Charakterystyko . mikrop~leonło1ogic%na \lłarsłw
.buhłowskich .w ZSRR i ich odpowiedników ·w ;Polsce
~

Wosta1IDiclllałach lUkazało się w ~2ISRiR !ldlika ~omun:ib'tów dotyczą~
cycb rewizji fa'1lllliistycmego U'jęcia stratdtypu warstw IbuIhłowSkich.Warr
Btwy te po raz pierswszy;ostały ~neprzez W. Łaska.riewa. (1887, 19(3)
z mie~ BuhrowlOa W~u" i dbepowały serię QS8d6w. zawarrtych ~ęd:zy tzw. .III litatamnj8inl-~cZ8lDymi do górJlEgo tortanu ~
. a wapieniami oolitowymi - zaliczanymi cło. sarmatu. Same warstwy .lbuhłówSkie okl'EŚl~ł1O

w

różnym cząSiIe . ja1rogómotortońSkie, pra-~rmacldę

[ub sarmadkie. Obecne ujęcie warstw buhiowskich został9 za;wężQne do
1/3 · po:prżedmo opisywalnycll warstw i w tej postaci dlejniują one tyllko
(4 m miąższościJ) poziom G w ods.łonięciach QPisanych ,jaklo typowe !(G• .N.
Gris2krewicz, 1965; O. S. Wiaław. '1965;; O. S. Wiaław, G. N. Gri$ZJkiewiez.
1965; L. S.lPiszwanowa, 1967; iN. P. lParamonowa, 19671). 'Mieści ~ę on mi~
dzy niższym (~1O m mią~) pozi~em W. łeżącyni Ponad lJIJlI li~ta
mrrlami i 'zaliczalOym do tortanu, a wytszym (2 m mi.ąższości} ·poziomem 1),.
'lezącym pod wapiemem oolitowym.i ,uważanymz~ $armacki ISam poziom
G przydz!elaj.ą wymienieni autorzy do tortonu.

CHlAIRIAlKTElRYSVl'YKlA ~Gl:lfamA
WtPJI.lSrW !BIUm.OWSKlCiI W·~
Pod. względem · mi.:łITopaleontOologicznym WaJ'IStwy 'buhłowSkie . (pożi0lll
G) są scharakteryzowane ~izez G. GTisZ1dewicz i O. Wiałowa w 'ru'IIJtEPIdący sposób:
l. Zespół otwornic ulbogi, żnacmie uIboższy od..występując.eg-o IW riiżej
leżących piaskach gómego tortanu I(poZibm W) i ~j 'leżących ibia~h
piaSkadh dołnetgo · sarmatu (paziom D).
2. ' W d~ ilościach spotytk:a się .t ylko mphiciium mace Ilum i ,:)t1'eblus
beccarii (= Ammon.U:i beccarii wedłUlg naj!OOWSzej system.atyki)~ czasem
pojawiają się -liczne Illodobalkularielle lwb niewiele lID.iliolid6w. Prawie
w !każdej pTÓbce · Wy$tępują pojedyncze dltazytortońskichrodzajów,jalk:
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Asterigerina, Globulina, Guttulina i inne.. Gatunki Elphidium m.acellum
. i S1lreblus beccarii pru!Chodzą do sal"lIlMu.
.
3. Brak oka'z6w Cibicides bardenen.sis (::; Anomalinoides dividenswedług · oZnaczeń pol*ich mikropaleontologów), pojawiających się dopiero .
w poziomie D.,
.
4 . . Zespół otwomic jest 2'rirl.eny ·'wmruź ·' ptOzcl.ągłnJicL · · W ogryżk~
·.cach -elfidiowy, w Buhłowie - elfidioWlO-nodobakulariellawy, w lWysz,gorodlku -:- miliolidawy.
.
5. Pod względem stratygraficznym poziom G może <Xl;powiadać pozio.:.
mowi ze Streblus beccarii, tj. najwyższej części górnego to~u.
. .
.. Niżej leżący poziom W nie 2lOStał pod -względem mikrqpaleontologicz;nytm echalrakteryzowany, na.tomilast I. WengIiń9ki (in W. A. Go.redd; 196'4)
jxxiaje z · tych samych odsłonięć dość bógatą milkrOfaunę, .zroŻ<mą głównie
.z Elphidium fichtelw.num, E ..a1l{1ulatum, E. cnspum, E, fle:r:uosum, E. e_chi-n~ oraz Miliolidae.· i szeregu torł.ońSltich gatu:n!ków. lAutorzy ci zaliczają
.:ten poziom również do górnego-tortonu.
. Wyżej leżący poziom D zawiera zespół clbicidesowo-elfidiowy, czasem
:miliolidowy oraz szereg gatunków, !które pojąwiają się w tym poziomie
.i licznie rozwijają 8:i.ę wyżej : Cibicides lobatulus, C. badenensis, Elphidiu.m
·
-.
,
·:reginu.m, ArticUlina-problema, Sarmatiella.
L. Piszwanowa ICl967) obszerniej scharakteryzowała walrStwy'buhłow
.skie pod -w2lg1ędem mikropaleontologicżilym w opardu· o materiały llzy.Skane od G. 'Gris7Jkiewicz. lPodała ona .listy otwornic dla ikażdego· pozio~u,
niestety, bez częstaści ich występowania; 00 utrudnia korelację. Stwier-dziaa, że pOziomy A, B i W · zawierają lniniej więcej jednakowe zespoły
,otwornic,1kt6re Charakteryzują stosU!Ilkowo płytlrovioOdną fację warstw,
prutskich serii k-osowskiej. Właściwe · 'Warstwy buhłowskie (pOziom: G)
·zawierają ,według L. Piszwanowej Ibogaty -zespół otw.ornic (w czym różni
. .się ana w opini'it z G. GriS2Jkiewicz, która mówi o ulbogim zespole), reprezentujący wysładzający · się basen morSki. . S~r6d 39, gatwrików z tego
poziomu więlkszość jest cytowana również z poziomów niższym; w gómej
:Części pojawiają się jednak typowosarmadkie gat1mki, jatk Quinque'Zoculi-na sarmatica, Q. reussi, Articulina Sannatica, W ;poziomie D zaznacza się
,przewaga gatUlIlk6w satrmadkich, ~6d iktórych jedynie Elphidium reginum i Cibicides badenen.sris mle 'były cytowane z warstw :niższyoh. Wyż
.sze pOziomy zawiel'ają również typowo sa-rmacką mi.krO:fa:unę.
.
STRIN1'YGRAiFIlA. WARSTW BUląU>WSK!roH W ZBRiR

