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zon(! zawartosci(!jonu siarczanowego i w trakcie akumulacji
osad6w zachodzilo dalsze jego obnizenie, najwidoczniej
pod wplywem splywu kontynentalnego (por. Kovalevich i
in., 1985; Petrichenko, 1988).
Zawartosc bromu w halicie (60-160 ppm) koreluje si~ z
zawartosci(! potasu i magnezu w solankach inkluzji i swiadczy 0 morskim ir6dle solanek (ryc. 2).

Wnioski
Sedymentacja soli w basenie solikamskim zachodzila
przy dominuj(!cej roli w6d morskich 0 skladzie zblizonym
do skladu wsp6lczesnej wody morskiej, jednakze 0 obnizonej zawartosci jonu siarczanowego. Siarczanowy sklad solanek w basenie w pocz(!tkowych etapach jego rozwoju podczas powstawania podscielaj(!cej soli kamiennej - byl
bliski skladowi solanek w innych permskich basenach ewaporatowych (np. Petrichenko & Slivko, 1973; Moskovski,
1983; Kowalewicz, 1985, 1990, 1992; Petrichenko, 1988;
Stein & Krumhansl, 1988; Horita i in., 1991; Peryt & Kovalevich, 1996). Swiadczy to 0 Na-K-Mg-CI-S04 typie wody morskiej w permie i warunkuje specyfik~ geochemiczn(!
morskich basen6w ewaporatowych.
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wyst~powaniu

oksfordu w lasach nadlesnictwa Marcule
na poludniowy wsch6d od Ilzy
Zofia

D~browska

W lasach nadlesnictwa Marcule (okolo 10 km na SE od
Ilzy) znajdowaly si~ jeszcze w latach siedemdziesi(!tych
stare kamieniolomy wapieni. W lomie, lez(!cym okolo 2 km
na N od gaj6wki Bekowiny, byly widoczne wapienie oksfordu do gl~bokosci 9 m. Byly to wapienie bialawokremowe, twarde, w srodkowej cz~sci pelityczne, zwi~zle, z
nieregularnymi "przerostami" krzemieni, barwy kremowej
i szarej, z faun(! malZ6w i krynoid6w, zwlaszcza w cz~sci
g6rnej i srodkowej. N a haldzie zebrano obfit(! faun~ ramienionog6w, a takZe szcz(!tki amonit6w.
Doc. dr L. Malinowska oznaczyla st(!d okazy, swiadcz(!ce 0 oksfordzie srodkowym:
- Kranaosphinctes cf. cyrilli (Neumann),
- fragment duzego amonita - Dichotomosphinctes sp.
(ex gr. wartae) oraz
- fragmenty skr~t6w Dichotomosphinctes sp.
Ponadto wyst~powaly tarn maIze (Pecten sp., Paralellodon sp.), ramienionogi (Jaralina sp., Terebratula sp.), jezowce (Plegiocidaris sp. - kolec, Rhabdocidaris sp.).
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W starym kamieniolomie, nazwanym "Sadlowizna",
polozonym okolo 2 km na SE od gaj6wki Myszki (na SE
brzegu arkusza Ilza 1 : 100 000) znajdujq si~ stare, duze,
bardzo zarosnkte wyrobiska wapieni skalistych, szarokremowych, bardzo twardych, ze szczqtkami fauny i krzemieniami. Na haldzie zebrano licznq faun~ . Obecnie doc. dr L.
Malinowska oznaczyla st(!d okazy, swiadcz(!ce tez ooksfordzie srodkowym:
- Pseudaganites aganiticus (Schlotheim),
- Paracenoceras giganteum (d'Orbigny),
- Paracenoceras rogeri (Loesch) (2 okazy),
- Juralina sp.,
- Belanocrinus subteroides (Quenstedt) (male trochity),
- Perisphinctes sp., sp.
Na calym wi~c obszarze las6w nadlesnictwa Marcule (w
granicach dawnej mapy 1 : 100000 ark. Ilza) wyst~pujq w
podlozu wapienie oksfordu.

