, występują radiolarie
o dobrze widocznych kolistych zarysach, rozlnieszczone nierównomiernie
lub us,tawione kierunkowo. Środki radiolarii wypełnia krzemionka, rzadziej tlenki żelaza, kształt radiolarii natomiast podkreślają minerały ilaste i tlenki żelaza. Fauna·ogniwa 2, l-iczna tylko w przypadku nieoznarczalnych fragmentów {tab. 1) i banalna pod względem stratygraficznym, to
zlimonityzowane szczątki, które należą do bardzo małych okazów. Trylozachowane są przeważnie jako odciski i odlewy pygidium ze śladami
segmentów (tabl. I, fig. 2). Ramienionogi reprezentują odciski skorupek,
a ślady budowy zawiasowej widoczne są tylko u Rugosochonetes sp. (tabl.
I, fig. 1).
Skały należące do ogniwa 3 to drobnopłytovve, ciemnoszare i ezarne
iłowce łupkowate lub iłołupki. Struktura ich jest kryptokrystaliczna lub
pelitowa, a
podkreśla kierunkowe ułożenie minerałów
ilastych, muskowitu i smugowe nagromadzenie tlenków żelaza oraz subMiejscami tekstura zaburzona jest występowaniem
V.J..~U.VI.'-."'" Z ogniwa 3 dysponowano niewielką ilością próbek,
dość liczną i różną systematyC'z:nie faunę (tab.

znaleziono w 'maceratach wykoanalizie paleontologicznej
oznaczyć. Ponadto stwierdzono
szczelinowy z rzeźbą siateczkową).
sp. (tabl. I, fig. 7), małż
łodzikowa:te i konikonchy (tabl. I,
!.Ń1",~V"u,t::·u \vystępują ślady prążków poprzeczbruzdy medialnej i rzeźby poi P s reprezentuje prawie komOkazy zaliczone do Goniatitina
to odciski i odlewy skrętów lub
N omismoceras vittiger (P h i 1nagromadzeniach, obrazu}e
odciski lub 'Odlewy muszli
z bruzdą brzeżną na ostaitnim
do 12 mm. Trylobity zachob, 9), a niekitóre okazy są trokilkucen tymetrow'e odcisk,i
7':> 1"U<;:,,(7
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Powyższa charakJterystyka i oznaczenia
z
że jej stan zach'Owania jest 'bardzo słaby. Taksony
precyzują wi,eku osadów, podobnie jak Retichonetes

-Wood, 1962) i Phillibole sp., Palaeolima simplex P h i
p s jest DO:SD{)lita natom'iastw wizenie górnym (H. Żakowa, 1962b). Zaliczenie
3 do górneg'O wizenu uzasadnia, moi'm zdaniem, występowanie dużej
Nomismoceras vittiger (P h i 11 i p's) 'Oraz trylobita - Phillibole ef.
thensis R. et E. R i e h t e r. Forma typo"wa ostatniego gatunku poen,Od:n
z Reńskich Gór Łupkowych, gdzie Jest przew'Odnia dla
schriMe ... , 1971). W 'Polsce nie została dotąd stwierdzona. Jednakże w Sudetach - w osada,ch poziomów Goniatites crenistria
G.
striatus -występuje 'Odmiana tej
- Phillibole n'n'rnrnp'I'L<;11
O s m ó l s k a (H. Osmólska, 19,68).
tJVLjJ.VJ,J.J.U

UWAGI
Analiza (publikowanych
i omówionych w
do zwrócenia uwagi na szereg

teriałów skłania
gadnień.

