Eugenia GAWOR-BIEDOWA

Współzależność między mikrofauną a fociq
w kredzie węglanowei otworu Pagórki
WSTĘP

Opraoowanie nImeJsze jest próbą zbadania współzależności rozwoju
otwornic od wa,runków facjalnych. Badania przeprowadzono nad otwornicami z kredy węglanowej otworu Pagórki w następujący sposób. Z każ
dej próbki wybierano otwornice z pięciu warstw residuum rozsypanego
na tacce do wybierania (od 10 do 400 sztuk). Następnie liczono, ile w tych
pięciu warstwach residuum występuje form planktonicznych, bentonicznych wapiennych i aglutynujących. Po otrzymaniu potrzebnych cyfr sporządzono wykres ilustrujący procentową zawa!I'tość tych grup otwornic
w poszczególnych próbkach. Wykres ten porównano z wykresem ilustrującym procentową zawartość Si02 i CaC03 w kredzie węglanowej omawianego· otworu, w celu zbadania wpływu tych czynników na rozwój
otwornic w badanym basenie morskim. Zainteresowano się również, czy
istnieje związek między występowaniem · ziarn kwarcu, a rozwojem wymienionych wyżej ekologicznych grup otwornic.
Serdecznie dziękuję panu profesoroWi W. Pożaryąkiemu za ceIlJIle wskazówki i rady dotyczące powyższego opra,eowania,za udostępnienie niepublikowanych materiałów dotyczących badań na Niżu Polskim jak również za kierowanie całością prowadzonych przeze mnie prac. Bardzo dzię
kuję również pani M. Jaskowiak za udostępnienie mi profilu litologicznego i danych .p etrograficznych, jak też za koleżeńską współpracę.
CHARAKTERYSTYKA OSADÓW
W kredzie węglanowej otworu Pagórki, jak podaje M. Jaskowiak·
(praca w przygotowaniu do druku), występują zasadniczo trzy typy skal.
mianowicie: opoki, margle i wapienie. Opoki śtanowią główną masę kredy
węglanowej, margle natomiast występują w postaci grubszych lub cień
szych przeławiceń wśród dwóch wymienionych wyżej typów skat Wa-.
pienie są ściśle związane z górnym albem, cenoma.onem i turonem z wy.;.
jątkiem jego najwyższych warstw.M. J&lSkowiak, badając rozpuszczalność skały w kwasie solnym, wyróżnia dwa rodzaje opoki, mianowicie opokę · typową, występującą w przeważającej części · górnokredowego pro-
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fihi i opokę marglistą. Wśród wapierui. wyróżniono podobne dwa typy
litologiczne występujące naprzemianlegle. W opoce typowej zawarty jest
większy procent węglanu wapni8J niż w opoce marglistej.
Jak już wsponmiałam, wapienie ograniczają się do górnego albu, cenomanu i turonu, z wyjątkiem · jego najwyższej części. W górnej części turonu rozpoczyna się odmienny typ sedymentacji, który trwa do końca
kredy górnej. Od górnej części turonu do górnego kampanu włącznie osadzają się głównie . opoki, którym dość często towarzyszą margle. Obecności . wapieni powyżej turonu nie stwierdzono. Najbardziej zmienną litologicznie serię w profilu kredy węglanowej otworu Pagórki przedstawia
dolny kampan. W tej części kampanu bowiem opoki bardzo często przewarstwiane są marglami.
Na podstawie przedstawionych wyżej danych z litologii cykl sedymentacyjny z tego basenu można scharakteryzowac następująco. W najwyż
szym albie, cenomanie i turonie odległość od brze,gów badanej części
zbiornika musiała być duża, gdyż wskazują na to osady pelityczne w postaci wapieni typowych i marglistych. W wyższych piętrach kredy górnej
brzeg znajdował się prawdopodobI1lie bliżej niż w wyżej wymienionych
piętrach. Osadzały się tu . bowiem opoki. Największe wahania głębokości
zbiornika występowały w dolnym kampanie, gdyż wykształcone w tej
części profilu opoki są dość często przewarstwione marglami. Ponieważ
nigdzie w profilu górnej kredy w otworze Pagórki nie zanotowano więk~
szego nagromadzenia materiału terygenicznego, należy przypuszczać, że
cały cykl sedymentacyjny odbywał się dość spokojnie i nie był zakłó
cany większymi transgresjami i regresjami morza.
POROWNANIE WYKRESU PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI OTWORNIC
PLANKTONICZNYCH I BENTONICZNYCH
Z WYKRESEM PROCENTOWEJ ZAWARTOŚCI Si02 I CaC03
Jest rzeczą charakterystyczną, że wykres procentowej zawartości
CaC03 w kredzie węglanowej otworu Pagórki. jest prawie identyczny
z wykresem ilustrującym procentową zawartOOć Si~. Wystarczy więc
jeśli zbadamy dwie możliwości: albo istnieje ·związek między ilością krzemionki a występowaniem otwornic aglutynujących, albo też istnieje zależ
ność między zawartością CaC03 , a występowaniem otwornic wapiennych.
Rozpatrzymy możliwość pieł'wszą. Na wstępie należy zaznaczyć, żę
otwornice aglutynujące w omawianym profilu są zawsze w mniejszości.
Najwięcej bentosu aglutynującego, około 40%, zanotowano tylko w środ
kowej części cenomanu. Przy granicy cenoman-turon ilość jego wynosi
330/0 w górnej części dolnego kampanu (33010) i w dolnej części kampanu
górnego (około 400/0).
.
Z porównania wykresu Si02 i procentowej zawartości otwornic aglutynujących wynika, .że w górnym albie wzrostowi ilości tych otwornic
towarzyszy wzrost ilości Si~. Zgodność między występowaniem SiO,
a omawiatną grupą otwornic zaznacza się również w dolnym cenomanie.
W środkowej 'części cenomanu, gdzie ilość otwornic aglutynujących wzrasta prawie do 400/0, notuje się niewielką ilość krzemionki, mniejszą niż
w górnym albie (około 20%). W środkowej części cenomanu zaznacza się
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.więc niezgodność między Si~, a otwornicami aglutynującymi. Przy gra~
nicy cenoman-turon gwałtowne!Iriu wzrostowi
towarzyszy znowu
większa ilość otwornic aglutynujących.
Po zbadaniu w podobny sposób całego profilu górnej kredy w otworze
Pagórki mOZna · powi~eć, że nie stwierdza się ścisłej zależności między
zawartością Si02 w osadzie a. występowaniem w nim otwornic aglutynu~
jących. Zdarza'ją się i takie przypadki, że w miejscach, w których ilość

