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Granica iury środkowei i górnei na obszarze
północnej Lubelszczyzny i Podlasia
Dość licme otwory wiertnic'ze
dostarczyły ciekawego materiału

na obszarze Lulbelszczyzny i Pod1a.sia
rdzeniowego, którego analiza gkłania
do omówienia zagadnienia ,granicy stratygraficznej międ'zy osadami jury
środkowej i górnej na tym obszarze. Granica ta zaznacza się dość wyraźnie dzięki zasadniczym różnicom w wykształceniu litologiczny,m !kontaktujących ze sobą osadów keloweju i oksfordu, uddkumentowanych
w !kilku iPunlktadh przewodnią fauną.
Osady 'jury środtkowej, które reprezentują na obszarze Lubelszczyzny
i Podlasia baton i 'kelowej, cechuje dość charakterystyczne wykształce
nie litologiczne, inne niż w pozostałej części Niżu Polskiego, a zbliżone
do wY'kształcenia osadów tegK> wielku na dbrzeżeniu Gór Swiętokrzyskich
(J. Daniec, 1950, 1960; W. Pożaryski, 1948; S. Z. Różycki, 1955). W niż
szej części są to osady mułowco,wo-dolomityczne, często zaczY'naj'ące się
m:ejpdeńcern piaszczystym (MaglIlJUszew, Żełxralk, ZY'fzyn, Bąłrow.a) , ~
chodzące /ku górze w wapienie organodetrytyczne,krynoidowe. 'Wllcl:aIdka
zlea>ieńca występuje w niekt6ryoh otwoTa'ch wiertniczych po raz druJgi
(Żyrzyn) i stanowi stropową część serii mulowoowo-piaszczystej. Wystę
pująca powyżej serii mułowcowej seria detryty,c znych wapieni krynoidowych jest 'bardzo charaMerystycma i powtaTza iSi.ę z pewnymi ruewiel!kimi zmianami we wszystkich pTOfUa,ch keloweju LU!belszc'zyzny
i lPodlasia. Ma to zasadnicze znaczenie przy wyznaczaniu granicy między
osadami jury śiodkowej i .górnej, jest howiem szeregprzylpadkÓWl, gdzie
z braku fauny wyznaczana jest ona w O'parciu o wy!ks1itałcenie litologiczne.
iN'ad krynoidową serią keloweju występują osady oksfordu (w ujęciu
S. Z. Różyckiego, 1953) reprezentowane ,przez dywez, newiz i argo'w.
Są to de:trytycme osady 'gąlJkOlWe, w stropie pl"zyrafuwe i rafowe, wyraźnie różniące się swym wykształceniem litologicznym od niżej leżą
cych: wapieni krynoidowych -fI'. Niemczy:cka, 19u1).Podobnie jaik ma t-o
miejsce w fPl'zypadku osad.ów keloweju, osady oksfordu są niemal identycznie wykształcone we wszystkich omawianych otworach. W ten sposób na całym oIbszarze północnej Lubelszczyzny i POOlasia kontaktują
.ze sobą w profilu pionowym dwa różne litologiczni e, -bardzo chara'kterystyczne /kompleksy skalne ('fig. 2).
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Kompleks wapieni kxynoidowyc'h {w rozważaniach pominięto ni2ls:iy
kompleks jury środkowej) zhudowan'Y jest z aetrytu fauny !krynoidowej, oraz po:drzędnie z detrytu małżów i ibrachiojpodÓW'. Obok wymienionej !faWl:y S1pOltykiaJne są ilwnale, !które lIn~ejscami.
nadają skale charakter rafowy (Warszawa, Żebrak, Ma.gnuszeWl).
Charakterystycznym składnikiem tyoh osadów jest duża ilość wodorotlenku żelaza, !który impregnuje szczątJk.i fauny, występuje w IpOstaci
rozproszonego pyłu lub ironkrecji żelazistych oraz ohall'aikterystyc'zillych
żelaziStych polew. Na ogół wodorotlenek żelaza: pojawia się w spąg'U' osadów jlllTy środJkpwej li sięga: iaJŻ do j'e j ,s1IrłOIpu, :ba:rwią'c Skiałę illJa lirom iI'dlmwy
(MagnuszeWl, Ciepielów, Łutków). W niektórych jednalk: przypadkach
(Tłuszcz, Radzyń) stropOwa część serii krynoidowej jest ,g o pozbawiona.
Podolbnie domieszka ziarn kwarcu, stwierdzona w wapienia.ch krynoidowych, największa jest w Spągu komplekIsu kIl'ynoidowego i stopniowo
maleje ku jego stro''powi. !Pewne odchylenie sta'o owi tu !profil keloiweju
otworów IWarszawa, ŻYTzyn i Ciepielów, g1dzie w stropie występują piaskowce dolomitycz.ne i dolomity ,piasz:czygj;e.
Dolomityzacja w obrę'bie omawianego kompleksu jest dość charakterystyczna i wyraża się występowaniem wa.pieni dolomitycz.nych, dolJomitów oraz piaskowców dolomitycznych. Skały dolomityczne występują
na ogół w różnych poziomach poszczególnych profilów. W ni€lkttórych
wierceniach występują one w stropie (Warszawa, ŻyTzyn, CiepielÓIW),
w innyoh - w niższych częściach (Żebratk, Magnuszew) lub, jak w przypadku Radzynia, zajmują środko.wą część kompleksu. Trudno wdbec 'tego
wyadTębnić jaikieś stałe poziomy dolomito'we. Zawartość dolomitu w obrębie wapieni krynoidowych dochodzi na ogół do 20°/11', a w RadzYJl:iu
!IlaIWet do 65%, przy 7JaIW,arlości węg1atnów w,y;nosząClej lIlia. ogół oIk:oło 9:2°/0..
!Podrzędnie, ale powtarzaJąc się niemal w 'ka~dym ,profilU!, występują
muszlowce oraz zlepieńce lub skały zle,pieńcowate. Miąższość kompleksu
krynoidowego waha się na ogół w granicach od około 3 do 42 m, przy
czym małe mliąŻlSZlOSai. (KalplollliOsy - 3,2 m, ł:JuIków - 9,0 'ID, Oi~ielów9,7 'ID) ,związane są bądź to !.Z peryferyt<2Ilą iIlIa tym <Jlbszarr-ze SlJ:riefą Zlbioll'nika, ibą'dź też deniwelacją ,podłoża. W niektórych pIl'zy:padlk.ach Ibrak jest
poniżej wapieni <krynoidowych serii piaszczysto~u~owoo'wej i wtedy spocz:yw,a'ją IOlIle nla IOsaidao'h kall"'bo!I1u (Radzyń, KlapilQlIlJosy) lub dewonu (Oie:pi€'lów, Kook).
W ,obrębie kompleksu wa;pieni ikrynoidowych fauna o znaczeniu stratygraficmym jest bardzo nieliczna. Wymienić tu można: z MagD'uszewa
(1507,4 m) Kosmoceras d. ornatum S c h 1. (oznaczenie J. Znoski.) , z Cie.pielew1a '(1.203,5 lIn) oma.1CZXlłI1ą pl"rez L. MaliJnlO!Wską Kcillirhynchia sp.
i z Ł'UilroWIaJ (699;2 mi) Thurmanella thurmani V 101} rt 'z OIZlnalClZOiIl'ą pIl"zez
K. Ca!lJikolWlSką. W jednym przytpadiku (WaTlSZJaiWlal) stro:p seIl"'ii k:r-yInOOdoIwej
wjlrażo/Il!y jest :wtambwą bu1!8stą z farumą ,arnolIllitolWą kellO'WejlU. K. 0ailikJ0fwskia. oł2lIllił.czyła tu taIkie furmy jak: Hecticoceras punctatum S t 'a ih 1., H. sp~
ex ,g r. punctatum S t a:ih 1., Kosmoceras d. jason R e i n., K. d. medea
C a II o 'ID o n, K. sp. ci. castor var. bireti D o u V., K. sp., Reineckeia sp.,
Peltoceras sp., Ammonites Sp., A. ·s p. indet. (Reineckeia sp.);
W obrębie fauny otwornicowej, występującej w detrytycznychwapieniach krynoidowych, fOł"my Q znaczeniu straty;graficznym znajdują
piaszczysbo-muło'W'cowy

