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Dzwola na
WSTĘP

Temat niniejszy zoOstał poOdjęty w związku z uzyskaniem materiałów
geo01ogkznych z :p,ełnoOrdzenioweg'O 'wiercenia Dzwola w pobliżu Frampola, które przebiło całość trzeciorzędu aż do kredy. Dotychczas'Owe 'Opracowania stratyg~aficzne d'Otyczące tej okoOlicy opierały się na 'materiałach
z odkrywek, tj, z natU'ralnych wychodni w małych łomach gospodarczych
oraz studni, płytkich szybików i sond. Dopier'O w 1966 T. staraniem Za~
kładu Geologii Inżynierskiej IG został wyk'Ona:ny pierwszy w
okolicy
otwór wiertnkzy do ,celów ustalenia warunków woOdnych.
tego
otworu posłużył doO rewizji dotychczasowych poglądów na podstawowy
przekrój geologiczny 'miocenu zachodniej części Roztocz,a Lubelskiego.
Wyniki wiercenia okazały się rewelacyjne, gdyż spąg miocenu (na
kredzie) nawiercono dopiero na głębokości 70 m, czego nie można było
się ,spodziewać na podstawie danyich z odkrywek. W wierceniu stwierdzon'O obe,cn'Ość wocstwy m'OdioloOwoO-erwili'Owej, wieńczącej torton dolny
(>Qpol) dopier,o na głębokoOśei 'OkoOłoO 25m, oraz występowanie na głęb.
25,7-69,4 'm margli z litotamniów, 'częstoO przerobioOnych na detrytyczne,
o 'miąższoOści ok. 45 m. Utwory :te na Roztoczu .są szeroOko rozpowszechnione na powierzchni terenu w postaci zwietrzałego rozsypiska na wzgórzach lub w wyrwa'ch, a szczególnie na polach wsi TereszpoOI w powiecie
za'mojskim (tabl. I, II), gdzie w ubiegłych latach były eksploatowane na
posypkę dróg bitych, budoOwanych z bloków wapiennych. N a północny
wschód oOd wsi 'Tereszpol wzgórza kredowe zakończone są czapamimioceński'mi, reprezentoOwanymi Iwłaśnie przez te margle z litoOtamniów. Są
t'O utwory przeważnie sypkie,zŁożoOne z detrytu litotamnioweg'O i luźnych
kullitoOta1mniowych o różnym stoOpniu ,obtoczenia. Utwór ten 'ma charakter
zlepieńcoOwaty 'O hardrzo różnej wielkości otoczaków - od drobny;ch 'żwir
ków aż do grawie nie .zniszczonych kul litotamniowych (5-7 cm). Lepiszcze zlepileńców jest margliste, stąd cały utwór ma duży stopień margl'istoOści i powinien nazywać się marglem. Utwór ten łatwoO wietrzeje
i rozsypuje się. W świeżych odkrywkach widoczne w nim jest warstwowanie poziome, uwydatnione różni,cą zwartości poszczególnych warstw.
Sporadycznie występują warstwy całkiiem twarde - wapienie margliste
Kwartalnik Ge,ologiczny. t. 16, nr 3, 1972
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lub wzbogacone w piasek kwarcQwy - margle piaszczyste. Utwór ten
marglami tereszpolskimi.
W profilu Dzwoli 'llstalono, 'że zmienne 'marglistQ-piaszczyste utwQry
z litotamniów na Roztoczu, występują,ce p,od warstewkąmodiolowo-erwi-·
Hową, a leżące na kredzie należą dQ jednegQ poziomu nadlitotamniowego
opolu dolnego.
Wiercenie dało możność pogłębienia znajomości ukształtowania powierzchni kredy, której urzeźbienie jest bardziej urozmaioone niż wydawało
tQ dotychczas. Również miąższość miocenu jest bardziej zmienna i w zasadzie większa niż przyJmowano przedtem (B. Areń, 1962).
lokalizację tego otworu, jak również pełny uzysk danych
geologicznych należy zawdzięczać projektantowi tego wiercenia drowi
Janowi Malinowskiemu, a 'Oznaczenie mikrofauny zwier'cenia - mgr
Ewie Odrzywolskiej-Bieńkowej.
nazwałem

