Kwartalnik Geologiczny t. 28, nr 3/4, 1984 r., str. 649 -654

UKD 564.53.012.3 Saghalinites wrighti Birkelund: 552.513 :551.763.31/.33(438 -13 Mszana Dolna-O, Szczawa)

Grzegorz HACZEWSKI, Franciszka SZYMAKOWSKA

Znalezisko amonita
Saghalinites wrighti Birkelund
w kredzie jednostki magurskiej

Na luznym fragmencie lawicy piaskowca warstw ropienickich (kreda goma) w Szczawie znaleziono odcisk amonita Saghalinites wrighti Birkelund znanego dotychczas z mastrychtu Grenlandii.

WSTep

Znaleziska makrofauny w kredzie jednostki magurskiej Sf:!. bardzo rzadkie.
Oprocz nielicznych fragmentow i kilku lepiej zachowanych skorup inoceramow
znaleziono w K wiatoniu okaz malego amonita z rodzaju Phylloceras przytwierdzony do skorupy Inoceramus haueri(W. Szajnocha, 1896, p. 34). Okaz ten, ktory
trafil do zbiorow c.k. Instytutu Geologicznego w Wiedniu, byl jedynym znanym
w literaturze amonitem z kredy magurskiej Karpat polskich. W 1978r. jeden z
autorow (GH) znalazl w Szczawie okaz amonita na luznym fragmencie piaskowca
warstw ropianieckich (inoceramowych). Nizej przedstawiamy sytuacj~ znaleziska
(GH) i opis amonita (FS).

SYTUACJA GEOLOGICZNA
Opisywany okaz znaleziono na polnoc od Szczawy, przy szosie do Mszany
Dolnej, w miejscu, gdzie po lewej stronie drogi konczy si~ mur kamienny oddzielajf:!.cy drog~ od polozonego nizej koryta Kamienicy (fig. 1). Stroma skarpa, opadajf:!.ca w tym miejscu do potoku, byla pokryta rumowiskiem piaskowcow i lupkow,
pochodzf:!.cych zapewne z prac ziemnych przy przebudowie drogi wci~tej w strome
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Fig. 1. Miejsce zmilezienia amonita na tIe budowy geologicznej (wedlug 1. Chrzllstowskiego, 1971)
Geological map with situation of ammonite finding {after J. Chrz<!stowski, 1971)
Warstwy ropianieckie (gorna kreda): 1 - kompleks piaskowcowy, 2 - kompleks piaskowcow grubolawicowych,
3 - kompleks lupkowo-piaskowcowy; 4 warstwy krosnienskie (paleogen); czwartorz~d: 5 - tarasy, 6 - stoi:ki
naplywowe; 7 - linie kontaktow tektonicznych; 8 - miejsce znalezienia amonita
Ropianka Beds (Upper Cretaceous): 1 - sandstone complex, 2 - thick-bedded sandstone complex, 3 - shale and
sandstone complex; 4 - Krosno Beds (Palaeogene); Quaternary: 5 - alluvial terraces, 6 - alluvial fans; 7 - faults;
8 - site of ammonite finding

zbocze nad potokiem. Przebudowa ta miala miejsce na kilka lat przed znalezieniem
amonita.
Fragmehty lawic piaskowc6w w rumowisku mialy swiezy wygl~d i cz~sto byly
zachowane wraz z nadleglymi warstwami mi~kkich i rozsypliwych lupk6w. Byly
podobne do skal widocznych w najblizszych odsloni~ciach, a r6zne od materialu
uzytego do budowy muru kamiennego. Wskazuje to na ich pochodzenie z pobliza
miejsca, gdzie byly rozsypane i z tej cz~sci profilu warstw ropianieckich, kt6ra odslania si~ w poblizu, tzn. ze stropu kompleksu piaskowcowo-Iupkowego lez~cego
pod kompleksem piaskowc6w grubolawicowych (J. Chrz~stowski, 1971).
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Okaz amonita znaleziono na jednym z fragmeritow piaskowea. Jest on zaehowany w postaei odeisku na SP(!gu lawiey. Odeisk jest zagl~biony na 3 -:-4 mm w powierzehni~ SP(!gu. Lawiea miala ok. 6 em grubosci, z dose szybkinf przejsciem
do nadleglego lupku niebiesko-szarego, ktorego ez~se w ehwili znalezienia byla
zaehowana razem z piaskoweem. Piaskowiee jest bardzo drobnoziarnisty, bogaty
w muskowit. Wykazuje warstwowanie przek(!tne ripplemarkowe, w zestawaeh
grubyeh na 1,5 - 2,5 em. W obr~bie lawiey piaskowea nie widae wyraznego zmniejszania _sredniey ziarna ku gorze. Powierzehnia SP(!gu jest lekko falista, nierowna.
Opisane eeehy lawicy piaskowea wskazuj(! na jej depozyej~ przez pr(!d zawiesinowy, 0 stosunkowo niewielkiej kompeteneji. Nalezy zatem s(!dzie, ze skorupa amonitowa lezala plasko na powierzehni dna w ehwili zejscia pr(!du zawiesinowego,
a jej odlew powstal i zaehowal si~ w ten sposob jak inne hieroglify na sp(!gaeh turbidytow. Wiek amonita (mastryeht) zgodny jest z gornokredowym wiekiem tej
ez~sei warstw ropianieekieh, oznaezonym na podstawie otwornie (1. Chrz(!stowski,
1971).

