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Pro·blem retyku w zachodniej Polsce
na ł.leprofiluw Ksiqżu Wielkopolskim
WSTĘP

Wyznaczenie granicy rętyku z kajprem oraz przeprowadzenie ścisłej
korelacji profilów z Niżu !Polskiego :z retyt.ldein 'W facji germańskiej na
ter'enach :sąsiednich (głównie niemieckich) nastręczało dotąd szereg trudności. Jedną z ' głównych przyczyn była spocadycznośćznale:zisk faunistycznych 1 uniemożliwiającaclokładne ustaieriie wieku badanych proD.-:łów, toteż wnioski dotyczą'ce przebiegu głównie dolnej granicy retytku
(grani,ca r ,e tyku z liasem jest już' dokładniej sprecywwaiIla, dzięki wynikom badań paleobotani.cznych T. Marcinkie,wkz i T. Orłowskiej Zwólińskiej) ;wyciągano na ogól na podstawie 'a naliz litologicznych. Uzyskan'ie nowego materiału faunistycznego z retytku za'chodniej !POIlSki (głów
nie .z profilu Książa.WielkopoIskiego --otwór Ksliąż IG 2) poZiWOli'łÓ
autorom przedstawić próbę nowego, regionalnego ujęcia stratygrafii retyku na tyni ~renie oraz umożliJwiło przeprow~e, 'W oparciu o prześhinki faunistyczne i lito,logicZtie,korelacji ~etyku zachodniej Polski
z retykiem facji germańskiej zachodniej Europy.
Autorzy dziękują koJeżankom mgrT,eresieMaTdnkiewkz, mgr Teresie Orłowskiej ':ZwoUńSkiej oraz mgr Oldze Styk za uprzejme informOlWailllie !i'ch o bieŻ'ącycl1, nie publikowanych j€S:2JCZe wyn:i1kaIch iWl:asriyoh
badań z ,zakresu paleoba.tani:ki i mikropaleontologii re'tykuPo,lski •
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Kompleks. osadów przeważnie ilastych i przeważnie pstry,ch, spoczyw zachodniej ,części Niżu Polsltiegopod serią ,osadów ' szaxycih,
na
p 'ias21czystych, reprezentujących lias, a ponad górną serią gipSOIWą górnego kajpru , :zaliczony 'ZOs~ał W latach ostatnich do retyku
(A. ŚliWiczyńska 'Szyperko, 1960; R ' Dadlez, 1962) głównie na. podstawie
dOwodów ,pośrednich,
wają'cy
ogół

1 Jedynym jak dotą,d znaleziskiem faun1stycznym ,' precYzują.cym dolnoretyckl · (w sensie
O. A. Wtchera, 1951-7) wiek profilU było cytowane przez O.' Stykową (1959, Archiwilm I.G.)
z Wiercenia. Gorzów' Wlk:p, 1.G. I - sta.now1sko z mikrofauną małżoraczków Notocythere.
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Profil ,tego kompleksu uzyskany 'W ubiegłym roku w Książu Wielko· polskim odznacza się dwiema cechami szczególnyo;ili: po piel"WSze znaczną mią.mzością przekra,c:z,ającą 450 m i pełnym rozwojem, umożliwia
jącym ' korelację z innymi profilami na całym 'terenie zachodnięj Polski;
po drugie, 00 ważniejsze, uzyskano :zeń dane paleontologiczne, ułatwia
jące ustalenie pozycji stratygraficznej omawianego kompleksu. MOlWa
· tu głównie . o fal.lnie małżowej, znalezionej w .tym otwOlI"ze przez mgr
l. Gajewską. Równocześnie posunęły się naprzód badania palootltologiczne w innj'1ch, sąsiednich profilach, co w sumie pozMroJ:iło na peł
• Jorkowo
• Bobolice
niejsze naświetlenie zagadnienia ..
(fig. 1 i 2).
' .'
W jednym z cytowanj'1ch ,a rtykułów (R. , Dadlez, 19,(2) 1i\Vt,ÓCQno
wagę na pewne zasadnicze ele• Drowno
menty stratygrafii tego komplek•
Svliszli!wo
su, . a przede wszys1lk:im na regio- .
nalne ro'zprzestrzenienie serii do-

..

Fig. 1. Miejsca występowania retyku
w . zachodniej Polsce
Sites . of occurrence of . the
.Rhaetic in Western Poland
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lomitow~litOlW,ej, występującej w jego dolnej części Na podkreślenie
zaSługuje :również r,egiona1ne, choć . noto.wane na ' mniejszej przestrzeni
(monOklina pr~o.decka i niecka szczecińSka.)lWYstępowanie w najwyż
szej jego części serii glinllwwej ze sferolitami syderytowymi i węglem .

. Regionalne ;znaczenie obu :tYch serii ułatwia ponadto' pall"ałelizacjęstraty
graficZną serii, !która leży pomiędzy nimi,· a która wyka'ZluJe dość istotne
różnice. facjalne w niecce gz'czecińskiej z jednej i monoklinie przedsudec:kiej z drugiej strony. Można na kOOliec wiązać ze sobą wiekowo także
'i ogniwa o .stosunkowo nikłej miąższości i zmiennym wykształ,ceniu,
leżące pomiędzy serią d()llomitowo-oolito'Wą a górną serią gipsową '
kajpru.
.'
.
Ze względu na tak: szeroki ,zasięg wspom.nianychczterech serii sądzi- o
·my, że można im już obecnie nadać nazwy Tegiooa1ne, które by mogły
być stosowane na terenie za'chodniej części Niżu. Będą oo.e jednoczyć
pod wspólnym mianem kompleksy '0 podo'bnym położeniu w profilu
i prawdopodobnie osad2lOne IW jed:nakQwym lub zbli,żonymokresieczasu,
ale niekO!l1iecznie zbliżOiIle fa,cjalnie:'
Dla serii dólomito'Wo-oolitowej, w najklasyczniejszy sposó'1:J wykształ
conej na Pomorzu Za'c hodnim, m. in. w profilu JarkOlWa w okolicach
Kołobrzegu, propo.nujemy nazwę serii jwko.wskiej. Serię glinkową poznaną po raz 'pierwszy iW Wielichowie, na SW Od Poznania, propO!11uj'emy .
nazwać serią welichOlWską. Serię leżącą pOmiędzy seriami lWielichowską
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Fig. 2.K:orelacja litologiczna profilów ' retyku w monoklinieprzedsudeckiej i niecce
sżczecińskie~
'
.
.
Lithological correlatio~ of the Rhaetic profiles in the Fore-Sudetic Mono':
cline and the ' '~zczecin Synclinoriwń
..
.
Sk a ł y war a t w o W a n e: 1 - 1łowce 1 łupkl; 2 - lłowce 1 łupkl p iaszcZ31Ste; 3 ' - .
mułowce; 4 pia.skowce. S kał y n i e war s t w o W a ne: 5 - 1łowce; . 6 - iłowce>
P1&szczyBte; 7 - ' mUłowce; 8 - !piaskowce; · 9 - zlepieńce; · 10 . - g11.nk1 1 skały pokrewne; 11-- iłowce zlepleńcowate 1 gruzłowate; 12 - zlepleńce 1łowe; ;1,3 - smugi.
1 wkł8ldk.1 węgla; 14 .:.... sieczka zwęglonych rośl1n; -15 -'- konkrecje l1monltowe; 16 sferol1ty syderytowe; ,17 - żwirki skał węglanowych; 18 - przerosty l' wkładki dolom1tu; 19 - ool1tydolom1tyczne; 20 - wpryśnlęcia 1 tyły g1psu 1 anhydł"}'tu .
.
'Strat1fled rocka: 1 - c11l.ystones and shalss; 2 ..:. ' arenaceous claystones and
shales; 3 - mud&tones; 4 - sa.ndstones. U n s t r a t 1f 1 ed r o c k .s: 5 - olaystones;
6 arenaceoUB elaystones; 7 - mudstones; .8 - . sandstones; 9 cOIl@'lomeratss';
.10 . - :rat clays and s1m1lar rocka; .n -cong1omill"at1c claystones; 12 - cla.y conglomerates; 13-' streaks and ,nterbedd1ngs of coal; 1 4 - cOa.l1f1ed plant debr1s; 15 . l1mon1t1e ooncretlons; 16 - slder1t1c sph&erol1tes; 17 - car.bonate rock grave1s; 18 - ln.tercalatlons and lnterbeddlngs of dolomlte: 19
dolomltlcool1tes; 20 - lnjeotions
and velns of anhydrl~ and gypsum

i jarkowską, rozwiniętą na ogół jatko utwory ,pstre, niewarstwOlwane,
ilaste i" .zlepieiicowo-i1aste, któryoo. to ' rozwój .znajduje swój najbardziej
typowy wyraz na monoklinie pr.zedsudeckiej - proponujemy Illazrw:ać od
jednego. :z otworów w tym regionie - serią .zbąszyneaką. Wreszcie serię
potdściełającą serię jarkowską skło!nnd jesteśmy na;Zlwać serią drawnieńską'
s.żezecińSkiej.

