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Badania warstw pogranicznych kredy
i trzeciorzędu w Polsce pozakarpackiej
Celem prac prowadzonych przeze mnie w wbiegłych dziesięciu latach
zanalizowanie warstw pogranicznych kredy i trzeciorzędu Polski
pozakarpackiej, aby w oparciu o badania sedymentologiczne i stwierdzone zespoły mikrofauny otwornicowej przeprowadzić wzajemne rozgraniczenie stratygraficzne mastrychtu, danu i montu i ustalić granicę
kredy i trzeciorzędu. Szczególnie chodziło o ustalenie przynależności pię
tra danu do kredy lub do trzeciorzędu. Jak wynika z przeglądu literatury światowej, istnieje ogromna rozbieżność poglądów na temat przynależności danu, piętra granicznego między kredą i trzeciorzędem. J edynie na kontynencie amerykańskim dan został jednogłośnie włączony do
ery kenozoicznej i u'znany za dolne ogni.tw'o paleocenu. !Paleocen z'Ostał tam
pOdzielony na dolny - Danian oraz górny - Landenian ~R. A. Loeblich,
H. Tappan, J. P. Beckmann i in., 19'57). W Europie zaznacza się do dziś
dnia daleko posunięta roZbieżność poglądów na ten temat. Istnieje jeszcze wielu autorów zaliozających uan do kredy
lP. J. Ravn, 1005;
F. Bratzen, 19i59; H. Hiltermann, W. Koch, 1:9610; A. L. Janszin, 1'953;
W. P. Rengarten i W. J. Sławin, in: N. K. Bykowa, ,W. M. Keller i in.,
195i6; W. lP. Vasilenko, 1'961; J. Kaczarawa, M. Kaczarawa,196'O; J. Hofker, 1966). Inni autorzy 'zaliczają zdecy'ddwanie dan do trzeciorzędu
(B. ,P. Ziżczenko, W. !P. Keller, N. K. Byikowa, in: N. K. Bykowa,
W. M. Keller i in., 1966; D. P. Naj'din, 1961G; W. G. Mororowa, 196'0;
N. A. Poslavskaja, M. M. Moskwin, 1'9160; D. M. Chalilow, 19·6-2; A. Rosenkrantz, 1960; W. A. Ęerggren, 1'96'0). Do tych ostatnich poglądów
przyłączam się również, co udowadniam w pracach z lat 1965, 1~66.
W świetle tych kontrowersyjnych opinii ciekawe okazały się wyniki
badań warstw przejściowych między kredą i trzeciorzędem w Polsce.
Dotyczyły one Niżu Polskiego, w głównej mierze IPdl.ski środkowej. Ba""
daniami został dbjęty Odcinek doliny środkowej Wisły między Kazimierzem i Puławami, gdzie warstwy te odsłaniają się na powierzchni
oraz wiercenia wykonane przez Instytut Geologiczny w Górze Puław
skiej, Zyrzynie, \Sochaczewie, Magnuszewie, Boryszewie i iPamiętowie.
Ostatnie z tych wierceń wykonane jest w Polsce północnej, na Pomorzu
koło Chojnic, pozostałe znajdują .się na obszarze !Polski środkowej.
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!Badania sedymentologiczne przeprowadzone były szczegółowo przede wszystkim w Górze Puławskiej (K. Pożaryska, 1'91512'), a następnie
rówmeż w Sochaczewie i Zyrzynie (K. Fożaryska, 19'615).
Z przytoczonych wyżej otworów wiertniczych i odsłonięć zarejestrowałam wszystkie gatunki otwornic występujące w mastrychcie, danie
i moncie, wydzielając dla łatwiejszego orientowania się w stratygrafii
oddzielną listę f.orm przewodnich dla tyoh trzech pięter geologicznych.
WAlRUNKIf - GEOlJOG'ICZNE