a

!Według aurtor6w rewizji IPOziom
reprezentujący warstwy buhłow
. Bkie 8. s. leży transgresyw.nie na zielonych piaSkach górnego oortonu (w
niektórych miejscach .obsexrwwje się · u podstawyWMStwę zlepieńców) .
.Między poziomem G i -z aliczanym do sarmatu jpO'Ziome.m.D istnieje ·s top. .iniowe przejście, a piaski poziomu D. zaznaC'2lOIłe są tyllko 'lekką ztt1ia1ną barwy:na, bladolkawową i zWiększaną wa.pnistością. Wjpl"8Jwdzie ·i stnieje przypuszczenie, że piaski te czasami ścinają niżej leżące warstwy, ale nie jest
to pewne. Natomiast riiewątpliwe dowody rozmycia il transgresywnego zalegania iStnieją w poziomie E. kt6l"ego oolitowe lPiaSki i wapienie leżą na
:różnych podścilelających je lWa-rs11wach aż do wap[enlUtatamniowych włącz
~ie~ Te utwory poziomu E ścinają również piaski poziomu D i z tego po-
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wodu brak.idh W więksmśc:i profili, leżą tylko mi niewie1lkiej przestrzeni
i W :niewielu miejscach (O. S. Wiałow, H}l651). .Granicę między toJ.'ltonem
i sarmatem p~zeprow,ad'ZO!DO wirę<: w środlku. jednoOlitej serii piaSków, podczas gdy paniżejistnieje ostra granica litol!Ogicma i faunistyczna między
piaskami ziellOIlymi i 'białymi, a powyżej - <JStra ·g ranica :ntiędzy białymi
piaskami i wapieniami oolitowymi.
!Podstawą do oddzielenia dolnej części !białych piaSkówjaiko warstw
buhłowSkic:h 8. s. jest \\1ięc wyłącznie ~terium faunistyczne, przede
WBZys1jkim o'becn~ Venus konkensis media !(podgatunku nie · przechodzą
cego doO saamatu) i liC2ll1ych Eroilia podoZica dissita i E. trigonula(Jpr.zechodzących doO sarmatu), obdk prawie jednakowej ilOlŚCi ,gabuJIlków mię
czaków tortońSki.ch i sa'l"IIlackich.. 'Z mikrofaun.ą jest poddbnie, w !poziomie G . jest szereg takich gatunków jak w sarmacie, tylko że. w sarmacie
zespół jest ·bogatszy. Auiorzyradzieccy. twierdzą, że wzdłuż rozciągłości
warstw zmienia się maikro- i milkTofauna i ·że w tych samych warstwach
niekiedy występują ;peW!ne gat1.mki, a na pewnych odcmąch nie. Dotyczy
to Zljp. Venus kcmkensi8 media, brak jej w poziomie G w Buhłowie i Wy87rgorodIku, podczas gdy występują 'tu. Erv~liapodolica diasita iJ Mactra eichtooldi buglooensis, podga tudd S8il'Imadkie.
.
. Sądząc z gatunlków otwornic wystęwjących w poziom.adh G, D i E.
które cytuje G. Griszlkiew!icz (1'965), i !które miałam sposobność oglądać
osobiście w Akademd.i lN:a'Ulk: we iIJwowie dzięki Jej Ujprzejmości, poziom G,
·np. wOgryztkoOwcach, BuMQwie i Wys2)goOrodlku, zawiera wprawdzi~ '1Jibogą
mikrofaunę, ale takie.same gatuniki jak poziom D w Ogryikowcach (z wyjątkiem Ammonia beccarii w poziomie ·G i Cibicides lobattUus w pozioOmie
D. Q ikt6rych wiadomo, że są gatunkami pospołi!tymi . i mogą masowo wystę
pować .w róimych pozioOmach mi.ooan.u i w ;faunie 'VYBp'Ókzesne}). Znaczna
zmiana mikrafaUlJly zachodzi natomiast w !poziomie E, gidzie obok poprzednich gatunków poja,wiają się licznie nowe elementy typowo Sa'l"IIllłclrie,
jalk Articulina. SarmatieZla i Elphidium 'I'eginum.
.,
W świetle badań milkrofaUlI1isłycznych !L. !PiSzWanowej 1(196'1~. część
poziomu G zawiera typowoO saImacką nrllkrafaunę i wdbectego ,granica
między poziomami G i ·D. a więc granica rozdzielająca· torton od sarmatu, .
w.i!nna /być jeszcze bardziej przesunięta w dół. tPowilllD.a ona przebiegać
w obrębie jedJnolitej (4-iI:tetTowej miąŻS2lOŚCi) warstwy białych piaskaw.
Powstaje sytuacja, w !której stratatyp warstw ,buhłowskich mający reprezentować "regresywną fację górnego tortonu" !Zawiera w dolnej części
milkrofaunętortońsko-sa·rmacką, a w górnej typowo sarmacką, Wynikają
stąd dwie alternatywy: albo oba poziomy G i D są wieku sa.rmackiego i oba
(jak doOtychczas) rą>Iezenttują warstwy buhł~e, a1Ibo poziom G I pOmniejszony j-esżczeoO część warstw zawierającą sarmadką· millm"ofaunę,
straci rangę stratotypu warstw 'buhławSkich wobec niemożriaści ścisłego
wyznaczenia iIch górnej granicy lirtolQglcznej i faunistycznej. Brak Venus
konkensis media :w pozioOmie D jako przesł8lDlka nega tyw.na nie może być
brany pod. uwagę IPTzy zaliczeniu tylko tej części dawnych warstw Ibuhłowskich do sarmatu. RÓWiD.ocZ€ŚD.ie fsld dbecności V mus konketl-Sis media
w pozomie G równiież ni~ przesądza I() IPrzynal~i tego i>Oziomu do
tOIltonu, gdyż znane są z innych miejsc wypadki występowania w sarmącie licznych, dobrze zachowanych okazów 11ortoiulkich, ,jak np. lIla 0bszarze Po1*] w piaskach sarmadldch doliny Opatówrki Ikoło Sa·ndomierza.
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SądżąClZ podaznej ~wst~~e mikrofauny, analogii~ warstwami buh-