. od jednego z profilów niecki
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WYKSZTAŁCENIE

LITOFACJALNE

Zgo.dnie:z podaną wyżej terminologią przedstaJwio:ny żostante obecnie
profil Ksiąia Wielkopolskiego. O!l"az naj:isto,tniejsz.e uwagi oprrestrzennych powiązaniach i 2mianach poSzczególnych kompleksów rwzachodniej
części Niżu '(fig. 2).
.
S er ia w i e l i c h O' IW S k a ( 427,5 -:- 466,0 m) odróżnia, się od po- .
zostałych kompleksów między innymi barwą. Dominują tu mianolWicie
. różne Odcienie barwy popielatej, szarej i brunatnoszarej, podrzędną zB.ś
rolę grają plamy i cętki pstre, głównie czerwone, żółte i rdzawe. W górnej ,c:zęści serii wielkhowskiej występują iloiWceglinko.Wate, :które IW czę
ści najwyżSzej zawierają przerosty węgliste, a niżej ro!Zpros~ne sferoli ty . syderytyczne, tylko gdzieniegdzie nagromadzone w większych
ilościach. W dolnych partiach serii wielichowsikiej trafiają się, jako. zapoIwiedź pias'2lczystej sedymentacji liasu, wtrącenia piasku, nawet gruboziarnistego..·
Wo.tworach MiędzYCihód i WielichOlWo znaleziony zostął pr:zez T. Mar':'
cinkiewlcz {informacja ustna) 'W o.brębie serii Iwielicho,w skiej następu
ją,cy zespół megaspor:
Trileites utilis M arc.
Trileites pinguis (H a r r i s) P o t o n i e
Bacutriletes tylotus (H a r r i s) P o t o n i e
Maexisporites misellus lVI arc.
Verrutriletes sp.
Horstisporites sp.
.obecnoŚĆ SIkaa glinkowych, sferolitów syderytowych i smug węglis
tych :..:..-. 000 naj istotniejsze cechy serii wielicoow.skiej, stwi,erozane we
wszystki,c h punktach jej. występowania wzdłuż monok!liny przedsi.lde,ekiej. Seria ta jest jednak w innych otwo.r.ąch zazwyczaj ' cieńsza (10 +
30 m) niż w Książu, a w zachodnim o.bszarze mono.kliny. (OŚDO, Gorzów)
ni'e występuje być mó~e w ogóle, wskutek późniejszej ero:zjL . O tym, '
.że erozja tych warstw bez ,wątpienia miała miejsce świadczą spotykane
Hc.znje w dolnych piaszczystych kompleksa!c,h liasu grudki glinek oraz
,białe spoiwo. kaolinorwe.
Warto ponadto podkIleślić, że wza,ehodniej ,części monokliny utwory
IW fa'cji serii wielicho;wskiej (.glinkowe ze sferolitami) poja,wiają się również w najmższym liasie (seria mechowska dolna), 00 zostało, p<ln.adwszelką wątpliwość stwierdzone przez :znalezienie w ich obrębie >lub po!lliżej
nich, . w. Ośnie i Międzychodzie, Nathorsttsporites hopliticus J u n g
(T. Marcinkiewicz, T. OrłoWska Zwolińska - informacje ustne). Współ
występOIWanie o.bu serii glinkowych w jednym profilu wiertniczym znane j,est IW. Międzychodzie i Zbą:szynku. Dalej ku zaeho.dowi (Gorzów,
Ośrio, jak również otwory na terenie NRD) utwo.ry glinkowe .występują
. tylko. w serii mechowskiiej.
'
.
Ilość sferolitów w serii wieHcho~kiej i mechowskiej dolnej, j.ak
.ó tym mogą świadcty'ć dotychczasowe skąpe obserwacje, wyd~je się
zmniejszać w kierUnku północnym. W pr2ieciwieństw:ie do bardziej ,;we~..,
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nętrznych" (południOfWY1ch) punktó.wna m&.okli'llie przedsudeokiej (Ośno,
Zbąszynek, Wi:ęIichowo), skąd znarne są wkładki Z'bityc:h syderytów siferoiW oiflworaCh bardziej . "zewnętrznych" (północnych), takich
Międzychód i Książ, sfe:rdlity lWystępują W zasadzie w 1"O'Z-

litoWyJOtl jak Gorzów.
proszeniu. .

Kwestią otwartą pozostaje paraleli:ziłcJa serii. wie:IiooowSk1.ej :z najmłodszymi

ogni,wami retyku IW północnym obrz.eżeniu basenu sedymen:tacyjnego, a głównie na lPomorzu Zachodnim. Brak jest tam utworów
glinkOlWYch, a 'cytowany poprzednio zespół megaspor został. tam znale- '
ziony (T. Marcinkiewicz, 1962) w kompleksie zbudowanym z ciemnych
łupk-óJw ilastych (za:wierających w śladowych ilościach sferolity) or,a:z
z ja:snych, kwarcowych, różnoziarnistych piaSJkOlWcÓIW; kompleks ten
leży, podobnie jak glinkowy, w stropie pstry,ch lWarstw zbą:szyneckich.
We wspomnianej już -pracy. (R. Dadlez, 1962) starano się prredstawić
pogląd, że ten ostatni komplekS jest ni,ec<) młodszy od utworów glinkowydh, które pierwotnie wyścielały całe dno basenu i zostały usunięte., .
przez erozję. Dopiero jednak następne wiercenia będą mogły l'O'z.$"zygnąć, czy wspomniany kompleks nie jest tylko facją serii wielichowskiej.
Do tego czasutTzeba wstrzymać stosowanie nazwy serii wielichowskiej
również i 'na północnYm obrzeżeniu basenu.
Seria zbąszynecka (466,0-:-746,0 m) :zajmuje prawie dWie
trzecie miąższości retyku w Książu i jak dotąd nie daje się dokładniej
podzielić. Osadem . panującym w tej serii sąniewarst:wowane iłowce gruzłowate, często wy:kazują'ce teksturęzlepień,cowatą i przechodzą'ce w zlepieńce iłowe (iW sensie terminu użytego po mz pierWszy przez S. Z. Różyckiego, 1958), skały rozsypujące się na odrębne toczeńce ilaste, :zazmyczaj kilkucentymetrowej średnicy. Na ogół w całej serii twystępują rozpl'Oszon.e drobne -(zmykle Ś;rednicy kilku milimetrów) otoczaki wapieni
i dO'lomitów,a po.nadto wkładki zlepieńca złożonego 'Z takich samych .
otoczaków spojooych substancją ilas~arglistą. Barwy tych wszystkich skał są pstre z. przewagą różnyCh odcieni >CZe:nwonej i fioletowej .
.' W partiiŚTOdkowej (w granicach 587,0 -:- 622,'5 m) występuje kilka po:ziomów iłowca silnie, choćnierownomiernieroolomityZOtWanego.
Jedyne . urozmaicenie w tej monotonnej pstrej serii stanowią wkładki,
ltilku- lub kilkunastOlIlletl'Olweskał warstwowanych bądź szarych, bądź
też pstrych, ale o odcieniach stono:wanych, nie talk intensywnych. We
wkładkach tych tra;fiają się ZlWęglone sz'czątki roślinne. W profilu K:siąża
stwierdzono pięć takich wkładek.
.
Dwie najwyższe wkładl,d, IWystępujące. tuż poniżej stropu serii zbą-. szyneckiej(472,5 -:- 474,7 m ocaz 492,0 -:- 493,6 m) Zbudowa!l'le są 'z iłIo!WlC<1
i - mułowca, CZęściOIWO piaskowca drobnoziarnistego, pgtrego;w niźszef
wkładce 'znaleziono drobne konkrecje limonitowe. W trzeciej kolejnej
wkładce (576,5+ 5.s7,Om) iłowiec podobnego typu prze~hodzi ku dołowi
w i'łołupekpópielaty z pstrymi plamami, nieco piaszczysty, z warstwą
zlepieńca zbudowanego z 'toczeńców iłowców oraz drobniejszych otocza..
kbw wapieni i dolomitóW.Ciwarta ,wkładKa (609,0 -:- 612,6- m) obejmuje
iłowiec żółtobrązowy i mułowiec piaszczysty szarozielony. 'Wreszcie pią~
tą, najwyraźniej wyodrębnioną wkładkę (670,7 -:- ~8'6,6m) budują mułowce z ·wtrąceniami piaszczystymi, częściowo. szare, częściowo ' szara,.,
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, pstre, ,podśc.ieloneszarym łupkiem :i1astym,a :niżej · pia:Skoweem wapn:is- '