WYSTĘPOWAN:IA

MlKROFAJUlNY

Osady morza z pogranicza kredy i trzeciorzędu biegną stosunkowo
wąskim pasem w kierunku z północnego zachodu na południowy wschód,
przechodząc przez !Polskę środkową. Morze górn.okredowe już od środ
kowego mastrychtu podlegało regresji, która przybrała na sile w najwyższym mastrychcie. Zmieniają się wtedy wybitnie warunki sedymentacji. Facja marglista· mastrychtu środkowego zostaje zastąpiona przez
fację opok spikulowych, które w mastrychcie górnym szeroko się rozprzestrzeniają. Facja kredy piszącej wschodniej Polski, charakteryzują
ca partie osiowe niecki lubelskiej cofn~ła się bardziej ku wschodowi,
opoki zaś zajmują peryferie tarczy białoruskiej na północy, oraz całą
synklinę brzeżną na południu. W .północnej jej części wraz z obfitszym
dopływem materiału terygenicznego wykształcają się natomiast gezy
z wkładkami margli piaszczystych. Tak więc w okresie górnomastrychckim na całym bez mała obszarze resztkowego morza kredowego zapanowała facja gąbkowa. Udział gąbek był nieco mniejszy jedynie w osadach występujących na wschód od Lublina i . Warszawy. Osa'cly .morza
górnomastrychckiego cechuje pewna .stała rytmiczność zmian sedymentacyjnych, zaznaczająca się występowaniem licznych, położonych w równych odstępach ,wkładek mniej lu'b bardziej twardych wapieni, które
pojawiają się również i w wyżej leżącej serii paleocenu. Być może więc,
że są to zmiany wtórne, które nastąpiły już po osadzeniu się opok górnokre'd.owych i gez pal eoceńskich na tym terenie.
Osadymastrychtu górnego zakończone są warstwą stwardniałą reprezentującą typowe twarde dno (hard ground), o pociętej, ni'Szc'zonej
przez korozję podmorską powierzchni, na której spoczywa seria zielonego piaskowca glaukonitowego z konkrecjami fosforytowymi i wzbogaconą fauną mastrychtu górnego, rozpoczynająca sedymentację szarych
gez wieku paleoceńskiego. OSady te zajmują brzeg platformy rosyjskiej,
stanowiąc resztkowe morze geosynkliny duńsko-polskiej. Zasięg tego
morza znacznie się Skurczył w stosunku d.o morza górnomastrychckiego.
W okolicy /Puław i Lublina osady tego szczątkowego morza wychddzą na
powierzchnię, w południowej Lubelszczyźnie uległy całkowitemu zerodowaniu, natomiast w przeciwnym kierunku, tzn. ku północnemu zachodowi zapadają stopniowo pod osady oligocenu.
Wszystkie odsłonięcia i ,wiercenia, w których stwierdzono osady tego
morza szczątk.owego z pogranicza kredy i trzeciorzędu, grupują się
wzdł'Uż jednej linii biegnącej z NW na SE, która to linia jest osią synklinoriumbrzeżnego, obrzeżającego platformę wschodnioeuropejską od południowego zachodu fW. /Pożaryski, 11957). Osady te wchodzą częściowo
na powierzchnię platformy, wyklinowując się ku północnemu wschodo-
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wio Od południowego zachodu są one ścięte erozyjnie wskutek istnienia
antyklinorium dbrzeżającego platf-ormę, które dźwignięte 'zostało ku
górze w czasie fa'z y ruchów laramijskich. A zatem w kredzie .górnej synklinorium brzeżne stanowiło basen morski, który pod koniec kredy za, czął ulegać stopniowej likwidacji, zachowując jednakże <:iągłość sedymentacyjną co najmniej do paleocenu. Basen ten łączył się z wielkim basenem Tetydy, w miejscu przypadającym gdzieś w dbrębie Karpat
Ukrainy Zachodniej. Częściowo to szczątkowe morze paleocenu przetrwało i w centralnej części platformy rosyjskiej w miejscach depresyjnych, a więc przede wszystkim w północnym i zachodnim przedłużeniu
depresji kaspijskiej nad Wołgą dolną, oraz w basenie dnieprowsko-donieckim.. Poprzez ten ostatni mogło mieć miejsce Ibez'pośrednie połącze
nie obszaru nadwołżanskiego z Polską północną. Trudno definitywnie
rozstrzygnąć to zagadnienie z uwagi na fakt braku osadów paleocenu
(danu i m:ontu) na obszarze Białorusi. Brak również tych 'Osadów na przestrzeni synklinorium brzeżnego na terenie Lubelszczyzny południowej
i Lwowa. RÓWIIlież d połączenie tą drogą morza dańSka.-.Mon'Ckiego Polski
północnej i środkowej z Krymem może budzić pewne wątpliwości. Jednak fakt istnienia na tym terenie synklinorium .w całej kredzie górnej,
a częściowo i w trzeciorzędzie, jak również wielokrotnych faz erozyjnych
w paleogenie dowodzi możliwaści istnienia morza szczątkowego na tym
terenie również na pograniczu kredy i trzeciorzędu.
Na całej swej długości synklinorium brzeżne leży jeszcze na platformie wschodnioeuropejskiej i osady danu i montu mają charakter
epikontynentalny, regresywny. Reprezentują one typ facjalny płytko
wodny. Osady te w innych krajach są reprezentowane bądź to przez osady rafowe i przyrafowe detrytyczne, jak np. w Danii i na Krymie,
bądź też przynajmniej przez osady zawierające liczne szczątki mszywioław, ja!k w Danii, Szwecji i w (Polsce północnej, oraz domieszkę materiału detrytyczno-terygenicznego znacznie liczniejszą niż w mastrychcie,
której towarzyszy dość obficie glaukonit, a miejscami i fosforyty. SpOradycznie występują również facje charakterY'styczne dla górnej kredy,
jak wkładki kredy piszącej w Danii, a opoki w Polsce.
STRAITYIGIRAiFIA WARSTW iPOGR:A!N']CZNYCH KJREDY