SiOi

Si02 wzrasta do okolo 40% a nawet ponad 500/0, otwornic aglutynujących
(środkowa i górna część turonu oraz górna · część
koniaku). Być może, że tylko pewna część krzemionki występująca w morzu znajdowała się w formie koloidalnej, przyswajalnej dla otworniC,
z drugiej zaś strony woda morska wskutek wysokiej . aJkalicz:nOści ma
.zdolność rozpuszczania krzemionki. Należy przyjąć, że pewna ilość krzemionki występująca w omawianym basenie sedymentacyjnym sprzyjała
rozwojowi tej grupy otwornic, natomiast zmiany j'e1j iloOsci .nie miały
większego wpływu na rozwój ·tych zwierząt, działaJ: zaś czynnik lub może
nawet grupa czynników innych, hamujących ich rozwój w pewnych okre:sach czasu; Mogły to być naprzyklad ciepłe prądy. Wydaje się tO nawet
dość prawdopodobne, gdyż w miejscach na wykresie, w których wzrasta
procentowa zawartość form p1anktonicznych, zmniejsza. się .przeważnie
procentowa zawartość otwormc zlepieńcowatych.
.
W środkowej części cenoma.nru, gdzie ilość otworndc aglutynujących
wynosi okolo 400/0, otwornic plan'k:tionicznych w ogóle nie zanotowano.
Przy granicy między cenomanem a turonem (głębokość 852,53 m), gdzie
ilość otwornic planktonicznych wynooi 70%, występuje tylko około 3%
<>twornic zlepi~ńcowatych. Na same'j granicy tych dwóch pięter (głębokość
839,30 m) ilość otworniC planktonicznych spada do 40%, ilość zaś otwornic aglutynujących wzrasta do około 3541/0. Jeśli spojrzymy na wykres
procentowej zawartości otwOrnic z kredy węglanowej otworu Pagórki,
to widać, że oprócz nielicznych niezgodności wzrostowi form aglutynujących towarzyszy spadek ilości form planktonicmych.
Istnieją miejsca w profilu, w których znaleziono tylko otwornice ben...
toniczne wapienne (głębokość 795,10 m - turon; 423,34 m, 392,50 m,
:'351,05 m - dolny kampan), w innych zaś tylko planktoniczne (górna
część turonu głębokość 730,42 m, 747,16 m, . dolny kam:pangłębokość
431,00 m, 410,37 m, górny kampan głębokość 336,28 m) oraz takie, w których zanotowano formy planktoniczne .i bentoniczne wapienne. Nie zn.aleziono zaś bentonicznych aglutynujących. Te ostatnie bez przerw wystę
pują w górnym albie, cenomanie i dolnej części turonu. W pozostałej
części górr.nokredowego profilu notuje się luki w ich występowaniu. Największe luki występują w turonie i w gómej części koniaku, mimo to
:że ilość Si02 jest w tych częściach profilu większa niż w najniższej części
górnokredowego profilu.
W niektórych próbkach z kredy otworu Pagórki otwornic w ogóle nie
znaleziono. Prawdopodobnie nie wymacerowano ich z twardej "skały.