PROFIL LITOLOGICZNO-STRATYGRAFICZNY ORA'Z POŁOŻENIE:
WIERJOENIADZWOLA
Mie}seowość Dzwola leży przy szosie Janów Lubelski
Frampol
w województwie lurbelski'm, lecz wier,cenie Q tej nazwie zlokaHzO'wano·
w odległości 'Ok. 3 km od Dzwoli, w północno-zachodnim końcu wsi Kocudza Górna, tuż przy drodze. Okolica Dzwcli należy do RcztQcza Lubelskiego, a ściśle położona jest u podejścia do właściwej krawędzi RQztocza
od strcny Niziny Sandomierskiej. Już 'w odległości 3-4 km na północny
wschód cd Dzwoli leżą wzgórza wapienne c wysokościach ponad 300m.
od poziomu mQrza, natomiast pojedyncze pagórki uwieńczQne rafą sarmacką są spotykane również na zachód 'Od Dzwoli.
Otwór wiertniczy Dzwcla R-1 został wykonany systemem mechanicznym obrotowym; głębokość końcQwa ctwQru 120 m.

ZGENERALIZOWANY PROFIL LITOLOGICZNO-STRATYGRAFICZNY
Głębokość

Opis

w m

Czwartorzęd

O-W,'O

Less, glina

zwałowa, ił

pylasty.

Trze'ciorzęd

Sarmat dolny
1'0,0-10,5
10,5-15,0
15,0-1!6,0
16,.0-18,4

miocen
-

wołyn

Wietrzelina skały ilastej koloru rdzawego, silnie wapnista, z okruchami
skorup fauny małżowej.
Iłołupek koloru szarego, wapnisty, laminowany, miejscami marglisty lub
mułkowaty z detrytem roślinnym.
Margle oraz łupki margliste i mułkowate z okruchami fauny.
Wapień marglisty drobnodetrytyczny i łupek marglisty z rzadką fauną,
przeważnie zgniecioną i pokruszoną: Cardium lithopodolicum, Syndosmya reflexa, Ervilia dissita dissita, Mohrensternia angulata.

18,4-20,7

Margiel jasny z ławicami fauny, ku dołowi przechodzi w wapień marglisty detrytyczny z wkładkami piaszczystymi. Fauna: Cardium litho-
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podolieum, Ervilia dissita dissita, E. eonformis trigonula, Museulus sarmatieus, Modiolus inerassatus, Pirenella pieta mitra lis, Mohrensternia
angulata, Gibbula eremenensis, Caliostoma subturrieuloides i inne.

Torton-grabow
20,7-2,5,5

detrytyczny jasny, złożony z okruchów drobnej fauny ślima
ków i małży typu sarmackiego oraz serpul, litotamniów i mszywiołów.
U góry skupienia ławicowe Er-vilia dis sita dissita oraz Caliostoma planata i Modiolus incrassatus. Twardość i zapiaszczenie okruchowca
zmienne. U dołu warstwa marglu jasnego z przewarstwieniami żwirków.
Mikrofauna górnotortońska w wykształceniu charakterystycznym dla
facji detrytycznej.

Wapień

Torton dolny
25,5----'215,7

Wapień

marglisty szary z rdzawymi i zielonawymi plamami, silnie zwie- głównie Modiola hoernesi i podrzędnie Ervilia pusilla. Górna warstewka (2-3 cm) krucha, spękana,
prawie biała. Całość wapienia (do 1'0 cm), spoczywa na kruchym ilastym
muszlow,cu (do 5 cm) z fauną pektenową i modiolową: Chla.mys um,
Chlamys scissa, Modiola hoernesi R e u s s, Corbula gibba, Serpula sp.
Muszlowiec ściśle kontaktuje się z iłem pstrym, rdzawym, plastycznym,
stanowiącym spągową część warstwy od 2i5,5 do 2,5,7 m. Iłu pstrego około ,3-4 cm. Ił przepełniony zgniecioną fauną modiolową i pektenową
spoczywa na twardych wapieniach detrytycznych.
Wapień detrytyczny twardy z masowo występującą Modiola hoernesi
stopniowo przechodzi w margiel z fauną: Corbula gibba, Ostrea leopolitrzały, przepełniony drobną fauną

2;5,7-2'7,1

tana, Phaeoides borealis, Thracia ventricosa.