I

TRZECIORZĘDU

W OPAiRJCIU O MIKR'OFAiUNĘ

Ze wszystkich badanych odsłonięć i wiercenzarejestrowano z warstw
pogranicznych kredy i trzeciorzędu ogółem mo gatunków otwornic. Ich
rozprzestrzenienie pionowe wykazało istnienie dwóch wyraźnych granic
stratygraficznych, a mianowicie między mastrychtem i danem, oraz
między danem i montem. Pierwsza granica dolna - jest szczególnie
wyrazista, gdyż charakteryzuje się pojawieniem 72 nowych gatunków,
nie znanych dotychczas z mastrychtu, podczas gdy górna granica odznacza się pojąwieniem zaled'wie 20 gatunków, nie stwierdzonych nigdzie
dotychczas w danie. DQlna granica jest dużo bardziej wyrazista, gdyż
można ją , określić również faktem znikania, czyli wymierania szeregu
gatunków i(W sumie 80 gatunków) czysto 'kredowych, pddczas gdy górna
granica praktycznie nie rejestruje zjawiska wymierania pewnych gatunków. Okazało się, że niektóre gatunki, jak np. Globigerina daubjergensis
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B r O n n., uważane do niedawna powszechnie za przewodnie dla danu
i ograniczone wyłącznie do danu, w szeregu krajów występują również
i w najniższych warstwach montu. Tak więc widzimy, że pomiędzy tymi dwiema granicami stratygraficznymi zawarty jest poziom, którego
nie charakteryzuje żaden gatunek przewodni, a którego mikrofauna
przechodzi w całości do poziomu wyższego. Mamy więc trzy poziomy
leżące ponad powierzchnią twardego dna, znaną nam dOlbrzez odsło
nięć w Bochotnicy i Nasiłowie koło Puław.
Pierwszy poziom stanowi nie odsłaniająca się nigdzie na powierzchni
warstwa szarozielonych margli lcilkunastornetrowej miąższości, zawierająca zarówno ma·k ro- jak i mikrofaunę typowo górnomastrychcką, reprezentująca zapewne nie znany dotychczas z Polski poziom najwyższe
go mastrychtu z Pseudótextularia varians. Warstwa ta występuje pomię
dzy warstwą twardego dna a dolną granicą mikrofaunistyczną. Nazywam
ją "warstwami żyrzyńskimi", gdyż jest najlepiej wykształcona' w otworze wiertniczym Zyrzyn koło Lu!blina.
Drugi poziom, zawarty pomiędzy tymi dwiema stwierdzonymi granicami mikrofaunistycznymi, został nazwany "warstwami sochaczewskimi", gdyż w wierceniu Sochaczew osiągnął największą miąż'szość; odpowiada on wiekowo danowi.
.
Trzeci poziom nazwany został "warstwami puławskimi" (dotychczas
zwany siwakiem), leży on powyżej gÓI1nej granicy mikrofaunistycznej
i odpowiada wiekowo montowi.
Pierwsze dwa poziomy mikrofaunistycme, tzn. warstwy żyrzyńskie
i sochaczewskie nie odsłaniają się nigdzie na powierzchni w Polsce, znane są tylko z wierceń. Trzeci natomiast - warstwy puławskie - który
obejmuje również ddbrze znane wychodnie siwaka, odsłania się w szeregu miejscowości na Lubelszczyźnie, a szczególnie w dolinie Wisły
w okolicy Puław.
. War s t w y żyr z y ń s k i e najwyższego mastrychtu wykształco:
ne !Są w otworach wiertniczych Zyrzyn i Góra Puławska · w postaci margli i marglistych gez, w otw,orze Sochaczew natomiast piaszczysto-marglistych piasków. Warstwy te zawierają w spągu ławicę, ' w której znajduje się ogromne bogactwo rostrów belemnitów wraz z innymi skamieniałościami kredowymi i drobnymi, nielicznymi konkrecjami fosforytowymi. Szczątki bakulitów, pektenów i inoceramów występują w całej warstwie żyrzyńskiej, podobnie jak i mikrofauna typowa dla najwyższego mastrychtu. Miąższość tej wars~y jest stosunkowo nieznaczna, wynosi 19 m w otworze wiertniczym Zyrzyn, '5,7 m w Sochaczewie
oraz 9,5 m w Górze IPuławskiej. W odsłonięciach w Bochotnicy i NaSi.~owie nie istnieje ona, gdyż :oostała całkowiicie 'zniszezona ahrruzyjlIlie,
a osady szczątkowe danu leżą tam wprost lIla 'warstwie hard ground
górnego, ale nie najwyższego mastrychtu. Obserwacje te prowadzą · do
wniosku, że warstwa twardego dna, znana dobrze z odsłonięć w Bochotnicy i Na'Siłowie, nie musi ,być ściśle tego samego wieku wszędzie tam,
gdżie mamy do czynienia ·z utworami górnego mastrychtu. Podobnie