w ogóle nie zanotowano

WPŁYW

ZIARN KWARCU NA ROZWOJ OTWORNIC
W całym profilu kredy węglanowej otworu Pagów nie zanotowano
większych skupisk ziarn kwarcu. Pojedyncze, bardzo nieUczne ziarna
występują w górnym albie i w górnej części oonomanu (tylkÓ na głęł»-
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kości

849,30 m). W osadach turonu kwarc występuje stosunkowo dość
licznie, lecz tylko w niektórych szlifach (głębokość 825,59 m, 785,50 m,
781,18 m, 774,90 m,756,50 m, 747,82 m, mniej lIla głębokości 724,07 m).
W osadach koniaku kwarcu w ogóle nieznaleJZiono. Od santonu do
górnego kampanu włącznie ziarna kwarcu spotyka. się w niewielkiej . ilości,
prawie we wszystkich szlifach. Większe ,,skupiska" niż w kampanie za.,.
notowano w szlifach ze skał santońskich .
. Kwarc vi niektórych miejscach profilu towarzyszy otwornicom aglutynującym w górnym albie, dolnym turonie, jak również w osadach santonu i kampanu. Nie można jednak powiedzieć, że wzrostowi ilości ziarn
kwarcu . towarzyszy wzrost procentowej .zawartości otwornic aglutynu..
jących .. W środkowej i najwyższej części cenomaIllu i w koniaku, skąd nie
zanotowano ziarn kwarcu, otwornice aglutynujące występują w dużych
iloś·ciach. Być może właśnie dlatego nie znajdujemy kwarcu w osadach
o ' dużej ilości otwornic aglutynujących, że został on w sprzyjających
-warunkach w całości 'zużyty do budowy skorupek tych zwierząt. Ziarna
kwarcu notuje się również w miejscach, gdzie występuje iooll/o lub dość
'Wysoki proCent otwornic planktonicznych, jak również z miejsc o 1000/..
zawartości otwornic bentonicznych wapiennych (dolny kampan głębo
kość 392,77 m, 384,00 m). Przeważnie jednak większa. j~o ilość występuje tam, gdzie notuje się otwornice planktoniczne.
'
.