•

I~

tym drobnąr- i średnioziarnistym, żółtawym i jasnoszarym, zawierają~
· eym toczeńce szarego. iłOlWca.
.
, ,
- Seria, zbąszyne<:ka w pozostały-eh punktaeh·· monokliny przedsudee-·
ldej jest , deńsza niż w Książu (rzędu 150 +.- 200 m), przy ezym w profilach, w których brak jest serii wielichowskiej, a na serii zbą:szynecltiej
spoczywają bezpośrednio l,ltwo.ry liasu .trzeba się oczywiście :liczyć
· z·erozyjnym zdarciem jej najwyższej · części.
Opisane IW pTofilu Książa . wkła'dki skał warstwO/WylCh notowane są
również iW pozostałych profilach IW zbliżonymrozwdju (główni'e mułOlWce, iłowce i iłołupki)~ Jednak korelacja ich z profilem Książa nie jest
łatwa z uw:agi. na lateralne zmiany ~kształcenia i musi być jesreze
· o.becnie traktowana jako. prowizoryczna (fig., 2). Prawie na pewno. brak
jest ,w pozostałych profilach dwóch najwyższych wkładek; wkładka trzecia prawdopodobnie wraz z ICZWarlą łączy się ku zachodowi IW jeden po, :ziom. iNajłatwiejszą do !ko.relacji :Wydaje się być piąta wkładka, która
j~akże może się z kolei dz,ielić :na więcej po.ziomów.
. Ogólnie rzecz biOlI'ąc wspomniane wkładki są świadectwemprzeni
kania w obręb facji gruzłOlWatych skał pstrych, wpływów z centralnej,
"łeżącej ku północy, części. basenu (por. R. Dadlez, 1962). Tam '00Wie.m
(Drawno, Suliszewo, Świerczyna)' falcja seriizbąszyneokiej jest zupełnie
:iruia - panują iło.wce warstwowane, Zwykle piaszczyste, z sieczką' roślin,
wśródktói-yich spo,tyka się podTzęd.ne wkładki pstrych gruzłowatych
skał ilastych bądź zlepieńców · węglanowych. Miąższość serii z·bąszynec
klej w tej facji jest wydatnie mniejsza i wynOsi około. 50 + 100 m.
Po drugiej (północnej) stronie tej ostatniej stTefy'fa(!jalnej rozpościera
się znoWu obszar facji gruzłQwato"';zlepień'cowatej, pstrej, z podrzęd..,
. nymi wkładkamiiWarstwowanymi (Mechowo.), które dalej ku północy
nawet całkiem zanikają (Jarlwwo). Seria zbąszyneoka równoznaczna jest
w tym o.bszarż'e z ,cY'klami C i D aktualnego. podzia.łu retyku z Mechowa
(R. Dadlez, 1959), a miąższość ich jest rzędu · 100 m.
.
S e r i a j a 'r k o. w s k ą. . w Książu (746,0 +864,4 m) jest niemal trzykrotnie grubs'za niż w :in:D.ych dotąd znanych profilach retyku, wykształ
cona na ogół nietypowo i wyraźnie dwudzielna. Część górną (746,0 +
827,9 m) znamidlIluje przeplatanie się gruzłowatych, ilastych skałpSitrych
z wkładka:mizlepieńców węglanowych · (ale bez tYPOtWYch' zlepienców
iło.wych) oraz skał :warstwowanych, przeważŻlie szarych i zawierających
. , sieczkę roślinną. Te ostatnie. utwory· są to: iłow<:e 'łupko.wate, Ciemnoszare, popielate i szarozielone, z rzadkimi żółtymi plamami; iłowce mu· łowcowe słabo warstwo.wane, pstre, gdzieniegdzie przerośniętedolorili
tern; piaskowce częścio.wo.m.ułOlWoowe, jasnOszare i szarQwiśniowe, słabo
wapniste, z toczeńcami ilastymi · i smugami iłowca pstrego; piasko,wce
drobnoziarniste i i'óżnozia.rniste, szare i szarożółtawe ze smugami ~up
ków szarych i wkładkami zlepi~ń,ca , zło.żonego z otocza'ków iło.wca, wapienia idolami t u . .
. . '. .
.
" .. ..
,
Do.piero dolna część serii jarka.wskiej w Książu' odzna-cza się charakterysty,cZŻlymicechami litol9gicznymi, które SiWego czasu pósłużyły
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wyodrębnienia tego. poziomu (R. Dadlez, 1957, 1962).
dolomityczne na ogół słabo warstwowane, pT.zeważnie
fioletOlwoc.rerwone i Uliowe, podrzędnie :zielQne i Szare.' Zawierają .one.
smugi, wkładki i przerosty dQlomitu, a niżej mułowca i piaskowca pylastego, dolOmitycznegO', jasnoszarego i beżowego. W .górnej części spotykane są rozproszone ja,sne aQidy dQlomitycMe oraz rzadziej smugi
i wtrącenia oolitu dQlomitY'GznegQ, a ponadto smugi zlępienoowe zbudowane z drobnytCh żwirków jasnego dolomitu.
.
.
. Opisane wykształcenie serii jarkOlwskiejznamienne jest dla całegO'
obszaxumo.nokliny przedsudeckiej z tym, że w po'zostałych profilach
miąższość jej waha się wgrankaCh 40 -;-.50m. Szczególnie silnie zredukQwana(od kUku do 30 m) w.stosunku dO' profi'lu Książa jest jej część
górna, w której przeplatają się skały warstwowane i gruzłO'wate. W czę
ści dolnej skały dolomitowe i dolomirowo-oQlitowe od~ają rolę pod-

jako podStawa do

Tworzą ją iłowce

rzędną.

Dalej ku półno.cy, w niecce szczeciflskiej i parantyklinorium pomorskim główny trzon serii jarkowskiej (jest tO' górna część cyklu A i cyklu B IW profilu Mechowa) stanowią tłQwce dolomityczne złelone,szare
i ciemnoSzare oraz dO'lomity ilaste jasnosZare, .71W~kle z dość znacznym \
udziałem oolitów, które w północnej części basenu (JarkowO', Bobolice,
Skórka) twO'rzą często odrębne j dość grube pakiety.
Se r i a: . d r a, w n i e n s k a (864,4 -;-. 898,9 1IIi) Składa się w Książu
z iłowców słabo warstwOlWanych, przeważni.e czerwO'nych, z wkładkiHrii
piaskowca drobnO'ziarnistegO' i z wpryśnięciami gipsu i anhydrytu. Wpry;,ś
nięcia te (wtórne) są cechą szczególną profilu Książa i nie są Iwinn~lch
profilach znane,
W całej zachodniej części niżu seria drawnieilska O'dznacza się zrrii~en
ną miąższością i zmiennym wykształceniem, różnym niemal wkażd~ym
profilu. Są to niekiedy iłowąe słabo 'Warstwowane .p stre, zbliżone ~)iQ
iłowców serij. jarkowskiej, a1e: nie .zawierające oojdów i żwirków dol~,
mitycznych, innym razem są to pstre (niekiedy o barwie inten~Tl1ie
ceglastej) iłowce niewarstwOlWane,czasem z przerostąmi doIO'Illi,j·tów;
kiedy :indziej wykształcona jest w tym horyzoncie seria piaskO'wców
czerwonych drobno- i średnioziarnistych; zdarza się również,żt~ seria
drawnieilska iN og6le nie występuje, a seria jarkowska spoczywp wprost
na serii siarczanolwejgórnego -kajpru.
.
.
W niektórych profiladh retyku, poniżej tak wykształconej, 'serii malWnioe:ńskiej {sensu stricto) stwierdzono jeszcze jednO' kilkum.:trowe ogniIWO przejściO'we w postaci iłowców dolomity'cznych szaryr.:b, które rozwojem swym przywminają skały podściełającej je F~jprOlWej serii
zsiare~mi,ale poprzez występOIwanie przerostówdoiomitu b",żQwego
i . smug :zlepien'cowych nawiązują do wykształcenia , og;n1w lWyższy~h.
Za!liczane ,one były dQtychczas do kajpru. Znaleziei:tif~' w nich (w profi1il.
OŚI1a) sporomorf z zespo'łu charakteryzującego serh~ jarkowską (T. Or~
łOlWSka ' Zwoliilska informacja ustna) skłania j,ednak do przyjęcia
możliwości, że ogniwO' to należy do retyku. Sta,nolwiło by ono wówczas
dOlIną, część serii drawnieńskiej.

,...
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OPISY PALEONTOLOGICZNE
FAUNY
.
.
, Rząd Forami.nlfera!
Rodzaj HlIperamm4notdes d u s h m a n et Wat e r s. 1928

Hyp~ramminoides

Sp.

tabl. I. fig. 4
:M a t e rla ł: 3 oka.zy.

w y S t ę P O W a n i e: otwór wiertniczy Dra!WDo geo 2, seria zbąszy
necka, głęb. 1211,0 m (ŚI'OdkOiWy retyk); jiW. głęb. 1296,0 m I(dolny retyk); otwór Wiertniczy Ksiąz IG 2, seria zbąszynecka, głęb. 511,20 m
(środkowy retyk).
'
Rodzaj Mesoen4pthllra D a I n. 1956.

Mesoimdothyra Sp.
tabl. l. fig. 5, 6
Materiał:

w

yS
głęb.

2 Okazy.

t ę P O W a n i e: otwÓT wiertniczy
587,0 m (<;łolny retyk).

ROdz.e.J Dłplotremłna 'K r .lstan -

Ksią:ż

IG 2, seria

zbąszynecka,

TOllman,n. 1960

Diplotremina ,Sp.
te.bl. l. fig . 7
Ma" .terlał:

3 okazy.

W :9' S t ę P () iW a n i e: otwór Wiertniczy
głę"b, 845,1 m (dolny reltyk).

Ksi.ąż

IG 2, seria jarkowska,

l'od~~Tome.da Ostracoaa
'
Rod' zaj DaTlDłnuZa B r a d yet Rob e r t s o n • . 1885

Darwinula liassica (Er o d i e, 1843)
tabl. l, fig. 8
\
1894 D'lArwtnuia Zwswa (B r o d I e); T. R. Jones: Rhaet1c anG Lie.ss:l.c Ostre.coda. p. ,1 62-163.
ta;bi.., IX. fig. 1 a---c.
Daruh-lnuZa Zła8słoo var. mator J ,o n e s; dlttO. p . 163. tabl. IX. fig. 2
,
1951 Darwłfi!.uZa sP. 800--804 W I c h e r; O. A~ Wicher: M1krof0S8Wen des n1eht me.r1n~n RAt.
p. 758. \::a bl. 1.
.
.
1953 DąTlDłnuit" zta8stca (BroG '1 e); R. W1ll: OberkeUIPer In NW Deutschland. p. 74-7'5. tabl. 11,
fig. 19--22" \tabl. 21 a. fig. 2 (nr ,l).
M a t e r I a ł:

w.

kllo.1I:e.dz1eslą t

okazów.

\

y S t ę P O W '~ n i e: otwór wiertniczy Ksiąź IG 2, seria , jarkowska,
~'bąszynecka (do,lny retyk) oraz ', górny kajper; otWór Zbąszynek, seria
zbąszy.rieclta. (doh.W !retyk); Mwór OŚIlO IG 1, seria ja:r'kOlW'Ska. (doJny retyk); otwór DralWl1.0 .geo 2, seria zbąszynecka (dolny l'etyk); otwór Gorzów Wl!kp. IG 1, St:'ria jarkowska, zbąszynecka (dOIlny retyk) oraz górny
kajper.

.