i osady leżące na warstwie hard ground, która może być różnego wieku
w .obrębie górnego mastrychtru, nie są sobie współczesne. W otworach
wiertniczych Zyrzyn, Sochaczew i Góra Puławska stwierdzamy najwyż
szy mastrycht wyksZJtałcony już nie w facji opok, podczas gdy w od-
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słonięciach W brzegach iWilsły środkowej IWBlI'lStW żYI'lzyń:skich najwyż
szego mastrychtu hrak zupełnie, a na szczątkowych osadach 'warstw
sochaczewskich reprezentujących dan leżą Wal'stwy puławskie wieku
monckiego, wyrażone znaną dobrze ,serią siwa'ka.
Warstwy sochaczewskie są wieku dańskiego i spoczywają bądź to na warstwach żyrzyńskich, jak w wymienionych już otworach
wiertniczych, bądź też be~rednio na nieco starszych ogniwach górnego mastrychtu, jak np. na warstwie hard ground w Bochotnicy i Nasiłowie. Są to warstwy nieznacznej miąższości, wynoszącej zaledwie
5,5 m w Górze !Puławskiej, 4 m w 'Z yrzynie i 6 m w Sochaczewie. Warstwy sochaczewskie litologicznie zbliżają się do warstw żyrzy'ńskich, od
których różnią się facj:alnie tylko w otworze wiertniczym Góra Puław
ska, gdzie są wykształcone w postaci szarych margli z nieznaczną domieszką pirytu. Wszędzie rozpoczynają się zwięks'zoną domieszką materiału terygenicznego i glaukonitu. W odsłonięciach ,Bochdtnicy i Nasiłowa dan wyrażony jest szczątkowo i odpowiada jedynie dolnym partiom
warstwy lokalnej z, wyróżnionej przez W. Pożaryskiego (1938), czyli
tzw. ·w arstwie fosforytowej. Warstwa ta, około 0,4 m miąższości, charakteryzuje się obecnością licznych rostrów belenmitów, pancerzy jeżowców kredawycih i obfitością skorup pektenów, w szczególności przedstawicieli pospolitego w mastrychcie górnym Pecten acuteplicatus, oraz
licznych ostryg z grupy Ostrea vesicularis i in. Nic dziwnego więc, że
do czasu zbadania zawartości .mikrofauny, która okazała się już cał
kowicie dolnoitrzeciorzędowa, wymieniona warstwa fosforytowa zaliczana 'była jeszcze do górnej 'kredy, a wiek jej oceniano na górny mastrycht.
analogicznie jak i niżej leżący wapień twardego dna wraz z podściela
jącą serią opoki ,(iW. Pożaryski, 193'8; R. Kongiel, 19158?
Dowody na wiek dański warstw sochaczewskich są następujące. Po
pierwsze - na ,granicy warstw żyrzyńskich i sochaczewskich następuje
zdecydowana zmiana mikrofaunistyczna, dotycząca nie tylko fauny
otwornicowej I(K. Pożaryska, 19(5), ale w tym samym stopniu i fauny
ostralkodowej (.t. Szczechura, 19B5). Pojawiający się nowy zespół mikrofaunistyczny występuje co prawda i w wyżej leżących osadach montu
(seria siwaka), lecz nigdzie nie stwierdzono, aby typowy zespół otwornic
mantu zawierający również i te formy, których nie ma jeszcze w danie,
leżał .bezpośrednio na osadach mastryohtu. Pomiędzy osa!dami z typ·owo zn;onc!kim Izespołem mikrofauny a osa!dami typawio mas1irychckimi
znajdują się warstwy o miąższościach mrn.ej lub bardziej nieznacznych.
które je przedzielają. Są to warstwy danu, które IW Polsce wyrażone są
w postaci osadów piaszczysto-detrytycznych lub margli z domieszką pirytu, a które typem wykształcenia od:biegają daleko od . białych wapieni
bryozoowo-kokkoliflowych Qanii i Szwecji.
'W ar s t w Y P u ł a w s k i e reprezentują już mont. W Polsce wykształcone są w facji analogicznej do opisanej przez A. Rosenkrantza
(1'924) i F. Brotzena (1914'8) pod nazwą Selandianu ~ Danii i Skanii. Są to
glaukonitowe piaski z piaskowcami w otworze Sochaczew lub margliste
gezy z przewarstwieniami wapieni, jak w Górze Puławskiej i Zyrzynie.
Jedynie wotworze wiertniczym !Pamiętowo nie są to utwory tego typu.
lecz wapienne piaslki detrytyczne, przypominające typem wykształce
nia wapienne tuffeau, czyli detrytus wapienny w dużej mierze organicz-
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Fig. 1. Profile warstw granicznych kredy i trzeciorzędu w Polsce środkowej
Sections of the Cretaceous and Tertiary boundary beds in Central Poland
1 'l -