Granica jury

środlrowej . :i

górnej

605

Mielnik
l
e-326.5/

l

I

I

~{

..
ChBlm
o

9

1.0

--.5'-1 .2

04

Fig. 1. Mapa powier.zchni stropowej o.satdów keloweju północnej Lulbe1szczyzny
i 'PocllaiSła i(:zmodytfi!lrowana i uzupea>D.ion.a - J. Demoows>ka\, T. Ndem~cka',
1900)
.
.

Mao;> of the top surla·ce of the Callovian deposits of the northe'r n Lublin
region amid the P.odłasie region (modd!fiedanJd CtOm'Pleted by J. Dembowska
and T .. Niemczyaka, ,11962)
1 - izohipsy stropu osadów keIoweju; 2 - otwory wiertnicze z osadami keloweju
(cyfry oznaczają bezwzględną głębokość wYstępowania osadów); 3 - obszar pozbawiony
osadów keloweju; 4 - otwory wiertnicze, w których brak osadów keloweju
1 - contour lines of the top of the Callovian deposits; 2 - bore holes piercing the
Callovian deposits' (figures show absolute occurrence depth of the deposits); 3 '- area
without the Callovian deposits; 4 - bore holes which did not pierce the Callovian
deposits
-

się zwy;kle dość znacznie pomzeJ stropu tych wa:pieni. W. Bieleclka
(1959-1964) iOZ'IlIćlICzy~a stąd takie farmy j!ak: Lenticulina pseudocrassa
(M j a t.) - Ma,gnruszew 1'517 fi, Lenticulina toarcense P a, y a! II" d Tłmwcz W44 m, Trocholina conica S c h l lU IlU b. - Tłuszcz 1044j5 m. Je-
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dynie IW Żyrzyrnde w mrOlpie 1W8!pi:eni k!r)yinJoddlorwyclh, tuż pOIIlli.żej WIa:l'Istwy
bul1astej dy!wezu {1i13'3,85 m), występuje Lenticulina toarcense.
Wymieniony zespół fauny pozwala umać de'trytyczne osady !kIrynoidowe na omawianym obszarze za utwory kelOlWeju. Na kelowejski wiek
tych osadów wskazuje ta,kJże analiza pełnego pro.filu jury środkowej na
tym obszarze oraz duże podOobieństwQ litOologiczne tych osadów do osa~
dów kelowej'll wschodnie,go .ohrzeżenia Gór Swiętoikrzysikich. Strop Qsadów kel.owej,u (fig. 1) występuje we wschodniej części OomawianegQ o'bszaru na głęfbokości -2,09 m (Wisz.nice) i wykazuJe po,wOolny spadelk: do
głębokości -1~5'O,4 m (Warszawa). Nachylenie stropu osadów kelow~ju
W· kierunku zachodnim jest bardzo niewiellkie i nie przekracza 10.
Na krynoidowych osada,ch keloweju leży kOompleks scyfi.owy, zboudo.wany z gąhek występujących .głównie w postaci bardzo drobnego detrytu. Rzadko. widoczne ,są wi!ększe ich fragmenty, a j;Uż tylko. ~or'a
dycznie zachOowane są całe okazy. W przewB.lŻającej części pl'lO,filuseria
ta ma charakter przyr,af.owy. Obok gąbek występuje fauna karali w;postad pojedynczych flO'I"lll lUQ tworzy wraz z fauną gąbek rafy k.oTalowo..,gąbk.owe (Tłusz·cz, Łuków, Wisznicel). ?lOdrzędnie występują s2'Jczątki
muszli oraz pojedyn~w" w stosunku do. niżej leżącycoh osadów, człony
krY'noidów.
W szeregu prOofilów jury górnej w obr:ębie łrompleksu scyfiowego.
omawianego obszaru l(Warszawa, Żyrzyn, Ciepielów, Żebrak, Magnuszew)
wyodrębniają się trzy WaTstwy: w spągu warstwa glaukonitowych dQlomitó'W i wapieni piasz.czystych, wyżej warstwa zdo1omityzowanydh wapieni ,gąbkowyCh, o!raz w stropie wanrtwa gllibkQWych w~pieni ;p!rzyrafowych z licznymi czertami (talb. 1, fig. 2').
Warstwa ,glaukQnitowyClh dolomitów i wapieni piaszczystych wystę
puje .w spągu kompleksu scyfiOlWego, na :k:onltalk.cie z serią krynoi:dową~
Cechą charakterystyczną tej warstwy jest dU'ża ilość glaukonitu, który
nadaje jej 'barwę zielonawą (Warszawa), a czasemin:tensywnie zieLoną
(KIOck). W niektóTych otwoTach (MagnU!Szew, Zeb!ra:k, Kaplonosy) OO;powiednikiem ,glauk.onitowych dolomitów piaszczystych są margle g,laukonitowe.
Maligle glaukonitowe stanowią wars'twę Q małej miążswści nie Ip!rzeokraczającej 1 m. W Kocku ma ona 90 cm, w Wa!rszawie 7,0 om, w Żyrzy
nie 60 cm, w Ciepielowie jej mLą'ższość nie ip!rzelkracza 10 cm, a w pc>zostałych otworach tylko 1+2 cm. Brak jest tej warstwy w otworze wiertni,czym Łuków, co. wydaje się jednak być związane z brakiem na tym
odcinku rdzenia. Brak jej także w QtwoTach'Tłuszcz iRadzyń. POZlOstaje