OPIS PALEONTOLOGICZNY
Rodzina Tetragonitidae Hyatt, 1900 sensu Wideman,. 1962
Rodzaj Saghalinites Wright et Matsumoto, 1954
Saghalinites wrighti Birkelund, 1965
(Tabl. I, fig. 2)
1965 Saghalinites wrighti sp. n.; T. Birkelund: p. 30-37, tekst-fig. 14-25, pI. 1, fig. 5; pI. 2 fig. 1-5;

pI. 3 fig. 1
Mat e ria I: 1 okaz dose dobrze zachowany. ING PAN Krakow A-I-80/l.

o pis. Jednostronny odeisk z dobrze zaehowanymi skr~tami zwlaszeza
najmlodszymi i p~pkiem. Poszezegolne skr~ty eiasno si~ obejmuj(!. Powierzehnia
ieh jest gl'adka, z wyj(!tkiem najmlodszyeh, gdzie widoezne S(! slady trzeeh zeberek
ustawlonyeh prostopadle do brzusznej ez~sei skr~tu i to na pierwszym skr~eie
tuz za skr~tem p~pkowym. Sredniea okazu wynosi ok. 52 mm.
W y s t ~ pow ani e. Polska kreda gorna, warstwy ropianieekie, Szezawa
(Karpaty); Grenlandia - mastryeht gorny (T. Birkelund, 1965~ RFN - mastryeht
gorny (T. Birkelund, 1982).
Instytut Nauk Geologicznych
Polskiej Akademii Nauk
Krakow, til. Senacka 3
Oddzial Karpacki
InstYtutu Geologicznego
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r)l(ero)l( XA4EBCKVI, Cl>POHTHwKO WVlMAKOBCKA

OTKPblTHE AMMOHHTA SAGHALINITES WRIGHTI BIRKELUND
B ME110BbiX OTI10>KEHHftX MArYPCKOrO 311EMEHTA
(3AnAAHbIE KAPnATbl)

B MeCTe4Ke i.UaBa (<pHr. 1) Ha nOAOWBe cnol'! neC4aH~Ka pOnl'!H~u,K~X (I1HOu,epaMoBblx) cnoes
sepxHero Mena 6blJ1 HaHAeH OTne4aTOK paKOSI1Hbl aMMOHI1Ta. nOnO)l(eHl1e OTne4aTKa rOBopl1T 0 TOM,
4TO aMMOHI1T HaXOA~nCl'! Ha AHe 6acceHHa AO Toro KaK 6blJ1 norpe6eH cycneH3110HHbiM nOTOKOM. AMMOH~T (Ta6n.

I, <p11r. 2) OTHOCI1TCl'! K pOAySaghalinites wright; Birkelund 113BeCTHoMY no MaaCTpl1XTY rpeH-

naHA1111 (T. 6I1pKenYHA, 1965) 11 Cl>pr (T. 6I1pKenYHA. 1982).

Grzegorz HACZEWSKI, Franciszka SZYMAKOWSKA
FINDING OF AMMONITE SAGHALINITFS WRIGHTI BIRKELUND IN CRETACEOUS OF
MAGURA UNIT (WEST CARPATHIANS)

Summary
A cast of ammonite shell was found in locality Szczawa (Fig. 1) on a sole of sandstone bed in Upper
Cretaceous flysch of the Magura Unit. The mode of cast occurrence indicates that the shell was resting
at the sea floor before its burial by a turbidity current. The ammonite (Tabl. I,· Fig. 2) belongs to the
species Saghalinites wrighti Birkelund, described from the Maastrichtian of Greenland (T. Birkelund,
1965) and FRG (T. Birkelund, 1982).

Kwart. Geol., nr 3/4, 1984 r.

TABLICA I

Fig. 2
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TABLICA I
. Fig. 2. Odcisk Saghalinites wrighti Birkelund na -sp~gu lawicy piaskowca. Szczawa, kreda gorna - warstwy ropianieckie; pow. ok. 1,8 x
Cast of Saghalinites wrighti Birkelund on sole of sandstone bed. Szczawa, Upper Cretaceous - Ropianka Beds; x c. 1.8