łowskimi możeIIlY ązukę.ć

na· terenie PolSki przede wszystkim VI utworach
piasrezystych i detrytyc~ych,l'OZ\ViJQiętych wlbrzeż'.Il:ejstrefie miocenu,
'll!P. !na obszarze Roztocza i .regionu świętdkTzyS.kilegQ.Występują tam wiipienie detrytyC'zne i serpułow:e, zlepieńce i . piaski, a także warstwy ilaste
lub margliste '(W. IKrach, 1002; B. A!reń, 1969, 1962; R. IN"ey, 19634, b; K.
KowalewSki, 1958 ii:n:ni~, 'zalicżane do. górnego ;torton.u i do sarmatu. Kil~
'kaz nich lP~adowo omówiOQQ ni.ż€1fPrzedstawione dlm~ zostały wy-

brane dla :zil~strowa'llia możUwości, oQ.okooaznia Ilrorelacji miooeńśki~h
utworów brzeżnych Roztocza i regionu $wi~.skiegoz . warstwami
buhłowskiI:ni Woły!llia i PodQI!ł w oparciu o.zespoły mikroiauny i .gatunki
przewodnie dla: sarmatu. IPu)"kład,y .te Illie wyczerpują zagadnienia, dlatego też cytowana litteratura :nie. jest !kompletna.
.
!BlC.l21rQIC12l

ów

W miejsoow<lŚCi J 6z ef
na SWb.nzegu tRoztocza OdSłOnięte są
w killku ikamieIlioło)nach wapienie detrytyC7ąle,. kt6l::e .H. Ney (,10034)
zalicza do górnego torton.u i sarmatu. G6mot;ortońskie wapienie detrytyczne (w Ikamieniołomie ,J3abia iDolina") zawierąją da9ć tp.ieliczne, zniszczone okazy Elphidium macellu.m, Glabratella platyumphal!L, Astrooonion
perfossu.m, Cibicides lobatulus, Cibiddoides pseudou.ngerjanus, Hanzawaia
boueana oOra'z szer,eg tort"onskich gaJhmlków mięcz~ów. Zarówno 'mięc~a!ki!,
. jalk i otwornice noszą ślady obtoczenia.
'
.
.
W sąsiednioh kamieniołomach (,,!Pardysowskich") widoczne są podobne
wapienie detry1yczne, zaliczane przez tR. ,N"eya (1963a;} li B. Arenia (196,?)
do sarmatu i zawierające poddbnie zniszczoną i ogład'Wllą ·faunę ''9'twomic
i mięczaków. · !Z otwomic są tO .głóWIIlietoi-tońSki.e .gatuniki Cibicidoides
pseudou:r/;;gęrianus, Cibjddes ldbatulus, : Elphidi~m fichteUanum, E. 100cellum, E. crispum, Glabratella platyamphala., Por080n.0niorn subgranosum,
Neoconorbina terquemi, Epcm1.d:es repaoous, Pyrgo i .Quinqueloculina.
Mięczaki' reprezenltują ga-tuIllki sarmacikie. W' warstewkach ilastych prże
dzielających wapienie ~tyka się natonnast dobrze zachowaną m;iJkrofaunę tortOńBlro-sarmaclką: Elphidium crispum, E. aculeatum, E. fichtelian?-,m, Asterigerina płanorbis, CibiCidoides pseudoungerianus, CaS'8idulina
oblonga, Me'loni.s sold4nii, GlobigeriTia. opinata, Reu9sella 'miocenica i A~
'maliTwides dividens. Opisa,n e .u twory B. 'Arreń w całości zaliczył do Sarmatu.
.
.
'
. :
. "
[)alej w iltileI"lllllllru. na NW od Józe.fowa, w He d w i IŻ Y n i e odsłaniają
się wapienie detryttyezne górnego tortonu, .na ktqrych traMgl'esywnie leżą
zlepieńcowate i piaszczyste u1lwory d'Ol!nego sarmatu (18. Areń, . ~OO2;
M. 'Bieledka, :1963). 'W. wapieniach goonę> tortonu Ibrak :jest otwornic, .
w piaSkach sarmaokilch i w ilastyc!h wikładlkachwystępują drobne dk.azy
sarmackich elfidi6w, jak Elphidium .acuZeatum, E. josephinum, E. reginum, E. jouk(1Vi 'Oraz. Cibicides lobatul'ILs i drobIi.e Miliol~dae.
'.
W " J a n. o w i e .L ·u b e l s tk: i m .na iNlW od: Hedwiż.yna widoczne są
detryttyczne wllIPienie i piaski/sarmatu' z wapieniami seIpUlowym:i. w stro. pie .(IB. Alreń:, 1962; M. Bielecka,. 1.96C3). W piaskach środkowej . części.od-·
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slanięcia stwierd.'za. się :nięlicm.e okazy Elphidium macellum, E. crispu.m•
. E. : fichtelianum, E. ·aculeatu.m. · Cibicides lóbatulus oraz drobne ellfidia .
i ~ori:Jisy. W ilastych przewarstwieniach poniżej i ,poWyożej piasków są
to drobne, dobrze·zachowane t.ortońslde i sarmaokieeIfuiia,.· jak Eljihidium
aculeatum, E. josepli.inum, E; angulatum, E.. echinus, E. 1'eginum,E.. crispum, E. macelltim, E. liste1'i" oraz Cibicide8 lobatulUB i Miliolidae .
. . W· W i e r z c h o w i s k a c h na l'l od Janowa ·LubelSkiego odsłonięty
jest -pełny prdfi1 od dolnEgo tortanu po sannał. W '\ yapieniach detrytycznych ' leżących ponad waTstewtką erwi:1.iową, które iB. Areń (1962!)'zalicza
'W\P'rawdzie do 't ortónu, ale lOie wyklucza ildQ tmodszeg-o ,w ieku, ~ją
liczne 'QIkazy tortońEikie, jak Elphidiu.m .crispum,E. fichteUanum, E. listeri, .
Atterigerina planorbis, Cibicides labatulus, Cibicidoides pseudou.ngeri4,..
nu.s., Melon.iBpo~lioides, 'Discorbis cliv.'sp. i Miliolidae.Jednak W1ll8'r~
gIist~h łu:b ilastych przewarstwieniach wśród wynńlenianych wapieni araz
w wyżej ileżącydl sarmadkich wapieniach serpuloWyc!h. do poprzednich
gatooików dOłączają- się sarmacllde gM1mki Elpidium reginumj E. acu.leatum, .E. josephi'lium CYNJ.Z .Anomalinoildes dividens, ' Art1iculioo sarmatica
i Quinqueloculina' aknerianarotunda, co dowodzi, żę cały tan Ikomplelks
wapiem detrytycznyeh i wa;pieni serpulowycb :należy ,do mll'!maVu.
Jak widać z dbserwacji IIi!fB:grofaUiIlY w Józefowie, Hedwitiynie, Jamwie LulbelSkim i WierzchowiSkach na Roztoczu obserwuje się .zróżnico
wanie zeepOlłów mikrofauny i procentowego udziału gatu:ników tortońsikich
i sarmackich w zaleŻlD<lŚCi od !facji. W utworach wapien:nQ-detrytyczonydh
i !piaszczystYch przeważają gałtunlki tortońskie, zwylIde ,źle ,zachowane,
w przewl;l1'Stwieniach i!l:asto-marglistych większość stanoWią typowo sarmadki.e gatunki otwollmc. Występowanie gatw'llku Anomalinoides dividens·
w większej ilości w omawianyCh utworach zwia'Zatlejest (fównileżz facją

