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'Sylwester MAREK

Zarys stratygrafii kredy dolnei Kuiaw
WS'I'F;P

Materialem wyjsciowym .dla opracowania kredy dolnej Kujaw 1 Sq
dane uzyskane Z otwor6w wier1miczych, wykonanychgl6wnie przez zaklady Instytutu Geologicznego. Osady dolnokredowe byly tu przedmiotern obserwacjiwielu autor6w: S. Marek (1957a, h, 1961, 1964, 1965, 1967,
1968), S. Marek, A. Raczyiiska (praca wprzygotowatn:iu do dJrwku), S. Marek, W. 1?ielecka, J. Sztejn (rpraca w przygotowaniu do druku), J. Dembowska (1962), R. Dadlez, J. Dembowska (1965), R. Osika (1959) i A. Raczyiiska H960, 1961, 1962, 1967).
Bardzo istotny wklad do rozpoznania stratygrafii kredy dolnej Kujaw
i problematyki granicy jury i kredy wniosly prace mikl'opaleontologiczne
~T. Sztejn (1960, 1967) i W. Bieleckiej(W. Bielecka, 1966), badania palynologiczne J. Mamczar (1966) i badania petrograiic21ne M. ' Harapiii.-:
skiej-Depciuch (1957, 1963a, h, c, d, 1964)~
LITOLOGIA I STRATYGRAFIA
Na Kujawach obserwuje si~ ·(fig. 1) najpe'hliejszy rozw6j osad6w dolnokredowych i najOOgatS'zy zesp61 fauny, zwlaslicm amonitowej. ·Jest to
bowiem stref.a osiowa najbardziej ptzegl~bionego odcinka permo-mezozoicznej bruzdy duiisko-polskiej, gdzie osady dolnej kredy osiqgajq miqzszoscdo 600 m. Kreda dolna wyst~puje tu bezposrednio pod czwartorz~
dem lub trzeciorz~dem r(depresja kujawska} .
. PoZ'a depresjq kujawskq erozja pozostawila utwory kr'edy dolnej tylko na zboczach warn.
RIA,iZAlIl"l (BERlIAS, INFRAWALANZYN -

fig. 1-4)