pTzetQ kwestią nie dość ja'sną, czy jest to. pierwotny hrak .osadów, 'wynik
erQzji,czy też taka drolbna ich ilość nie wstała w trakcie wie!rcenia miszcwruJ.. W warstwie tej, poza jedynym pl'zyJpadkiem (2yrzyn - warstwa hulasta), na o.bszarze Lubelszczyzny i Podlasia rbrak jest fauny.
Z warstwy 'bulastej Żyrzyna L. Malinows'ka ICHf63) oznaczyła: Quenstedtkeras proecordatum (10 o. u v.), Quenstedticeras sp., Parapeltoceras
ci. stolleyi P r i e s e!r, Peltoceras (s. lato;) sp., Ammonites gen. ind. OTaz
fauinę nieamonitową, !bez większe,go znaczenia straty'graficzn,e,go.
. IScyfio,we margle ,glaukonitowe najlepiej znane są z osadów Jury KrakQwsko-Częstochowskiej ('8. Z. Różycki, 1953), ,gdzie występują najczę-
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Fig, 2. Zest.a'wienie prrolfH6:w ,litQl:ogiicznych na ,granky kelOiweju i ok.sforduz niekt6ry,ch otWiO.rOW IWiertniczych
polnocne'j LUlbelsz,czyzny i Podlasoi'a
OOlmparison of lithological priOfi'le,s at the houndary {)if the Callov,ian and the Oxfo.r·dian deposits in some ibrore
hoO,le,s from ,the' noOrthe,rn Lu!blin region .and the Podlais!ie region
1 - wapien gqbkowy detrytyczny z licznymi czertami; 2 - wapien gqbkowy detrytyczny z przerostami dolomitu; 3 - wapiefl
gqbkowy z koralami 0 strukturze rafowej; 4 - margiel gqbkowy, glaukonitowy; 5 - wapien krynoidowy, detrytyczny,
piaszczysty; 6 - wapien krynoidowy, dolomityczny; 7 - wapien marglisto-mulowcowy; 8 - wapien marglisto-piaszczysty;
9 - piaskowiec dolomityczny; 10 - dolomit piaszczysty; 11 - wapien piaszczysty; 12 - muszlowiec brachiopodowo-malzowy;
13 - zlepieniec wapienno-piaszczysty; 14 piaszczysto-mulowcowa seria jury srodkowej; 15 - gqbki; 16 - korale; 17 krynoidy; 18 - fauna 0 wartosci stratygraficznej; 19 - glaukonit; 20 - piryt; 21 - wOdorotlenek zelaza; 22 - toczence
zelaziste; 23 - polewy zelaziste; 24 - warstwa bulasta; 25 - odcinek pozbawiony rdzenia (probki okruchowe); 26 - uzysk
rdzenia ponizej 10%; 27 - wapienie koralowe (raurak?); 28 - brak rdzenia
1 - detrital sponge limestone with numerous cherts; 2 - detrital sponge limestone with dolomite intercalations; 3 - sponge
limestone with corals of reef texture; 4 - glauconite sponge marl; 5 detrital arenaceous crinoid limestone; 6 - dolomitic crinoid limestone; 7 - marly-silty limestone; 8 - marly-arenaceous limestone; 9 - dolomitic sandstone; 10 - arenaceous dolomite; 11 - arenaceous limestone; 12 - brachiopod-.(~mellibranch shelly limestone; 13 - limestone-arenaceous conglomerate; 14 - arenaceous-siltstone series of Middle Jurassic; 15 - sponges; 16 - corals; 17 - crinoids; 18 - fauna of stratigraphical value; 19 - glauconite; 20 - pyrite; 21 - iron hydroxide; 22 - ferruginous roundstones; 23 - iron crusts; 24 nod.ular bed; 25 - sector without drill core (fragmental samples); 26 - core recovery below 10%; 27 - coral limestone
(Rauracian?); 28 - lack of core

Gran,ica

ju~y środkowej

i g6rnej

607'

ściej 1P0000ż€j

warstwy st:roma!fJoliit.orwej. F'awn.a' ~ensted!ti'Cer.asów li pelto.-;
ich wielk, podobnie jak w 2yrzynie, na dywez.
,W rejonie Opoczna ('8. Z. Różycki, 193'9, 1955) występuje "w stropiegó:r1nytdh pod'Wlaipieniraków, a iW S1Pąlgu serii ,wółipimm.ej górnej jllllI'Y' szarro...
różowy wapień z glaukonitem z obfitą fauną keloweju i pojedynczymi
okaJzam.i:fatunJy dytweru". Wydaje się, że stanowi dn odtpolWliedni.lk waIrStrwy
bulastej 2yrzyna i Warszawy.
cerasó'wokreśla

Tabela l

Osady z pogramcza jury

środk()wej ł

północnej

górnej w niektórych otworach wiertniczych:
Lubelszczyzny i Podlasia

TIuszcz

l

I

i

Warszawa

l--~------------------------------~----------------------------- !
Wapień detrytyczny przyrafowy, gąbkowo
-koralowy, kruchy, barwy kremowej, silnie
czertowato skrzemionkowany. W czertach
kalcytowe igły gąbek.

"'El
c8

§

.~
~
.....

Wapień zbity, silnie czertowato-skrzemion- :
kowany, miejscami o widocznej strukturze '
organodetrytycznej; (1460,0+1522,0 m).