ilastą·
IBJ!X}.JlON~I

Na. obszarze miocenu ŚWiętdkrzySkiego ' opróCz ,1lItworów wapienno-dettytycznyeh, zaliczanych gł6wnie do ~nnatu, istnieje , szereg odsłooięć
utwor6w piaszczystych, tortońsldC'h i sarmaokioh ~. iKowalewad, 19518
i i:nJni) • .
W dolinie O II> a t 6 w \k i na IN od Salndomierza, w miejscowościach
D, w i k o z y i Gór y W Y s o'k i e, ' wid()Czne 'są liczne odsłonięcila. żwi
rów, zlepieńców, piasków i margli i1astycll1(tE. w~, 1-961a.), zaliczanyeh zgodnie !przez ,wielu autorów do sarma·tu. Cechą chwrakte~mą
nrlikrofauny utworów pjaszczystych jest w pierwszym rzędzie wyst~
wanie 'w :niektórydh próbkach przeważającej ila9ci gatunlków tortońskich
rw stos~u do sarmackich ~1 : '1 do 3': Il. 'W piaSkach odsł()nięcia lOa prl;lwyro brzegu ()patówki, w miejscowości Góry Wysokie .znaleziono liJc:z:ne
dkazy EIM.idium crispum, E. maceIlum, E, fichtelianum, E. aculeatum, '

E. .1'egimim, Cibicides lobatulu.s, Cibicidoides psetbCloungerianu's, Ammonia beccarii, ABterigerina planorbis, A,s trononion perjosBUm, Cassidulina
oblooga, Melonis soldanii, Eponides repandu.s, . AnomalinoMes : dividens, .
Articulina 'sarnuitica~' Quinqu.eloculinapredcarpatica, Pyrgo lułl.Ulaj P. ,
simplex i ,inne.' Wśród vrynlleniooyc:h gatunków 'Za Itypowo sarmadki,e
można uważać jedynie Elphidium reginum, ~.aculeatum.AnomalinOides
dividens i Ar.t~inaraarmatica~ W przewarstwieniach jlastych, 1lP. w ,00"':.
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iPiasków we wsi D'Wikooy,

wyr62m.ia'ją się

sannaclkie gatunki

Anomatitwides dividem i Articuli1ł4 sarmatica, Obok licznych okazów
Cibicides lobatulus.·.
.