UWAGI DOTYCZĄCE GLĘBOKOŚCIMORZA
Na załączonym wykresie (fig. 1) widać, że ilość fo'rm planktonicmych
stopniowo wzrasta idąc od górnego albu do górne'go turonu, gdzie osiąga
100%. Należy dodać, że w środkowym cenomanie notuje się przerwę
w ich występowaniu. Okazuje się, że wysoka procentowa zawairtość
otwornic planktonicznych,bo dochodząca do 70%, może występować zarówno w wapieniach, jak i w opokach; 100% planktonu zanotowano jednak tylko w opokach. Według danych z piśmiennictwa (T. F. Grimsda,le,
F. P. Van Morkhoven, 1955; A. Da,n Ten, 1947; J. Sigal, 1952) wzrastanie
ilości form planktonicznych wskazuje na stopniowy wzrost głębokości
zbiornika morskiego oraz na otwierające się połączenie basenu sedymen. tacvjnego z otwartym oceanem. NaJeżałoby przypuszczać, że omawiany
przez nas zbiornik sedymentacyjny pogłębiał się stopniowo od górnego
albu do turonu i w górnej, lecz nienajwyższej ,części tego piętra osiągnął
maksimum głębokości, oraz że w górnym turoTIoie nastąpiło pełne połą
czenie omawianego zbiornika z otwartym oceanem.
Ciekawe zjawisko zaobse'l'wowano w środkowej części cenomanu; Tam
mianoWicie, gdzie nie zanotowano występowania otwornic planktonicznych, jest wysoki procent (około 40%) otwornic aglutynujących. Według
K. Pożaryskiej (1957) wzrost ilości otwornic aglutynujących jest zwią
zany z pogłębiającym się basenem. . Jeśli . jednak zwiększenie zarówno
ilOści form planktonicznych, jak i bentonicznych aglutynujących wskarzuje na poglębiaŻl,ie się basenu sedymentacyjnego, to trudno jest wytłu
maczyć fakt zmniejszenia się lub całkowitego zaniku form planktonicznych w osadach o dużej ilości form aglutynujących. Można jednak przyp~ZCz.;lć, że nieobecność fmm planktonicznych spowodowana była
QrakieJll prądów przenoszących te otwormce lub ochłodzeniem się
·k )imatu..
.
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Fig. 1. Wykres procentowej zawartości otwornic planktonicznych i bentonicznych
w zestawieniu z wykresami SiO.) i CaC0 3 w kredzie węglanowej otworu Pagórki IG - I
~
Diagram cf per cent conient of: planktonie and benthonic foraminifers, com-pan~d with the SiOzand CaC03 curves in the carbonate Cretaceous of borehole Pagór.ki IG - I
I lo Ś ć z i a r n k we. r c u: l nieliczna, 2 liczna, 3 mała, 4 plankton,
5 - bentos wapienny, 6 - bentos aglutynujący. 7 - brak dowodów
q u a r t z g r a i n s:
1 scarce, 2 - nume1'ous, 3 - ro.1'e, 4 _
planeton, 5 - oalce.reous benthos, 6 - aglutinating benthoo, 7 - laciking ev1dencoo
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.. ' Przy dzisiejszym stanie wiedzy niełatwo jest mówić <> bezwzględnej
głębokości morza górriokredowego. Badania stosunku otwornic planktonicznych do bentonicznych jako wskaźnika głębokośd zbiornika w Zatoce
Meksykańskiej (T. F.Grimsdale, F. P. Van Morkhoven, 1955) wYkaa:ały,
że otwornice planktoniczne mogą żyć na różnych głębokościach od 15 m