! PodaIny w artykule wyk .w; ' n~ektóI;'ch ·tylko form ·m1krofauny·' retyck1ej m.oI8łwyłąc2lIlle
na celu zasygnaUzowanlelch Obecności na ogólnym :tIe ,rozwM:ań Uto- I blostratygrl!,fleznych.

.
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Darwinula globosa '.(Du f f., 1842)
tabl. I, fig. 9
1894 Darwinula ' globosa (-Ou;ff.); . T . R. JOllIeIS: Rl:!Ja,ęt:I.c amd IJIIass1c. 08'l:4'aiCoda.,p. J«!.-4.
tabl. IX,fig. ,3; 4 a---.b
.
1953 Darwinula globosa(D u f f.) ; H • .Wlłl: Oberkeuper in NW Deutschland, p . ' 7&-77, tabl. 11c,
fig. 23-25, tabL 21a, fig. 2 (nr 2).
lo{ a t er 1 a ł: kHk8.dztes1l!!tokazów.

W y S t ę P O w.a

ni

e: otwór wiertniczy &;iąż ' lG 2, seria zbąs.zynecka
(dolny retyk); otwór Omo 10 1, seria jarrkowska (dolny retY'k); otwór
Gorzów Wlkp. IG 1, seria zbąszynecka {dolny retyk). .

• BodzaJ Notcicythere, W III, . '1953

Notocythere mediiLexcelsa Will, 1953
tabl. I, fig. 10
1953 Ńotocythere media ezcelBa W iII; H. wm: Oberkeupar.
. . tabl• ..11b; fig. 7-,-8, Ue, fig. &-9, 21a, fig. l (nr 4).
M a li r i ał: kHkadzl.es1iłt okazów.

1.n

N:W Deutschle.nd, p. 95-96,

e

W y s t ę P o W a n i e: otwór wiertnicZy · Go,rzów ,Wlkp. lG 1, seria
sz,ynec~a' '(doliny

zbą

;r,etyk).

Gromad:a Lamellibranchiata
ROdzinll Pachycardiidae C o x, 1961
Rodzaj Unioni tes W.1 8sm an n in lo{ 11 n st er, 11141
(= Anodonta auct. :, AnopzOpJz.ora Al bert i ,l864 = 'Unio1ia POhUg, 1880 =
C os sm a n n, 1897).

Anooontophora

Unionites posterus (JJ e fi ne'r et 'F r a a s, 1859) nom. CoTT'OOI;.
tabl. IE, fig. 11-13
1856 ..UI1Sl.cb.ere Bivalve" <F.A. QU1lll9tedt. Der Jura, ,p. 30, ta.bi. l , fig . 32.
1859 AnDdonta postera i:> e f f n e r et F r a a s; C, Deffner et O. l'1raas: Jura . Versenkun.g,
,
p.~10.
.
.
'
.
.1862 Leda de/Men OiPP. S u es B. (,;". Anooon.ta poatera D.F.); A. Schłonbach. Grenze .zw. Keuper
,
und Lias, p; 15&-59, tabl. HI, f~g. 3 a---.c. '
1871 Anoplophora postera (Deff. et F:raas);D. Brauns: DerU~tere Jura, p . 3&-40 (aXel.
synon. pal'te).
.
1953 Anod,cmtop1iora postera (D e f f. et F r a a s) ; H. Wlll: · Oberkeuper in NiW· Deutschland,
p. U&-121, .tabl. 4 (fig. 8 a---.c), 8 (tlg. 4); 20 b, ·
M a t e r i a ł: 7 o&azów, Muzeum Lnstytutu GeologicznegO Warszawa, ColI. loG. - 763. II. 1 (wi,ercenie . Ks1ąż IG 2, głęb. 789,5m) , ser1& jarkowska; I.G. - 7'63. II. (1-5, jw., głęb. 787,3 m);
, I.G. 763. n. 3 (wiercenie Drawno Geo 2, głęb. ' 1287,2 m), serta zbą,szy~ecka.
Wymiary

W

mm:

1O.763 .IU

(D) dj:ugość (lenght)
(W) wYsokość (hel.ght)
(G) . grubość ,(th1ekness)
,

IG.763.]l.2/1 .

.34,3
.1:5,8 (MB)
4,3 (0,12) •

29,6
9,3 (0,31)
,4,1 (0,14)

IG.W3 .lI.ap
37,8
15,0 (0,40)
4,7 (0,12) .

IG.763.lI.3.
14,4
6,0 (0,42)
2,4 (0,17)

.

O P i s: ośródki skorupek oikaiZóW tego. gatunku są shlnie wydłużone,
o za.Qk!rąglonym .~czY'cie .skierowanym ku przodowi . .Przednia część sk<r
rupki jest na ogół bardzo krótka, chociaż u szeregu osobników tego ga. ' Cyfry podane wnawilliBa.ch proodstawlajl!! wa.TtOŚć stosunku wysokości. i grubo~' skorupki
wodnl1a!l:e.niu do jej długości,
.
NumI>ers
iparentheseS sh()wth~ percien,tage relat~on of . hetght tothe le:ii.ght · andof
thlckness to '. thls lenghtof a valve.

.in.
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tunku stopień jej iWYdłużenia . uLega duźym .zmianom. Jest . ona dosyć
mOcno wcięta w części przedszciytowej i zaokrąglOiIla. Część tylna sko:rupki jest kilkakrotnie dłuższa od przedniej (średnio 2........-4 razy, a nawet
w niektórych przypadkach 7-krOtnie). Brzeg grzbietowy i brzuszny biegną prawi·e równolegle do siebie,' następnie w okoJicy syfonalnej dość
ostro załamują się (głównie linia brzegu grzb~e1;olwego) tworząc·. tępy,
kójkątny brzeg tylny. Od szczytu w kierunku tylnego brzegu przebiega." '
niezbyt silnie zazna:czają'ca się uko-śnie ,biegnąca ' kraJwędź. Największą
· grubość skorupka osiąga w części przyszczytowej lub nieco· za. szczytem,.
· w odległości 3/4 ;wysokości skoł"upki. Liirie ,p~zyxostOiwe są " wyraźne,
zarówno na małych, jak i duży·ch oka'zach. Są one dosyć drobne i gęsto
rozmieszczone, łą,czą się · też w . grubsze wiązki.
lJ wag i: Po:m:iino bogatej literatury poś'więoonej anatlizie tego g.a- .
tunku stanowisko systeroatyczne Oraz precyzja· definicji .tej formy da..,.
· lekoodbiega. od ideału r jak dotąd jest jeszcze niewystarczająca. Teoretycznerozwa.ża.nia dotyczą'ce przynależności systematycznej fonn zaliczanychdp'rodzaju Anodontophora przeprow.adził ostatnio L. R. ' Cox
(1961). Autor ten udowadnia priorytet naZlwy D;nionites, nadanej 'W 1841 r.
przez H. L.Wissma.naanoo.ontoforom dolnokajprowym. W tej sytuacji
nazwy A'liodoma auct., Anoplophora A l be r t i, 1864:, Unio'f/,a P o ih lig, .'
1880, Anodontophora C {)f.s S m a n n, 1897 -.:. należy uznać w konsekwen'cji za synon.imynaz,wy rodzajowej Unionites. !Piel'lWszy opis tej formy.
dokonany przez C. Deffnera i O. Fraasa '(1859) tpOsiada zasadniczy man-:· \k,ament; jakim J~ brak · rysUlIlku nowo utwor~egogatun!ku, przy .
czym jego zakr,es 'został przez autorów tego gatunku potraktowany bar- .
dzo szeroko. I tak' według ' cytowanych autorów gatunek ten odróżnia
się od dolnokajprO'Wego Unionites letticus (Qu) jedynie późniejszym występowaniem (piaskO'Wiec lx>-ne-bedOlWY retyku), z drugiej jednak ·sj;rOllly
C. Deffne:r i O. Tha:as utożsamiają· go jednocześnie :z Idolnokajprowym
· gatunkiem C. Schaurortha: "Clyd()phorus"goldf-u,ssi, v.ał". gemina. oraz
· wykazują duże jego podobieńS,twa zniektórymi gatunkamLŚI'OidkOlwo..:.
. retyckimi. !Późniejsi badacZte w. konsekwencji tak .szeroko pojmowanego '
g.atunkunie mogli też jednoznacznie sprecyzować zakresu tej formy .
.· Nie jest również wyjaśniOlIle powiązanie Unionites posterus (De f f.,
F r a a -s) ze :zbliżonym, do niego a nawet ·często łączonym z nim ' gatunkiem Ch. Moora (1861): "Pleurophorus" elongątus - stanoiwiącyril przewodnią formę dla kantoctOlWego' retyku Anglii. Za lektotyp gatunku
U. posterus Deff., F'raa:s) tpOWSZechnie uważa ' się formy opisane
izilustmwane przez A. 'Schlonbacha (1862,' tabl. III, fig. 3 a-c). pod
. nazwą Leda Deffneri (O p p. S u e s s~ 1856).
.
.
·
Okazy 'z retyku zachodniej Polski nie wykazują . zbyt dużego podobieństwa do form zilustrowanych w pracy Schlonbacha (op. cit.). Niektóre .z ni'ch, jak np. oka'z '0011. IG 7·63.11.1 (vide tab!. II, fig. 11) zbliża
. się dośrodlroworetyckiego gatunku "Pleurophorus" elongatus M Ol o r e
· (vide Ch. Moore, 1861, tabl. XV, fig. 14-15; W. J; Arkell, 1933, tabl.
XXIX, fig. 15). OdTóżnia się jeldnak od ' niego brakiem diagonallnych
żeberek biegnącydh od szczytu ku tyłoiWi skOlrupkP.
.'
. .
3 Wl\Pomnlane ' elementy jak mo!lina sądzić z niektÓfYch reprodukcji okazów tego . g8ltunk:u
(vIde Oh. Moóre, :1861, tabl. XV, fig. 14; W. J. Arlrell, 1933, tab!. XXIX, fig. 15) me mwsze .
Jednak sąwYTaźnle Wykształcone.
.
.
.
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Okaz zwiercenia 'Prawno gro 2 (colI. LG 763-II.2/3, tabl. II, fig. 13)
jest iliemalże identyczny z retycką fo:rmącytowaną przez F. A. Quen· stedta (1856), ' która jest ·włączana. powszechnie do synonimiki gatunku
U. posterus {vide C. Deffner etO. Fraas, 1859; D. Brauns, 1871j H.Will,
1953).
'
..
.'
Szereg : podobieństw wykazują również n.9SZe okazy z fbrtnami
U.' posterus zi[ust.rowanymi IW' pracy H. 'WiHa' (op. cit.) .. Potyczy to
· głównie okazów pl'zedst.awiooych· ilatabl. IV, fig. 8 a----c. (H. Will, .
op. dt.). Różnice wyi-ażają się :niekiedy większym stopniem wydłużenia
tylnej części, skOlrupk'i oraz nieco odmiennym zarysem jej tylnej .krawędzi. Jednakże tego typu zróżnioowanie moZn.a zauważyć nawet wśród
, naszegO' materiału fa'lllllistycznego.. , Nie ma pewilJoŚci, 'czy !I'ÓŻnice te są
lW)'Illikiem zmienności .osobniczej iW O'brębie jednegO' gatUnku, czy też są
one WyMzem odrębn:DŚci tych' form . w obrębie podgatunku 'lU!bolClmiany. ·
Na1eży bowiem wziąć pod uwa:gę, że fizyczno-chemicznewarunki śro
dowiska życiQlWego tych form (zbiornik brakiczny) poodll.egały dooyć
częstym .zmianom (wpływy moiI'Skie, fig. 3), 'co · niewątpliwie ' mogło
wpłynąć na ' z:r6żnioowanie :stopnia przystosowania się poszczegOlnych ,
osobników dO' tych zmian, ' a co w konsemwencji mogło uwidocznić się
Większą zmiennością . niorlO'IO'giczną skorupek. .
.
~teTiał faunistyczny z Polski jest niezbyt Hczny ina o.gół nie najlepiejzachowany'- TrudnO' też na jegO' podstawie wyciągać jakieś zasad,·nicze wniOSki systematyJCzne .dO'tyczące . tego od, dawna :znanego" alle
jak dotąd jeszcze dOlkmdnie :nie ' sprecyzowanegO' gartu.nilru.' Słu:sm.e też
wydaje się twierdzenie H. Willa o potrzebie przeprowadzenia gruntow. nej, paleonto[ogiCznej rewizji fauny unioriitewwej kajpru i retyku, co
jest Ikooieczne dla jednoznacznegO' sprecyzowania zakresu pos~gól
ny.ch 'gatunków i ustalenia " ich zmienności i rozprzestrzeniania ' pionowego.
"
"
Ro'~przestrzenienie: Unionites posterus (D e f f n. ,et F r a a: s) jest .
pospolitą, przewodnią fO+mą dla Steinmergelkeuper (= górnego kajpru
sensu gertmanica) połwdniorwo-zachodnich (Turyngią, Frankonia) i p6ł
nocno-zachodnich Niemiec; Często występuje on tam: masowo" twocząc
miejscami całe ł,ą:W'1ce ("Gurkenkern-Schichten"). H. Wi1[ (1953) na
podstawie występorwania tej formy' wyróżnia w obrębie . serii "Stein, mel'gelkeuper" (ddlny Tetyk w ujęciu ' polskim) osobny po.aiom (:poste, ra - Schichten.), ~jąc . ją za przewodni gatunek dla tego odcinka
stratygraficznego.
'
Unionites posterus {D e f f n. et F r a a s) uZIlalwany jest powszech-:
nie m fomn.ę cllalrakteryzującą typolWe ŚTOtdorwis!ko braki.ic.zn:e. W re'ty1ku
Książa forma ta występuje j,ednak razem z małżami Modiolus 'C?) sp .
. i Cercomya sp., co poz.wala przypuszczać, że gatunek ten mógł również
przebywać w śrOdowisku 'brakicznympodlegającym wpływom morskim.
w y s t ę P o w a n i e:' Omawiany' gatunek stwierdzony zootał 'po raz
pierwszy 'W obrębie serii jal'kowskiej (dolny retyk) w otworze wiertniczym Książ IG 2 oraz w serii 7lbąszynecldej w pl'ofi1u lW'ie!l'lCema DralWJlo
geo 2 (dOllny il."etyk).
Rodzina Mytiliaae L a m a rek
Rodza.j Modłolus, r. a ma rek, 1799
(= Mod.łoZa