Bezposrednio na purbeckich 'Iupkach marglistych imarglach cyrenowych, powstalych w wyslodzonym zbiorniku, lez1\ podobnernpkimar.g li1 :Pod nazw'l Kujawy rozumiem w tym opracowaniu obszar obejmujljcy pol:udniowo-wschodni'l cz«:s{: walu pomorskiego, wal kujawski oraz przylegt'l do nich stref«: niec·ek mogilensko-16dzkiej i warszawskiej.
II T.e rmin . riazan wprowadzam jako odpowiednik horyzontu riazanskiego N. A. Bogosl owskiego (1895) oraz ryazanian w uj«:ciu R. Casey'a.
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ste 0 zabarwieniu od demnoszarego dostalowoszarego. Sll, one czt=:sto
drobno .Wtirstwowane izawierajll, '~awiczki i wk~adki muszlowc6w, zbudowanych gMwnie ze skorup ,cyren. Obok brakiczno-slodkowodnych
ma'lZ6w z grupy Cyrenidae i Solenidae or'azslimak6wz rod'zaju Paludina··
wystt=:pujll, tu takze maIze morskie, m. in. z rodzaj6w Cardium i Tellina.
Napowierzchniach warsiw wyst~ujll, ma'l wraczki brarkiczne, a wsr6d
nich gatunek Cypridea posticalis J on., kt6ry wskazuje na serpulitowy
wiek osad6w. Pojawiajll, si~ tu r6wniez pierwsze otwornice zlepiencowate j'a k: Ammobaculites subcretaceus C u s h., Ale x, Haplophragmoides cf. concavus (C h a p.), Reophax sp. oraz morskie malzoraczki, m. in.,
Paleocytheridea compacta. W 01 b .
. Mill,zszose tych ilasto-marglistych utwor6w, kt6re s,,! kontynuacj~
osad6w purbeku,jest dosezmienna i ksztaUuje si~ w granicach od kilku
do kilkunastu metr6w. Jedynie w obr~bie depresji kUj'awskiej i na zachod-nim skrzydleelewacji 'Szabina - w rejonie Kcyni - mi~zszoSc
brakiczno-morskiej serii ilastej wynosi20+30 m.
.
. W centralnych partiach depresji kujawskiej ponad opisanll, seri~ os a':'
d6w stwierdzOOlo t6wniez brakiczno-morskie utwory wyksztalcone w fa. cji. wapienno-piaszczystej. Sll, to wapienie piaszczyste, na og61mocno
przekrystalizowane, niekiedy nieznacznie zdolomityzowane, z wkladkamiszarych drobno warstwowanych lupk6w ilastych i mulowcowych:
R6wniez i tucyreny ,t worzll,lawiczkimuszlowc6w. Mikrofauna natomiast jest bardzo uboga. Maksymalna mill,zszosc tych osad6w wynosi
21 w.
.
l.ll,czna mill,z,szoSC osad6w brakiczno-morskich wa:hasi~ tu w granicach od 30 ni w depresji kujawskiej do okolo 14 m w okolicy Rogozna,
przy czym wposzczeg6lnych regionach kszta'l tuje si~ nast~pujll,co: Ro.,.
gozno 8+14 m, 2ychlin - Wloclawek 9+11 rn, depresja kujawska.
3,4+30 rn, I2ibica - 10 rn, Cd.echocinek 3,6+14 rn, KcyniJa20+25 m.
Ponad serill, osad6wbrakiczno-morskich wyst~puj~ morskie osady
riazanskie, kt6re og6lnie reprezentuj~: w dole - mulowce piaszczyste
ipiaskowce oraz wapienie piaszczyste, W g6rze - ilowcei iupki ilasto-muiowcowe, wyr6i:nione jako dolna czt=:se tzw. . 'lupk6w si,riuatowych
z Exogyra sinuata (5 0 w.). Dolna 'cz~sC riazania, lezll,ca ponizej charak- ·
terystycznej idose jednoHtej petrograficznie serii 'lupk6w sinuatowych,
wykazuje duze zr6micowanie litologiczne i 'zmiany facjalne ..
W poludniowej cz~sci obszaru - W okolicyRogoZna i Zychldna _ .
mamy tu w zasadzie do czynienia z utworami ilasto-mtdowcowymi
z podrz~lD.ymli wkladkarm piaskowc6w, niekiiedyz domieszkll, rooldt6w
kalcytowo-zelazistych. Ku p6mocy wraz .ze wzrostem mill,zszoSci osad6w
facja mU'lowcowa wypierana jest zdecydowanie przez facj~ wapienno-<lOliltowo-piaszczystl:}, kt6ra' na przyddad w Ciechocilniku i Izbi'Cy reprezentuje prawie caJy .kompleks.
.
W okolicy Wloclawka i w depresji kujawskiej utwory mulowcowe:
wyst~pujl:} jedynie w g6rnejcz~sci serii, chociaz i ,tu dose zmaczny udzial
majll, wkladki piaskowc6w oraz wapieni i dolomirt:6w piaszczystych, cz~
sto oolitowych. Dalej ku p61nocnemu zachodowi -,. .w okolicy Kcyni panuje gl6wnie facja ilasta i marglisto-mu}owcowa. W tej .serii osad6w
fauna amonitowa znaleziona zbstal'a jedyniew ' depresji kujawskiej
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Fig. 1. Mapa geologf!Czna walu kUjawS'ldego
Geokle1c map of the Kujawy swaY
1 - granice ' BtratygraflcZDs: i - granlce z kredli dolnl&: 31 .;.... granlce tektonicme: Ka.-e ' - alb g6my +. cenoinan: Kd - kreda
dolna:, Kba. - barrem - alb irodkowy; ~ '- hoteryw g6rny; Khl - hoteryw dolny; Kw - walantyn; Kw, - walantyl1
g6rny; Kw, walantyn ' irodlr::owy; Kw, - walantyn 4olny; Kb - berias (riazan): .Tm - jura g6rna; .Tmp - portland; .Tmk - Idmeryd; .Tme - oksford: .Td - Jura irodkowai .Tc1t,~c - baton + lr::elowej: .Tdk .;... lruJaw; .Tda_bj - aalel1 .+ baj06: , n - jura dolDa:
.Tr - retyk; pz - cechBztyn
1 - st;ratigraphlc boundaries; 2 - boundaries with the Lower Cretaceous; 3 - tectonlcal boundaries; Kaa-c - Upper Alblan +. Cenoma:nlal!i Kd , - Lowt!r Cretaceous; Kbaa - Barremlan - Middle Alblan; Kh• ..;.. Upper Hauterlvian: Kh. - Lower aauterlv1an;
Kw - Valanginlan: Kw, - Upper Valanginian; ' Kw, - Middle Valangtnlan; KW1 - Lower Valan:glnlBD; Kb - Berrlal1an (IUazlanlan): .Tm - :Upper Jurasslc; Jmp - portlBDdlan; J'Dik - Klmmer1dglan; .Tmo - Ozfordlan; .Td - Middle JurUldc; Jdb-c' ~athonlim + CallOviBDi .Tdk - 'Kuyavian; .Td.. _bj - Aalenlan + BaJoclan; .Tl - Lower .TurllBllic: Jr - Rhaetic; pz ZechBtetn
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i w Kcyni. WystEfi)ujl:} tU. m. in. Riasanites rjasariensis (Wen e t z k y)
Lah. oraz gatunki poludniowe: Berriasella cf. , euxina (R et.), Berriasella
cf. lorioli {Z it t e I), Berriasella cf. pontiea(R et.), .Himalayites cf. eortazari (R et.), . Subthurmanniasp. (cf. boisieri Pi c t.) i Neocomites sp.
Mi~ZszOse osad6w wynosi 3,5+40 m.
.
.Wgornej cz~sci profilu dazania panuje nacalym obszarze na ogol
wyr6wnana facja mU'lowcowo-ilasta, ktora bez wi€:kszych zmian kontynuuje si~ Vi willanZynie dolnym; S~ to 'l upki ilasto-mu1:owcowe z laminami piaszczystymi, z konkrecjami zelazistymi i spirytyzowa!Ilymi
szcz~tkami roslin, barwy demnosz'arej, niekiedy szarej ipopielatej; na
ogol bezwapienne. Miqzszose osadow wynosi 2+15 m. T~ cz~se osadow
riaiania dokumentujl:} nast~pujl:}ce amonity: Neoeosmoeeras cf. sayni
(8 .i ID.), N. aff. sayni (8 i m.), ' Euthymieeras cf. euthyni ' (iF i et.), pojedyncze Riasanites .rjasanensis (Wen e t z k y) L la ·h . •oraz lllIieliczne forwy wykazujl:}ce duze podobienstwo do bO!J:'ealnych gattmkaw Surites
spasskensis (N i k.), S. subtzikwinianus (B 0 go s 1.) i S. kozakowicLnus
(B 0 g os 1.). '
.
W calym kompleksie riaziania morskiego oproczgloWo11Og6w wyst~
puje dose liczna :fauna - gl6wnie ma'lzow, a takze briachopod6w i slimak6w, m.in. Astarte subdentata Roe m., Leda cf. scapha d'O r b.; Pinna rbbinaldina d'O r b., Cardium cf. eottaldinurn d'O r h., Area cf. earinata So w., Pan9pea sp., Natiea (Ampullaria) 'laevigata Des h., Cerithiumd. gotfriedi Woll., A,cteon cf.marulensis d'O r b., Rhynehonella
sp. j inne.
. :. • .
.'
"
.
Reprezentowana jest r6wniez mikrofauna, kt6ra wykazuje peWIle podobienstwo do mikrofauny beriasu prowincji alpejskiej. Do form wsp61nych nalezl:} tu m. in. Marsonella oxyeona (R e u ss), Verneuilinoides
neocomiensis (M j a: t.) i Protocythere . propria emslandensis B 'a r t.,
Bur i i (J. Sztejn, 1967). Ostatni gatunek wecUug J. Sztejn jest formq
przewodnil:} dla riazania morskiego.
CharakterystYC7inymi otwornicarni z uwagi na sw6j zasi~g '( nie przekraczajq warstw platylenticerasowych) Sq: Eoguttulinawitoldi S zlj; e j In,
Trochammina keyniensis 8 z t e j n oraz rnalzoraczek Protocythere praetriplieata S z te j n.
Grani'C~ pami~dzy riazaniern a willamynem przeprowadzono prawie
w calym regionie umownie -:- w stropie dolnej cz~sci serii lupk6w sinuatowych. Ten punkt widzenia przyj~to na podstawie profilu w Rogoznie, gdzie 'bezposredruo nad riazanskl:} ' fotmq z rodzaju Surites, wyst~
pujqCq 'W dolnej cz~sci lupkaw sinuatorwych, zn:alezicmo amondta Neocomitesneocomiensis var. premolica Say n. (tab!, I, fig. 5), kt6:r:y reprezentuje juz niewl:}tPliwy walla!Ilzyn.
'. W oparciu 0 f.aun~ amonitowl:} wriaZia~iu Kujaw wyr6imiono przez .
analogi~ z horyzontern riazailskim w Rosji dwa poziomy (od g6ry): Suritesstenomphalus i Riasanites rjasanensis.
'.
BtakilCZ!Il'O-Inoriska serlaosadow zosta'm 17JaliCZlOna do lllajIIliZszejcz~sci poziomu R1.asanites rjasanensis.
.
.Mil:}zszosC osadaw riazania na Kujawach wynosi na obszarze depresji
kujawskiej 94 rn, natomiast w okolicy Rogozna 22 m . .
. Lokalnie wyrazny ' wplyw na rozw6j .sedymenJtacji· ora:z zr6znicowanie
facJalne i rnil:}zszosciowe osad6w mialyprocesy tektonicZine, -.przede
wszystkim natury halokinetycznej. ,
.
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W riazaniu Kujaw obserwujemy stopniowepogl~bi8!nie Si~ 'zbiO'l'nika.
)d pierwszych ingresji morskich w , wyslodzonym zbiorniku pUI'lbeku
l'ast~puje typoWO morskie srodowisko sedymentacji zfaunq amonitowq.
morskq faunq malzowq i otwornicowq.. '
WALANZYN (fig. '1'--4)

WalanZyn Kujawzostal rozdzie16ny podohnie j-ak na pozosta:lej CZ~S
podpi~tra: dolne, sr,o dkowe i game. Walanzyn
dolny i gamy to okresy sedymeritacji typowo morskiej, riaJtomiat walanzyn srodkowycechuje wyraznespiycenie i cz~sciowe wyslodzenie ·
zbiornika. Maksymalne miqzszosci calego walanZynu dochodzq do 250 m.
cl NiZu Polskiego na trzy

