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Obszary Ÿród³owe egzotykowej sukcesji Bachowic
— implikacje z badañ p³ytek cienkich
Barbara Olszewska*, Tomasz Malata*
Kilkuletnie studia egzotyków wapiennych ze stanowiska opisanego przez prof. M. Ksi¹¿kiewicza przynios³y
wiele nowych danych mikropaleontologicznych. Pospolite
ró¿owe wapienie krynoidowe zawieraj¹ charakterystyczny, g³êboko nerytyczny zespó³ przejœcia kelowej–oksford
z Protomarssonella osowiensis, Opthalmidium marginatum,
Globuligerina bathoniana, G. oxfordiana i Spirillina radiata. Ni¿szy oksford reprezentuj¹ zespo³y z Globuligerina
oxfordiana, Opthalmidium strumosum, Colomisphaera
fibrata, Comittosphaera czestochowiensis, radiolariami,
zielenic¹ Globochaete alpina i spikulami g¹bek. Jest to
równie¿ zespó³ g³êbszego nerytyku, znany z po³udniowej
czêœci platformy europejskiej i z platformy mezyjskiej.
Wy¿szy oksford charakteryzuje wystêpowanie: Protomarssonella jurassica, Cadosina parvula oraz pojedynczych
elementów Saccocoma quenstedti. Ca³oœæ zespo³u wskazuje
równie¿ na œrodowisko nerytyczne. Utwory kimerydu charakteryzuje pelagiczna facja sakokomowa (nie rozpoznana
przez prof. M. Ksi¹¿kiewicza) z otwornicami planktonicznymi, wapiennymi dinocystami i zielenicami. Utwory te s¹
korelowane z optimum transgresji póŸnojurajskiej. Tintinidowe wapienie tytonu maj¹ ju¿ cechy regresywne. W nich
najczêœciej wystêpuj¹ utwory tytonu dolnego poziomu
Comittosphaera pulla oraz tytonu póŸnego (wy¿sza czêœæ
poziomu Crassicollaria) z obecn¹ Calpionella alpina.
Zespo³y mikroskamienia³oœci kimerydu i tytonu œwiadcz¹
o zdecydowanie bardziej g³êbokowodnym, oceanicznym
œrodowisku ni¿ utwory starsze. Po raz pierwszy zidentyfikowano w sukcesji bachowickiej zespo³y dolnej kredy
(beriasu). S¹ to zespo³y nerytyczne a ich sk³ad gatunkowy
jest podobny do zespo³ów platformy europejskiej. Tworz¹
je: Protomarssonella kummi, Protopeneroplis ultragranulata, Andersenolina cherchiae, Everticyclammina kelleri,
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Citaella favrei, Dobrogelina ovidi i Globuligerina caucasica. W ziarnitach beriasu obecne s¹ równie¿ klasty tytoñskich wapieni tintinidowych.
Mimo intensywnych badañ nie uda³o siê napotkaæ utworów wy¿szych czêœci dolnej kredy, natomiast doœæ
powszechnie wystêpuj¹ ró¿nobarwne margle i wapienie
górnokredowe. Utwory te reprezentuj¹ interwa³ póŸny
cenoman–kampan i niezbyt g³êbokie œrodowisko otwartego
morza. Wskazuje na to inwentarz paleontologiczny zespo³ów,
obejmuj¹cy liczne otwornice planktoniczne, wapienne dinocysty, nieliczne p³ytkowodne otwornice bentoniczne
(Ataxophragmium, Gavelinella, Bolivina i Bolivinoides)
oraz liczne pryzmy inoceramów. By³o to œrodowisko podobne do œrodowiska sedymentacji równowiekowych utworów platformy europejskiej (czêœæ polska i ukraiñska),
platformy mezyjskiej czy Krymu. Warunki te odzwierciedla³y globalny zasiêg póŸnokredowej transgresji.
Porównuj¹c zespo³y skamienia³oœci znane ze stanowiska w Bachowicach z zespo³ami przyleg³ych obszarów
sedymentacji wêglanowej (ska³ki andrychowskie, Pieniny
— grzbiet Andrusova, po³udniowa czêœæ platformy europejskiej, platforma mezyjska z Dobrud¿¹, Krym) mo¿na
dojœæ do wniosku, ¿e zespo³y te nawi¹zuj¹ raczej do zmian
œrodowiskowych ni¿ do konkretnych obszarów paleogeograficznych. Znacz¹cy udzia³ organizmów pelagicznych w
utworach kimerydu i tytonu wskazuje jednak na pewne
oddalenie obszaru ich sedymentacji od krawêdzi kontynentu, odmiennie ni¿ w nerytycznych zespo³ach obecnego
przedpola i pod³o¿a Karpat.
Równie¿ badania ska³ krystalicznych nie dostarczy³y
jednoznacznych wniosków. Na podstawie datowania
metod¹ K/Ar egzotyków gnejsu biotytowego wiek miki
oceniono na 320,6 mln lat. Data taka jest typowa dla egzotyków metamorficznych z bardziej wewnêtrznych obszarów basenu Karpat zewnêtrznych. Wspomniany gnejs jest
jednak wyraŸnie pokrewny licznie wystêpuj¹cym tu tonalitom i nie wiadomo, czy data odnosi siê do wieku studzenia
magmy czy studzenia pometamorficznego.

Granica oligocen-miocen w polskich Karpatach zewnêtrznych
na podstawie nanoplanktonu wapiennego
Ma³gorzata Garecka*
W ramach prowadzonych badañ przestawiono biostratygrafiê utworów serii menilitowo-kroœnieñskiej powy¿ej
korelacyjnych poziomów wapieni z Jas³a i z Zagórza na
podstawie nanoplanktonu wapiennego. Oznaczono tak¿e
po³o¿enie granicy oligocen–miocen w obrêbie tych utworów. Opracowano równie¿ utwory poni¿ej korelacyjnych
poziomów wapienia jasielskiego i wapienia z Zagórza oraz
utwory dolnego miocenu.

850

W jednostce skolskiej opróbowano stropow¹ czêœæ podmenilitowych margli globigerynowych, warstwy podrogowcowe, ³upki menilitowe, warstwy przejœciowe, warstwy
kroœnieñskie dolne, poziom ³upków z Niebylca, warstwy
kroœnieñskie górne (seria piaskowcowo-³upkowa i ³upkowa).
W jednostce œl¹skiej opróbowano warstwy kroœnieñskie dolne leskiego i otryckiego (warstwy podotryckie,
otryckie i nadotryckie) regionu facjalnego oraz warstwy
kroœnieñskie górne leskiego regionu facjalnego.
Na podstawie analizy stwierdzonych zespo³ów nanoplanktonu wapiennego w badanych utworach wyró¿niono