27,1-2:7,,3

W marglu pojawia

się

ławica

masowo

występujących

przegrzebków

Chlamys scissa, Ch. scissa wulke (tabl. II, IV).

2'7,3---<36,2

Margle zielonawe z glaukonitem, złożone z detrytu litotamniowego,
mszywiołów, lepiszcza ilasto-marglistego i obtoczonych kul litotamniowych z rzadka tkwiących w lepiszczu wraz z fauną Chlamys scabrella

:36,2,..-4J6,:3

Wapień

46,3-49,1

Margiel jak wyżej, ale większość litotamniów występuje w postaci kul
czy gruzłów - otoczaków różnej wielkości i różnego kształtu, tkwią
cych w zielonawym lepiszczu marglistym z glaukonitem. Fauna: głów
nie Chlamys scabreUa elegans i Ch. lilli.
Margiel różnej twardości z dość liczną fauną tkwiącą luźno w skale.
Fauna gruboskorupowa, ale skorupki w większości są zresorbowane. Są
odciski i ośródki Cardita Parsehi, C. rudista, Venus cineta, Caliostoma
planata oraz ułamki Chlamys seabrella elegans.
Margiel okruchowy twardy, jak wyżej; z rzadka zachowanymi skorupkami Phaeoides borealis oraz z licznymi odciskami Cardita. Zapiaszczenie w skale zwiększa się ku dołowi wraz ze zwiększeniem twardości.
Margiel stopniowo przechodzi w zlep drobno okruchowy.

elegans, Ch. scissa, Ostrea leopolitana, Thracia ventricosa.

detrytyczny marglisty, złożony z drobno roztartych okruchów
litotamniów z nieregularnymi wkładkami i kieszeniami marglistego,
zielonawego lepisz'Cza z fauną Ostrea digitalina, O. leopolitana oraz
Chlamys scabrella elegans.

49,1-5 6,6
1

56,6-58,.6
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Wkładka

58,9-61,0

Ciemny margiel, ku
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bardzo twardego, drobnookruchowego zlepu wapiennego, silnie zapiaszczonego, z fauną. Między innymi doskonale zachowane Chlamys lWi.
dołowi

przechodzi w

wapień

z Chlamys scabrella

elegans.

&1,0-6:5,:5

Wapień

detrytyczny z wkładkami marglu oraz wapień twardy, ciemnoszary, silnie zapiaszczony, złożony z okruchów litotamniów i skupień nie
obtoczonej fauny małży i ślimaków, są również odciski drewna. Fauna:

Pectunculus glycymeris pUosa, Phacoides

65,,5-6!9,4
69,4-7'0,0

Kreda górna
70,0-

borealis,

Bittium

deforme

i inne.
Zlep muszlowo-litotamniowy przechodzący w margiel. Nagromadzenie
otoczaków kul litotamniowych i ostryg spojone detrytem litotamniowym.
Zlep ostrygowy, głównie Ostrea leopoWana, O. cochlear (ławica), zło
żony z kruchych i pokruszonych skorup, ułożonych przeważnie płasko
jak przy znoszeniu prądem. Muszle ułożone są bardzo szczelnie. Lepiszcze ciemne o odcieniu zielonym.
kampan

Opoka odwapniona (lekka)