Mikrofauna: Citharlnaflabellata Giimb.,Paalzowella lei/eli seiboldi L u tze, Discobolivi' na cf. elongata Seib.; (960,0+1005,0 m).
Wapień gąbkowy

detrytyczny drobnoziarnisty, barwy białej, z przerostami dolomitu.
W stropie z czertami, niżej z glaukonitem;
(1005,0+1016,3 m).

i
Wapień gąbkowy dolomityczny, piaszczysty,

l

o strukturze brekcjowato-gruzłowej z drob- !
nymi niebieskawymi czertami; (1522,0+ ;
+1534,7 m).

Brak w rdzeniu warstwy piaszczystych dolomitów glaukonitowych.

Dolomit piaszczysty glaukonitowy, barwy j
ciemnozielonej, zwięzły, twardy, z nielicznymi większymi próżniami; (1534,7-+
~
+1535,4 m).

1016,4 m

1535,4 m

Wapień krynoidowy, detrytyczny, barwy jasnoszarej. Podstawową masę skały stanowią
skalcytyzowane szczątki szkarłupni. Domieszka kwarcu wzrastająca ku spągowi. Przeciętna zawartość CaC03 89+94 %, wkładki
dolomityczne o zawartości CaMg(C03h do
15,4%.
..
Od głębokości 1031,5 obfity rozproszony wodorotlenek żelaza.
W spągu serii wapiennej dwie wkładki muszlowca ,brachiopod9Wo-małżowego . Wkładek
zlepieńca brak. Od głębokości 1044,5 m mik-

rofauna: Trocholino conica (Schlumb.),
Lenticulina pseudocrassa (Mjat,.); (1014,4+
+1058,4).
Niżej seria mułowcowo-piaszczystajury środk.

Warstwa bulasta -- dolomit piaszczysty bar- i
wy beżowej, z nielicznym rozproszonym gla- ,
ukonitem . .Obfita fauna: Hecticoceras punc- l
tatum Stahl, Kosmoceras cf. jason Rein. , i
K cf. medea CaIlomon, K. sp. cf. castor
var. bireti Douv., Reineckeia sp. Niżej dolomit mikroporowaty, szary i wapień kry- ;
noidowy detrytyczny, miejscami o charakte- ;1
rze rafowym z fauną korali oraz po~ie J
detrytem ślimaków, małżów i brachiopodów. i
Barwa rdzawa od rozproszonego wodoro- '!
tlenku żelaza lub wiśniowa od hematytu.
Podrzędnie cienkie wkładki muszlowca bra- :J
chiopodowo-m.ałżowego; (1535,4+1556,0 m) . .~
Niżej

seria

mułowcowa

jury

środkowej.
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Magnuszew

I

Ciepielów

;---,------;..----1
Wapień gąbkowy detrytyczny, drobnoziarnisty, miejscami pelitowy, barwy żółtawo
szarej, z pojedynczymi członami krynoidów
oraz detrytem małżów i brachiopodów.
Skała zsylifikowana - czerty barwy niebieskawej.
Mikrofauna: Ophthalmidium ex gr. carinatum
(Kuhl. et Zwing.),I,enliculina calva Wiśn.,
Patellinella cristinae Biel., Spirillin{l tenuissima Giimb.; (1449,7-;-.1500,2m).

Wapień

detrytyczny przyrafowy, koralowobarwy białej, kruchy, silnie czertowato skrzemionkowany, miejscami skal- cytyzowany. Słabo widoczne struktury gąb
kowe. Ślady po igłach gąbek; (1132,0-;-'
-;-.1180, m).
Mikrofauna: Paalzowella leifeli seiboldi L u tze., Lenticulina ,wiśniowski (Mjat.) Marssonella cf. lurassica Mit jan.
-gą.bkowy
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Wapień gąbkowy

plamisty, drobnoziarnisty,
z nieregularnymi przerostami brunatnego wapienia dolomitycznego, cukrowatego. Miejscami skupienia glaukonitu.,W stropie pojedyncze niebieskawe czerty; (1500,2-;-.
-;-.1502,18 m.
biały

i

,
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Wapień gąbkowy

detrytyczny, bardzo drobskrzemionkowany;
pop~astany nieregularoie cukrowatym,
szarozielonawym dolomitem.
Liczne igły gąbek oraz ślady po igłach gąbek.
Fauna: Taramelliceras cf. bukowskii Siem.;
Perisphinctes sp.; (1180,4-;-'1200,18 m)
noziarnisty

częściowo

Margiel ilasty glaukonitowy barwy zgniło
zielonej, kruchy, rozmyty, większe nagromadzenia glaukonitu w nierównościach spągo
wej powierzchni; (1502,18-;-.1502,20 m).

Niewielkie ilości materiału glaukonitowo-marglistego barwy ciemnozielonej;
(1200,18 -;-.1200,3 m).

1502,2 m

1200,3 m

Wapień krynoidowy, detrytyczny, nieco piaszczysty, z otoczakami piaskowca w żelazistej
otoczce. Miejscami obok detrytu krynoidów
fauna korali oraz szczątki fauny małżowej.
Barwa skały - rdzawa, obfity rozproszony
wodorotlenek żelaza oraz konkrecje żelaziste. Wkładki muszlowca małżowo-brachio
podowego. W dolnych częściach serii krynoidowej skała dolomityczna. Zawartość do- _
lomitu do 18 %. W stropowej części (1507,4
m).: Kosmoceras ornatum (Schl.). Mikrofauna od gł. 1517,0 m: Lenticulina pseudocrassa (Mjat.); (1502,2-;-.1534,0 m). Niżej
seria piaszczysto-dolomityczna jury środ
kowej.

krynoidowy detrytyczny, beżowo
w stropie ze śladami glaukonitu,
niżej przepojony wodorotlenkiem żelaza
barwy rdzawej. Detryt krynoidów różno
ziarnisty, często gruboziarnisty. Podrzędnie
występuje detryt fauny małżowej. W stropie
wkładka piaskowca dolomitycznego barwy

Wapień

-różowy,

wiśniowej.

Z makrofauny: Kal/irhynchia sp.; (1200,3+
-;-.1210,0 m).
Brak serii mułowcowo-piaszczystej. Niżej
dewon.

lGranica JUTY

środkowej

Żyrzyn

Wapień gąbkowy detrytyczny, przyrafowy,
drobnoZiarnisty, barwy brudnobiałej, czertowato skrz.emionkowany, ze szczątkami
struktur gąbek i korali. Mikrofauna: Nautiloculina oolithlca M o h 1., TrocholIna nodulosa Sei b.; (1085,1 + 1128,2 m).