maza-

1. Dane kartograficzne wskazują, że ,facJa krZeInl()nl{O\rvo·-l1'łS
(warstwy zarębiański,e) występuje na obydwu
ws:ch'odlme
części synkliny kieleckiej. Bliższy wiek osadów
facji nie
udokumentowany. Z Itego "względu trudn'O ustalić ścisłe korelacje stratygraficzne pomiędzy facją krzemionk'Ow'O-ilastą a facjami 'marglistą i wapienną, które opisano z południowego skrzydła synkliny kieleckiej. Niewiele też wiadomo o układzie facji turneju zarówno w kierunku
i W-E, zwłaszcza w 'Odniesieniu d'O przekroju pionowego. Nie znane są
bliżej zasięgi grzbietów podm'Orskich, któr,e odegrały pewną rolę 'w
mentacji utworów Iturneju omawianej okolicy (]\II. Szulczewski,
Żakowa, 1967). Ostatnio pracownicy Oddziału Świętokrzyskiego l'V\cd· ..... Tt-nt·~'
Geologtcznego 'w Kielca'ch - J. Karpiniec-Szumilas i J. Gągoł na wzgó:rzu Grabina '(na zachód od Dalni) fragment osadów krzemionkowo-ilastych turnejlU, '00 m,a swą lwymowę dla anai}izy facji.
2. Odkrycie górnego wrzenu w synklinie kieleckiej
profil
karbonu zachodniej 'części strefy centralnej Gór Świętokrzyskich. Potwierdza też, że sugestia 'Odnośnie do przebi'egu górnowizeńskiej
morskiej w regionieświętokrzy'skim była prawidłowa (H.
Litologia i zespół :fauny ogniwa 3 :są analogiczne jak w osadach
wizenusynkliny łagoWiskiej, 'czyli wars!twach z Lechówka
1962b). Tym samym 'możliwe jest przyjęcie tego terminu
dla 'Osadów ogniwa 3 z osiedla Czarnów w ·Kielcach oraz
nie ich, pod'Obnie jak warstw z
faunę, za odpowiednik
.l.V~,"''''
nie i te osady powstały ,w
Lj .......eu.C;:Ljl.l.

IJ'VL•

3. Sk'O:mplik'Owane jest
pod górnowizeńskimi
stratygrafii ws:ka:zni'kó'w
wość dwojakiego
gadnienia
leżą
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nia<ch, do'tyczących rozwoju karbonu synkliny kieleckiej. Dla porównań
litologicznych istotne :są profile karbonu z centralnej części Gór Święto
krzyskich. Osady logni'wa 1 i 2 największe. analogie wykazują do utworóVl
wizenu dolnego s:Y;llkliny łagowskiej (H. Zakowa, 196.2a), radlińskiej .oraz
okolic Górna (H. Zakowa, J. Pawłowska, 1961). Wyrazem tego podobień
stwa jest występowanie IW ogniwie 1 zielonawych i 'wiśniowych iłow
ców, charakterystycznych dla dolnegowizenu wymienionych jednostek.
Jednakże w synklinie łagowskiej i w najwyższym turneju spotyka się
zielonawe utwory ilaSlbe i krzemionkowe, jakie obserwowan.o w wyżiSz'ej
części ogniwa 1, a zwłaszcza w ogniwie 2. W obydwóch przypadkach brak
jest jednak całkowitej Z'godnoś'Ciw wykształceniu litologicznym osadów.
W związku z tym prz,yjęta w niniejszym artykule koncepcja zaliczenia
ogniwa 1 i 2 do niższego wizenu potrak1towana jest umownie.
4. Z wyżej przedstawionych uwag wynika, że mimo nowych materiałów ge.ologicznych problem roz'woju karbonu w synklinie kieleckiej wymaga dalszych badań osadów
i bardzo inter'esują<cych osadów wizenu. Zagadnienie 'wizenu niższego zostało zaledwie zarysowane. To sam'O
dotyczy miąższ.ości 'Osadów wszystkich ogniw, szczególnie wizenu górnego.
Miąższości te mQgą być zróżnicowane w zasięgu omawianego obszaru.
Warltości p'Odane dla warstw
(około 30 m) i niższego wizenu (około 20 m) są przybliżone i 'Ograniczone do wybranych punktów (P.
Filonowicz, H. Żakowa, 1973). Szczegółowej analizy wymaga też zagadnienie strefy kontaktowej turneju z wizenem oraz zagadnienie kontaktów
rÓŻllyoh lit'Ologicznie 'Odmian wizenu,
badanych na razie wyrywkowo.
Zrealizowanie powyższych zadań umożliwi wówczas dyskusję na Itemat
luk <czy 'Ciągłości pro:filu karbonu
kieleckiej .oraz prawidłowe korelacje w ujęciu regionalnym.
Oddział

Świętokrzyski

Instytutu Geologicznego
Ki,elce, ul. Z,gioda 21
Nade,słano dnia 27 ilipc.al!9'7:3

r.
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XaJ1HHa )KAKOBA

CHHKJIMHE

B

Kap60He 3TOll reOJIOrH'leCKOll e,n,lHłHll.bI

;10 CMX nop 6:bl]lH H3BeCTHbI TO.JJ.bKO OTJIO)Kemrn:

TypHeH: KpeMHHCTO-rJIMHHCTbIe (tIapHyB, Kap'iYBKa), MepreJIHCTbIe OTJIO)KeHIiH c Tplmo6HTaMH
(Kap1:JyBKa) II II3BeCTHHKII II3 HenTyHHTOB:bIX )KHJI rOp:bI ,n;aJIhHII (M. illyJIh'leBCKII,

1973).

nOCJIe,n:-

HIIe HOBbIe MaTepIIaJIbI co6paHhI aBTopOM II n. <PH.lIOHOBH'l B pallOHe qapHyB B Ke.JJ.bll.ax, pacnoJIO)KeHHOM Ha ceBepHOM

Kphwe CHHKJIIłHbI (<pML

MMH )Ke BII3eID (n. Q>HJIOHOBH'l;-X. )KaKoBa,

1).
1973).