W kiel'UlD!lru lIla SW od iD'WiIlroz, w!rhiejscow<lŚCi !R Y' 'b:ni i c a 'lkoło Kli.,.
montówa odsłooięta jest seria ibiał<:rlółtawych ,piasków, których dolna
ezęść była zaliczana do dolnego to~ri.u, a górna dl{) sarmatu (K. Kowalewski,~ 1958; E. Łuc:zlkowska, 1'96.1 b). KOOItaikt dolInej części piaSkowców
z górną nie ,jest 'widoczny., W dolInej części przeważają duże dkazy Ammonia beccarii, Elphidium mac:ellum, E. fichtelianum, E. flexuosum, Cibicides lobatuluB oraz pojedyncze oikazy Guttulina i Globuli1ł4. Wyżej zespoły
sąbogaltsze i zawierają oprócz ,główn.egoE}lementu mikrofauny, tj. Ucznych okazów Elphidium crispum, E. macellum, E. fichtelian'Um, E., fleX'lLosum i AmmO'Rlia becearii, również sal'macikile gatud.d AnomalinoideB
dividens, Elphidium 'ł'eginum, E. puscha'ł'ovB7d. ,W, ,górnej części ;piasków
mikrofauna Slclada się z nielicznych sarnlackiclh okazów Anomalinoides
aividen.s, Cibicides lobatulu.s orazdu2Jej ilości zniSzczonych lUlb powleczonych wapieimą otoc:zlką gattmlk.ów tortońskich,jak Epcmides omm.ivagtLs,

Bulimina insign.is, SpJtaeroidi1ł4 bulloides, Epooides ~epandus, Siphotextularia inopi1ł4ta, Hógl.undinaelegans i innych.
.
,
W N a w o d oZ i,c a c h· (Gieraszowicacb) kOiło Kli\miOntowa istnieje po-

dobna :sei-ia piasków, żwirQw i iPiaSkowców, których dolIną część K. Kowalewski (l~) zalicżył do dolnego '1lortonu, a gómą do Sarmatu. Ostatnio
W ..Bałulk i A. ,Radwański (196'8) dkreślili fuh wietk jako dolnotortońSki
(dolnoopolski). W dolnej części tych ;piasków występuje milkro:fauna przypominająca zespół z niższej części piasków z RY'bnicy, zro.rona z licznych
okazów Ammonia beccarii, Cibicides lobatulus, Elphidium macellum, E.
aculeatum, E. fleXUOS'Um, E. fichtelianum. W górnej cZęlŚCi ~yka się
bądź to 'z~ z licznymi dkazami Ammonda beccarii. Cibicides lobatulus,

Anomalincndes divid:ens, Elphidium reginum, ,E. maceUum, E. crispum,
E. fichtelianum, E. aculeat'Um, Milliolidae oraz pojedynczymi 'Okazami tortońSkimi Epcm.ides repandu.s, UVigerina, tentiistriata, Textularia sagittula,
takimi .jak wgómych,piaskaeth z lRybnicy,lbądź też :ubogie ~ z Elphidium macellum, E., fichtelianum, E. acu.leatum, Cibicideslobatulu.s, Cibicidoides psewdoungerianu.s bez Ammonia: beccarii i typowych gatunków
sarmadkich.
.
rw ,B o g o r i i koło Klimontowa, odsłonięcie ;piaSków reprezentuje' dolny sarmat 1(iK.KowalewSld, 1956; iE. ł.uC"llkowSka, 1:9ł61 b). Występują tu
liczne okazy CibicideB lobatulu.s, Cibicidpides pseudoungerianus, Ammo...
nia be:ccarii, Elphidium crispu.m, E. maceIlum, E. fichtelian'Um, E. acu.lea-'
tum, Guttuli1ł4, Globulina oraz Miliolidae: Quinquelocwlina akneriana,
Q. badenemis, Q., nitens, Q. predcarpatica, Trilocu.lina au&triaca. Brak
, w lIlich Anomalinoides dividens i sarmaokich gatuJDików Elphidium.
Odsłooięcię w S w, i n i a r a c h !koło /Piaseczna reprezerlfbuje ,profil: od
dolnego tortonu !PO sarmat. Utwory dolnego tortonu rozwinięte są w facji
piaszczystej i piaSkowcowej, górnego to:rtonu i sarmatu w facji ilasto-marglistej. lGórnotortoń$a warStwa iłów' z syderytami zawiera bogaty
ze!!i>ół otwornic 'typowych ,dla facji ilastej górnegotortonu na obszarze
świętOkrzyskim J(!poziom z Cibicides cni.&stseptatu.s), złożony z licznych'
okazów Sphaeroidina bulloides. Uvigerina bellicostata, Epon.ides omniva-

gus, Cibicidoides tjatschevkensis, Uvigerina hispidocoStata. Bulimma in-
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signls, B. elongata i Cibicides crasBiseptatUB (= Hanza.waia CTasmeptata

wg .nowej nomenlklatli,ry). Jest to ze8tP6ł charakteryzujący środoWiSko
wód o :normalnym zasoleniu. Be~ednio wyżej "leży'
warstwa marglista .z Syndesmya, ną.leżąca już do sanna tu. zawierająca
mieszaną n'tiJkrofaunę, rlożoną z :nielicznych 'Okazów ga tuDk:ów toI1ioń
skich,jalk Sphaeroidina bulloides, Buli'mina ,elcmgata, oraz :J.ilcmych sarmackich AnomalinOides dividens.Cibicides lobatulus.i Bolivina variabilis.
Nadl~a waxstwa iłów zawiera już ty;pOwo tpłytik:owodny ~ otwornic, tj. liczne okazy Cibicides loibatulus, Elphidium aculeatum. E. cTispum
i E. maceIlum. .
.
pOdanych przyfkładów wy:ni'ka. że w piaszczystych !facjach sannatu
w ~olilnie Opatówlki, w RY'bnicy. 'Bogor:ii i NaWlCld:zicach występuje mie_'
szana. tortońsko-sarmacłka mi!krofaWJia, w ~órej gatunki rtortońSlde mogą
stanowić macamy procęnrt. Część tych gatooków lluew.ątpli'Wie pochodzi
z rozmyclatttwor6w' g6motortońskich. jalk: o tym świadczy ich zły stan:
zachowania (wapienna otoczka; odmile!n:ne zalbarwienie. wygładzenie powier2JC'.hni, US2lkoozenia}, część jednak jest ddbrze zachowana, jak 1Djp.
w do1.ilnile Qpatówtki. !R-'Ówtnocześn:ie w piaszczystycll utworach sarmaw·
apotyka się · zespoły nie zawierające typowo satmackich ~atunkóW. alktó-.
ryc-hwielk wynika 'z ich nadległego położenia względ~ sarmadddb. zespołóW 'Z AnomalirwideS' dWidenIB (:np~ w lNawod.zica~ : i w Swiniarach).
:
iAlnaJogiczną sytuację jak w Swiniarach można· zaobserwować il"6wnd.d
na całym. obszarze miocEmU świętdk:rzys1dego, gdzie utwory ~ómego tortonu i sannatu są rozwinięte w [pC)Stacljeidnosta}nej serii ilastej. trudnej
do ro2pOZi0'llli0Warua !bez pomocy :fauny; Jest -w nich widoczna ostra gramca .łfaunistycma tmędzy to~em i sa~tem. mikrofa1.Dla .toriońska. ·me
zawiera elementów A!rIP&cki.ch,<.,([l8'ton#aSf; w ,IllikrofalllIlie ~cldej . zachowuje się podrzędnie cżę!ić,elemen.~ów tortońsldcll 1f.E~!ŁUC'2llrowskaF
1964). Tam, .gdzie · ~ , ta . jest .0911ra.
ohgerwuje Się więc ...:faun.
przeJściowych do ~~'~, a · mieszana tortońSk~cka mi!krofaurna
jest ,jui; wiekqsariną.ckiego. .
da§ć giębakich '