:i górnej
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Radzyń

Wapień gąbkowy detrytyczny,drobnoziarnisty, miejscami przyrafowy, z zachowanymi strukturami gąbek i korali, kruchy, barwy brudnobiałej, w dużej mierze czertowato
slqzemiQ!lkowany. Mikrofauna: Splrillina
polygyrata Gtlmb., Paalzowella fel/ell seiboldi (Lu tze), P. fel/eli elevata (paalz.), P.
turbinella G um b., Trocholina nadalosa Sei b. ;

(573,0+622,7 m).
Wapień gąbkowy beżowo-zielonawy od rozproszonego glaukonitu, częściowo skrzemionkowany z nielicznymi przerostami dolomitu: Per/sphinctes sp., Campylltes sp. (er.
delmontanum Opp.), Euaspidoceras perarmatum Sow.; (1128,2+1132,5 m).

Wapień gąbkowy, detrytyczny drobnoziarnisty, częściowo skrzemionkowany, przeroś
nięty dolomitem cukrowatym. Ku spągowi
przewaga dolomitu nad wapieniem gąbko
wym. Obfity glaukonit, barwa skały szarozielona lub zielonobrunatna. Mikrofauna:
Paalzowellafel/eli se/boldl Lutze, Splrilllna
polygyrata Gilmb.; (622,7+632,3 m).

Warstwa bulasta - spiaszczony wapień gąb
kowy z glaukonitem.
Liczne fragmenty fauny: Quenstedticeras
praecordatum (Douv.), Parapeltoceras er.,
stolleyi Prieser, Qunstedtlceras sp., Hectlceras sp., Peltoceras (s. lato) sp., Ammonites
gen. ind.; (1132,5+1133,1 m).

Brak w rdzeniu warstwy margli glaukonitowych (1).

1133,1 m

632,3 m

Warstwa , ,podbulasta" - wapień piaszczysty, z obfitym wodorotlenkiem żelaza
z oolitami i pizolitami żelazistymi, z glaukonitem w pr6żniachpo faunie..Z fauny: Ammonites gen. cf. Perlsprinctes.;sp. ,1!elemnltes
sp. Niżej wapień krynoidowy, nieco piasz."" czysty z licznymi ",odorotlenkami żelaza,
!!ł
~
miejscami dolomityczny. ZawartoŚĆ CaMg
~ (C03)z do 18%. Na granicy z serią piaszczystą zlepieniec żelazisty z fauną: Trlgonia
(Lyriodon) elongata (Sow.), Ch1amys dewalquei Opp. Od głębokości 1133,85 m Lenticulina toarcense Payard; (1133,1 +1160,4
m) W spągu seria piaszczysto-mułowcowa
jury środkowej.

Kwartalnik Geologiczny -
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Wapień krynoidowy drobnodetrytyczny, w
stropie z glaukonitem, niżej z rozproszonym
wodorotlenkiem żelaza. Poniżej głębokości
640,0 m skała na ogół zdolomityzowana,
miejscami przechodząca w dolomit wapnisty,
o zawartości CaMg(C03)2 do 65 %. W spągu
wapień marglisty i margiel, nieco piaszczysty, muszlowiec oraz wapień dolomityczny
z pizolitami i polewami żelazistymi. W stropie (634,1 m): Brlghtla sp., niżej Holcophylloceras er. meditteranum (Neum). Z mikrofauny w stropie:Polypamminasp., Lentlcullna polonica Wiśn., Lentlcullna tumida
(Mj at.), niżej TrocholIna conica (Schluinb.),
Astacolus er. nabIlIs (Kapt.-Czern.);
(632,3+672,5 m). W spągu karbon.
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~brak

Łuków

Wapień gąbkowy, detrytyczny, drobnoziarnisty, kruchy, barwy białej, czertowato
s1azemionkowaty. Mikrofauna: Len/kulina
rotulata (Lam.), L. calva (Wiśn .), Spirilllna
orbicula Terq. et Berth., Saccorhiza ramosa
(Brady), Pao/zowella turbinella (Giimb.);
(806,4+869,9 m)

przyrafowy i · rafowy koralowoduZej
mierze detrytyczny, barwy białej, czertowato
skrzemionkowany. Makrofauna : Perisphinctes sp., Zeilleria sp.; mikrofauna: Lingulina laevissima (Te rq.), Paolzowella turbinella
(G iimb.), P./eif'eli seiboldi Lutze; (630,0+
+694,8 m)

Wapień gąbkowy

Brak rdzenia (694,8+697,7 m).

piaszczysty, szarozielony,
dolomityczny ze skupieniami glaukonitu
(okruchy).
Margiel glaukonitowy z próżniami po igłach
gąbek, Hecticoceras sp., rostrum belemnita
(okruchy).
875,3 m

Wapień detrytyczny krynoidowy, rdzawy od
rozproszonego wodorotlenku żelaza, z koralami, miejscami o charakterze rafo~. Nie'6' znaczna domieszka ziarn kwarcu wzrastająca
~ . ku spągowi do 10%. Pojedyncze wkładki
'O wapienia dolomitycznego o zawartości
~ CaMg(C03)2 do 16%; (875,3+912,4 m).
Fauny brak. W spągu seria mułowcowa
jury środkowej .

Wa,pień

-gąbkowy, kruchy, rozsypujący się,

w

I

I

697,7 m

Wapień krynoidowy, drobnodetrytyczny, w
stropie barwy szarej, ze śladami glaukonitu,
niżej rdzawej od rozproszonego wodorotlenku żelaza, ze skupieniami wodorotlenku że
laza w próżniach po faunie oraz polewami
żelazistymi . W niższej części skupienia zielonawego chlorytu. Makrofauna: Thurmanella thurmani Voltz.; mikrofauna: Lenticulina pseudocrassa (Mjat.), Mil/iollna afr.
częstochowiensis Pazdro; (697,7+706,7 m).
W spągu seria mułowcowa jury środkowej .
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!Powyżej warstwy glaukonitowej występuje na całym omawian~
OIbszarze obardzo charakterystyczna warstwa zdolomityzo.w,anych wapieni
gąłlk;owydh (fig. 2). Są to Skały złoŻO'lle ,głównie z igieł igą,belk, lba:rdro
kruche, lbarwy szarawobiałej, nieregularnie przerośnięte szarozielonawym ..
CUikrowatym dolomitem. W .zwią2lku z tym skała jest plamista, biało...
zielo'nawa, w miejscaoh WJlStępowania dolomitu porowata. Podrzędnie
WLYStępujew lIl'i!ej 7Jie!l0lIl.'Y glialulloomdt ·w ilości. wya-aźnie mndejszej niż
w skałach niżej 'leżących. Stropowe partie tych osadów zawierają !Ilie~
liczne, małyCh roz:m.ia.r6w niebieskawe czerty.
WarstW,a ta ma. diOIŚć szerdkie rozprzestrzenienie regionalne, znana
jest niemal .ze wszystkich wierceń na omawianym obszarze. Miążsoość
jej waha się w granicach '5+23 m, przy czym średnio utrzymuje się
w pobliżu 11 m :(fig. 2). Tylko w pojedynczych otworach wie.r1lniczyoh
osady te, podolbnie jak margle glaukonitowe, zostały wczasie wiercenia
zniszczone (Wisznice, Łuków) lub występują W postaci dkruchów
(2ebrak).