OHH OTHOCHTCH K TypHeID

H OTKpbITOMY

TypHell 3,n:eCb aHaJIOrH'leH 3apeM6HHcKMM n.uaCTaM, onHcaHHhIM Ha JIaroBcKOll, raJIeH3Hll.KOll
II Me,n,3HHorypcKoll CHHKJIHHaX II B OKpeCTHOCTRX bO.Tl:exOBHll.. B BII3ee, HCCJIe,n,OBaHHOM TOJIbKO

'laCTH'łHO, BhI,n:eJIeHO

3

1). 1

JIJITOJIOrH'leCKIIX 3BeHa (Ta6.

3BeH03TO rJIaBHbIM o6pa30M BumHeBbIe

II 3eJIeHOBaTbIe apnmmUbI c pe,Il,KIIMII npon:mCTKaM1I aJIeBpIITOB.
pe3a MMeIDTCH TaK)Ke KpeMHHCTbIe rJIHHhr.

2

B

B:blmeJIe)KaIll,eH 'laCTIi pa3-

3BeHO COCTOHT II3 3eJIeHOBaTo-cepbIx KpeMHlICTbIX

OTJIO)KeHMll. BBII,llY OTCyTCTBIIH <)JayHbI B03pacT

1

H

2

3BeHa onpe,n:eJIeH no JIHTOJIOnIH. bOJI:bille

Bcero OHM CXO,n,HhI c HH)KHMM BH3eeM JIaroBcKoll 11 Pa,n,JUmcKoll CHHKJIHHbI II oKpecTHocTeH rypHa
(X. )KaKoBa,

1962 a;

X. )KaKoBa,

51:.

IlaBJIoBcKa,

1961). 3m
H 2

KOll, T.K. HeKOTophle CBoHcTBa C6mI)KaIDT OTJIO)KeHH.H
TypHe.H' JIaroBcKOlf CHHKJIHHbI.

3

3BeHa c pa3pe30M BbIcillell 'laCTII

3BeHO npe,n,CTaBJIeHO 'lepHblMH CJJaHll.eBaThlMlI rmmaMH II rJIH-

(X.
Goa.

1962 b). OHM co,n;ep)KaT pyKOBO,llRIll,yIO
2 Ii 3 3BeHheB npe,n;cTaBJIeHa BbI60pOtIHO

HHCTbIMH CJIaHll.aMU TIIna nJIaCTOB B JIeXYBKe

)KaKoBa,

lPayny Ii BepOHTHO OTHOC.HTCH K ropIi30HTy

<PayHa

B Ta6JIHn:e

cTpaTHrpa<)JmI npHH.HTa c .orOBOp-

I.

HecMOTpR Ha HORbIe MaTepHaJIbI, pacrrOJIOJKemłe <)Jall.IiH TypBeR eIll,e He.HCHO. Heo6xo,n;HMO
npo,n:on)KaTh H3y'leHHe np06JIeMbI HM)KHerO BH3e.H, KOHT3KTa TypHeH c BH3eeM H orrpe,n;eneHHe
MOlll.HOCTH Bcex 3BeHbeB Kap6oHa.