W ALAN2YN DOLNY

W wal·anzynie dolnym na obszarze Kujaw mOZma wydzielic trzy serie osadaw (od do.lu):
- luPk6w sinuatowych - cz~sc gorna;
- tlowcow ciemnoszarych i szarych (seria przejsciowa),
- ilowc6w popielatoszarych i szarych.
.
G6m.q ~c rupk6w sinuaWwych tworzq lupki iiloaste i murowcowe ze
skupiEmiami piaszczystymi, spirytyzowanymi szczqtkami Toslin, najcz~
ciej ciemnoszare, bezwapienne. Bardzo licma, niekiedy spirytyzowana
'fauna, g16wIiie maliJowa, slim'clEowa i· brachiopodowa -tworzy lawiczki
muszlowc6w. Poza Ex6gyra sinuata (S 0 w.) najIiczniej wyst~pujq maIze
z rodzaj6w Pinna, Ast!lrte, Corbula, Leda i Grammatodon oraz slimaki.
jak Natica (Ampullaria) laevigata d'O r b., Acteon sp. i CeTithium Bp.
Wartose stratygraficznq posiada przede wszystkim 'znaleziony w Rogoz~.
nie 'a monit Neocomites neocomiensis voa,r. premolica Say n. (tab!. I,
fig. 5).
.
Nadlegle serie osad6w pozbawionesq juz w zasadzie fauny e'xogyrowej. Sq to r6Wnie~.
Ho ce poczqtkowo ciemnoszare i s~re, ku gorze
przechodzqce w szar opielate z barozo licznymi spirytyzowanymi
szczqtkami roslin. D e charaIm;erystyczne dla tej . serii osadow Sq liczne
nieciqgle wkladki wapnisto- i marglisro-syderytyezne. Fauna gl6wnie
malzowa i 'slimakowa jest tu ,j uzznacznie uboZsza. NIi podkreslenie zaslugujq jednakze dose liczne po'l amane rostrabelenl'nitow Oxyteuthis
primus B la s z. W okoHey Zychlina seri~ iloweow popielatoszarych charakteryzujq sporadyezne amonity, amianowicie Platylenticeras sp., Polyptychites cf. gravidus Ko e 11. oraz zniszomny okaz nalezqcy, bye moze, do rodzaju Nikitinoceras.
W calym walanZytnie dolinym wystEWujeliczna mikrofatma OItwornrieowa i ma:lzoraczkowa, przy ezym w gornejez~sci profilu przewazajq
malZoraezki . .
Mi~zszosCi walanzynu dolnego wahajq si~ na Kujawach wgramcach
od okolo 50' m (depresja. ikuj:awska) do 31 m 'W okolicy ROgoZna. W 'poszczeg61nyeh regionaeh ksztaltujq si~ one nast~pujqeo: Rogoz:no~31,5 m,
Zyehlin - 39,5 rn, WIOC'l-awek - 37,5 m, drepresja iJrujawS1ka - 50 m;
Keyma - 43,5 lID, Ciechocinek -,8 m, Izbiea - 19 m.
Walaniyn dolny jest kontynuacjq riazanskiego morskiego reZimu sedymentaeyjnego. Znaleziona tu fauna platyleritieerasowa i polyptyehi-
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Fig. 2. Zestawien1e profru. kredy dolnej w rejonie Rogozna
Comparison of the Lower Creta~U8 aectioDB of the Rogozno region
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Fig. 3. Zestawi~ieprofillkredy dolnej w rejonie Kutn~iechocinek
Comparison of the Lower Cretaceous sections of the region Kutno-Ciechocinek
ObWn1enia jak na fig. 2
. . ExplanatloJ!:! II.s In Fig. :&

-- '- Fig. 4. Zestawienie profill kredy dolnej w rejbnie depresji kujawsk!ej i Keyni
,
Comparison of the Lower Creta'Ceous sections in. the region of the Kujawy Depress4QIl and of Kcynia ,
Objal§n1eIrla jak nJ! file. 2
Explanatlons aB In FiJ(. ' 2'
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tesowa ' wlqze kujawski basen sedymentacyjny dolnego walanZynu prz~
de wszystkim z baseriem 'anglo-germanskim, natomiast wplywy poludniowe akcentuje rodzaj N eo comites.
W ALAN2YN SRODKOWY

Walanzyn srodkowy jest na calym obszarze ,NiZu Polskiego okresem
wyraznego splycenia i cz~sciowego wyslodzenia dolnokredowego zbiornika sedymentacyjnego. Obserwuje si~ tu duze nagromadzenie osad6w
piaszczystych. W podpi~trze tym mozna wydzielic trzy serie osad6w:,
dolnq, srodkowq i g6rnq.
S e r i ~ dol n q tworzq g16W!llie , 'lupki ilaste, z reguly drobnowarstwowane, eiemnobrunatne,z laminami mulkowo-piaszczystymi. , Licznie,
wyst~pujq kuliste i w~zecionowate konkrecje marglisto-zelaziste. W pol' :Ilocnej cz~sci obszaru , (depresja kujawska, Kcynia) 'obserwuje si~ .ku g6rze wyrazne spiaszczenie osad6w. Obok 'l upk6w duzq rol~ odgrywaj%
piaskowce hardzo drobno- i drobnozi:arniste, . mi.ejscami 0 prz€'kqtnyrn.
uwarstwien:iu. '
' ,
Nielicma fauna belemnitowa, malzowa iotwornicowa wyst~p~je jedynie w 8pqgowej cz~sci serii.
,
Se r i a s rod k 0 wa - poza obszarem Rogoz-na - zbudowana jest.
z osad6w piaBzczystych. Sq to .pias'lmwce na og61 !barozo drobnoziarniste
·z wlkhidkamiip'iaskowc6w srednioziarnistych, a n.qwet zwipowa tych,.
miejscami przekqtnie warstwowane, jasnoszare, rbezwaIpiienne. W caleh
serif wyst~pujq ' laminy ilasto-:w~glistez muskowitem, liczny detryt UW~-·
glonej flcxry ora'z spory :z rodzaj6w Cyatheaceae, Lygodium ~ Horici.
We frakcjimineral6w ci~zkich wyst~puje gl6W!llie magrnetyt - prze- ·
chodzqcyw uwodnione tlenk:i Zela~, pjTyt -,. poprzerastany kwareemt
or.ruz syderyTt - wykszbakony w posbacl, rdzawych, idea1nie obtocronych. .
kulek. Ponadto Wmalej ilosci znaleziono granaJt, epidot, dysten, cyrkon;
turmalin, staurolit, rutyl i biotyt. Glaukonitu brak. Na podstawie analiz '
granulometrycmlych, ,w oparciu -0 gEmetycZIlq klasyfikacj~ ' Friedmana
orarz niB. podSItawie obserwacji mikroskopowych M. Harapiilska-Depciuch,..
uWaZa, ze w rej'Onie Kcyni opisane ooady powstaly w zbiorniku morskim, .
g16wnie w wYniku rozmywania nadbrzez.nych wydm. Poza tym cz~sc :
. piaskowc6w dobrze wysortowanych ma charakter osad6w dennych. Zdaniem tej autorki piaskowce z rejonu Gostynin - Wloclawek na diag;ra- .
mie Ruchina lezq W polu piask6w eolicznych. W kierunku poludiniowym
od rejonu Kcyni i depresji kujawskiej wraz ze zmniejszaniemmiqzszosci wyrnznie wzrasta ilastoscosad6w. W Rogoznie dorrrlnujq' luPkipiasz- .
czysto-ilaste podobne do tych, kt6re wyst~pujq w sern dolnej,z t q jednak r6:inicq, ze .rObseI"Wuje si~ tu ~ost domi~i materiahi piaszczyste- go. Stwierdzono iu nieliczne otwornice.'
.
'
,
W g 6 r ne j '8 er ii walanzynu srodkowego~nowu gl6wnqrol~ od.:. ,
grywa:jq utwory Haste i mU'lowcowe. Sq to :vi pierwszymrz~zie 'lupki
ilasto-.piasZczyste i ' mu'lowce mierztwiste; ciemnoszare i brunatnawe. Ma- kro- i mikTofauna jest tu batdzo uboga.
,
'
. W caiym srodkowym ' kompleksie walan:i;ynu nie znaleziOlIlo fauny '
amonitowej pozwalajqcej na sciSle 's precyzowanie wieku' tych osad6w"
totez zalicienie tego 'l~om:pleksu do walilnZY'nu srodkowego nalezy trakto-wac j-ako umowne,
'
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Mil:lzSZOSci osad6w walanZynu srodkowego ksmaltujl:l si~ od okolo
.170 m ' na obszarze depresji kujawskiej do okolo 60m w okolicy Ro. ,gozna.
.
Osady walanZynu srodkowego na . Kujawach wykazujl:l wyrazne
wplywy sedymentacji morskiej typu mulowcowo-ilastego tylko w par-tiach przejsciowych ....;... IOd walanZynu dolInego i do walanZynu g61'1Ilego .
. Srodkowa, piaszczysta partia kompleksu wykazuje cechy sedymentu
przybrzeznego, powstalegow ' wyniku rozmywania nadbrzeznych wydm
(M. Harapiitska-Depoiuch, 1963d). A ~tem basen srodkowowalaJnZyTIski
byl zbiornikiem cz~sci()wo izolowanym, podlegajl:lcym okresowo pewnym
wplywom morskim zar6wno od p6lnocnegozachodu, jak i od poludniowego 'Wschodu.
.
WALAN2YN GORNY