Granica jury

środllrowej

i górnej
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Utwory te dokumentuje fauna amonitowa znaleziona w dwóch otworach wiertniczych. L. Malinowska oznaczyła z Zyrzyna: Campylites sp.
(d. delmontatum O IP p.) i Euaspidoceras perarmatum S Q w., a z Ciepielowa TarameUiceras cf. bukowskii S i e m., co pozwala uznać je za
osady newizu.
Newiz o ·,podotbnym ,wy'kształceniu z przerostami dolomitów znany jest
z .pozostałej części Niżu: PolSkie,go (J. Dembowska, 'T. Niemczycka, 1911):2;
J. DembowS1ka, 1'9'63) oraz obrzeżenia GórŚwiętolkrzyskioh z rejonu Cmielowa i(L. MalinowSka, 1964a). W staI"szyCih rpracach brak wzmianek 00 :przerostach dolomitowyc'h w oSadach newizu.
NajWyższe warstwy w XloZlpatry,wanym wycinku profilu jury stanowią
gą.bkowe wapienie przyrafowe, czertowato skrzemionkowane (fig. 2!).
W stosunku do niżej leżących różnią się hrakiem przerostów dolomitÓIW li skał dorolm!ityczmycil Ó!l"a:z Oibooności'ą większej ilości, :nliebieSk:alwyic'h
czertów. Poza tym tpOdrzędnie występować w nich mogą wapienie pelityczne, płytowe oraz .wajpienie oolitowe. Podobnie joak osady newizu two:rzą one cią'głą Wairstwę, dość równomiernej miąższości 510+60 m; tylko
w strefie peryferycznej (Kaplonosy) miąższość ich spada do 1'6 m '(rftg. 2).
W serii tej, która jest wyraźnie przyrafowa, a miejscami rafowa, iW żad
nym z otwo.rów wiertniczych nie znaleziolliO faunyamO!Ili'towej. Fauna
ma~żów, śliJmaków i hrachiopodów nie ma tu i2;adne,go zna,czenia stratygraficznego. Występuje tu natb-miast dość duży charakterystyczny zespół
fauny otwornicowej, nie spotylkany w niżej leżącycll osadac'h. W. ,Bielecka :(1959-1'964 oraz prace w druku:) OoZ!Ilaczyła stąd: Citharirna. !labet:lata G li m ,b., Discobolivina cf. elongata S e i h., Lenticulina rotulata
(L a m.), L. calva I~W U n.), Spirillina orbicula T e (l'! q. et B e r.t h., Saccorhiza ramosa (B r a d y), N autil oculina oolithica M o h 1., Trocholina
nodulosa IS e i b., Ophthalmidium ex gr. carina tum (K li b 1.), Patteli~
nella cristinae B li e 1., Paalzowella turbinella G li m :b. Jest roOI ~ł
charaJrterystyczny dla osadów argowu, chocla'ż szereg fo:rm może Wystę
pować i w osadach rauralku.
Niższe części przynfowyoh wapieni scy;fi()wych reprezentują z pewnością ar:gOow. Być może, że wyższe ich partie są już wieku raUI'ackiego.~
Niestety granicy między osadami argowu i rauraku nie udało się UJSta1ić
w żadnym z OotwOl'ÓW wiertniczych na omawia~ym olbszarze.
Ar,go.w o podolbn.ym wykształceniu litologicznym znany jest z wyniesienia mazursko-suwalslkiegoi wschodniej części monokliny przedsudeckiej (J. Daniec, Z. Decz:kowski, 1900; J . Dembowsk.a, T. Niemczydk.a,
1962; J. 'Z nosko, 1961). Z obrzeżenia Gór Świętolkrzyskich poddbny ~.gow
opisuje J. SamsonQiwi:cz (1934) i L . Malinowska (1964b), a z ,Jury KrakowSko-Częstoc'howskiej S. Z. Różycki (1953) i L. Malinowska (1958). Na ogół
wszędzie doikiume.n'buje iglO '1d.02JIlIa fauna amlOln.ti.'tów i TIJIlOhotnelłL Scy.ffiowe
wapienie 'przyrafowe z czertami stanowią .stropową część komplelksu
scyfiOowego.
Reasumując, należy podkreślić, że w profilu osadów jury na ,granicy
juty środlkowej i ,górnej 'wyodrębn.iają się na dbsza(l'!ze północnej Lubelszczyzny i Podlasia dwa różne, bardzo charakterystyczne kompl~
litologiczne - krynoidowy i 'scyfiQlWy (fig. 2). -ozięki szerolkiemu rozprzestrzenieniu kOompleksy te mają ~naczenie regionalne, a 'występujący
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ze,apół fauny amonitowo-:-braohiopodowo-otwornicowej określa ich
wiek na kelowej wprzypadk:u ikomple:ks'ulkrrynoic,lowego.i oksford
VI przypadku !kompleksu scytfiow~I().
_
...
Dzi~i znalezionej faunie granica między oSadami jury środkowej
i górnej wydaje się ,być 'bezsporna. Przebiega ona po,wyżej serii wapieni
kryn'Oidowyc!h, w spągu cienkiej na ogół warstwy ,glaukonitowych dolomitów: piaszczystycIh (fig. 2). W dwu pr~ypa~ch wyznacza ją warstwa
bulasta, która w 'Otworze wiertniczym Warszawa zawiera elementy faunistyczne 'kelo'weju, a w 2yrzynie faunę dywezu.
.