d9 .2000 m. Jednak 90% i ponad 9Q(l/o otwnrnicplanoktonicznych wyst~
puje w niektórych próbkach z głębokości poniżej 900 m, a w zespole
próbek z większej głębokości niż 1200 m.
W. Schott (ekspedycja statku "Meteor" na Atlantyk w pasie równiIrowym)dochodzi do wniosku, że maksimum życia pelagicznych otwornic
związane jest z warstwą ,wody od głębokości O do 100 m; Według
W . . H. Be AlIan (1959) otwornice planktoniczne żyją w wodach oceanicznych od powierzchni do nieokreślonejgłębokości. Phleger dochodzi do
wniosku, że otwornice planktoniczne na północnym Atlantyku są
obfits:re w osadach z głębokości 1000 m niż ze 100 m. Badań tych nie
można jednak przenosić w całości na osady kopa.lne.
W osadach koniaku ilość otwornic planktoniczn~ch spada do 500/0'Można by przypuszczać, że w koniaku głębokość morza była trochę
mniejsza niż w turonie. Prawdopodobnie morze santońskie i morze dolnej
części dolnego kampanu utrzymywało się w granicach głębokości morza
koniaku, gdyż procentowa zawartość otwornic planktonłcznych waha się
tu podobnie jak w koniaku w granicach 50%. Na obniżenie ilości otwornic
planktonicznych w tych piętrach mogły również iIIl~eć wpływ ruchy dna .
. Wydaje się, że dość duże wahania głębokości zbiornika. morskiego następowały w ' dolnym kampanie, co potwierdza się równi,eż w litologii,
oraz w dolnej części kampanu górnego. Występują tu bowiem próbki
o, 100% zawar1;(}ści planktonu naprzemianlegle z próbkami zawierającymi
100% bentosu wapiennego :i próbkami, w których otwornic w ogóle nie
znaleziono. W tej części profilu średnio biorąc zaznacza się już jednak
poważny spadek zawartOści form planktonicznych, a zaczynają dominować
otwornice bentoniczne wapienne.
Można by przypuszczać, że w dolnym kampanie następuje spłycenie
głębokości morza, które utrzymuje się również w pozostałej części te')to
Piętra. Następują tu prawdopodo·bnie zmiany linii brzegowej i ruchy dna,
gdyż zarówno w dolnym kampanie, jak i w kampanie górnym niższym
. i wyższym obserwujemy dominację otwo·r nic bentonicznych wapiennych
nad platnktonicznymi .
. N a zakończenie można powiedzieć, że wnioski wyciągnięte z badań
nad litologią pokrywają się za.sadniczo z wnioskami wynikającymi z badań mikrofauny. Na podstawie litologii można było jednak tylko powiedzieć, że odległOść od brzegów morza osadzającego wapienie byh
większa. niż przy osadzaniu opoki. Z badań nad mikrofauną wynika, że
prawdopodobnie największą głęookość i rozprzestrzenienie osiągnęło morze
kredowe w górnym turonie, gdzie być more nie występowały ruchy d,n a.
)'{ieco płytsze morze było w koniaku i santonie oraz w dolnej części dolpegokampanu. Mogły tu nastąpić ruchy dna, lecz wskutek dużej głę-:
bokości wody nie wplywa.ły one na rozwój otwornic planktonicznych.
. '. Najplyts'ze było prawdopodobnie morze w pozostałej części kampanu.
. .Ru~hy . dna w tym okresie wydają się być najsilniejsze.
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Na podstawie