STRA'TYGRAFIA
Głównym powodem, dla którego ustalenie stratygrafii miocenu w O'kO'licy Frampola autor uznaje w tej chwili za nieO'dzO'wne, jest fa'kt,że dotychczasowe opracO'wania 'Opierały się na materiałach pochodzących
z płytkich wychodni (M. Brzezińska, 1961), a 'Obecnie otrzymano materiał
zwiercenia przebijającego m'1ocen aż do kredy.
P'Owierzchnia podtrzeci'Orzędowa w Dzw'Oli {na głęb. 70 m) składa się
z 'Odwapn1onej op'Oki, lekkiej, p'Or'Owatej, jasnej, należącej d'O kampanu.
Jest t'O utwór dość rozpowszechniony na R'Oztoczu, zwłaszcza na obszarach, na których najwyższe ogniwa kredy nie z'Ostały zdenudowane i produkt długotrwałego wietrzenia lądowego ('Opoka 'Odwapni'Ona) zachował
się in situ.
Oprac'Owanie mikir'Opale'Ontologiczne próbek z utwO'rów kredy wykonała 'mgr E. Witwicka. Próbki z głęb. 70,0-77,7 m pochodzą z kampanu.
Swiadczy o tym głównie występowanie obok siebie Globorotalites micheliniana (d' O r b i g n y) i Cibicides involuta R e u s s. Inne wyróżnione
gatunki przewodnie nie zaprzeczają takiemu 'Określeniu wieku 'Osadu,
z któregO' pobrano próbki. Obecność Gavelinella stelligera M a r i e
(w próbce z głęb. 72,8-74,0 m) wskazuje, że jest to raczej niższa część
kampanu.
N a kredzie z wyraźnym ścięciem erozyjnym leży warstwa muszlowca ostrygoweg'O 'O 'miążrSzO'ści ok'Oł'O 610 cm (rdzeń pokrusz'Ony i niepełny).
Fauna pokruszona, bardz'O źle zachowana. Lepiszcze ilaste bardzo ciemne, prawie >czarne 'O O'dcieniu zielonawym. Z całego prolfilu Im'i'Ocenu
Dzwoli warst'w,a ta stanowi jak doty,chc:zas element stratygraficznie niejasny i m'Oże być poza t'Ortonem d'Olnym uważana za helwet.
Ponad warstwą 'ostrygową występuje najisttOtniejsza ICZęŚĆ proffilu,
a mianowicie kO'mpleks 'Osadów tortonu dO'lnego, udokumentowanego ze-
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społem Ifauny małży i ślimaków występujących w środowisku skalnym,
złożonY'm w głównej mierze z 'OKruchów litotamniowych.
Dolną 'Część teg'O kompleksu stan'Owią wapienie i margle detrytyczne
o zmiennym stopniu rozkruszenia i zapiaszczenia. Jest to utwór zł'Ożony
z szeregu przewarstwień litotamniow'O-okruchowych. Kompleks ten wień