twarde dno; 2 -

.. tuff~u"; 8 -

lPia'Sek; 3 - ił; 4 - margle; 5 - ipiaskow-ee; 06 - ~ien[e;---+
OIPoka; 9 - geza; 1ll - czert; P - warstwy puławskie '( mont);
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nego pochod'zenia, znany powszechriie z wielu odsłonięć i wierceń na terenie Belgii i Holandii. Warstwy puławskie osiągają W otworach wiertniczych Góra P.uławska i Zyrzyn 40 m miąższości, w Sochaczewie 54 m,
w Pamiętowie zaś 34 m. Te dwa typy wykształcenia warstw puła wskich, czyli osadów montu w Polsce, powodują występowanie dwóch nieco 'Odmiennych zespołów mikrofaunistycznych. W osaIdach kwarcowo-glaukonitowych, znanych z wierceń i odsłonięć Polski środkowej, dominuje fauna otwornicowa Selandianu, . analogiczna do stwierdzonej w
krajach SkandynawSkich, reprezentująca borea!l!IlY typ fauny, podczas
gdy w 'o tworze lPamiętowo wraz 'z mi!krofauną Selandia!Ilu pojawia się
mikrofauna monro 'tropikalnego ICIUlb suibtropiikalne~o), która pr.zen'ikinęła
tu zapewne z Europy Zachodniej, ze zbiorników morskich montu basenu belgijskiego i basenu paryskiego, posiadających w owym czasie jakieś OItwalI"te połączenia z ,gorącym morzem Tetyldy. J,e st to jedyne ja,k
dotychczas miejsce w P:olsce i w ogóle na terenie Europy środkowej,
gdzie te dwa zespoły paleocenu stykają się ze sobą (F. Brotzen, K. iPoża
ryska, 1961; K. Pożaryska 1966; K. iPożarySka, J. Szczechura, 19(7).
Reasumując ogólnie można stwierdzić, że dan w Polsce pozakal'packiej występuje w facji zupełnie odmiennej aniżeli kreda. Za'Sa'clniczo
facj!ł danu w Polsce niZowej nie różni się od facji paleocenu nazywanego
tu montem. Pojawiająca się w danie nowa fauna jest stosunkowo uboga
w porównaniu do górnego mastrychtu. Dotyczy to zarówno makro-, jak
i mikrofauny. Przewodnich otwornic charakterystycznych tylko i wyłącznie dla danu nie znaleziono dotychczas ani w iPol~ce, ani w regionie
typowym, tzn. w Danii, ani w Szwecji. ,Zespół otwornic planktonicznych
z Globigerina daubjergensis jest rzeczywiście całkowicie odmienny od
zespołu otwornic planktonicznych mastrychtu, lecz zespół ten nie ogranicza się do danu i przechodzi wyżej do montu. Jest to zjawisko dość
powszechnie znane i obserwacje moje z terenu ,~olski calłkowicie to
patwierdl2l8.ją. Co więcej, dotyczy 110 właściwie całego zespołu <Otwornic
w tym samym stopniu form planktonicznych co i dennych. NatomIast
z początkiem montu pojawia się kilkanaście gatunków otwornic nie znanych jeszc'Ze w danie. Tak więc zespół otwornic dańskich nieznacznie
tylko, choĆ wyraźnie różni się od zespołu ,wyst~ującego w moncie.
Badania nad ostrakodami z warstw pogranicznych kredy i trzeciorzędu
prowadzO!Ile przez J. Szczechurę (1'9'64, 1,96,5) prowadzą do wnioSku, że
zespół 'Ostrakodów danu różni się zasadniczo od zespołu kredowego,
nie wykazując jednakże aio oolutnie żadnych różnic zze.społem ostrakodów
wyżej leżącego montu. Tak więc według J. Szczechury nie ma możliwości
postawienia ,g ranicy między danem i montem jedynie na -podstawie faunyostralrodowej. Jest to wspólny zespół, odmienny całkowicie od kredowego.
~---------------------------------------------------------------

wa'r,sVwy ży-rzyńskte (najwyższy ma,gtrycht);
masllrycbJt górny; iMId - mastrycht rdolny
l - hall':d ground; 2 - rS8nd; ,3 si:lt; 4 - mair'Ls; '5 - s andSto.nes; 6 - [imestones;
7 de!riij,c Iimestone "tudlfeau" ; 8 siUceous Hmestone " opoka"; 9 - galize;
lO - chart; P - lRuławy beds .~onotIan); S - Sochaczew bac1s (Daruan); :2: - :2:yrzyn
.b eds 'CUwermost Maastrtichtian); Mg UiPper iMaastrlchtian; Md Lower MaIS -