występowania

ziarn kwarcu

można

,powiedzieć,

że

W okresie santonu i kampanu ląd znajdował się bliżej niż w pozostałych

okresach gbmej kredy. W osadach tych pięter notujemy bowiem więcej
ziarn kwarcu niż w niższych piętrach kredy górnej.
N a podstawie .otwornic planktonicznych można by również wyciągnąć
wnioski iklima.tyczne. Do tego celu należy jednak dokładniej zbadać wy.
stępujące rodzaje, a nawet gatunki otwornic planktonicznych. Na ogół
można więc powiedzieć, że najwyższą temperaturę miała woda morska
w turonie, a zwłaszcza w jego górnej części, gdyż występuje tu największy procent otwornic planktonicznych. Prawdopodobnie nie występowały tu również duże wahania temperatury.
.
W. H. Be Allan (1959) na podstawie badań otwornic planktonicznych
w zachodniej części północnego Atlantyku dochodzi do wn:iosku, że absolutnie Iiajwiększa ich ilość związana jest z Golfstromem, gdzie jest najwyż
.sża tempocatura oraz !llJajwyższy stopień zasolenia.

UWAGI PALEOGEOGRAFICZNE
Otwór wiertniczy Pagórki położony jest w niecce mogileńsko-lódzkiej,
n.a antyklin[e Gopła, na północny zachód od Sompolna. W okresie górnego albu, cenomanu i turonu, z wyjątkiem jego najwyższej części, OS~
'dzały się tu wapienie. Na podstawie występowania tych osadów można
'poWiedzieć, że sedymentacja w wymienionych wyżej okresach czasu od.bywała się· spokojnie, z dalaJ od brzegów morza. Opierając się na badaniach W. PożaTYskiego (praca w druku) można przypuszczać, że w tej
części basenu sedymentacyjnego istniało wyniesienie dna oddzielone od
brzegów bruzdami, w których gromadził się materiał terygeniczny.
W osadach tego okresu zanotowano bowiem jedynie znikome ilości ziarn
kwarcu.
. Otwornice wskazują na stopniowe pogłębianie się morza od górnego
albu do górnego turonu, oprócz jego najwyższej części. Otwornice pl~k
toniczne wskazują na istnienie prądów w okresie górnego albu, dolnego
i górnego CIe!llomanu oraz w turonie. W środkowej części cenomanu prądy
prawdopodobnie !UStają lub być może oziębia się klimaJt, gdyż nie zanotowano tu wymienionej wyżej grupy otwornic. Odległość od brzegu musi
być jednak znaczna, gdyż brak materiału terygenicznego, jak również
wysoki procent otwornic zlepieńcowatych świadczą o dużej głębokości
basenu. W okresie górnego ceno:manu i w turonie, z wyjątkiem najwyż
szej jego części, działanie prądów było prawdopodobnie najsilniejsze.
Wrarz. z prądami przenoszącymi otwornice planktoniczne transportowany
był również kwarc. Pojawia- się on bowiem w miejscach wzrostu procentowej zawartości tych form.
Badania W. pożarysk;iego . dotyczące stratygrafii i paleogeografii kredy
na Niżu Polskim dowodzą, że materiał ten transportowany był z obszaru
Gór Świętokrzyskich, których tylko półnOCM część zalana była przez
morze w okresie środkowego i górnego albu. W miarę 'zbliżania się ku
Górom Świętokrzyskim WŻrasta bowiem w geosynklinie duńsko-polskiej
ilość materiału terygenicznego. W cenomanie transgresja morza postę
puje dalej, na co wskazują również i otwornice. Zostają zalane Sudety
i przez nieckę miechowską otwierają się połączenia basenu północno-
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-europejskiego z Tetydą. Morze wkracza również głębiej w obszar Gór
. .Świętokrzyskich. Góry te podobnie zres2'Jtą jak masyw Górnego Śląska
pozostają jedmik lądem.
.
Otwornice potwierdzają badania W. Pożaryski.ego, zarówno codo postępującej . transgresji, jak i połączeń morza północno-europejskiego
.z oceanem Tetydy. W górnym cenomarue występuje bowiem wysoki procent otwornic planktonicznych, świadczący o połączeniu z otwartym
·oceanem. Wśród nich mamono wiele rodzajów i gatunków cytowanych
często z tamtego obsza.ru przez wielu autorów. Stuprocentowe występo
wanie tych form może również świadczyć o największej głębokości morza.
Wniosek ten jest zgodny z wnioskami W. Porażyskiego, który twierdzi,
że na turon przypada marulimum pierwszego cyklu zalewu górnokredowego, a w najwyższej części tego piętra zaznacza się wyraźnie regresja
:m orza.
Jak stwierdza powyższy badacz, w okresie turonu obszar Gór Święto
krzyskich był chwilami pokryty morzem.
Zmiana osadów koniaku i santonu z wapieni na opoki przewarrstwione
.marglami związana jest z pojawianiem się w tych piętrach 'I'uchówpodloża łączących się z farzą subhercyńską (W. Pożaryski, praca w przygotowaniu do druku). W tym okresie wynurzył się Górny Śląsk, Sudety
i Góry ' Świętokrzyskie. Połączenia mor.skie zostały utrzymane we wszystkich kierunkach, choć były utrudnione przez dźwignięcie się wału scytyjskiego.
Na terenie Pagórek morze w okTesie koniaku i santonu miało więc
nieco bardziej przybrzeżny charakter niż w turonie. Prądy morskie z ciepłego ,oceanu Tetydy, VI którym głównie rozwijały się formy planktoniczne, nie oddziaływały tak silnie na ten obsz8lI" jak w wyżej wymienionym piętrze. Zaznacza się to w konsekwencji zubożeniem planktonu
otwornicowego w tych piętrach.
Transgresja kampańska (W. Pożaryski, praca w przygotowaniu do
druku) nie wpłynęła na polepszenie się warunków życia otworndc planktonicznych. Nie spowodowała ona bowiem połączeń morskich z ·ciepłymi
morzami, leżącymi na południu Europy. Na terenie Pagórek ząznacza się
nawet dość wyraźne ich pogorszenie w okresie kampanu (z wyjątkiem
jego najniższej części) w porównaniu z warunkami życia paIlIującymi
w santonie.
Za.kład

