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Utwory kredy dolnej w œrodkowej czêœci przedgórza polskich Karpat
— weryfikacja zasiêgu na podstawie badañ mikrofaunistycznych
i sedymentologicznych
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Obszar prezentowanych badañ jest po³o¿ony w œrodko- sowe czêœciowe wys³odzenie, zwi¹zane z dop³ywem wiêkwej czêœci przedgórza Karpat pomiêdzy Tarnowem a szych iloœci wód s³odkich z otaczaj¹cych l¹dów. SedymenDêbic¹. Wêglanowy kompleks utworów, którym w ca³oœci tacja morska w po³udniowo-wschodniej czêœci polskiego
przypisywano do niedawna wiek póŸnojurajski, tworzy basenu wczesnokredowego trwa³a co najmniej do póŸnego
zwart¹ pokrywê, a ich obecne rozprzestrzenienie i zró¿ni- walan¿ynu, a byæ mo¿e a¿ do hoterywu (Marek, 1997).
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Charakterystyka litologiczna i mikrofaunistyczna
W pod³o¿u utworów beriasu wystêpuj¹ utwory najwy¿szych ogniw górnej jury kimerydu i tytonu (Gregosiewicz
i in., 2001; Bobrek i in., 2002), wykszta³cone w postaci
wapieni detrytycznych, ooidowych, muszlowców oraz
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margli i margli dolomitycznych. Lokalnie wystêpuj¹ dolomity drobnokrystaliczne oraz utwory rafowe (glonowo-koralowcowe). Utwory tytonu udokumentowano na badanym
obszarze jednoznacznie w kilku otworach wiertniczych na
podstawie charakterystycznego zespo³u skamienia³oœci:
Protopeneroplis striata, Quinqueloqulina mitchurini, Istriloculina fabaria, Carpistomiosphaera tithonica, Colomisphaera fortis.
Utwory beriasu charakteryzuj¹ siê wystêpowaniem
naprzemianleg³ej serii utworów wapiennych oraz marglisto-ilastych z wk³adkami brekcji wapiennych. W rejonie
Wiewiórki–¯yrakowa wystêpuj¹ poziomy zawieraj¹ce
liczne fragmenty ³odyg ramienic z gatunku Clavator reidi,
oogonie Aclistochara sp. i koprolity Favreina salevensis.
Obecnoœæ ramienic oraz wystêpowanie licznych cienkoskorupowych ma³¿oraczków i pojedynczych otwornic bentonicznych, przy zupe³nym braku organizmów
pe³nomorskich, œwiadczy o okresowym wys³odzeniu
zbiornika i niewielkich g³êbokoœciach depozycji osadu. W
wy¿szej czêœci profilu wystêpuj¹ wapienie organodetrytyczne, glonowe i ooidowe. W utworach ilasto-marglistych
znaleziono charakterystyczny zespó³ dinocyst wapiennych: Committosphaera pulla, Committosphaera sublapidosa, Colomisphaera fortis, Crustocadosina semiradiata,
Stomiosphaera cf. moluccana. W wapieniach organodetrytycznych, glonowych, onkoidowo-ooidowych oznaczono
bogate zespo³y mikrofauny z charakterystycznymi taksonami: Protopeneroplis ultragranulata, Istriloculina fabaria,
Quinqueloculina
robusta,
Bigenerina
sp.,
Bellorussiella sp. Ammobaculites hagni, Ammobaculites
eocretaceus, Stomatoecha enislavensis, Trocholina elongata, Trocholina alpina, Trocholina burlini, Trocholina
odukpaniensis, Valvulina lugeoni, Nautiloculina sp. Rectocyclammina sp., Trochammina sp.
Du¿e znaczenie ma obecnoœæ w tych utworach gatunku
Protopeneroplis ultragranulata. Jest to forma zwi¹zana z
p³ytkowodn¹ sedymentacj¹ wêglanow¹ pó³nocnego brzegu Tetydy, a jej rozwój ewolucyjny przypada na berias
(Sotak, 1987). Gatunek ten jest znany z dolnoberiaskich
wapieni sztramberskich Karpat s³owackich (Michalik i in.,
1990), wapieni cieszyñskich polskich Karpat fliszowych
(Decrouez & Morycowa, 1996), z Kaukazu (Kuznetsova
& Gorbatchik, 1985), a tak¿e Karpat rumuñskich (Bucur,
1993). Wszystkie wy¿ej wymienione wyst¹pienia
pochodz¹ z peryferyjnych stref Tetydy. Obecnoœæ Protopeneroplis ultragranulata w utworach platformowego
pod³o¿a Karpat wskazuje na bliskoœæ strefy kontaktowej
tych prowincji.
W czêœci po³udniowo-zachodniej obszaru, w rejonie
Grabiec–Pilzno opisana sekwencja jest zast¹piona przez
wapienie ziarniste z makroonkoidami, strukturami glonowymi oraz bogat¹ faun¹ œlimaków i ostrygowatych.
W profilu utworów walan¿ynu wystêpuj¹ muszlowce
ramienionogowe, ciemne margle, mu³owce i wapienie
zapiaszczone z masowo wystêpuj¹c¹ faun¹ i flor¹ oraz
wapienie ooidowe i onkoidowe. Utwory margliste zawieraj¹ bogaty zespó³ mikrofauny otwornicowej i ma³¿oraczkowej. Szczególne znaczenie stratygraficzne maj¹
nastêpuj¹ce taksony: Epistomina ornata, Epistomina cara-
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colla, Trocholina infragranulata, Trocholina paucigranulata,
Trocholina
burlini,
Trocholina
molesta,
Planispirillina flava, Melathrokerion spirialis, Patellina
turriculata, Lenticulina munsteri, Patellina subcretacea,
Prothocythere (Mandocythere) frankei frankei, Cytherella
sp. Makrofauna w wapieniach zapiaszczonych jest reprezentowana przez mszywio³y, ramienionogi, ma³¿e, g¹bki
wapienne, wieloszczety, szkar³upnie, koralowce. Organizmom tym towarzysz¹ liczne formy inkrustuj¹ce i
dr¹¿¹ce. W wapieniach ooidowo-onkoidowych stwierdzono nastêpuj¹cy zespó³ mikroskamienia³oœci: Trocholina
sp., Epistomina sp., Dorothia sp., Melathrokerion sp., glony: Acicularia elongata, Actinoporella podolica, Salpingoporella sp., oraz mszywio³y z rzêdu Cyclostomata, g¹bki
wapienne i wieloszczety.
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