Mg -

wa:rstwy sochaczewslde ·(.dan); :2: -

astrl cMia!ll .
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Dan od montu oddzielony jest w Polsce tylko na podstawie otwornic,
i to w oparciu o argumenty negBltywne, jedynie i wyłącmie na podstawie braku pewnych gatunków, które są obecne w moncie. Nasuwa się
w tej sytuacji pytan'ie i wątpliwooć, czy argumenty te są wystarczające
i czy mogą służyć do wyróżnienia tego piętra w Polsce?
Teren Polski nie jest pod tym względem odosobniony, gdyż podobna
sytuacja jest regułą, i nigdzie łącznie z Danią i Szwecją nie ma takiej
sytuacji, w ik:tórej .wy$tępowa~by :z~ół otwornic cha.rakłterystyc2lIlY wyłącznie dla danu. Dlatego też zapewne dan i paleocen lub dan i mont
łącZJone były niejednokrotnie w jedno pojęcie stratygraficzne i przez
wielu autorów nazywany roboczo dano-paleocenem lub dano-montem.
Wyróżnienie danu .w Polsce opiera się na obserwacji, stwierdzającej
że zespół .otwornic typowo paleoceńskich ,(montu) występuje w pewnym
odstępie ponad granicą wymierania otwornic typowo mastrychckich, oraz
że nigdzie nie styka się z zespołem mastrychokim, poza przypadkowymi
wyraźnymi miejscami przerw ,s edymentacyjnych. Tak wyróżniony dan
win-ien raczej odpowiadać jednostce podpiętra czy poziomu, a nie pię
tra, tym bardziej, że warstwy danu z reguły nie mają nigdzie dużej
miąższooci.

Osady danu i montu Polski pozakarpackiej, znane z dotychczasowych odsłonięć i wierceń, zachowane są nadzwycllaj nieróWII1omiern'ie.
Ogólnie można stwieI'dzić, że na pograniczu kredy i trzeciorzędu mamy
w Polsce niżowej do czynienia z serią bardzo silnie zredukowaną, z tym
że redukcja osadów zaznaczyła się już w . pewnym stopniu w samym
mastrychcie. Pierwszym wyraźnym objawem tej redukcji było powstanie warstwy stwa~dniałej - hard ground, przerwa w sedymentacji i zmiana oharak!teru osadu. !Sama wBI:rS1lwa hard ground nie jeSt ściśle równowiekowa na całym obszarze, gdyż w otworach Góra Puławska i Zyrzyn
nie kończy cyklu sedymentacji górnomastrychckiej, a wyżej leżąca seria osadów zwanych warstwami żyrzyńskimi reprezentuje jes2JCze górny
mastrycht. Natomiast okolice Puław .(Bochotnicę i Nasiłów) .charakteryzuje całkowite usunięcie tej warstwy, a do resztk'Owych osadów da nu
dostały się w wyniku abra'z yjnego rozmywania warstw żyrzyńskic'h liczne skamieniałości mastrychtu.

*

•

•

Osady z pograniC:2'Ja kredy i Itrzeciorzędu wylkształcone są w Po1sce
w postaci osadów płytkowodnych piasZiCzysto-<glaukoni'towych, utworzonych zapewne nawe't w strefie falowania, na co wskazuje przeważający
charakter wapienn<Hietrytyczny tych serii. . Warunki oceanograficzne
musiały zapeWlIle podlegać poważniejszym zmianom, innym aniżeli tylko 2lIIliany głębokości. Wynikiem ich .by'ło powstawanie przerw sedymentacyjnych i powierzchni stWardniałych na granicy mastrychtu i danu,
które obserwujemy we wszystkich regionach .tego kurczącego się basenu, a więc na Krymie, w Gruzji, Danii, Skanii, Holandii i Belgii. Gwał
towne spłycenie tego zbiornika morskieg.o z końcem ,kredy wiąże się zapewne z wyniesieniem en block tego obszaru przez ruchy la,ramijskie,
których potomne echa dotarły do regionów położonych .dalej jOa północ
od obszaru Alpiidów dropieroz początkiem mantuo W tensposóbtłuma ...