Stra.tygra.tli I. G.
dnia 12 grudnia 1959 r .
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3ABIICHMOCTL ME1ImY MHKPOCIIAYHOR II c1J~ B MEJIOBLIX
OTJlO1KEHIIBX CKBAlKIIHLI DAl'YPKH ~HTPAJlLHAB DOJILmA)
Pe:31oMe
Pa60Ta mlJIReTCR nonbITKoH H3yqemm 3aBHCHMOCTH pa3BHTHR <popaMHHH<pep
OT <partHaJIbHbIX yCJIOBHi1:. HCCJIe,l(OBaHHR npoBe,l(eHbI B Kap60HaTHbIX nopo,l(ax CKBa:lKHlIbI IIarYPKH, T. e. B oca.ąKaX OT BepXHeI'O aJIb6a no BepXHHH KaMIIaH BKJIlO'IHTeJIbHO. B OCHOBlfOM TYT OTMe'IaeTCR TPH BH,l(a nopo,l(: onoKH, MepreJIH (B <popMe
npoCJIoeK) H H3BeCTHRKH. H3BecTHRKH BCTpe'IaIOTCR rJIaBHbIM 06pa30M B BepXHeM
aJIb6e, ceHOMaHe H TypoHe 3a HCKJIIO'IeHHeM ero caMoi1: BepxHei1: 'IaCTH. OT BepXHeH
'IaCTH TypoHa no BepXHHi1: KaMnaH OTJIaraIOTCJI Ori:OKH. Onpe,l(eJIeao CO,l(eplKaHHe
8i02 H CaCOs B ynOMRHYTbIX oca.ąKax . ,l1;HarPaMMa npoqeBTHOrO cO,l(ep:m:alfHR Si02
nO'ITH T01K,l(ecTB~Ha c ,l(H,arpaMMOH cO,l(ep:IKaH'Jul CaCOa.
CpaBHHsaR .,l(HarpaMMbI HJIJIIOCTpHpyIOIqHe npoqeHTHOe co~ep:m:aHHe S102
K ·arrJIlOTHHHPYIOIqHX<POPaMHHH<pep, aBTOp npHXO,l(HT K 3aKJIIO'IeHHIO, 'ITO HeT
onpe,l(eJIeBHoR 3amłCHMOCTH MeJK,l(y npHCyTCTBHeM 9THX <popaMHHH<pep H co~ep:m:a
imeM 8102 'B oca.ąKe. 5102 B ce;ztHMeBTaqHomroM 6acceRHe BepoRTHO cnOC06CTBOBaJIa
pa3BHTHlO 9TOi1: rpyIIIIbI <PopaMHHHcPep, ao H3MeHeHHe ero KOJIH'IecTBa He oco6eHHÓ
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BJImlJIO Ha H~ pa3BwrHe. OTCYTCTBHe arrJIlOTHBHpyIOIqHX cPOpaMHBHcPep BH3BeCTHbJe
nepHO~ BpeMeHH MOrJIO ' 6hlTb BhI3BaHO TenJIbIMH MOPCKWm TeąeHWn4H. ';U;HarpaMMa
yKa3bIBaer, '!TO npH yBeJIH'łeHHH KOJIHąecTBa nJIaHKTOHOBbIX<POPM ' yMoobWaerC$ł
~~ecTBO arrJIIOTHHHPyIOII.J;HX <popaMmłHcPep.
He ~OKa3aHO TaIOKe H onpe~eJIEmHOa ' 3aBHCHMOCTH MeJK~ H3MeHeHHeM ' KOJIW~ecTBa, 3epeH KBapqa H pa3BH'rHeM OnHcyeMOa rpyIlIIbl cPopaMHHH<pep; Moamo npe~
IiOJIaraTb, '!TO B 6JIaronpHHTHi.IX YCJIoBHHX STH 3epaa nOJIHOCTbIO HCfiOJIh30Baw,[
<popaMmmcPepaMH Ha noCTPO~y wc paKo:imH.
Ha OCHOBaHHH nJIaHKTOHHbIxcP0paMHHHcPep npe~ITOJIaraeTCH, ąTO Mope nOCTenesHO yrJIy6JIHJIOCb 'CYr BepXHero aJIb6a no BepXHHa TyPOH BKJIIOWeJIbHO, Kor~;l.
Yr~6HJIOCbMaKCHMaJIbH'O. IlnaHKTOHHble JKe cPopaMHHHcPepbl yia3bIBam Ił Ha COe...
~eHHe OIl'Hcy~oro 6accetłHa c OKeaH'OM TeTHc.
BbIBO~bI aBTOpa COrJIacylOTCH c BbIBO~aMH B. IlO1KapbICKOro (1960) ~a3bmaIO
,
~ero" ąro l\ilaltcJlMYM nepBOro qHKJIa BepxHeMeJIOBOa TPaHcrpecHH npnypoąea: K BepxHeMy TyPoay. O~aKO ,B caMOa BepXHea ąaCTH SToro Hpyca oTMeąaeTCH perpeccHI'l
;MOPH, '!TO npeBocxo~H'O perecTPHPyeTcH cPopaMHHHcPepoBbIM IIJIaHKTOH'OM.
.
B KOHbl'lKe H caHTOHe Mope Ha TeppHTOPHH IlOJIbWH HMeJIO &mee npH6p~
,x apaKTep 'leM B TYpoHe, a MOpCKHe , TeąeHHH MS Tennoro OKeaHa TeTHC, B KOTOpoM
,rJIaBHbIM 06pa30M pa3BHBaJIHCb nJIaHKTOHHble cPOPMbI, He BJIHHJIH TaK CHJIbHO Ha 3Ty
TeppHTOpHIO, KaK B npe~~yII.J;eM HPyce, ąTO B pesYJIbTaTe no~ąep;Kl!BaeTCH o6e~
,lIeRHeM <popa~unm:<pepoBoro nnaHKTOHa.
KaMnaHCKaH TPaHcrpeccHH (B. IlO1KapbICKH,pa6OTa npHrOTOBJIHBaeTCH K neąaTH)
Be npHHeCJIa yJI~~ ycno~ JKH3HHnnaHKTOHHbIX q>OPaMHHHq>ep; He B,hI3Bana
,OHa MOpCKHX coewmemfił , C TenJIbIMH MopHMH pacnoJI01KeHHhIMH Ha IOreEBpom.I.