tLa m a. rek,

1801)
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Modiolus {?)'sp . .
tabl. II, i~; H
J

Materiał: l okaz (oAr6d.ka) , Muzeum Instytutu GeologlcmregO · W8II"fIZa.W6i, 001l. IG '163. II. 4
(wiercenie ~ 10 2, głęb. 789,5 m) seria Ja.rkowska. (dolny retyk).
.

Wymiary w mm:
.

długość
wysokość

grubość

(D)

(,W)
(G)

(Okaz UBZkodzony)
30,0 . .
.
5.0

. O P i s: Skorupka wydłużona, strooia grzbietowa doSyć duża, Jagod"'; .
nie ;wypukła; osiągająca :największą wysOkość 3/'5 iWi.elkości skorupki.
Tylny m-zeg o zary\S1e wąsko-<l!W,alnym;riiezbyt , tępy, ' brzuszny brzeg.
niewidoczny :ze względu na :zniszczenie ' ~ej części skorupki. Przedni '
brzeg i szczyt jest l"Ó'WIlleimOCDo uszkodzony, (:O. stwar.zadodatkOlWe
trudności przy poprawnym sklasyfikOiWaniu tego okaiu 'j zaliczeniu go
do jednego. z dwóch21bliżonych do. 'Siebie rodzajów Modiolus i Mytilus~
Ornamentacja składa :się ' zgęstych linii przyrostowych.
U ·wa -g a: Rodmj ten do.tyChczas byłsporadycz.Die. łtylko :wymienJi.aIiy
z dolnego. retyku facji germańskiej. Ewentualne pokrewieństwa omawianej fo.rmy :z innymi~ znanymi z retykt,l ---, sątrudile do. ~eny,
ze względu na f:ragmen.taTyczność ~'chowan:ia oka'z u ż Książa . W pew"'; .
nym jednak stopniu oka'z ten wykazuje podobieństwa · do gatunku
Modiolus minutus(G o 1d f.) '.
.
.
.
.
. 'z faktu występOlWania tej formy w dolnym retyku Książa można
wysunąć przypuszczenie, że obecność jej w zbiocnlku brakicznym
(Q czym np. świadczy współwystępOIWanie fauny Unionites posterus,
braJdcznyohmał:żo:ra'c2lków itp,) dowodzi istnienia iW .tym okresie wpły;,.
wów morskich.
'
Rodzina Laternulid.ae G r a n t, G a l e
Rodzaj Cercomy4 A g as s U, 1843
(= PZatymya A g as s.l z. = Anati1!a auet.)

Cercomya Sp.
. tabl. II, flg. 15
Mli.te..rlał: 1 okaz dWUBkorupowy. Muzeum Instytutu Geologicznego. Warszawa.
763-n. 5 (wiarc. iKsią:!; ]Q 2, głęb: 787.3 m). seria jarkowska (dolny retyk).
okaz ~odzOny
Wymiary ' w mm : długość (D)
.
wysokość (W)
10.4'
grubOŚĆ {Gl
3,2

Coll.. IG

O p i S: Okaz zachowany iW ' post.ad uszkodwnych ośródek ' dwóch
skorupek (prawej i 'lewej). Część prz~ia skorupki nie jest żachOlWalia.
Łagodnie wznoszący się sżczyt jest niewySOiki, a j-egoczęśćterminalna
jest również uszkodzona. Tylny odcinekskocupki jest długi,poc.zątko'W~
, ModioZus min'l/,tus' (O o l d f .) Jest gatunkiem niezmiernie rza.dko cytowanym iii pozl!omów starszych od środkowego retykU (tj. poziomu RhaetaviC'UZa oontorta) , Podaje go m.in:
A. JUngst (1929) iii Seeberge kjGotba ,'z dól.nego retyku (Ka), poniżej stanowiska z Uni<mitfl8 '
posterus • .
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z wyraźnym wcięciem iW ,częścipozaszc.zytoW'ej, w 'części.syfonalnej
spłas.zcza · :się i łopatowato rozszerza. Ornamentacja -charakteryzuje . się
obecnością owalnie M7Ydłużonych, koncentrycznych · linii przyrostowych. ·
Największa grubość skorupki zaznacza :się nieco za szczytem, iW połowie
jej

"
.
..
.
.
. ,
.
U wag i: OIimwiany okaz, ze względu na swój niekompletny stan
za'chowania nie 'z~ OIZIliaIC1JOIIly gatunikowo~ J edna!kże fakt występowa
nia tego 'rodzaju w osaJCia'Chdolnego retyku zachodniej Polski wymaga
podkreślenia. Dotychczas rodzaj Cercomya nie był wymieniany z dollnego il"etyku facji gelIDlańskiej 5 - cytomany był . natomiast {Cercomya
praecursor (Qu), C.' su es si (Opp) ze środkowego :rety!ku (poz. Rhaetavicula
contorta) Niemiec, Anglii (videF. A. Quenstedt, 1856; M. Schmidt, 1928;
R. .V. Melville, 1956), można więc sądzić, że om8Jwiana forma, podobnie
jak 'Wy'stępujący m pobliżu niej rodzaj Modiolus.,- mogą stanOlWić
element faunistycŻIly obcy środowisku brakicznemu, ': który mógł do-·
trzeć do retyckiego zbiornika w rejonie Książa. w momencie nawiązania
bliższej łączności 'z basenem morskim.
Wys t ę po wan i e: Okazy rodżaju Cercomya zna1ezi<m.e zostały
w wier,ceniu Książ IG 2 na głęb. 787,30 m w serii jarkowmej (dolny
retyk).
'
.
wysokości.