Warstwy pograniczne kredy i

trzeciorzędu
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się gwałtowne spłycenie zbiornika morskiego w Polsce już na
początku danu, w Dano-Skanii zaś dopiero na poc'zątku montu i z tym
związane .pojawienie się 'Osadów w facji piaszczysto--glaukoni!towej ,w !Pol.sce już w danie, na północy zaś dopiero ,w moncie. Na tamtych obszarach

facja wapienno-zoogenicZ'na, pelityczna i wapienno-deirytyczna panowała w dalszym ciągu kontynuując niejako cykl sedymentacyjny kredowy,
ponieważ brak było ruchów tektonicznych. Jednocześnie i w POłsce pół
nocno-wschodniej, gidzie ruchy laramijSkie prawdopodobnie w tym czasie nie 'zaznaczyły się, i gdzie morze górnokredowe nie cofnęło się w danie, lecz przetrwało, utrzymała się sedymentacja wapienna jedynie z nieco dbfitsrzym dopływem materiału terygeniczn-ego aniżcli w Dano...Skanii.
Wszędzie jednak w Europie dan ma charakter transgresywny i rozpoczyna się ,bądź to zlepieńcem podstawowym, zawierającym materiał Skalny i skamieniałości górnego mastrychtu na wtórnym złożu, bądź też, jeśli sedymentacja kredowa przetrwała, jak to ma miej'sce w Dano-8kanii,
początek danu zamacza się istnieniem mniej lub bardziej wyraźnie wyrażonej warstwy stwardniałej hard groundu.
Dan stanowi jednostkę stratygraficzną, która mikro- i makrofauni.stycznie różni się zasadniC'zo od mastrychiu, niemacznie zaś tylko od
mantuo RÓŻnice facjalne między mastrychtem i danem na ogół są silne,
jednak zmiana facjalna, która wszędzie jest obserwowana na granicy
mastrycht - dan rozpoczęła się już wcześniej. Tak więc w regionie
Mons w facji właściwej danowi wyksztakony jest cały mastrycht górny,
w Danii ,zaczątki bi:oherm mszywiołowych, ta'k: charaikterySty'C21llych dla
danu, pojawiają się już w najwyższych warstwach mastrychltu. IPodo'hnie w Polsce taką !Samą fację jak osady mastrychtu mają warstwy ży
rzyńSkie, .stanowiące najwyższy poziom lokalny mastrych'tu. Na Krymie
margle mastrychtu górnego stają się w najwyższej części silnie zapiaszczone i takimi piaszczystymi marglami rozpoczyna się tam seria danu.
To !Zadziwiające zjawiSko 'o strej zmiany faunistycznej, nie zwią
zanej z nagłą zmianą facji musi mieć szersze przyczyny, prawdopodobnie takie same, które spowodowały na całym świecie wymarcie w ,tym
czasie, czyli na granicy mastrychtru i danu, inoce~amów, belemnitów
{konkretnie Belemnitellidae), amonitów, rudystów i dynozaurów. ,Należy tu wspomnieć, że nieliczne znaleziska inoceramów i dynozaurów sygnalizowane z warstw rzekomo dlańSkiego wieku z różnych punktów
Europy i Afryki, zostały zdecy-dowanie Zdemenfuwane przez J. A. Jełetzky'eg'O (1'962) i nie znamy żadnych przedstawicieli wymienionych tu
,grup z utworów niewątpliwie dańskiego wieku.
Z powyilszych rozważań rwynika jasno wniosek, że główna zmiana
fauniStyczna między kredą i trzeciorzędem miała miejsce z końcem mastrychtru, w związku z czym dan należy zaliczać zdecydowanie już do
trzeciorzędu i z uwagi ([la jego typowo paleoceński charakter należy
włączyć go do najniższego paleocenu. Przeanalizowanie zmian florystycznych na tym odcinku dziejów Ziemi, jak się okazuje, również prowadzi do tych samydh wniosków.
Zalk!;a,d lPaleozoollogdl IPAIN
Warszawa, UJl. ZwLrki i 'Wdgu'l"y 6
Nades,łaaJ.o dnia '6 lutego !l96'7 r.
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KpHCTHHa IIO)I(A.PbICKA
HCCJIE)J;OBAHIDI rPAJ:IIłIłHbIX CJIOEB ME~ MEJIOBblMH
H TPETIł'łllbIMM OTJIOiICEHmIMIł IIOJlburn (KPOME KAPIlAT)
Pe310Me
KaK 1I3BeCTHO B pa3HblX CTPaHaX rpa.HJIIIa Me)K,ll;Y MeJIOBblMH 11 TpeTH'IHblMJi[ OTJlO)KeBHIIMH
npOBO.n;HTCII no-pa3HOMY. 3TO BblTeKaeT 113 HelICHoro CTPamrpaq,H'leCKOrO nOJlO)KCHIDI ,D;aTCKorO
HPyca, KOTOpblii: B O,D;BHX CTpaHax, HanpHMep B AMepHKe, KareioPll'lecm OTHOCHTCB K TpeTH'UlOH
CHcreMe, B APyrHX )Ke - JIH60 .K Meny, JIH60 K TPeTH'Uloi!: CHCTeMe. B pe3YJIbTaTe 1I3)"leHIDI q,oPaMHHHq,ep B BepmeMaacTpHXTCKlIX, ,IJ;aTCKlIX 11 MOHTCKlIX OTJIO)KeBHBX IIollbnm (KpOMC KapnaT),
aBTop yCTaHOSHJI, '1TO AaTCKHii q,opaMHim:q,epoBhI:i!I: KOMDJIeKC HaH60Jlee pe3KO OTJlH'IaeTCB OT
BepXHeMaQCTPHXTCKoro KOMDJIeKca, Ha:HMeHHee )Ke OT q,OpaMHHHq,ep BblmeJIe)Kam;HX MOHTCKlIX
CJIOeB. B CBB311 c 3THM aBTOp C'IlITaeT, 'łTO ,IJ;aTCKJile OTJIO)KeHlIB, HMelI B BlI.n;y 60JIbmoe CXOACTBO
q,opaMHBHq,epoBO:i!I: 11 OCTPaKOAoBo:i!l: MHKpoq,ayH c naneOn;eHoBo:i!l:, CJIe,D;YeT OTHeCTH, Kall: 11 B AMe-
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pHKe, It 7peTH'IHoit CHCTeMe, KaK caMoe BIDKHOO CTpllTHrpaqllf'lecKoe 300.110 Daneo.u;eHa. ABTOPOM,
nO,ll;'1epKHBaeTCSI nOpa3.11TeJThHoe CXO;o;CTBO B pe3KOM q,aYH.IICTlf'leCKOM H3MeReBKB: MlIOI'HX TaK.IIX