Y CT3HOBJIeHHe

HaJm'lJIH Bepxnero BIi3e.H nOJIOJIH.HeT pa3pe3

Kap60Ha 3arra,n,HoH 'IaCTII lI,eHTpaJIbHOH 30HbI CBeHTOKillHCKHX rop H n03BOJIHeT CYlll.eCTBeHHO
yrO'lHHTh rraJIeoreOrpalPHID 3Toro paHOHa.
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PROBLEM OF THE VISEAN IN THE KIELCE SYNCLINE
Summary
From the Carboniferous of the Kielce syncline only the Tournaisian hai? been
known so far, represented by siliceous-clayey sediments (Czarn6w, Karcz6\vka),
marly sediments with trilobites (Karcz6wka), and calcareous material from the
neptunian dikes of the Dalnia hill (M, Szulczewski, 1973). Recently new data
on the Tournaisian and the newly-discovered Visean were collected by the present.
author and P. Filonowicz from the Czarn6w settlement at Kielce situated in the
northern limb of the syncline (fig, 1; P. Filonowicz, H. Zakowa, 1973).
The Tournaisian deposits bear analogies to the Zar~by beds of the Lag6w,
Gal~zice, and Miedziana G6ra synclines and of the Bolechowice area, Within the
Vis'ean, studied only fragmentarily, three lithological members have been distinguished (Tab. 1). Member 1 contains mainly cherry-red and greenish clays tones \vith
rare silts tones intercalations. In the upper portion siliceous claystones occur as \vell.
Member 2 is represented by greenish-grey siliceous rocks. In absence of index fauna
the age of members 1 and 2 is based on lithological evidence. The closest analogies
exist between these members and the Lower Visean of the Lag6w and Radlin
sync1ines and of the Goino area (H. Zakowa, 1962a; H. Zakowa, J, Paw!owska, 1961).
However, the stratigraphy established is assumed only tentatively since certain
features in the sediments of members 1 and 2 point to the upper part of the
Tournaisian in the Lag6w syncline. Member 3 embraces block shaly c1aystones and
shales of the Lech6wek beds type (H.
1962b). They contain index fauna
and probably represent the Goo. member. The selected fauna of the members 2 and 3
is demnostrated in Plate I.
Despite the new material the distribution
the Tournaisian facies is not yet
clear. Further studies are needed to solve the problem of the Lower Visean and the
Tournaisian (Visean contact, and to determine the thickness of all the Carboniferousmembers. Owing to the identification of the Upper Visean the Carboniferous sequence
in the western corner of the central
of the Swi~tokrzyskie Mountains has
supplemented and significant palaeogeographical data have been obtained.

TABLICA I

Fig. 1. Rugosochonetes sp.
Zewn~trzny odcisk skorupki grzbietowej; pow. 6 X, kat. nr 08-141/33
External impress o'f brachial valve; magn. 6 X, cat. no 08-141/33

Fig. 2. Cyrtosymbolinae gen. et sp. indet.
Odlew pygydium; pow. 5 X, kat. nr 08-141/10
Pygidium cast, mag,n. 5 X, 'cat. no 08-141/10
Fig. 3. Goniatitidae gen. et sp. indet.
Zlimonityzowany ·odcisk splaszczonego i uszkodzonego skrEitu; pow. 6 X, kat.
nr 08-141/26b
Limonitized impress of flattened and damaged whorl, magn. 6 X, cat. no
08-141/26b
:Fig. 4a, b Phillibole cf. aparthensis R. et E. R i c h t e
4a - odcisk pygidiurn obok splaszczonej muszli Nomismoceras vittiger
(P hill i ps); 4b - odlew tego pygidium; pow. 5 X, kat. nT 08-141/28a-lb
4a - impress olf pygidium next to flattened shell of Nomismoceras vittiger
(P hi 11 i ps); 4b
cast of this pygidium; magn. 5 X, cat. no 08-141/28a-h
:Fig. 5. Coniconchia
Zgnieciona i splaszczona osr6dka z cz~sciowym odciskiem; pow. 5 X, kat.
nr 08-141/31
Crushed and flattened mould with partial impress; magn. 5 X, cat. no 08-141/31
Fig. 6. N autiloidea
Odcisk zdeformowanej osr6dki; pow. 6
kat nr 08-141/30b
Impress of delformed mould, magn. 6 X, cat. no 08-·141/30b
.Fig. 7. Retichonetes sp,
Nieco zgnieciony odcisk skorupki brzusznej; pow. ok. 5X, kat. nr 08-141/34
8lightly crushed impress of ventral valve; magn. approx 5 X, cat. no 08141/34
Fig. 8. Lamellibranchiata
Odcisk dolnej cz~sci skorupki; pow. 5 X, kat. nr 08-141/22
Impress of lower part of the valve; magn. 5 X, cat. no 08-141122
Fig. 9. Phillibole sp.
Odcisk pygidium, pow. 6 X, kat. 08-141125
Pygidium cast; magn. 6 X, car. no 08-141/25
Okazy przedstawione na fig. 1 i 2 pochodzq z dolnej cz~sci wizenu?, pozostale
z wizenu g6rnego
Specimens demonstrated in Figs. 1 and 2 have
collected from the lower
,of the Visean (?), the remaining ones - from the Upper Visean
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