W walanzynie g6rnym powraca na nowo rezim morski, ktory trwa
.
Kompleks osadow walanZynu gornego, zroznicowany pod wzgl~dem
-wykszta'lcenia lirtologicznego, reprezentujl:l gl6wlnde Imulowoe i Uowce,
ez~stodoSc mocno :l}apiaszczone, ze skupieniami pirytu i konkrecjami zelazistymi, ciemnoszare, najcz~Sciej bezwapienne. N a obszarze depresji
kujawskiej i Wlodawka mu'l owce wypierane Sl:l 'W gornej cz~sci ~om
pleksu przez wkladki piaskowc6w, niekiedy mulpwcowych Z oolitami
zelazistymi .
. Charalrterystycznym akcentem profilu (w okolicy .H.ogO:lma) sl:lprzewarstwienia Howcow i wapieni marglistych szaropopielatych. Ku p61nocy zanikaj I:l one wyraznie, przy czym cz~sciowo przechodzl:l we wkladki
piaszc:z;ysto-syderytycznelub dolomityczno-wapniste.
MiI:lZszosc walanZynu g6rne.go ksztalrtuje si~ w grarucach ,od 39 m w de.presji kujawskiej do 32 m w okolicy Rog,o zna.
G6rna granica kompleksu podkreslona jest najwyzszl:l i najbardziej
sta11:l regionalnie wJdadkl:l Uowca lub marglu popielatego, zawierajl:lcego
juz faun~ Endomocerlls noTicum (R em.).
.
.
.
W calym kompleksie osad6w wyst~puje bardzo licma fauna amonitowa, malzowa i slimakowa oraz mikrofauna. WartoScstratygraficml:l majll przede wszystkim amonity, a wsrOd nich: Dichotomites bidichotomus
{L e y m.) - tab1. Ill, fig. 16, .D.cf~bidichotomus (L e y m.) -tabl. I,
fig. 9; tab!. 11, .fig. 14, D. sp. ex gr. bidichotomus - tabL n, fig. 13, D. cf .
. petschorlmsis (B 0 g 0 s 1.), Saynoceras verrucosum d'O r b. - tab!. Ill,
fig. 1B, {?) Saynocera8 sp. - tab!. Ill, fig . 15, LeopoZdia provincialis
Say Ill., N eocraspedites complanatus (K 0 en.) - tab!. Ill, fig. ·17,Astieria sp., oraz Polyptychites cf. nucleus (R oe m.), P. cf. ramulicostatus
Pavl. - talbl. 11, fig. 12, P. cf. michalskii (B.o g 0 sol.) -1a!bl. I, fig. 6;
tabl. n, fig. 11, Neocomites cf. neocomiensis d'O rb. - tabl. I,fig. B.
.Test to niewlltpliwie zesp61 amonit6w g6:tnowalanZyilskich, manych takze 1; neokomu Anglii, Niemiec i Rosji.
Fauna amonitowa wyst~ujEl'ca w g6rnym ikompleksi.e walanZynti
oprzedstawia typ miesmny - boreallny, sr6clziemnomorski i oboj~ny,
z duZym udzialem amonit6w znanych zplatformy rosyjSkiej. W .calym
.kompleksie wyst~pujl:l amonity z rodzaju Dichotamites, m. in. D. bidichotomus CL e y.m.), w zasadzie uznawane na zachodzieEuropy za gatunkiwal'a nzynu g6rnego.
..

przez okres hoterywu dol:nego. .

°
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Gornowalaniynskimi formami s~ takze wystwuj~ce w Polsce Neocraspedites complanatus (K 0 e ~.), Saynoceras verrucosum d'O r b.; Leq- .
poldia provincial is Say n:, Astieria sp. i inne. W swietle podzialu niemieckiego wa1atnZynu g6rnego (0. Seirt1l, 1950), gdzie wyroZn!i:a si~ (00
ddlu): war:s twy dichowmitesowe (dolne, srodkowe i g6me), amoldiowe
i astieriowe, kujawski gorny kompleks walanZynu z uwagi nadichotom1tesy nalezaloby odniese do g6rnych i srodkowych warstw dichotomitesowych.Z drugiej strony f~cznie z dichotomitesami stwi~rdzono wyst~powanie polyptychites6w, ktore w ' Niemczech charakteryzujq walanzyn srodkowy i konczq si~ na dolnych warstwach dichotomitesowych
(np. Polyptychites nucleus RIO e m.l. W tej sytuacj'i: przyj~cie niemieckiego podzialu bez jakichkolwiek zmian . jest raczej niemozliwe. Bardziej
porownywalny wydaje si~ bye schemat rosyjski (P.A. Gierasimow, 1962;
I. G. Saronowa, 1961, 1962; W. N. Saks, N: J. Szulgilna, 1962 oraz W. N.
Saks, W. A. Basow i in., 1965). Wedlug 1. G. Hazonowej (1961, 1962) gorny walanZyn reprezentuje Polyptychites polyptychus Key s. wyst~pu
jlJ,cy w towarzystwieznanych rownie'z i na Kujawach gatun!kow Dichotomites cf. petschorensis (B 0 g 0 s 1.) i D. e~ z gr. bidichotomus (L e y m.).
Sugeruje ona przy tym mozliwose, ze Dichotomites bidichotomus prze:-·
<:hodzi do ' nizszej cz~sci hoterywu dolnego, gdzie autorka ta wyroznia
poziom pod pOdwoj~ nazwq Distoloceras pavlowi i Dichotomites bidi-.
chotomus. Znaleziska rodzaju Distoloceras ·~a ' platformie rosyjskiej nie
Sq dostatecznie przekonywaj~ce, a . tym bardziej ich sklad gatunkowy.
Niemniej jednak zasluguje na uwag~ stwierdzerue L . F. Spatha (1924,
str. 75), ze Hoplites hystrix opisanyprzez A. Pawlowa w 1891 r. (vide
I. G. Sazonowa, 1961, str. 463, tab1. XVII, fig. 10) jest gatunkiem Distoloceras pavlowi Spa .t h, ktory w Anglii spotykany . jest -w warstwach z Lyticoceras noricum (R 0 em.). Z kolei wedlug W. N. Saksa
i N. J. Szulginy (1962) fauna z r\Qdzaju Dichotomites na obszarze plat- .
for my rosyjskiej, p6lnocnego UTalU i Syberii ograniczona jest ;tylko do
walanzynu gornego. A zatem podzialy rosyjskie z'akladajEl, ze polyptychitesy przechodzEl z walanZynu srodkowego do gornego. Podobna sytuacja ma miejsce w walanZynie kujawskim, Kontrowersyjna pozostaje natomiast ' sprawa zasi~gu amonit6w z rodzaju Dichotomites, ·ktorych
na Kujawach nie stwierdzono w warstwach z Endemoceras noricum,
lecz porozejnich.
W niecce tomasZiowskiej A. Witkowski · (praca w przygotowaniu do
druku)stwierdzif wyst~powanie gatunku Endemoceras noricum (R 0 em.)
w nieWEltpliwie gornowalanZyiiskim zespole fauny amonitowej, jednakze lPonizej" warstw z Dichotomites. N a tej podstawie A. Witkowski (1967)
uznaf warstwy z Dichotomites ,bidichotomus za dolnohoterywskie pozostawiajqc Jz koniecznoSci) amonita Endemocerasnoricum (R 0 em.)
. w walanzynie gornym.
.
'
Fakt wyst~powa:nia amonita Endemoceras noricum (R 0 em.) wsrod .
gornowalanzynskich gatunkow wydaje si~ .obnizac 'jego przewodniq warto§c dloa dolrnego hoterywu,chociaZ pojedyriczy przypadek nie moze bye
. tu decydujqcy: Jednakze w swietle profilikujawskich wniosek A. Witkowskiego co do zaszeregowania tomasZiowskich warstw z Dichotomites
do hoterywu 'dolnego nie wyclaje si~ sh.tszny.
Jedno~nacznEl· pal'alelizacj~ walanzvnu gornego Kujaw i platformy
Kwartalnik Geologicmy - 10
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rosyjskiej utrudnia wyst~powanie w Polsceobok amonit6w gornowalanzyfiskich rosyjskich gatunk6w srodkowowalaIl:zynskich, :jak .Polyptychites cf. michalskii (B 0 go s 1.) i cf.ramulicostatus (B 0 g 0 s 1.).
HOTERYW (fig. 1-4)