czy warstwa modio1owo-erwiliowa.
Fauna z wapieni i margli detI'ytycznych złoż'Onych z lit'Otamniów jest
następująca: Cardita Parschi (M li n st.), C. rudista (L a m.), Chlamys lilli
p u s c h, Ch. scabrella elegans (A n d r z.), Ch. scissa (F a v r e), Ch. scissa wulke (H i l b.), Ostrea leopolitana N i e d źw., O. digitalina D u b.,
Pectunculus glycymeri,s pilosa (L.), Phacoides borealis L., Thracia ventricosa P h i 1., Ven\us cincta E i c h w., Bittium dejorme E i c h w., Caliostoma plana.tum F r i e dL, Corbula gibba O l i v i.
Ten zespół faunistyczny, być może niewystarczający w innych warunkach do oznaczenia wieku dolnotortońskieg'O, w danym wypadku wespół
z nadległą warstewką mlOdi'OI'Ow'O-erwiliową wyraźnie wskazuje na torton dolny (oP'OI).
Warstwa modi'Olowo-erwiliowa zawiera faunę następują1cą: Modiola
hoernesi R e u s s., Ervilia pusilla P h i 1., Chlamys lilli P u s c h., Chlamys scissa (F a v re), Cor'bula g'ibba O l i v i, Serpula sp.
Obecność przykrywającej wyraźnej warstewki erwiliowej, 'określają
cej poziom erwili'Owy podpiętra (opolu) dolneg'O tortonu określa wiek
kompleKSU tereszpolskkhmargli okruch'Owych od głębokośd 25,5 do
70,0 'm.
Kwestia stratygraficznej pozycji P'Owyższego odcinka utworów tortoń
skich Dzw'Oli w świetle badań mikrIOfaunistycznych E. Odrzyw'Olskiej-Bieńkowej (1972) nie przedstawia się identycznie z wywodami autora.
Zdaniem E. Odrzywolskiej-Bieńkowej zespółmikrofaunistyczny nie upoważnia do stwierdzenia w całym profilu Dzwoli w 'Ogóle obecn'Ości utworów tortonu dolnego, natomiast potwierdza tylk'O występowanie tortonu
górnego pod utworami sarmatu.
Aut'Or p'Ozostawia tę kwestię 'Otwartą do dalszej dyskusji i możliwość
swego ewentualneg'O błędu widzi w niewłaśdwej interpretacji przynależ
noś'ci stratygrafkznej osadów z przegrzebkami scissus'Owymi pod warstewką modiolow'O-erwiliową. ZaHcz,enie margli tereszpolskich do warstw
przegrzebkowych 'zg'Odnie z podziałem K. K'Owalewskieg'O, opisanym
w tomie pierwszym "Trzeci'Orzędu P'Olski południowej", byłoby Imożliw'e,
gdyby ImikIiopaleont'Ologiezne uzasadnienie E. Odrzywolskiej-Bieńk'Owej
dla Dzwoli zostało w cał'Ości przyjęte.
Powyżej dolnego tortonu leży kompleks wapieni okruchowych pięcio
metrowej miąższ'Ości o wybitnych cechach osadu na drug'Orzędnym 'złożu.
Przez analogię z :terenem sąsiednim (B. Areń, 19,59, 1962; M. Bielecka,
1967 oraz praca w przygotowaniu do druku; W. Krach, 1962a, 1962b;
K. Kowalewski, 19 57-5'9) utwory te należy odnieść jesz.cze do t'Ortonu
(grabow), 'choć wyraźnej granicy z sarmatem w wapieniach 'Okruchowych
nie wszędzie można się doszukać. W wypadku wiercenia Dzwola nad
wapieniem detrytycznym leżą margle z fauną sarmacką, a nad nimi iło
łupki typu iłów krakO'wieckich.
W profilu sarmackim objętym wierceniem Dzwola wyraźnie brakuje
dolno:sarma'ckich elementów rafowych, not'Owanych w 'Okolicy Frampola
1
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i W ogóle na krawędzi Roztocza Lubelskiego. Dzieje się to dlatego, że
.otwór Dzwola leży na dość płaskim obszarze, z którego wyższe rafy serpUJlowe zostały zeTodorwane, alho na któ['ym były silniej niż gidzie indziej
rozwinięte zatoki morza głębszego, wdzierające się pomiędzy rafy.
Fauna sar'maeka w rdzeniu Dzwoli jest źle zachowana, gdyż w łupkach
i marglach kruszy się :i pęka" aw wapieniach nie daje się wypreparować
i je,st przeważnie zaehowana w pastaci przekrystalizowanych odcisków.
Na głębokości od 10,0 do 20,7 'm występują następujące gatunki: Cardium
lithopodolkum D u b., Ervilia dissita dissita (E i c h w.), E. C'onformis
trigonula S o k., Museulus sarmatieus (G a t.), Modiolus inerassatus
(d' O rb.), Syndosmya reflexa (E i c h w.), Caliostoma subturriculoides
(S i n z.), Gibbula eremenensis A n d r z., Mohrensternia angulata
(E ic h w.), Pirinella pieta mitralis (E i c h w.).
Szczególnie duże nagromadzenie fauny syndasmyowej i mohrensterniawej sugeruje użycie nazwy łupków syndosmyowo-mohrensterniowych.
W uzupełnieniu badań rdzenia wiercenia Dzwola przytaczam charak·
terystykę md.krdf.auny:z wiereenia Dzwdla przekazaną mi uprzejmie przez
E. Odrzywolską-Bieńkową. Niektóre poziamy skalne 'w DzwoH ,Zlawierają liczne, nieźle zaehowane otwornice.
Osady sarmatu {wołyń) ,reprezentowane :są przez miikroifaunę hardzo
abfitą, z przewagą nonionidów (Nonion :granosum d' O r Ib., N. depressulum Wal k. etJ a c.) Oprócz tego 'występują liczne 'miliolidy z dużą
ilością osobników z rodzaju Articulina oraz rurki serpul, gałązki mszywiołów i oality. Fauna tego typu występuje od głębokoś'ci 10,5 da 16,2 m.
Poniżej aż do 22,5 m zanika mikrofauna otwornicowa, a w próbkaeh pojawiają się fragmenty mięczaków (głównie 'małżów), drobne ślimaczki
z rodzaju Hydrobia i otolity. Od głębokJoś'ci 22,5 do 25,7 'm w wapieniach
detrytycznych 'występuje ogromna ilość fauny z przewagą elfidiów. Na
głęb. 26,9'-34,0 m 'występ,uje ,fauna eharakterystyczna dla facji wapienia litotamniowego - Textularia lithothamniea i inne. Niżej, od głęb.
34,6 do 38,7 m występuje mikrofauna jak wyżej, ale bardzo zniszezona.
Od 39,0 m aż do głę;b. 48,9 'm zaznacza się silne zapiaszczenie osadu
i l'kznewystępowanie elfidiów. Poniżej, aż da spągu miacenuwystępuje
'mikrofauna bardzo źle zachowana.