:z.

me.

~

Z :W!AlRSTW'.AJMm ;a.UIHl.lQWBKIlIMI 'W ZSRR

. Jeżeli weźnrlemy. pod lUJWagęoinówione~rmadkie !Ultw«y ,brzeżDę,' to
z nrlkrOfauną -warstw buhł<ryv91dch 8~8. (poziom G)
, posiadają utwóry piasZCfiYste Bogorii ilroło KIimontowa. Zawi~rająone
typowe dla wantw blihło.wskich gatunki E·l phidium macelbr.m i Ammonia becoarii, pojedyncze gatuorlrl tortońskiei nielicąle Milio~idce< . Brak
w·nich rÓW1nie'Ż A'n011łQlinoides· dividens. Pod ;wżględem .litologicznym
najwięksZą 2fuieżnośC

również . są .Zbliżane. gdyż reprezentliją · IbidożMtawe

iPiaski. podobnie Ijak

w ogryzk:OWcach. Jerże1t jednak weźmiemy pod uwagę analogiczne utwory
piaszczyste rO'llWinięte w 'najbliZszych' dkolicach. ' to .już w piaskach
RybniCy spotylkamy Slę z podobnym ze~ w .ltowanystwie sanilaokiego gatunku Anomalinoi:des diviclens; a w iNa·w odzicach - róvinie2:1Z sarm.acldm gatU!nk:iem Elphiclium Teginum., IN'ie 'licząc tych gatUJnlkbw, opisane zespoły mogłylby odpowiadać poziomowi G.
!Nieco odnii~y typ .'rOZWoju utworów piaszcżystycll' sarmatu reprezentują piaSki doImy Opatówiki, gdzie występują znacznje bogatsze '7t>oa";

.
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poły mikrofatillly

elfidi.owo-dbicidesowej z :m.iliolida4ni, Elphidium macel:-.
lum li. Ammooia becoorii oraz AnomaIinoides dwidens i dużą ilością imJ.yCih

gattmków typowych dla sarmatu. Łącma .ilość tortońskioh i sannaókich
ga,'ttmk6w doChodzi do 70. Te ~y mogłyby odpowiadać pozibmowi D
ze -w7ględ'll'!na obecność Anomalinoides dividens i -liczne gatulliki sarmackie, z tym. jed:naik zastrzeżeniem, że występowanie Elphidium maceIlum,
Ammooia beccarii i dużej i1<JŚCi gatti.dtów !florlońskich Zbliżałolby je do
poziomu G, tym ba·rd.ziej, że przewaJga .gatunlków sannacltich jest widoczna·
głów.nie w przewal"Stwieniach ilastych.
Analogiome utwory 6S.rmacłkie rozwin;i.ęte w facji wapienlIllO-detrytycznej lIla Roztoczu za·wierają dość ubogi (do. '16 gatunków) zespół elfildioWo-ciJbicidesowy z miliołidami., poddbnie :jalk pozi1onl D. Jednak brak· Anomalinoides dividens i szeregu galttWków sannaClkich przemawila. za ich :podobieństwem .do poziomu G. W "tym przypadlk:u o sarmackim wieku decydują ~liczne gatu1nki sarmaokie występujące w ilastydh w~h przegradzających te utwory, ;podobnie jaJk w facjach piaszczystych doliny
Opartówlki. .
.. Z kolei wyst~anie. Anomalinoides divide.ns. i mych ga1ltmków
sarmackich w przewarstwięniach ilastych opisa.nych utworów piaszczystych i wapienno..detry'tyczm.ych pozwala nam- uznać je za r6wnawielkQwe
z ilastymi u1iwo.rami sarmatu, zawierającymi Anomalinotdes dividens. na
Obszarze świ.ętdl.p-zy*im.
.
W!NllJQSKlr