Osady hoterywu po~zielonona dwa podpi~tra: Hoteryw dolny udokumentowany zostal faunq amonitowq, natomiast hoteryw gorny jedynie mikrofaunq typu neokomskiego. Maksymalne miqzszosci hoterywu
wynoszq okolo 250 m.
HOTERYW DOLNY

Osady zaliczone dodolnego podpi~tra hoterywu wykazujq duze zmiany facjalne, co w znacznym stopniu utrudnia jednoznacznq paTaleliza~jt'i
poszczego1nych odci'l1kow profili. Mozna tu jed!nakze wyr6znie dwa kompleksy osad6w - dolny i g6rny.
Ko m pIe k s dol n y rozpoczynajq w calym rejonie Howce, mulowce i margle or.az wapienie margliste szaropopielate i ciemnoszare,
cz~sto Qolityczno~syderytyczne. Niekiedy warstwa ta wyksztakona jest.
w iPostaci syderytu Hastego lub piaskowca dolomityczno-syderytycznego.
Zawiera OIna przewodJnie formy amoil1!iltowe:Endemoceras cl. noricum
(R oe m'.) - tabl. Ill, fig. 22 LE. sp. ex gr. noricum (R 0 em.) - taht Ill"
fig. 2LWyzej wyst~pujeseria osad6w ilasto-mU'lowcowych. Sq to gI6w-·
nie ilowce i mU'lorwce 0 pokroju 'Iupkowym, z reguly ciemnoszare, z przewarstwieniami piaskowcow drohnoziarnistych, . z .w.kladkami pi'a skowcow, wapieni i dolomitow syderytycznych, cz.~sto .Z lOolitami zelazistymL
W calym kompleksie osadow, poza sporadycznymi Endemoceras cf.
' noricum (R 0 e m.), wyst~puje dose bogata mikrof.auna,.a takze fauna
malzow:, Sliinalkfuv i brachiopodow, a wsrOd ' -nich: Panopea gurgitis
Br 0 g n.; Grammatodon ' securis d'O r b.; Leda cf. .mariae d'O r b .•
L. scapha d'O r b., Astarte subcostata d'O r b., Corbula angulata, Phi 1 L
i Exogyra cf. sinuata Sow. Ku g6rze fauna ubozeje i gin.qotwornice wapienne . . Gorna granica lrompleksu wyraWnia jest · na ogol spiaszczeniem
osadow oraz zmianq zespolu mikrofaunistycinego.
Miqzszosc opisanego kompleksu osadow ksztaltuje si~ nast~pUj~C07
Rogozno - 23 m, Zychliln - 40 m, Wrodawek - 20 m,depresja kujawska ~ 45 m, Ciechocinek - 12 m i Izbica - 30 m. '
K 0 m pIe k s g 0 r n y zbudowany jest z osad6wUasto-piaszczystych. N a obszarze depresji'imjawskiej, w olrolicy Gmdewkowa; Sq tp mu. .
lowce ciemnosz'are, z prz~warstwieniami piaskowc6w drobnoziarnistych,.
cz~sciowodolomitycznych i syderytycznych. Ku gorze obserwuje si~ ,
spiaszC'ZelIlie osadow. Dominujq tam pia:Slkowce .dTobno- i srednioziar:niste
z wkladkami piaskowcow syderytycznych.
Na pozostalym obszarze Kujaw kompleks gorny tworzq wzasadzie
dwa pakiety osadow:
.
. '
.
Dolny pakiet tworzq na ogol kTuche piaskowce, bardzo drobno- isrednioziarniste z przemazami ilasto-w~glistymi. Wsroo piask6wcOw w'yst~puj4 w1cladki ilasto-mulowcowe zprzerostami 'dolomiityc~no-sydery':'
tycznymi i szamozytowymi. Miqzszosc ,dolnego pakietu wynosi w Rogoznie 25 m,Zychlinie - 20 m, Wloclawku - 10+40 m, Ciechocinku ~ 7m.
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Gorny pakiet kompleksu hoterywu dolnego z:budowany jest z osad6w
ilasto-mulowcowych przechodz/:lcych ku g6rze w utwory mulowcowe
i piaszczyste. W cz~sci dolnej s~ to gl6wnie :lupki ilasto-mulowcowe z la. minami piaszczystymi i domieszk~ glinki, ciemnoszare, szare i smropopielate,bezwapienne. Zawieraj/:l one wkladki syderytu, dolomLtu i wapienia, a takze sikupienia zwirku kwarcowego, or-az uw~glone i spiryty:liOwane szcz~itki drewna. Wyst~puje tu Illielicitna fauna malzowa i atwor.nicowa. 'W okolicy Zychlina . stwierdzono N eocraspedites .cf. carteroni'
d'Orb.
W g6rnej cz~sci pakietu gornego obserwuje si~ dose znaczne zapiaszczenie oSadow, 'zapowiadaj/:lce juz nast~pny cykl sedymentacji kredy
dolnej. Sedymentacja Hast.o-mulowcowa ust~puje miejsca osadom piaszczysto-rnulowcowym i piaszczystym. Osady Haste wy~sztalcones~ tu jako lupki ilasto-mulowc.owe i mul.owce ciemnoszare' i szaropopielate ze
skupieniami pirytu i tlenk6w zelaza. Trafiaj~ si~ takze wkl'adki syderytu piaszczysto-dolomitycznego lub piaskowca kalcytow.o-syderytycznego.
Miqzszose gfunego pakietu gornego kompleksu hoterywu dolneg.o ksztaltuje si~ nast~pujqCo: Rogozno - 19 ~, Zychlin - 48 m, Wloclawek - '
35-:-65 m, Ciechocinek - 30-:-38 m. Natomiast miqzsz.osc calego kompleksu g6rnego h.olterywu dolnego wY'nosi: Rogozno - 44 m, Zychlin 68 rn, Wl.oclawek - 75 m, depr-esja kuj:awska - 50 rn, Izbica - 16,5 m.
Ciechocinek - 45 m.
Mi/:lzszOSC ca'leg.o hoterywu d.olnego wynosi W ok.olicyRogozna 67 m,
Zychlina - 107 m, Wloclawka - 83-:-94 m,depresji kUjawskiej 90-:-100 m, Izbicy - 49 m oraz Ciechocinka i T.oporzyska- 57 m.
Jak wynikaz powyzszego, osadyhoterywu dolneg.o wskazuj~ na
k.ontynuacj~ rnorskiego rezimu zapocz~tkowanego w walanzynie gornym. U schylku hoterywu dolnego obserwUje si~ juz tendencje do pewneg.o splyceniazbiornika sedymentacyjnego. Podczas gdy w dolnymk,ompleksie hoterywu dolnego przewodni charaktertna amonit Endemoceras
cf. noricum (R oe m.), w kompleksie g6rnym stratygraficz{l~ wart.osc ma
N eocraspedites .cf. carteroni d'O r b. Fauna amonitowa wi~ze kuj,awski
basen sedymerutacyjny zar6wno z morzem prowmcji b.orealnej, jaki me'dyteraiiskiej.
HOTERYW GORNY