UWAGI STRATYGRAFICZNE
. SpągOlWe partie osadów retyCkich w Książu (niższe części serii drawnie 'wykazują obecności fauny. Za'pewne ,typ zbiornika sedy~
mentacyjnego IW tym -czasie nie uległ większym zmianom iW porownaniu
z warunkami panującymi w górnym kajprze :(gipsowym). Natomiast
w :g órnej części serii dralWll1ieńs:kiej natrafiono już na balO0:2lO nieliczną
mOlI'Slk:ą mikrofaunę '(OI1lw!orili'Cez rodzaju Polytaxis). Bio1rącpod uwagę
fakt, że w najni.ższy,ch partiach nadległej ,serii jarkó:wskiej również
stwri.erdzona:została obecność ot'WloT'Ilic oraż występoiWanie typowYch st:ruJktUil" oolityC2lIlyICh -1lll0lŻna przypuszczać, że stanowi to 'W peWnym .mkresie 'kOntynuację:ingresji morskiej, ' zaJZIlia1czającej srię rw górnej części
sęriidrawni,eńskiej. Ingresja ta, jak się ,wydaje, osiąga 'Swoje maksimum
natężenia . W · dOllnej 'części serii jarkowskiej , (fig. 3)~ Doikumentują ją
maleziska otworrnic Diplotremina sp., Variostomasp., Foraminifera gen.
ind., zębów ryb Saurichthysitp. W wy:żJSzych ogniwach serii jaxlko'WSlkiej
za.rySOlWują się ponownie dwa po,ziOlm.y z za'znaczonymiwpłymami mor.' skimi. Niższy z nich -z awiera mi,eszaną faunę: Cercomya sp., Modiolus (?)
sp., Foramińifera gen. ind., ma'z br~czny :zespół małżów Unionites'
posterus (ID ef f n. et Fr a as), małżoraczków Darwinula liassica, D.
sp nov;, oraz oolgOlIlii cl1arofiWw. .,.
,
.
'
W okresie sedymentacji serii zbąszyneckiej (z wyjątkiem jej górnegoodcinka) :warunki środowi,gka wodnego zapewne . nie ulegają większym,
. zmianom. W zbiorniku ,b raki,cznym (środorWisko wodne ± mezohalinowe,
nieńskiej)

5 H. W1l1 (1953') z terenów · północnó~zachodD1oh Nieml13c !pOdaje , jedynie występowa.nie
(~, ' śrOOk:owej częśeipoz1Omu U. poeterus)małMw z rodzaju PŻeuromya (1) !ijl. ' oraz Myocon. chii ,. sp. NatoXD1a.st H~ 'JllI1\gSt (1929) z profHu Seeberge kjGotha. poda.je ponadto występowanie-

'I ,

Led4' fl,ejjnerl.
" ,'o'

'
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Tabela 1

Typy środowisk' wodnych
i związanych z, niJńi zespoł6wbiologlcznych
O!()OS

H. Hiltermann, 1949

I

°

wody

l

,A. Remane, 1958 ~

słodkie

, wody

~łodkie

ICharakterystyka biologiczna
organizmy słodkowodne,
w małych ilościach mogą
, występować brakiczne,

0,5
oligohalinowe

oligohalinowe

Liczne organizmy słodkowodne i ,bralciczne, obecność ' organizmów morskich euryhalinowych

3,0

5,0

~

;g

meiomezohalinowe

~
~

9,0 (8,0...;"';-10,0)

miohalinowe.

o

~ .

mezohalinowe

!j

pliohalinowe

18,0
30,0

;.,~

polihalinowe •(brachyhalinowe)

wody morskie
typowe

-o '"

>" 45,0...;. ...;-50;0
45,0...;-

-

+?O,O

Organizmy limniczne w
zaniku, ogranizmy brakiczpleiomezohalinowe ' czne, początek dominacji
organizmów morskich
eUhalinowych

brachyhalinowe

-o '"

~ ~

występujących 'ga-

tunków)

.g
;:?J

16,5

ilości

o

I'l

;.:::I
<II

~

Organizmy limniczne w
zaniku optimum rozwoju
organizmów brakicznyc;h
(ogólnie: silne zubóżenie

;.,~

~ ~

etihalinowe

hyperhalinowe

zubożałe o~ganizmy brakiczne, typowe organizmy
morskie

organizmy z grupy halobiontów, halofitów, halo.
ksCnów
'

.

/

tab. 1) żyje' nada!! autochtOilliczna mikrofauna bra!kicznYiCh małżo!l'acz~
ków, (DarwinuZa Ziassica, D. gZobosa, D. sp. nov., Notocythere sp. sp.), brakkznych iramienic itp. Okresowo do zbiornika, jak można sądzić, przedostaje się wraz z oscylacyjnymi ingresjami morska allochtoniczna
mikrofauna (Trocholina sp., Mesoendothyra sp., Variostoma sP., Semiin-:
'DoZuta (?) sp., Hyperamminoides sp.,. Foraminifera gen. ind.), mieszając !
się z zespołem fauny brakicznej. Podobnego charalkteru zespoły mikro- .",
~,aunistyczne Q elementach autochtonicznych typu brakiczri.ego (oogonie;.'· "
charofitów, bTakicznęmałżoira'czki Cytheridea) i elementach allochtcj...
. nicznych, morskich I~globigeriny, quinqueloculiny, . noniony), cy:t\lje
H. Hiltetmann (1949) z miocenu i eocenu IPrzedkarpada i Karpat fli~.

Retyk 'VI zachodniej Polsce

srowych, uznając je 'za charakteryzujące środowisko mero- i plio-,
halinowe.
Ba.OOziej sWobodne przedostawanie się
mocskich do zbiornika
brakicznego prawdopodobnie nie mogło tradykalnie zmienić pierwotnego
typu śrocbwiska. lWodnego.Wydaje się słuszne ' przyjmOlWlaĆ,' że zmiany
te zachodziły w za:kresieod typowego środowiska hrakicznego ± mezohalinolWego 6 (fauna wyłącznie typu brakicznego) poprzez śrQdowisko
brakiczno-iIllol'Skie ± pliO'hałtnowe (mieszana fauna iInorska i bra'kiczna) 6
aż do środowiSka ni~o :rnmSkiego, na pograrniczu tYPu brac'hyhaJinowego i pliohalinowego w przypądku sporadycznego a~e !wyłącznego
występowania w osadzie mikrofauny otwornicoWej '(fig. 3). Współwystępowanie ze sobą 'fauny morskiej i brakicznej można tłumaczyć cyklicz.,.
nością odnawiania si.ęzapewne bl.ilSkich połączeń basenu ·b rakicznego.
zachodniej (pofus:ki z· morzem, przy czym naJeży sądzić, Ze ;połącze.nli.e '
, zachodnie ze zbiornikiem brakicznym Niemiec utrzymywało się 'W ciągu
, całego !l."etyku mniej lWięcej stale (podobieństwo zespołu gatunków brakicznych małżoracżków i ' małżów). Okresowo zapewne następowały
PQłączenia zbiornika zachodniej Polski :z basenem geosynklina:l:nym
(karpackim?), skąd też mogła rozprzestrzeniać się fauna morska, wokreślonych warunkach mieszając się z autochtoniczną, iprzy.w.ią'~ą do
pieI'lWOltnego zbiOll'lIlika. faU!llą brakiczną. Koncepcja 1stnienia pc)'~ączeń
ze zbiornikiem mOtrS:kim Tetydy (poprzez na przykład aktywne rw triasie
połączenia przez . Bramę Sląsko-Morawską czy też połąiczEmie wschodnio- '
, ...kru:packi.e,~H. Senkowiczpwa, 1962; H. Senkowicwwa i A. Szyperko- .
-Śltwczyńska, 1961) opiera się między innymi na stwieI'ldzeniu lw retyku
zachodniej PolSki mikrofauny otwornioowej (Diplotremina sp., Variostoma sp.,? Semiinvoluta sp., tab. 2) poznanej dotąd wyłącznie z obszaru
Wschodnich Alp (E. Kristan-To!J.lmann, 1957, 1960).
Jest rzeczą znamienną, że cytowana wyżej miJkrofauna nię była do~
tychczas sygnalizowana z serii Steinmergelkeu.per i retyku Niemiec,
, pomimo przeprowadzenia na tym terenie szeregu szczegółowych anaHz
mikropaleontologicznych serii osadowych kajpru.i retyku (C. A. Wicher,
'1951, 1957; H. Will, 1953; H. Bartensfein, 1962). Gdyby nawet przyjąć,
że fauna ta rw Nie.mcżedh iW tych seriach występuje, lecz me :została
dotychczas jeszCze odkryta, :nawet wówczas mało pralWlCiopodroibne byłoby
przyjęcie :zachodniego czy pół:nocno-zachodniego,. głównego kierunku jej
migracji na teren Polski, mkładając 'zgodnie z panującymi rw Niemczech
poglądami (ostatnio wypowiedział się na ten temat H. Will, 1953), że
półą-czenie w dolnym retyku (Steinmergelkeuper) basenów germańskiego
i alpejskiego miało miejsce lw regionie tak ·z wanej 'Bramy Lotaryńskiej.
Odległość ponad 1000 km, stanowiąca. :w tym ujęciu najkró'tszę połącze
nie basenu alpejskiego ze 'zbiOll'nikiem dolnego retyku zachodniej .Polski
(poprzez całybase:n. gernn.ańSlki.), 'Wydaje się być staJnOlWC'ZO zbyt dUża,
aby mogły ją pokonać ingresjeclharakteru oscylacyjnego i związana
, z nimi fauna. Dodatkową argumentacją przemawiającą za przyjęciem
istnienia · połączeń ,b asenu polskiego z basenem karpackim jest kolejne
stwierdzenie jednego z wyżej lWYlllienionych rodzajów mikrofauny

wód

• Oba t 'e typy mniej wlęcel m1eszCZlł się w granicach odpowla.daJąDYchZllSolen1u Morza '
Bałtyckiego (3.0+.1~). '

'

r

Tabela 2

, Regionalne rozprzestrzenienie skamieniałości retyku zachodniej, pols~r
P6łnoc.no-Zach.