rpynn

a

lKHBOT1lblX Kat( 6eneMBHTLI

(Belemnitellidae),

aMMOH.IITLl, HHo.u;epaMLI, PY)J;HCTLI, )J;HH03aBPLI.

TaJOKe q,OPMMBKHq,ePLI, OCTpaKOp;Ll H HaHHOnnamcrOH. 3TO pe3Koe H3MeHeH.lle MaaCTp.IIXTCKOrO

II ;o;aTCKoro q,aYH.IICTII':leCKBX kOMDJreKCOB HeJThlSI CBlI3LIBaTL C q,a.u;HaJThHLIMH H3MCHeHHllMH,
nOToMY 'ITO KaK B nOJThme, TaK H MHOI'BX )J;pyr1lX CTpaHax EBPODLI oca)J;KOHaKOnneHHe MenOBOrO
nma npo;o;onl£aeTcSI, KaK 6LI!IO .o.OKa3aHO aBTOPOM, AO .o.aTcKoro speMeH.II BKlIIO'lHTeJThHO, 'ITO
He nOMemano 60JThllIHM H3MeHellJilllM B q,aYHHCTH'lecKBX KOMnneKcax. TaKl£e H q,nopHCTH'IeCKHe
H3MeHeHHSI OTHOCSITCSI It 3TOMY nepHO;O;Y HCTOPHH

3eMnH.

Krystyna POZARYSKA
CRETACEOUS -

TERTIARY TRANSITION BEDS IN POLAND (EXCEPT FOR
THE CARPATHIANS)

Summary
iln the Ught of micropa1aeonto10-gica1 researches carried on in Poland by
Pozaryska on materials from several European countries (Poland, Denmark,
.sweden, Germany, Belgium, Holland, Soviet Union and Bulgaria) it seems quite
definite that Danian represents the lowermost Paleocene and not the uppermost
Creta,ceous. This position of Danian, established as a result of researches on
Foraminifera I(K. Pozaryska 1965Hl9616), was confirmed by those on Ostracoda
~J. Szczechura 196t4'-,'1900) and, in west Europe, also by the researches carried on
by Deroo -09616). This author, studying both the uppermost Cretaceous and the
lowermost Tertiary Ostracoda of the Limbur,g region -and of the adjacent areas,
confirmed the presence of a distinct, natural Cretaceous - Tertiary boundary
between the Maastrichtian and Danian. The same phenomenon applies, as observed
by Bram1ette and Martini (Hl6l4;), also to Nannoplankton. It is known that ammonites, true belemnites (BelemnitelHdae), -inoceramids, rudists and dinosaurs
definitely became extinct at the end of the Maastrichtian, and never appeared
in Danian. These doubtfUl cases, in which representatives of dinosaurs were
reported to occur in Danian, were categorically disproved by Je1etzky {1962).
Discredited were also the discoveries of inoceramids found in the Mediterranean
region.
lIt is requested on the above considerations that the ,position of Danian should
be established, both in Europe and America, in the lowermostPa1eocene. Consequently, the Cretaceous - Tertiary boundary must be fixed between the Maastrichtian and Danian. In Poland, this boundary -i s quite natural because, except
for certain instances of distinct sedimentary hiatuses, the facies does not modlfy
between the uppermost MaastrichtianCZyrzyn beds) and Danian -(Sochaczew beds),
where the grea.test change of fauna is observed.