SYTUkCJA PALEOGEOGRAFICZNA
Obszar okalic Frampola pozostawał w paleogenie lądem lub był okresawo zalewany przez marze eoceńskie i oligoceńskie, którego osady
stwierdzona w północnej części Lubelsz,czyzny. Długatrwałe wietrzenie
w klimacie eiepłym i wilgotnym doprO'wadziło do powstania na pawierzchni osadów kredowych daść
warstwy opoki odwapnionej.
się
utwory

a

,stąd

szczątków

tych
Kwairtalnik Geologic,zny -
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modiolowo-erwiliowa świadcząca o 'wysładzaniu się basenu i zubożeniu
fauny poprzedzają'Cym dkres tworzenia się ewaporatów i wysychania
morza. Czy były gipsy i sole na Roztoczu, nie wiadomo.
Obecnie warstwa modio1owo-erwiliowa jest zwietrzała, co świadczy
o dużej przerwie. Na niej spoczywa kompleks wapieni detryty'Cznych powstałych w okresie silnego niszczenia osadów starszych. Wyżej spoczywają osady sarmatu dolnego, głównie iłołupki, poprzedzielane wkładka
miwapiennymi, podkreślają'Cymi częste przesuwanie się linii brzegowej
i częste zmiany głębokości dna.
Zakład Geologii struktur Wgłę:bny;ch
Instytutu Geologicznego
Wa,rszawa, ul. Raikowlied~a 4
NadesłalIlo dnia 26 stycznia 1972 r.
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:bOpHC APEHb

CTPATMrPA~:wmCJ(OE

nOJIO)KElillE TEPEmnOJThCIGIX MEPrEJIEH
B CJ(BA)KHHE ,l(3BOJUI ,HA P03TOllbE
Pe3IOMe

B CKBa:IKmie ,[(3BOJUI Ha rrry6HHe OT 25 ,n;o 69 M OTMeqeIibI MepreJIHCTble OTJIO:IKeHIDl, COCTOHII(He B OCHOBHOM H3 06JIOMKOB JrnToTaM:E1lI:H. 3TH MepreJIlI Ha P03T01ffie m:upoKo pacnpoCTpaHeIibI
Ha rroBepXHoCTH B Bl!)J;e Bl>IBeTpeHHott pOCCl>mH. Ha rro.rnrx ,n;epeBHH TepemrroJIb B 3aMottcKoM