Eugenia GA WOR-BIEDOWA

INTERRELATION BETWEEN MICROFAUNA AND FACIES IN THE CARBONATE
CRETACEOUS OF PAGÓRKI BORE HOLE (NEAR MOGILNO)
Summary
This paper represents an attempt of invest1gating the interrelation between
development of foraminiifers and fadal conditions. These investigations have been
carried out in the carbonate Cretaceous of the Pagórki bore hole, 1. e. in deposits
eX'tending from the Uwer Albian to the Upper Campanian inclusively. Here principally occur three kinds of rocks: siliceous limestones ("opoka"), marls (in the
shape of intercalations) and limestones. The limestones are found chiefly in the
Upper Albian, Cenomanian and in the Turonian, excepting on1y its highest part.
Within the range from the upperpart of the Turonian as far as the Upper Cam- ,
panłan, siliceous limestones occur; in these deposi1B the content of Si0 and Caco
2
3
has been ascertained. The diagram of the per cent content of Sd02 is almost identical
as the diagram plotted fOir CaC03.
Comparing the diagrams indicating the per cent content of both Si02 and
agglułinating fo~inłfers, the author concludes that no close interrelation exists
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between the occurrenee of these foraminIfers and the 8i02 content in the sediments ,.
The amount of Si02 existing in the disoussed sedimen-tary basin bas probab~'
stimulated the development of this group of foraminifers, wbile any changes in
thds amount must have influeneed thei<r development but feebly. The absenee, dudni
eertain periods, of 'a gglutinating foraminifers· might have been caused by the
existenee of warm currents. At those sectors of the diagram where the number ot'
planlclonic forms increases, are oombined with the simultaneous diminut.ion in
number of ,t he agglutinating foraminifers .
. ., Nor bas there beennoted any close ' interdependenee beflween changes .in the·
number of quartz grams and the development of the discussedgroup of foraminifers.
It migM therefore be eoncluded that, in favourable conditions, all the quartz bas
been consumed in building the foraminifer tests.
On the basis of the planktonie foramindfers it seems pt"obabIe that gradually the
sea , deepenęd,·begU;nning with the Upper Albian through to the Upper Turonian,
where U reached tts maximum depth.· These foraminifers ··also point to the eon-o
nection existin-g between the discussed baBin and the Thetys sea.
My own conclusions as to the depth of the sea tally with W. Pożaryski's (1960)'
conclusions. This scientist insists that the eulm'inating period of the first cycle·
Upper Cretaeeous transgression coincides with the Upper Turonian. However, in the·
highest part of this stage there may be observed a re~sion of the sea, - an
event perfectIy recorded too by the foraminifer plankton.
In the Coniacian and Santonian, the sea in the Pagórki region had a more
littoral character than in the Turondan. The ocean currents from the ' warm Thetys
sea in whieh planktonIe forms mainly thrived, actecI upan thIs region less' iritensively
tłuiil in the previous stage; this in tum led to an impoverishment of the foraminifer'
plankton.
The Campanian transgression (W. Pożaryski, paper being prepared for printing),
faued to improve liy.ing condi-tions for the plaa'lktonie foramin'ifers. It did not bring.
about any marine eonnections with the warm seas of Southem Europe.
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