Z podmych rooWłliŻan·Wy!irl!ka. że warstwy lbuhłowSkie· rą>rezentuJą
sarmatu, IQ żmUuny w· ~ach· milkró.fauny
vi poszczególnych ·warstwach są spowodowane ·przyczynami ekologJbzny- .
mi. IIl'lteresu·jące są dbserwacje W. KlraszenMmilkowa ·~19160) dbtyczące·:ryt;..
!triów sedymentacyjnych vi utworach detrytycznyc'h ·iria ;POdolu i Wołyniu;
S'twierdZii on lIla . podstawie· dTdbiazgowych badań, ··ze zespoły otwornic·
-w okresie "j~o. cyiklu sedymentacyjnego zmieniają się w zależna3ci
od grubościJziarn· piaSk:~; głębak~ dna ~ od. wa1"llnk6w .hydrodynamicznych w danym OkreSie. IW· gruJboiziamistycli piaskach. ~Yb się zespół
el!fidiowy ubogi, w drobnoziarnistycJllub ilastych -:- bogatszy. W zacisznych waruO:lfk:ach i zWiękSzonej. giębOk<lŚci ~ zespół di~orbisow<H:L'bicide
sowy, ,a .przy małym dóPijwie materia~u terygemcmego.·- mlliolidowy.
W śwretle·;bad8.ń W.K:raszeninlnikowa 'IIIDimIil prŻypuszczać, ·że różtJ!ce
il<*iowepomiędzy. gat:wnlka~wyst~jącymi w jpOzi.omaclt G i l), jak
również różnice w składzie .gatuJnlrowym mogą Ibyć połą~zcme ze zmianami
W .rytmie ~adiania się !piaSków, grubości ich .ziarna łruib wapni\Stości.
Biorąc pod uwa·gę wymieniane niżej czymrlki można uznać, ·że qpisaJne
utwory. brzeżnyoh.· stref ·milocenu z dbSzaru Roztocza i regionu święto
~rzySkiego odpowiadają poziomom G i D. warstw :buhłOwskich na WOły
niu. C~ami tymi. Są:,
l.MlOŻliW<iść WyStępowaiI1ia w utwora~h iPiaszc~ymych zawierając~h
IIrlkrofaunę o przewadze gatunlk:ów tortoński.c'h· przewarstwień ilastycl1
z $lrmaoką mJkro:fali!nąz Anomailinoides dividens l(:np. w dolinie ODat6wlki .
ina Roztocm):·
bf"zeżną, !piaszczystą fację
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2. · Możliwość wyst~ania. w ud<Ikumentowanych paleocntologicznie
.u~orach sarmatu rÓW!niJeż z~ów nie zawierającydh ty;powydl dla. sar-

matu ga11ulnlkbw 1(1Iltp. ·w lNawOO.zicach i w Swin:iarach).

3. Zaabserwowatna .przez W. :IU-aszendmrlkowa ~1960) zrn!ierm<lŚĆ 7Ie8pOm:il/m)fauny w za!e:żmo§ci od ·rytm6wsedymentacyjnych.
. 4. Scha:ra!ltterywwa!na przez a'U'tar6w rewizji zmierma§ć zespołów
mikrofauny w wa'rstwaclh huhłowSkich ·\y.idOC2llla rw2'iUiuż .rozciągłości.
!5. .Stwierdzona przez L. Piszwanową (1!96171) obecność typowych dla
sanna'tu gatulnlk6w w górnej części poziomu G•
Z punlk!tu widzenia :mikrofauny otwornic wydaje się słuszne pozosta- ·
wienie 'W . cakJści poziomów G i D jako matotypu walI'stW lbublłowskich
i zaliczenie ich ·oo dolnego sarmatu·, tym ·oardziej, ż.e według prawideł
stosowanych przy wydżielaniu jednoStek stratty.gralficzDych zalec8!Il.e jest
prowadzenie granic wiekowych raczej w oparciu o mamen1y pojawilama
się nowych elementów l[aUlIlY (w tym IPrzypadkJU sarmaclkichJ) aniżeli zanikania starych (lO. stiepanow, 1958; 'M. E. 'Zu:tJkaw.icz, 1968). Różnice
Iatmistyczme między tym.i~omami oatyczą głównie zmienności olicz1»wyeh stosunków między gatunkami tortońSkimi. i sarmaclk:im1 oraz wystę
powania [u'b brailru pojed.y!lCZyCh 'ga'tuink6w, IjaIk: Ven.us konkensis. media
łub . 4.nom~inoide8 d~idem, podcż~ gdy większość.·~ fauny. nie
ulega Zlll1anie .. Tak :nieWie1Jkie r;ĆAŻnice mogą miEĆ cluu-akter iacjalny i me
stanowią dostatecznego kryterium dla umania'1,Ch za r6żnowiekowe.
łów
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npaeaPMaTy, 1I3-3a BaJlII1DIiI B lDlX capMaTCIDIX 3JICMCHTOB c)ayB:Y, 0 0 _ BX OTHOCBJJI[ II: C&pMaTy.

CoBCTCDC reoJIom 000:m:a'IIIJIJI croaTÓ'11m 6yrJIOBCIDIX CJIQeB • OrpwmmBD,aX Ba Bom.uól.
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~ 3rOpB30BTa H cy:DIJIII nOWlTlle 6yrJIOBCXHX ClIOeB TOJILEO

r; rop,ep~o Venus konkensis media..

3TOT ropB30RT

J:ax

11.0 cpep,Hero FOpB30BT&

6yrJIOBCJ:BC ClIOH (B }'3XOM CMlJcire)

6HII HMH OTJieCell J: TOPTOay. B TO BpeMfI J:8X ropB30RT If:se Cop,epllalIItBit Venus konkensis metlia.
6HII 0CTaBJIea: B capMa'Ie. B 1967 r. JI. UBQTBiq[OB8. oxapa1CTepB30B8.lIa 6yrJIOBCJ:HeCllOHCTO'IIIlI
3pelO1Jr MlIi:P04>ayBl.I H 0TMeTBJIB, 'lTO BePXJtmI

'flI.CTJ:,

roPJl3OBTa

r

cop,epmrr cap~TCKyIO )4Jj-

xpo4JaYBY. -

B C'Ian.e :ml npoQJIeMll

P~TPBB8.eTClI C TIl'IJ:Il 3peH11S1 Hccnep,OBllHlDl

MlII:J'04Iaym,l c)opa-

BLTJI

MJ1B!141ep.
IJP0B3Be,11;el! BlIIUIB3 MBXPo4Jaym,I OTp,em.m.JX roPH30RTOB C'IpaTO'l'BlDl 6yrJIOBCXHX
ClIoeB, aa OCHOBaHllll: pa60TDI COBeTCItHX 8.BTOPOB H co6cTBeBm.Ix -HCCJIep,oB8.Hll:ii. ByrJI()JIcme
ClIOK 6J.IJIBcpa.JiJIem,I C ~YBoA IlH8JIOI1l'lllJ,lX CIlOCB B

nom.me.