Streszczenie
nOBeTe BI>IXO~I Ha nOBepXHOCTI> 3THX MepreJIeH: oco6eHHo 06mHpHbI. 3TO B OCHOBHOM CI>IJIY'IJIe
OTJIO)l(eHM, COCTOIDIJ;JIe JI3 JIJITOTaMHJIeBOrO ,n;eTpJITa JI MHorO'IJICJIeHHbIX JIJITOTaMHJIeBI>IX mapOB
pa3JIJI'IHOH: CTeneHJI OKaTaHHOCTH, KOTOpI>Ie npHp;aroT MepremrM xapaKTep KOHrJIOMepaTOB C ranI>KOH: pa3JIJI'IHOH: BeJIJI'IHHbI. l(eMeHT 3THX OTJIO)l(eHHH: CHJIbHO MepreJIJICThIH:, oTcro,n;a BCH Macca
nopo,n; OTJIJI'IaeTCH 6oJII>moH: cTeneHbro MepreJIHCTOCTH H p;OJI)I(H'a Ha3I>IBaThCH MepreJIeM. ITo
Ha3Ba:HHIO p;epeBHJI TepemnoJII> aBTOp HMeHyeT 3TH MepreJIH TepemnOJII>CKHMH.
CTpaTHrpa4>H'IeCI<:Oe nOJIO)l(eHJIe TepemnOJII>CKHX MepreJIeH: onpep;eIDIeTCH BI>ImeJIe)l(a~
3pBHJIHeBI>IM CJIOeM, a TaK)l(e HMeroIqHMHCH B MepremlX neKTOHaMH Chlamys scissa(Favre) H Ch.
scissa wulke (Hi! b.). 3Ta MaKpo4>ayna npHHap;JIe)l(HT HI{)I(HeMY TOPTOHy. Haitp;eHHyIO JI onpe,n;eJIeHHyIO B 3THX MepreJUIX MJIKpo4>ayliy E. EeHI>KOBa C'IHTaeT BepxHeTopTOHCKOH:, op;HaKo OKOH'IaTeJII>HOe onpe,n;eJIeHHe B03paCTa 3THX OTJIO)l(eHHH: OHa OCTaBIDIeT ,n;o MOMeHTa cOrJIaCOBaHM
MaKponaneOHTOJIOrJI'IeCKOH: JI MJIKpOnaJIeOHTOJIOrJI'IeCKOH: p;OKYMeHTaD;HH paCCMaTpHBaeMI>IX
OTJIO)l(eHHH: P03TO'IMI.

Borys AREN
STRATIGRAPHICAL POSITION OF THE TERESZPOL MARLS
IN BORE HOLE DZWOLA, ROZTOCZE AREA

Summary
Marly deposits, mainly composed of lithothamnium fragments, have been encountered in bore hole Dzwola at a depth of 25-69 m. In the Roztocze area these marls
are widespread on the surface in the form of weathered materials. In the vicinity
of Tereszpol, Zamosc region, the outcrops of these marls are especially rich. For
the most part these are mainly loose formations, consisting of lithothamnium detritus
and of single lithothamnium balls of various rounding degree, which give to the
marls an appearance of conglomerates with pebbles of different sizes. The cementing
material of these formations is strongly marly, hence the whole rock mass should
be called marl. After the locality Tereszpol, the present author calls these marls
the Tereszpol marls.
The stratigraphical position of the Tereszpol marls is defined by the overlying
Ervilia Bed and the scallops Chlamys scissa (F a v er) and Ch. scissa wUlke (H i I b.)
found in them. This macrofauna is characteristic of the Lower Tortonian. The microfauna of these marls is thought by E. Bienkowa to be of Upper Tortonian age,
however, a definitive determination of the age of these formations she leaves till
the time when the macropalaeontological documentation will be co-ordinated with
the micropalaeontological one with respect to the formations encountered in the
Roztocze area.

TABLICA I
Fig. 1. Margle tereszpolskie w odkrywce. Tereszpol
Tereszpol marls in an exposure. Tereszpol

Kwart. geo!., nr 3, 1972 r.
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TABLICA II

Fig. 2. Sciana odkrywki margli tereszpolskich (zblizenie). Tereszpol
Wall of exposure of the Tereszpol marrls (approach). Tereszpol

Kwart. geol., nr 3, 1972 r.
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TABLICA III

Fig. 3. Chlamys seissa (F a v r e), Ch. seissa wulke (H i 1 b.) w marglach tereszpolskich. Otw6r wiertniczy Dzwola;

gl~b.

27,10 m

Chlamys se is sa (F a v r e), Ch. seissa wulke (H i 1 b.) in Tereszpol marls. Bore
hole Dzwola, depth 27,10 m

K'Wart. geol., nr 3, 1972 r.
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TABLICA IV

Fig. 4. Chlamys seissa (F a v r e), Ch. seissa wulke (H i 1 b.) w marglach tereszpolskich. Otwor wiertniczy Dzwola; gl~b. 27,30 m
Chlamys seissa (F a v r e), Ch. seissa wulke (H i 1 b.) in Tereszopl marls. Bore
hole Dzwola, depth 27,30 m

Kwart. geol., nr 3, 1972 r.
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