Hoteryw gorny jest 'Podpi~trem umownie wyr.o2'!nlonym, nie ud,.okumentowanym faunistyc2'!nie. Zostal podziel.onyna dwa ,ikompleksy , litol.ogiczne: d.olny i g6rny.
.
Dol n y k a m pIe k s hoterywu g6rnego tworz/:l piaski ipiaskowce
na og6l drobnoziarniste, w spqgowej partii srednioziarn~ste, a nawet, gru~
boziarniste, miejscami przek~tnie warstwowane, niekiedy gUnkowate,
,jasnosZlare, z drohnym, detrytusem zw~glonych roslin i PY'lem w~glowym.
Miejscami zHwieraj~ one pojedyncze ziarna glaukonitu. We fTakcji mirteral6w ci~zkich M. Harapiiiska-:Depciuch wyroznila ponadto: turmalin,
cyrkon, staurolit, grana:ty, dysten, ilmenit, epidot, amfibole,· rutyl, piryt,
magnezyt,hernatyt .oraz uwodnione tlenki zelaza. Uzyskane w wyniku
oanaliz granulometrycznych krzywe r.ozsiewuziarn przez porOiwnanie
z diagramem Ruchina zdaniem M. Harpiiiskiej-Depciuch ona ogol sugerujq,ze opisane osadys~ morskie. W niewielkim natomiast stopniu swiadcz~ one 0 rzecznym charakterze tych osadow.
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Mi~zszoSe dolnego kompleksu hoterywu g6rnego ksztaltuje si~ od
75 rn w depresji kujawskiej do okqlo 100 rn vi ol~olicy Rogozna.
Ko m pIe k s g 6 r n,y wykazuje duze zr6Zmicowanie facjalne
imi~zszo. sciowe. Og6lnie jest on wyksztalcony·w postaci ilowc6w i rnu- '
~owc6w dernnosza.rych i popielatych ·z przewarsilWieniarni piaskowc6w,
niekiedy z wkladkami dolornit6w i syderyrt;6w piaszczystych. Zar6wno
w rejonie Rogozna (na poludniu), jak i na obszarze depresji kujawskiej
(na p61nocy) obserwuje si~ znaczne zapiaszczenie osad6w i. dominuje tarn
facja rnu'lowcowo-piaszczysta. Dose liczny jest tu zw~glony i ~irytyzo
'wany detTyt nory, a takze glaukonit. W osadach tych wyst~puje uboga
fauna neokomskich rna:lz6w i zlepieiicowatych otwornic. Litologia i muna g6rnego kompleksu hoterywu g6rnegowskazuje na ponowne pogl~
bienie si~ zbiornika sedyrnenrtacyjneg9~
. Mi~zszose g6rnego kompleksu hoterywu g6rnego wynosi na obszarze
depresji kujawskiej · i w okolicy Wlodawka 45..;-70 rn, na poludniuw okolicy HogoZina - 34 rn. Natomiast I~czna rni~zszose hoterywu g6rnegolPrzedStawia si~ nast~puj~co: Rogozno - 134 rn, Zychlin - 136 rn,
Wloclawek - 100..;-140 rn, depresja kujawska - 70..;-100 rn, Ciechoci'.
'n ek-Toporzysko - 53+65 rn, Izbica - 64 rn.
Podsurnowuj~c podkreslie nalezy, ze w dolnej 'cz~sci hoterywu g6rnego 7iaznacza si~wyrazniesplycenie zbiornika sedyrnenwcyjnego wyrazone osadarni facji piaszczystej morza szelfowego lub nawetsrodowiska rzeczno-deltowego. G6rna cz~se profilu 'Wskazuje na nawr6t doreziniu. rnorskiego. Stwierdzone tu 'znaczne zmiany facjalne oraz zr6Znicowanie .mi~szosciowe wynma z dUZych w tym okresie zmian paleogeografiC'Zlnych. W hotery~ie g6r1nym!OOStwuje najpraWdopodobndej pr~rwanie
pol~czenia z basenem rnedyteraiiskirn. Sla:be a:kcerity morskie zaznaczaj~ce si~ w g6rnyrn hoterywie pozostawHy ,u.bog~ faun~ malzoW~ i otwornicowll, typow~ raciej .dla basenu zachodnioeuroPejskiego.

BARREM -

ALB SROnKOWY (fig. 1~)

Osady odniesione do Wieku barrem - alb srodkowy Stanow~ novVY
transgresywny cykl sedymenrtacji dolnokredowej, podkreslony niejednokrotnie warstwll osad6w gruboklastycznych i zIepieiicowatych.
. Cykl ten rozpoczyna si~ bowiern przewaznie warstw~ .piaskowca gruboziarnistego i iwirkowatego, jasnoszarego. Wyzej wyst~puj~ piaski
i ikruche piaskowce, bardzo drobno- i srednioziarniste z obfitym muskowitem, jasnoszare z ciernnymi przemazami ilastymi.
Badania petrograficzne osad6w (M. Harapiiiska-Depciuch, 1963a, b, c, d),
oparte gl6wnie na analizach granulometrycznych, sugeruj~, ze oplsane
wyiej piaski i piaskowce powstaly wzbiorniku morskim w wyniku rozmywaJDia noobrzeziIlych wydm oraz 'W ujSciJach l'2lek. Dobrze wysortowane
partie osad6w wykazuj~ charakter osad6w dennych. Na podstawie miner 'a16w ci~zkich mozna stwierdzie, ze material detrytyczny pochodzrl z r6znych zr6del. Dobrze obtoczo~y 'c yrkon, :turmalin irutyl mog~ wskazywac ·na pochodzenie z resedymentacji (rozrnywanie.·nadmorskich wydm),
natomiast slabo obtoczone ziarna dystenu, st'a urolitu i granatu sugerujq
pochodzenie osad6w . ze sk!a'l metamorficznych. ,
W g6rnej cz~sci kompleksu, bezpoSrednio pod marglarilialbu · g6rnegozaznacza si~ takZe nowy impuls transgresywny, wyrazony niejedno-
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krotnie warstwq grubozianistych piaskoIWC6w, cz~ ~ domieszJkq ZWirku kwarcowego i wif;kszym nagromadzEmiem gl'aukonitu.
Caly kompleks osad6w nie· posiada datowania paleontologicznego, to'tez sprawa wiekowej przynaleznosci tego kompleksu jest bardzo dyskusyjna;
. MiqzszoSc kompleksu barrem - alb srodkowy ksztaUuje si~ od 100 m
w ·okolicy Wloclawka do 40 m W okolicy Rogozna.
Na obszarze depresji kujawskiej osady te Sq na ogol zerodowane.
Zaldad Geologii struktur Wgh:bnych NiZli
Instytutu Geologicznego
Warszawa, ul. Rakowiecka 4
Nadeslano dIiia 15 s~ycznia 1968 r.
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Cmn,Becrep MAPEK

CTPATUI'PACIlIDI HIDKHErO MEJIA PAitOHA KY.HB
Pe3IOMe ,
Ha TeppHTOpHH KyJIB Ha6JIIO~aeTCH HaH60JIee nOJIHoe pa3Bllme OTJIOlKeHlilit HHlKHero MeJIa
nOm.c.KOD: HlI3MeHHocm (MOIII;HOCTh ~O roOM) II Hall60JIee 6oraTbDi: KOMnJIeKC 4>aym;r, oco6eHHO
lIMMOHHTOBOJt (4):o:r. 1, 2, 3, 4).
B pa3HHCKOe BpeMH OT nepBbIX MOPCKlIX llHrPeccmt B OnpecHi!HHoM 6acceJtHe nyp6eKa npOlilCXO'~T nepexo,lJ; K TBDJil'IIIO MOPCKOD: cpe,l\e ce~eHTa:o;JiJ::o: C