w nich

•

•

•

Nade powyższych rozważań analizowana przeze mnie granica jury
środlkowej i ,górnej w otworze wiertniczym Radzyń (T. Niemczycka, 19'63)
wydaje sięwyraŹlla. 'Przebiega ona, podobnie jalk we wszystkich innych
otworach na omawianym obszarze, w stropie wapieni krynoidowyoh,
z wapieni tych W. Bielecka oznaczyła faunę otwornicową malmu {?): Polypammina sp. i Lenticulina tumida M jat. {6+8 oIkazów).
W przYiPadiku przesunięcia granicy stratygraficznej jmy środkowej
i górnej poniżej ,gtębolkości wymienionej fauny otwornicowej, należałoby
przyjąć, że dywez wykształcony jest w tym otworze w facji wapieni
krynoidoWych, 00 na tle ogólnie .panują'cyoh stosunków facjalnyCh na
omawianym .obszarze wydaje się m:ało prawdopodohne.
W zakończeniu pragnę ,podzięlkować prof. dr W. lPożaryskiemu za
oonne lU.IWIagi ddtyczące ni'Ildejszej iPl"alCy.
chociaż
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CeBepHO:ił ąacTH JIro6mfHcx:o:ił o6JIacT'H H IIO~JI1ICbe B npoqmJIe ropCKHX 01'-

JIOJKeHJdl:, Ha rplłm1:qe KeltJIOBeH H OKCQ;JopfĘa, Bbrp;eJIJłIO'l'CJI ~a pa3HbIX JLWrOJIOrH-

ąeCKHe KOMIIJIeKCbI: KPmr~ H CQHQ;JOHAHbI:ił (q,Hl',. 2).
Kpmr<»WJ:bItl: KOMJIJIeKC CJIOJKeH ~eTpHTOM K:pHHOHAHo:ił Q;Jaym,r H, B nOA<rn.HeHHOM KOJIH'iecTBe, AerpwroM neJIeI\HIIo~, 6paXHOIIO~ H KOpaJIJIOB. XapaKTepEiotl: ~JIJI
STOI'OKOMIIJIeKCa JIBJIJIeTCJI l'H,lU)OOKJ1Cb JKeJIe'3a., npOiI1W1'bI'Baro:W;aJI
,lĘaeT

eJ!:

KOpKJ1.

nopo~y,

ąTO

npH-

PJKaBbI:ił ~eT, a TalOKe Bco:rpeąaro:w;aJICJI B BH~e KOH.K~ H JKeJiOOHCTOtl:

MHorO'mCJIeHHbr TalDKe 3epHIli KiBapqa H

'l'OHlOre npocJIOtl:KH ~OJIOMHTw.m-
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POBaHHhlX noPQA, 3TOT KOMlIJIeKC 06oCHOBaH aMMOHHTOBOt!: H 6paXH0010,lJ;OBOt!: <payHOt!:, BCTPe<raIOW;~CH B BJ1,lJ;e O,lJ;J1HO'IHbIX <POPM B PaGHbIX 6YPOBbIX CKBaJKHHaX.
MO:lKHO 3,lJ;eCb HaGBaTb <PoPMbI: Kosmocerasornatum (MarHYUIeB), Kallirhynchia Sp.
(:U;erre.n:IOB)·, ThurmaneZZa thurmani (JIYXYB). B 6ypooot!:
CKBa:lKHHe BapmaBa.
B KPOBJI'e STOro KOMlIJIeKCa 3aJIeraeT :lKeJIBa~bm OJIOt!: lre\1IJIOBet!:CKJ1X OTJIO:m:eHHtl:
C <p~otl:: Hecticoceras punctatum, Hecticoceras Sip. ex gr. punctatum, Kosmoceras
cf. . jascm, iKo8'l7lJOC'e'MIS df. medea, Kosmoceras of. COJstor van. blireti, Kosmoceras
sp., Reineckeia sp., PeZtoceras sp., Ammonites sp. indet. (Reineckeia sp.), PeZtoceras
sp., Ammonites sp.
CLlH<POJ1,lJ;Hblt!: KOnJIeKC npe,Zl;CTaBJteH ryGKOBot!: <PaYHOt!:, pacnpocTPaHeHHotl:,
B OOIi'OBHOM, B BH,ZI;e MeJIKOd'O ,ZI;eTPHTa. HapH,lU' C ry6KaMH B ,lJ;OBOJIbHO' 06HJIbHOM
KOJLWiecTBe BCTpe'IaIOTCH KOPaJIJIbl. 3TOT KOMnJIeKC OKOJIOpH<pOBoro, MecTaMH PH<pOBOO'O xapaKTepa, B era npe,lJ;eJIax pa3JIH'l:aIOTCH TPH CJIOH (<pHr. 2): B nO,Zl;oUIBe
CJIotl: rJIaYXOHHTOBbIX MepreJIet!:, Bbnue CJIotl: CLlH<pOJ1,lJ;HboC ,ZI;OJIOMHm3HPQBaHHbIX
H3BecTHHKOB H CJIot!: CLlH<POH.,lJ;HblX H3BeCTHHKOB co UITPHXOBKOtl:.
B caMotl: HH:m:.Hetl: 'l:acm CLlH<POH,ZI;HOI'O KOMnJI'eKca <paYHa OTCyTcTByeT 3a
Ht'KJIIO'l:eHHeM o,ZI;Horo CJIyq8JII B )KJ1:lKJ1He, r,lJ;ei.oHa HaKonneHa B :m:eJIBa'l:HOM CJIoe
,ZI;HBe3Htl:CKJ1X, OTJIO:m:eHHtl:. Mo:m:Ho 3,Z1;ecb nepe'l:HCJIHTb· <pOPMbI: ' Quenstedticeras
praecordatum, Quenstedticeras sp.,ParapeZtoceras cf. stoZZeyi, ParapeZtoceras sp.

(s. Zato).
B . CLlJ1:<PoH,lJ;~IX. ,ZI;OJIOMHTJ![3HpoBaHHbIX J13BecTHHKax BCTpe'l:aIOTCH CampyZites sp.
J{ Euaspidoceras perarmatiLm (2KJ1:m:J1H), a Tax:m:e TarameZZiceras
cf. bukowskii (:U;erreJIIOB).
.
.