Wschodnie Alpy ,
1957, 1960;
Oherhauser, '1960

Niemcy
Wicher, ' 1951; 1957;
Will, 1953

Kristru!~Tollmann,
Skamieniałości

Zląmbach

Mergel

a
Variostoma sp.
Diplotremina sp.
sei:nlinvoluta sp.
Trocholina sp.
Mesoendothyra sp.,
Polytaxis sp.
Bairdia sp. (s. 1.)
Darwinula liassica (Brodie)
Darwinula globosa (Dujf.)
Darwinulasp.-nov.
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(Diplotremina sp. '. Mesoendothyr~ sp.), w dolnym retyku' północhego

obrzeżenia Gór SWi~tokrzysk.kh, a więc na obszarze położonym ba'tldziej

. jeszcze na BE od rejOtIlu Książa..
..
.
FaUna brahlczna rozprzestrzeniała się, co wydaje się dosyć peWi1e,
na teren PO'IsIki od iaJchodu.
' .
Masowe występowanie IW serii Steinmergelkeuper p6łnócno-zachod
nich Niemiec małżów.JIJJ,~es posterus (Gutkenkern-schl.dhten) · oraz
liczna, z,nacZJ;lie bogatsza, silniej nlzw"Polsc,ezróż.n:ioowana gatunkowo
i wcześDiej pojawiająca się mikrofauna bTakieżnych IIIiatioracików Notocythere (H. Wi'll, 1953) wskazuje, że basen 'germański mógł być dla
tej fauny Qbszaremmaicier.zystyni, z którego też mogła O'na swobodnie
rozprzestrzeniać 'się. ' . '
. ..
PO'zo~ją jeszcze do wyj:a.śnier.uia kryteria iWyOIdrębnienia w żachDÓ-'
niej IPolsceśrodkOlWegO' retyku i utoisamieniagQ 'Z poziomem Rhaetavicula . contorta. 1P0dSta.wowy materiał faunistyczny, na którym opal"to
wniQlSlki po'chodził z pi'ofii.lu retyckiego IW Książu 'Wlkp.Śl'OdkO'wy retyk
w fa'cji germańskiej Jest, jak Wiadomo, odcinkiem:z najsilniej zazna.czonynii' wpływami IIlo!l'Skimi. .W południO'wy,ch i półnOClio-zachodnich
Niemczech O'kreśla go bądź ,charakterystycZny zespół małżowy ż przewodnią R1gLE_a'Qj~ulą.._ć.QE-!~'!!~, bądź też dosyć uboga ·mIkrofauna otwornic zlepłeńoowatych:Ammóaiscus parvulusTen Dam; .A. wicheri
Ha [[' t., Proteonina (?) d.' compressa (C u s h., M IC C iUJ 1.1), P~ acuta
D u n n.,
Trochammina cf, inflata (M Q n t f.), Reophax . sterkii.
(H 81 e u iS i.), Glomospira gordialis (J o n
IP a' rke !l"), G. subparvula
Ba r t i inne (C. A. WiCher, 1951, 1957; . li. Will, 1953; li. Ba'rtenstein; .
1962). PodstaJwą wyróŻl1ienia 'w Książu i' na terenach sąsiednich środkO:
wego retyku są .zaobserwowane następujące fakty:- ...
.
l. WyraZnie :zazna,czające się iW górnej 'CZęści serii zbąszyneckiej
wpły<Wy morskie '(tab. 3), udolrumentoiwane obecnością poziomów zarwie-'

es,

rających

wyłąlcznie

morską mlktofaunę:

Hyperamminoides . sp.

'.(Ks:i.ąZ

IG 2, DrawnO' gro 2), Variostoma (?) sp., Mesoendothyra Sp., Bairdia ' sp.
(Książ 1JG2), Foraminiferci gen. i.nd.. (Książ IG 2; Gorzów IG 1). . .
.
2. Nieobecność iw ba,danym ordicinkuprofilu, występującego oozpo';<
średniO' . pod omarwi1aną seri·ą,brakicznego :zespołu m:i!k:r'OIfaUny dółnego
retyku: Notocythere sp. sp., Darwinula liassiCa (Bl'!odie), D. globosa
tD u f f.), D. sp. nQv. Fakt ten jest godny uwagi z tegO' również względu,
że lWarunki dO' T02JWQjU tego typu fauny w środkowym retyku zachodniej
PolSki :zapewm.e nadaJ. dSt:ni:ały (fig. 3).
3. Występowanie limnicz.nydl osadów z :mikrO'f.lorą górnego retyiku
(seria wielichowska); leżących bezpośrednio na serii z otwornicami. .
StWiendzenie 'W osadach .śroclkoiwęgbretyku Książa Qbecności QtwornIc z .rodzaju Variostoma(?) sp.mogłQby wskazywać jeszCże na mQżli
wość konrtaktowania się (PezpośreidnL\m połąCZerlleIIl) Ibasenu' zalChJOtdniej
Polski ':z morrzem ikar,pa'ckfun. >PrawrlO'podO'bi,eńS'two jednak !pr.zed~
się Vii tyni O'kreSie na teren Niżu lPolski morskiej 'fauny od Zacnodu
ZJ:laJcznie !Wzrasta, 'pomewaIŻ płytki, epikontynentalny zbiornik morrski.
(brakiczno-morski) znacznie się rozszerza i obejmuJe lWówcza..sduże I»łacie p<>łu~owych i północno-zachodnich Niemiec, pó1nOCllą i zachodnią
Danię, ·częŚć Skanti i zapewne częściowo Jeszcze tereny na,wschód od tej
. linii.
.

.,
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$rodk9WY 'r etyk w , wyksitakeniu mO!l'Skim lub brakieznO'-IDOrSkim
pra;wdopodobnie również w północnym obrzeżeniu Gór Śwfę
toIkrzyski,ch, .gdzie reprezentowany jest przez mikrofaunę otwornic
i morskich małżor~ków: Lingulina sp., Cornuspira cf. orbicula (T e rq.,
B e r t h.), Ogmoconcha s p . 7 .,
,
Skład faunistyczny śroakoiWego retyku Polski (moTs:lta' mikrofauna)
wSkazuje. że ,cha!ralkter ,środiowiska wodnego 'w zbiorniku w pO!I"Ówtnaniu
z okresem sedymentacji niżs~ch partii serii zbąszyneckiej w pewnym
stopniu zmienia się, zbli~jąc ;Się okresowo ponownie do typu brachyhalinowego.
.
.
Zaznaczająca sięodrębn~c zespołów faunistycznych w seriach dol.'. nego T'etytku . (Steinmel"gelkeuper) i środkowego T,ety'ku" obserwowana
najwyraźniej ' na .terenach południowych i -,PÓłnotCIlo.,.zaehodnich Nie- .
mi:ec oraz 'W nieco :z:nniejszym stopniu na terenach 1PdlSki, jest wynikiejm
<OdIp,ienności typów środowiska !Wodnego (± brakiczne i ± morskie) oraz
niewątpliwie wyrazem .zróżnicowania typu stratygraficznego. Większą
natomiast plastyczność niż fauna wykazuje flora -(mikro- i megaspory)
będąca w tym przypadku elementem allochtonicznym, obcym Ś1'Odowi-.
sku wodnemu zbiornika. 'ZostałO' bolWietn stwierozone,że ipeWlle gatunki
megą;spor, jak Bacutriletes tylotus'· (H a r r i s P o t.) 8,Trileites pinguis
(H a r r i s) P o t., T. wicheri W iII, (= T. utilis M a r c~ ?), występują
w Niemczech zarowno w serii Steinmergelkeuper jak i w kontortOtwym
retytku.
Górny retyk (seria wiellichowska) poza jednym stwierdzeniem ułam~
kóW skorup ślimaków nie zawiera !Szczątków faunistycznych, miejscami
natomia'st dokumentuje go liczna mikroflora (mega- i mikrospory),
ściśle precyzująca wiek tego . odcinka straty.graftcznego (T. Marcinkiewiez, 1962; T . .Orłorwska-Zwdllńska inf. ustne). Typ środowiska sedymentacyjnego w tym czasie iIlliał już' zapewne charakter limniczny
(środowisko !Wodnę ± mio-oligohalinowe). Nie ulega ,wątpliwości, że
wyjaśnienia sreregu spornych kwestii i niejasności związanych ze stratygrafiąTetyku należałoby szukać na obszarach geooY'nklinalny:ch, gdzie
sedymentacja morska trwa miejscami przez ,cały trias i dolną jurę oraz ,
ną obszarach przejściowych, podlegających .wpływom dwóch stref facjalnych retyku; alpejski.ej i germańskiej. ,
.
wy'$tępUje

••

.. •

Rozważając zagadnienia podziału retyku rzuca się w oczy dość . sHnie zazna'czająca się niejednolitość interpretacji jego zakresu pionowego
oraz różnorodność ujęć stratygraf~,cznyeb. W zasadzie można Wyróżnić
dwie grupy poglądów na to zagadnienie: '
.
1. . Zamykająea retyk . od dołu poziomem Rhaetavicula contortci '
(Ch. Moor,e, 1861; W. J. ArkeN, 1933; G. Troedsson, 1951; P. E. Kent,
1953; Z. KotaitSki, 1959; R. E. Elliot, 1961 i inni).
.
7 Ogmoooncha znajdywa.na była !l'6wn1~ w Środkowym retyku północno-zachodn1ch Ni&- .
mIlec (f1de H. WID, 1953) oraz dosyć powszechn1e w J::etyku wschodn1ch Alp (,L. Kollma.nn, 1960).
8 W Pol!Ice gatunek ten wrstępuj'e żar6wno w ną.jn1tszych part1ach serll zbąszynecklej, Jak
1 w'g6rnoretyck1eJ sern wtel1chowskleJ (T. Marc1nk1ew1cz -:- 1lllformacJa ustna). '

Tabela 3

Stanowiska faunis,tyczne

. j Polski
florystyczne w retyku zachod.nIe

Gastropodu ind.