aMMOHHToBoil:4>aYHoJtRiasanites rja,sanensis (Wenetzky) Lah usen, Berriasella cf. euxina (Ret.), B. cf. lorioli (Zitt.), B. cf. pontica
• (Ret.), Himalayites cf. cortazari (Ret.), Neocomites sp., Neocosmoceras cf. sayni (Sim.), Eutkymiceras cf. euthymi (Pict.) a TaJOKe C HeMHOrO'lllCJIeHlIbIMII 4>oPMllMH, HMeIOII(HMll 6oJIbmoe
,cxO~CTBO C 60peaJIDHhlMll Bll,l\IlMlI Surites spasskensis (Nik.); s. subt;ikwinianus (BogosI).,.S. ko.$akowianus (Bogosl.). PH3imCKaH TPaHCrpeccJriI np:o:mJIa B paitOH l<YJIB C IOro-BOCToKa.
, HlIlKHJ!d!: BaJIaruKHH JlBJIHeTCB: npO,l\OJDKemreM pH3aHCKOrO M~pC:KOro .peJKllMa ce~eHT~.
Ha.il:,n;eHHaH 3~ecD aMMOHHTOBaH 4>aYHa Platylenticeras II PoZyptychites CBH3b1BaeT KYJIBCKlljt 6aceeJtH
.ce,ll1lMeHTa:o;JiJ::o: H:HlKHero BaJIaHlKBHa npelK,l\e BCero C a.HI'JIOrepMaHCKllM 6acceJtHOM, a 0 IOlKHOM
BJIHHHHll CBH)(eTeJIbCTBYeT BII,l\ Neocomites (Ta6JI. 1, 4>BI'. 5),
OTJIOlKeHHllCpep;HerOBaJIaHlKHHa B Kyjffi~ o6HapyJlCllB3.IDI oT';IerJIHBOe BJIHmme MOPCKOil:
.ce,l\llMeHTa:o;JiJ::o: aJI~pOJIHTOBO-rJIHHllCTOrO mna TOJIbKO.B napTIDix nepexo~ C O.D;B:oJt CTOPOHhl
.o~ BHlKHero BaJIaHlKBHa 11 C ~yroJt CTOPOHhl l1.0 BePXHerO ~ •• Cpe,l\lllDl D~ napTllH
K9MImexca 06uaPJlKllBaeT '1epTh;! np1l6pelKHoJt ce~~. TaxJIM 05Pa30M cpe,l\He-BaJIaH6acceJtH 6hlJ1 'IaC~O lI30JIHpOBaH 11. jiIHor~a 1ICW>IThIBaJI BIDIHlIe MO!?H KaK C ceBepo,,"3ana,ZJ;a, TaK 11 C IOrO-BOCTOKa.

'mCKd

B BepXHeM BaJIllHlKlIHe 'CHOBa .HaCTynaeT MOpcKOJt pelJ(llM. BOnceM KOMnJIeKce OTJIOlKeBHil:
'HMeeTCH 60raTaH aMMOHHTOBaH 4>aYHa, B TOM 'IllCJIeDichotomites bidichotomus (Leym.) - Ta6JI. rn,
,,cpBl'. 16, D. cf. bidichotomus (Leym.) - Ta6JI. 1, 4>:at. 9, Tlj.6JI. n,4>:o:r. 14; D. sp. ex. gr. bidichotomus - Ta6JI. n, 4>:o:r•.13; D. cf. petschorensis (B 0 g 0 sl.), Sll)I1WCeras verrucosum d'O rb. -;Ta6JI. rn,
.,cpBl'. 18; Sll)I1WCeras sp. - Ta6JI. 4>m-. 15; Leopoldia pl'ovincialis Say n., Neocraspedites comp!anatus
.(Koen.) - Ta6JL rn, 4>BI'. 17, Astieria sp., Polyptychites cf. nucleus (Roem.), P~ cf. ramulicostatus
Pa vI. - Ta6JI, n, 4>:o:r. 12, P. cf. michalskii (Bogosl.) -:- Ta6JI. 1, 4>:o:r. 6; Ta6JI. 11, 4>BI'. 11,
.Neocomite~ cf. neocomiensis d'Orb. - Ta6JI. 1, 4>BI'. 8.

m.

3To' HecoMHeHHO KOMnJIeKC BepXHe-BaJIaHlKllBCKlIX .aMMOHHTOB 113BeCTHhlX 'J'aJOKe B HeOKOMe
II POCCHH.,
'

AHrJIllll, repMaHHH

OTJIOlKeHHll HHlKHero rOTepllBa YKa3b1BaIOT Ha npO~OJDKeHlleMOpCKoro pelKllMa, ua'IaBmerOCH
BePXHeM BaJIaHlKllBe. AMMOHHTOBaH 4>aYHa EmIemoceras et. noricum (Roem.) - Ta6JL Ill.,
.,cpBl'. 22, Endemoceras sp. ex. gr. noricum (Roem.) - Ta6JI. rn, '4>BI'. 21 II Neocraspedites cf. car.teroni d'Orb.yxa3DIBaeT Ha cBH3b XYJIBCKo-ce,1J;HMeHT~oIiHoro 6acceJtHa KaK C MopeM 6opea.n:b;HLIM TaK II C cpe~eMHOMOpCKllM• .
'B

B BepXHeM rOTepllBe BepOHTHee BCero CBH3b C Me,ZJ;HTep8J1:hHbIM 6acceii:HoM npepDIBaeTCR.
·CJIa6bIe Mopcme '1epThr. o6HaPYlKllBaIOIqI'IecH B BePXHeM torepHBe, OCTaBllJIH. 6e,l\HYlO 4>aYHY
neJIen;anOp; II 4>opaMllHll4>ep, JlBJIHIOII\YlOCH TBDJil'IIIOD: CKOpee ~ 3ana,llHo-eBponeJtcKoro 6a-

.cceJtHa.
nClC'laHb1e ' OTJIOlKeHHll, OTHecCHHhle K 6apJ>eMY - cpe$eMY am.6y, Dpe~CTaBJIJIlOT co6oJt
HOB:r.Di: TPaHCrPecCBlui:LliI: ~ HHlKHeMeJIOBoJt ce,l\llMeHTa:o;JiJ::o:. IIeTPorpa4>lI'IeCKlIe ' 1ICCJIe~oBaHllH
JIPlIBOAllT K y6elKlJ,eHHIO, '1TO :riB: OTJIOlKeHHll 06Pa30B3.IDlCb B MOpexOM 6acceJtHe, B np1l6pelKHbIx
.ero .'laCT.If1[ ~ ~ )'CThJO!: peK.
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OUTLINE OF. THE LOWER CRETACEOUS' STRATIGRAPHY
IN. THE KUJA!WY REGION