(cf. deZmontanum)

B . caMbIX. BepXHHX 'l:aCTHX CLlH<P~Oro KOMITJIeKGF OTCYTCTBYeT .MHKpo<PaYHa
HMeIOW;aH CTaTJ![rpacPH'l:eexoo 3,Ha'l:eIlU1e, B TO BpeMH KaK B ,lJ;OBOJIbHO 06HJIbHOM
KOJIHqecTBe BCTPe<raeTcH XapaKTepHaH <popa.MJ1lH11:<pepOBaH <paYHa (<pHr. 2).
BJIarO,Zl;apH UIHpoiKOMY paOOPOCTPaHeHmo Ha paCCMaTPHBaeMoit TePPHTopJ1J1 . J,Iepe<rHCJIeHHble KOMnneKCbI HMeIOT pemOHaJIbHoe 3Ha'l:em1:e. Ha OCHOBaHJ1J1 Hati:,ZI;eHHoro q)ayHJ1.CTJ!['l:eaxoro KOMnJIeKCa 3TH OTJto:m:eilIHH no B03PlliCTY OTHOCHTCH: .-KPH:HOJ1:,lJ;HbIt!: KOMnJIeKC K KeJIJIOBeIO, a CLlH<POJ1,lJ;Hbltl: K OKc<Pop,lJ;Y. BJIarO,Zl;apH .Hatl::,lJ;eHHotl: <paYHe O'r'leTJTI%rBo BbI,lJ;eJIHeTCH TaR'::m:e rp!lm!!Lla Me:m:,lJ;Y cpe,lJ;He- H BepXHeIOPCKHMH OTJIO:m:eHHHMH. 3Ta rpaHHL\a n.l?oXO,Zl;HT Bbnue KPHHOH,ll;HO'rO KOMnJIeKCa,
B nO,Zl;OUIBe TOHKOI'O CJIOH rJIaYXOHHTOBbIX J13BecTHHKOB HJIH nec<raHHCTbIX ,ZI;OJIOMHTOB«PHr. 2).

Teresa N1IEl.VDOZYIOKA

BOUNDARY OF THE MIDDLE AND UPlPER JURASSIC IN THE. NORTHERN
AREA OF THE LUBLIN REGION AND IN '.l1IIE PODLASmREGION
Summary

Two various lithollOlgbcal COIIlplexe<8, ,ermoidaJ. and sCY!phozOlNlI, ocmu- in the
profiles of the Jurassnc deposits at the lboundary of rCailovian and Oxfordian,
.lWithdn -the northern area of the LubHn :region 'and fin· ,the Podilasde region (Fig. 2).
The 'crinoiJdal ,complelX ,consiJ&t-s of crinoid. fauna detdtus and suoordinately of
lamellLbranch, lbrachropoci and coral detritus. The complex. is characterized. 'by the

Streszczenie
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()ccurrence of ir<>n hydI'lOOl:ide that im;pregnates the rock and gives a rusty colour
10 -it. The ,complex ocCUlrs m the shape of concretions and .of iron crusts. Quartz
grainsanKi intercalations of dolomite rooks a,re abundant. The oomplexis' documen-ted by the ammonite and braewopotd: faruna fulIDd as · s'ingle forms in S'elVeral
b<>re h~les. The Tol:J.owing foNDl9 may be mentioned here: Kosmocerasornatum
'(Magnu.szew), KallirhyncMa ISp. {Ciepiel6w), ThurmanelZa thurmani (bulkJ6w) .
.At the top of this OOIlIllplex a nodular bed of Call<>vian age ha\!! been found in bore
h<>le WarS'zawa, with the ful:liOWi.ng ,formg: Hecticoceras punct;ctum, Hecticoceras sp.
ex 'go!'. punctatum, Kosm'Oceras cl. jaSlan, Kosmocer4S cl. meaea, Kosmoce'MIS cl:
castor var. bireti, Kosmoceras sp., Reineckeia SiP" Peltoceras s-p., a~ Ammon,ites
.sp. ind. «ReineckeiaSjp.), Peltocems ,s-p., Ammonites sp.
~.
.'. ' , ~ . ,,'.: ' , '
'The seyphoroan CIOIDIplex is fbjlhlt up of SjpOnge ,faruna occuring maiJn>ly iJn ,the
Jorm of fine detritus. 'Beside~e~ corals are here fairly nUJInel'9US. The complex c<>nsiide1"ed .is of nea~-reef chaxa,Citer, at pIlaceiS also Oif reef ,cha.rader,. !Within
thLs I()()I[):lplex !IiliTee beds may be d fisf1lm.lguJisihe<i .(FiIg. 2): at !the 'bat1loIm - la !bed
of glaJuoonite marls, h~gher up - a ,bed of sCY'Phozoan dolOtinite limeBltones and
a :bed of ,scyph.o:zoan limestones with ,cherts.
.In the loweI"IIllOSt part of the scypho:zoan complex thefaruna is missing except
f.O'r one \Site only ,(ZY'I"zyI!l.)~ :where it was encountered in. the .n.odular bed of
Divesian a,ge. Here, the followiJn>g forms are toO be mention~:Que~edticeras
praecordatum, Quenstedticems gp., ParapeU9Ceras d . . Sltolleyi ,a nd paTapeltoce~
'(8. lato) :&p.
. . .."
Iin the \S'cyphoman doli()iIIliit-e J.ime:stoo.es there OC,Cllfl" CampYlitessp. i(c£: detmo~
tanum) and Euaspidoceras perarmatum (Zyrzyl!l) , a.s well as Taramelli'cer4S cf.
bukowskii CCi~ie16w). .. . . . .
.. .. .
..
'. .
iMa,orofaruna otf ,grt;.ra'ti'graphicalimlPprtance is la'oking in ' the u'Ppe,rm<>st' part
-of the scyphoooan oClOJIl)p1e'.Xi, however, characterisiic fortrDailnifer fauna is ' ~am.;y
.abundant there (Ftg . .2).
,.
Due to their lWideSipread occurrence in ,the a.r.ea under study, the c<>InlPlexes,
-disou.s.sed above are of regional importance. ThefaruTIa aS9embla,ge found in thase
,.oomplexe,s determ,j,ne their .age, ,m the case of the crinoidal ,com;plex, as CaUoyian,
and in the 'case of the seyphozoan con1piex, as O.,m:ordi:8.:n. The fauna hereoonSlide-red'd:ilSltinctly ttna1"lm out the bOUll1dary between !both the Middle and' the Vpper
JUT!aBsiJc depos:its. It rulllS a'b<Jiv1e the crLnoroail.. comple!X ait the bottom of · ~.iie
gLatioonIte limestone bed, .or of the arenace.ous dolomite.'! ,(F,i,g. 2).
. . J. . /
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