BWIO OTMC'lCHO, 'lTO

reppHTOpBH IIoJILIDH COOTBeTCTBYIOnnBm no B03pacry 6yrJIOBCIHM CIlOJIM MOryr

aa

61olT1. npK-

3lllIHhI- H3i1ecTxOBo-p,eTPHTom.re H IIeC'.IDBIlle OTJIOllrelDDl P03TO'IB. H CBeJrroJmlllCltOFO perHOBa.

a Tante TaJC Ba3J.m8eMHC CBJJp,eCMJreBLle FJIJIBLI, upep,cTaBruno~ roPB3oJtt C AnomaUnoidea
tlipitlens. B ~e:&m.1X BLlIIIC OTJIO:ECllllJlX m'.nooTCJI ][OMIDICJ:CLI MHXPo4JaYBlaI,cooTJMn'CTByIOIIlJ(C o6ollM rOpH30RTaM

~ecTBCRHO

r

K If, JIplI'IeM B IJpOCJI():ltax cpep,II IIeCJ:OB HJm p,eTpl[TOBLIX B3BeCTIIlI-

capMame J:OMII.JISCLI C Anomqli1rolt1esdiviJens. Tax J:BJt
6L1Th PB3JIH1D101t, a BOOpacT B STOM ~ Onpep,c1IJlIOT
capMaTCJale J:OMUJIeKCLI c Anomalinoilles tliPidens, no 1IlWI0I'BH 6HII cp,CJI8.B BYIIOp.. 'lTO rePH30RTLI r)l If CJIep,yeT C"DlT8.n. 4l8.IJ;llaJIldi:0 B38JI!I!H0 ~YIO~ . K o6a BX OTHOCll'l'L
J: caPMBry.
J:OB

BCTpe'IB.IOTCJI

0'ICpCP.H0C'Ih MIIIP04Iaym,I MOlltCT

MICBOPALAEONTOLOGICAL- DESCRIPTION OF BUBLOV BEDS
(SOVIET UNION) AND OF TBEIR EQUIVALENTS IN POLAND
Summary

In 1965 a 'l'eW.sion was made of:the mdUuscan falala ~ a lirtratoty-pe of_tIlhe
B1ib1ov ~51found !to oc~ur_ 'Ln :the Volhynian. area. iPrimadly, these beds. were
referred to Upper 'f.orto.itian, or to ;the so.:.caMed !Pre-Sarmalti8l!l, mamIy due to the
presence <if Sarmatiantjr:pes of fauna. ILater on, 'these were thought ;to belong to
Sannatian. Soviet .gedlogli.sbs halve determined It'be strlrtlJtype df - the !BtJhlav Beds
trom Ogr'yzkowce, VOlhynia, •dist1ngulshi.ng .3 !horf7lllllllS, cd restricting the nohlon
o.f the Buh10v Beds onIly ;to ;flhe middle Ibooizcm G, 'WIbich <lOIl.talln'S' the torm Ve1IIU8
konkenm media. Bearing the name tBlihlov IBe& sensu stri-cto, this horizQIl was
referred by them to 'f.ortanian, wberea-s the upper ,horizan. ID, ~ the ~
Ve.nu.s k~ med'Ja, 'W'aB Wt On the Sarmattan. IIn 1967. L. IP!islivaoova ocba:racterized the microfa.'lmi.stic oontent of the iBuhlov Beds, oomiIng oto :the 'OOIldusion that.
the upper part 0'1. the Ihorizon G revoeals Sarma'tian microfauna representatives. _
II!n otlbls _ide, the ipOOIblem is presented 'tn ·t be-liglrI; of microfaUna (far.am1nKera)
examinatioll'6. The m:ilc.rofauna lkom the dndiIvIidu.a1 'horizons CIf tbe sbratotY'Pe of
the Buhlw Beds :has been analysed an ;1Ihe ha• .f1I. the 'WOrks made by 'the SOviet
atrbbQrs and an the present author's eIeboratioos. The microfauna represent2t1.ves
ha.ve!been OOInpared wd't h thOise of ~ 09.na'l<JtgOus ibeds of iPolJand.
:rn POland, the calC8ll'eOUS-detrdtal and arenaceous Iformatloos of rtbe i!lo7Mcze
Teigioo and CIf t~ area -CIf the 9wie1dtrZJllllde Mts., 88 'Wen as the ~
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Byndosmya claYSt whieh represent the hodwn with A'1bOt'Ralftnolde8 dividens, may.
be thought· to be df .the sar:ne age as the IBU:blov Beds. ~ fOJ.m8itJ..ons ment.ioned
.above
some· miICrofauna ~ that correspond to IboIth horiZOlllS G
.and D, the dntercalations dn Slmcis and detrital ilimestones . disclosiJng mahrly
Sarmatian assemtDiages wi.th A700rmaUnoides di.-viden8.
.
Sinoee the sll'ccession at the microfauna may be of v:arious na/ture ·and the age in
thiecase is detemiirted by the Sarmatian a:seem'blJa,ges ·with Anomaliw.oideB divide:71Al,
the ihordzons G 'lmd D should ·be thought rbo represent facial eiquirvalents., and both
.should be re!ter;red !to the Sarmatian.
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