Summary
The most complete development of the Lower Cretaceous deposits w.i.thin the
Polish Lowliand area is observed in the Kujawy region, where the;a:- thickness
amounts to 600 metres. The richesrt. fa1.liIlJa assemblage, pMlt:iiculary :that of
'ammonites, 18 also related to the region considered (Figs: 1, 2, 3 and 4).
At the Rias:ahian time, a transition took place from the f,irst marine
ingressiom wilthitn the PurbeckI8lll fresh-water basiJn, linto a typical mar.i!ne
sedimentary eIlIVironment withammonlite :faun:a of R1:as.anltes rj,as8lllensiJs (WeneUky) LahlllS,en, Ber.ri-asella cf. euxillla' (Het.), B.cf. lo.riali {2iiltrt.); B. et pontica
(Ret.), Himal'ayites. cf. ,cor.tazal'i (Ret.), Neocomites sp., Neocosmoceras' cf. sayni
(Sim.), Euthymicera,s cf. euthymi (piet.) :ailld withscaa:ee forms that reveal a great
similarity to the boreal species such as Surites spass'kensis (Nik.), S.subtzikw..nianUB (Bogosl.) and S. kozakowianus (Bogosl.). The Rias,anian transgression entered
the Kujawy region from south-east.
The Lower Valanginian is ·a continuation of the Rias,anian marine sedimentary
regime. The ammonite faU!Ila of Platylenticeras 'and Polyptychites, frond in this.
area,connects the Kujawy sedimentary basin of Lower Valanginian age first of
all with the Anglo~Germanic baSD, whereas the southern influences are expresed
by the presence of the genus NE!iOcomites (Table I, Fig.' 5).
The Middle Valangini8lll deposits of the Kuj'awy region show distinct influences
of mar.ine sedimentation of siltstone-clayey type only in the trans-ition parts, from
the Lower V~alJalng:inian on the one hand, to the Up!per V8ilangdlI1ian, on the other. The
central arenaceous portion 'of the ;complex reveals the features of a near-shore
sedimenit. This allows IUS to s'oo,te that the Middle Val'Ml!g:i;ni!an basin was pardly
isolated, where marine conditi()ns. governed per'iodica~l~, directed from north-west
and south-ea'st.
At the Upper Valanginian time the marine regIme reappeared. The whole
sedimentary complex reveals highly abundant . ammonite fauna, .among others
DichiOltomri.tes bidi.chotomUs (Leym.), Table Ill, Fig. 1.0, D. cf. bldicho:torous (Leym.).
Tablle I, F,j,g.9, Table Il, F:iJg. 14, D.sp. ex grr. bildichotomus, Table IT, F,ig. 13, .D. cf.
petschiorensds (Bo-gosl.), Saynocer;13s VeTruoosum d'Orb., Table Ill, Fig; 18, (?) Saynoceras sp., Tabl'e Ill, Fig. 'Hi, LeopoLdda prov.i!IloialisSayn., NeoclI.",aspeddtes complanatus {Koen), Table HI, Fig. 17, Astieda sp, and Polyptychites d. nucleuS (Roem.),
P. 'Cl:. l'amU!ltiJcostaltus Pavl., Table 1I, Fig. 12, P; CIf. mi-chalskii ,(Bogosl.), Table I.
Fig. 6, . Talble Il, Fig. 11, Neocomites cf. neocomiensis d'Orb., Table I, :F1ig. 8.
This no doubt is an assemblage of Upper Valangini'an ammonites known to
occur lalso in the Neocomian deposits of' England, Germany and RUSlSia.
The Lower Hauteri.vian deposits evidence a continuation of the marine regime
that· began already at~ the Upper Valanginian time. The ammonite faUna (Endemoceras cf. nor.icum (RO,em.) - Table Ill, Fig. 22, Endemoceras sp. exgr. noricum
(Roem.)....;. '!'Iable Ill, Fig. 21 and Neocraspedites cf.· carteroni d'Orb;) links the
Kujawy sedimentary basin with the seas of both the Boreal and Mediterranean
provinces.
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At the Upper Hauterlvian time, -an interruptiJOn in connection with the
Mediterranean basitn took probably place. SlJigth marlIlie ilnfluenee 8If; the Upper
Hauterivian time left behind ' a poor pelecypod· and foranrlJnifer fauna., typical
rather of the West-European basin~
The arenaceous, depos'n s of Barremian - Middle Albian age represent a new
cycle ,of transgress,ion during the 'Lower Cretaceous sedimentation,. 'Petrographical
sedimentation suggests that thes'e ,desposits have been laid down in 18 marine basin.
under near-shore 'Conditions and ,within es,t uarine flats.

TABLICA I
FIg. 5. Neocomites' neocomiensis var. premoZica Say n.
Walanzyn dolny, WypychOw T 75, gl~bokosc 82,0 ,m; wielkoscnaturalna
Lower Valanginian, Wypychaw T 75, depth ' 82.0 m; natural size
Fig. 6. Polyptychites cf. michalskii (B 0 g 0 S 1.)
Walaniyn gOnny, ~aJdlowice 1'/II,gI~osc257,7 m; wieUrosc natwralna

Upper Valangin.ian, Szadlowice lIII, ' depth 257.7 m; natural .size
Fig. 7. Dichotomites sp.
Walanzyn gamy, Gniewkowo TK · 16, gl~bokosc ' 134,8 m; wdelkosc naturaLna
Upper Valanginian, Gniewkowo TK, 16, depth 134.8 m; natural size
:Fig. 8. Neocomites cf~ neocomiensis d'O r b.
Walanzyn gamy, Zy,chlin, gl~bokoiiC 318,15 m;pov,r. Di.eznaczne
U%,per Valanginian, Zydll1in, depth 318;15 om; slightly enlarged
Fig. 9. Dichatomites cf. ,bidichotomus (Le y m.)
Walanzyn garny, Gndewkowo TK 16, gl~bokosc 127,8 m; wie1kosc naturalna
Jpper Valanginian, Gniewkowo TK 16, depth 127.8 m; natural size
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TABLICA I

TABLICA II

Fig. 10. (?) Leopoldia sp.
WalanZyn g6rny, SIadk6w G6rny, gl~bokosc 56,7+56,8 m; wieIkosl: naturaIna
Upper VaIanginian, SIadk6w G6rny T 79, depth 56.7+56,8 m; natural size
Fig. 11. Polyptychites cf. michalskii (B 0 go s 1.)
Walanzyn g6rny, M:eregoniowice 1IIII, gl~bokosl: 209,8 m; wielkosc na- '
turaIna
Upper Valang-inian, Mieregoniowice 1IIII, depth 209.8 m; natural size
Fig. 12. PolYPtychites ramulicostatus P a v 1.
Walanzyn g6rny, ZychEn, gl~bokosc 322,3 m; wielkosc naturalna
Upper Valanginian, Zychlin, ~epth 322.3 m; natural size
Fig. 13. Dichotomites sp. ex gr.bidichotomus (L e y m.)
Walanzyn g6rny, Gniewkowo TK 16, gl~bokosl: 135,5 m; wielkoSc naturalna
Upper Valanginian, Gniewkowo TK 16, depth 135.5 m; natural size

FIg. 14. Dichotomitescf. bidichotomus (L e y m.)
Walanzyn g6rny" Osttowo 111, gl~bokoM 210,7+211,5 m; wielkosc naturalna
Upper Valanginian, Ostrowo Ill, depth ,210.7+211.5 m; natural size
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Fif. 15. (?) Saynoceras sp.
WalanZyn g6rny, ToporzySlko, gI~bok()sc 486,2 m; wielkosc naturalna
Upper Valanginian, Toporzysko, depth 486.2 m; natural size
Fig; 16. Dichotomites bidichotomus (L e y m.)
Walanzyn g6my, BIldk6w 7/17, gl~bokoSc 8,10+8,15 m; wielkosc naturalna
Upper Valanginian, BIldk6w 7/17, depth 8.10+8.15 m; natural size
Fig. 17. Neocraspedites complanatus (K 0 en en)
Walanzyn g6rny, Ostrowo lIII, gl~bokosc 216,0+217,2 m; wielkosc naturalna
Upper Valanginian, Ostrowo lIII, depth 216.0+217.2 m; natural size
Fig. 18. Saynoceras cf. verrucosum d'O r b. (f. juv.)
Walanzyn g6rny, Kukawy TK 13, gl~bokosc 159,7 m; wielkosc naturalna
Upper Valanginian, Kukawy TK 13, depth 159.7 m; natural size

Fig. 19. Dichotomites sp. ex .gr. bidichotomus (L e y m.)
Walanzyn gorny, Dllbrowka TK 6, gl~bokosc 287,8+287,85 m; wielkosc naturalna
Upp'er Valanginian, DIlbr6wka TK 6, depth 287.8+287.85 m; natural size
Fig. 20. Polyptychites sp.
Wala·n zyn g6rny, Bod.zanOWQ TK 10,gl~bokoscl24,3 m; wielkoSc naturalna
Upper Vala.nginian, Bodzanowo TK 10, depth 124.3 m, natural size
Fig. 21. Endemoceras sp~ ex gr. noricum (R 0 em.)
Hoteryvi dolny, Sladk6w G6rny T79, gl~okosc 38,0 m; wielkosc naturalna
Lower Hauterivilaln,Sladlk:6w GOrny T 79; depth 38.0 m; natua:'ai silze
Fig. 22. Endemoceras d. noricum (R 0 em.)
Hoteryw OO1oy, ·B rachowice T 88, gl~bokosc 85,2 m; pow. 0,3 X
Lower HauteriJvdan, Brachowice T 88, depth 85.2 ril; enl. X 0.3
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