Characeae

.

sp.
C,,!'com)'u sp. ?J\.lodiolus
.
Unio/dres posterus
. lrera gen. ind.
?ForammuJ'
DarHil/ula sp. nov.
• :i'era gen. ind.
Foramln'J'

Diplotrem~na sp. Variostoma sp.
D 'plotremHza sp.
I
(~ ębv)
Saurichlhys
....
.

faunistyczne z wieroenia
pm'ównawczyc11. Seitza
i C. A . dane
przytoczono
Wichera (195 1) ;
3) wedlug O.
..
(Tempelburg
T. orłOWSkWJ-.
** Według oznaczenia
. T
Marcl!nki<ewl:cz.
*Ii'>!< Według oznaczenIa
.
Dla celów

Zwolińsklej.
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2. RozszerZająca jego zakres o .górną część pddściełają-cego środkowy
retyk kompleksu ·osadowego Steinmergelkeuper (Konglameratmer:gęl)~ ·
H. Jiingst, 1929; N. SchOltt, 1942; O. Seitz et C. A. lWicher, 1950; C. A. Wicher, 1957.
.
Stosunkowo ·od niedaiw na laDsowany jest VI Polsce pogląd (R. Dadlez,
19'59, 1962; A. Szyperk~Śli'WCzyńSka.. 1960; W, . KaraszewtSk:i, 1960,
J. Znosko - wypowiedzi ustne), że dolna granica retyku na obszarach
zaohodnich, posiadającego pełne , wyks,żtałcenie profi~ów, przebiega
,w stropie górnej serii gipsowej kajpru (Rote Wand, na terenie północno
-:zachodnich Niemiec). 'I1w:ierdże:nJie to opa!I"te, było jednlak dotycl1cms
pmw:ie rwyłącznie o analizę sedymentacyjną. Zadaniem ·niniejszej pracy,
jak już wspomniano, jest podbudowanie go nowymi dorwodami.
Osobną grupę 8ta.norwiąkoncepcje H. Willa '(1953) i W. I. Slavina:
(1961). H. Will (op. cit.) ' serię osadową, leżą-cą na kajprze gipsowym
i odgrani-czoną od góry liasowymi warstwami prep1anorbioowymi, wyodrębni:a jako osoąną jednostkę ObeTkeuper, dzieląc ją z kolei na
dolną \ Steinmergelkeuper i ,górną = Rhatkeuper. ,W. I. S1aJvin (1961)
natomiast wyodrębnia z wyższego noryku tzw.podpiętro lahińskie,dalej
nadległą serię, \J.eżą.cą pod waxstwamipoziomu Rhaeta,vicula conto'rta
określa jąko ;retyk, zaś warstwy kontorlowe 9 wyTóżnia pod nazwą
piętra bawarskiego. Piętro to według wspomnianego autora należy
,Uznać za, przynależne już do jury, podczas gdyretY'k (lW ujęciu W. I. Slaviila) i niższe ogniwa stratygraficzne ~podpię:t:ro laiłliilski.:e) mają stanowić już koń,oowe ogniwa triasu.
IPrzy aktualnym stani,e naSzej wiedzy, zasadniCze koa:-ela-cje dyskutowanego odcinka , profilu mezozoiku siormułorwac można wspooób
następujący (tab. 4):
1. Regionalne przejawy sedymentacji siarCzanowej obserWowane na ' .' rozległych obszarach epikontynentalnego baseilu europejskiego u schył- .,.
,ku kajpru pozwalają - ' zwłaszcza z uwagi na spokojny typ tej sedy- :'
mentacji - wiązac górną serię gipsową górnego kajpru. (w sensie pOl- ..
4ini) z formacją Rote Wand (= knia, = Oberer Gipsżnergel,
Oberer
Gipskeuper) ŚI'Odkorwego kajpru (lW · sensie niemieckiin), i z fOrInacją
Trent na terenie Anglii.
.
,
2. Seria wie1d.choiWSka !Zachodniopolskiego retyku da się dobrze pruaJelj,rować z poziomem Triletes-5chkhten w Niem-czech (H. Will, 19~3)
jak na to :wskazują zarówno pokrewne tendencje facjalne (n.ąwrót l1ii~
mu śródlądowego w porównaniu z poziomem niższym), jak i WSjj~lny
zespółnastępujący-ch megaspor: Trileites pinguis CH ar r i s} i> o t; .
T. utilis Ma r c. ( T. wicheri W i 11 ?), Bacutriletes tylotus (H.\ 1" r i s)
IP o t., ' VerTutriletes Utchi H a r T i s. ,Z namienne jest, że również
w Ang1ii warstwy leżącebezpośred:hio w stropie poziomu Rhaztavicula
contorta (Cotham Beds) Zaznaczają się cofnięciem transgresjj mOll'lSkiej.
Jest lWTeszcie bardzo prawdopodobne, że tzw. "atgi:les, de LJvallois" na
, terenach Francji, Belgii i Lu!ksemburga (P. L. Ma.u:beuge, tl. Mouterde
1956) oraz pOizion:i węglonośny 0001 Bedsrw rety1lru Sk:aIn.i:i,;, UJWI8.gIi na ich
charaikter sedyment:a-cyjny, mogą być tego samego wieki. U więkS'zoścl

j
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j
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j

=

li iPrawdqpodobnle łączD1e z serią l~cą m1ędzypoz1omem Bhaet~za contorta (S8IUIU
stricto) a ' warstwami preplanorblSoWYm1.
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badaczy (H. J~g'SIt:, 1929; N. Schott, 1942;C. A. 'W icller, 1957; W,J~ .A:rkelJ.,
J.933;:Il.. , E. ĘUiot, 1961) ontawiane warstwyutożsaIniOille są z górnym
retyk:i€'IIl.
',"
. '
3. Poziom Rhaetavicula contorta, ze . względu na występowanie charakrJ;e:rystycżnego ' zespołu fauny daje się korelować Pa teTenie Anglii ·
(West bury Beds, określane . jako. !l"etykdolny), NieIlliec (przez więksZOlŚć
autorów niemieckich określany jako. retyk środkowy), wreszcie . z pew.., .
nymi zastrzeżeniami . (E. Bolau,. 1'959)r6wnież i w 'Sikanii (lWarstwy
Va!llakra).W zachodniej Po.lsce, na podstawie wyłuszczonych poprzednio prZ€Slianek: ~c:zm.ycih inożna sugerować, że -gó:rn:a ;partia serii
. ~pąszyneckiejręprezentuje przynajnmiej część tego pozionlu,.Jegodolnej granicy,zarówno. w :regionie centralnym basenu zachodriio.polskiego.,
" j~ iW tegionach brzeżnych,me sposób wyznaczyć na podstawie litolo.gii wru;-stw . ---- .biegnie 0iIl8. w obrębie zupełnie jednolitego. kompleksu.
Interesująl~ jest, ~ w regionie centTalnym ~cenie tego horyrontu przypomina :wykształcenie ~upków z fauną kontortową IW NiemCZech, .

I"

:

. '..

..,

. .

'

.

'

'

4. Jest TZe<;!Zą oczywistą, że należy uznać za równowiekowe te serie,
' ktÓTe leżą pomjędzy omówionymi VI poprzednidh trzech pu;nktach IhQll"yzontami stratygraficznymi.
.
Talkwięe dolną parlięS€Tii :zbąszyneckięj .0000az serie jarkowską
idrawnieflSkąłączniemożna koreloWać z serią Ste:inmergelkeuper
(obejmującą POO'tera....-. iSaurkhthys~chichten IW ujęciu H. Willa, 1953),
co dodatkowo.potwierdżaporównanie zespołów fauuistycznychgórnej
części ~ tych kompleksÓIW, mwierającY'ch f()lmy
wspólne: Unionites
post.erus ~D e f n. et . F r a a s), N otocythere media ' excelsa W i 11
i Notocythere media tuberosa W i n. W ujęciu innych' autol"Ów ' niemiecldch te same, warstwy obejmują Steinmergelkeuper (= k'Ill4, Konglomeratlnergel) oraz 90lnyretyk 10.
.
' ". Znamienne ' j-est,. że róWnież ()bserwacje litófacjalne potwierdzają
'~łusznOść takiej . kOll"elacji !Warto przede :wszystkim poi(ikreślić, że
iN Meklemburgii (R. Wienhorrz, 1960), oprócz licznych . poziomów rozmyć
lZ1epień,ców), występuje · w serii . Steinmergelkeuperhoryzont . .oolioolWY
"(?dpowiOOnik serii jarkowskiej ?). Na terenie Anglii omawianej · serii
z~ajQ się odpowiadać formacja Parva'lWrazz tzw. pożiomem Teą Green
Młrls, któremu nie przypisuje się . jednak stratyga-aficznego znaczenia
·~walgi
·prawrlopOOobnie postsedymenta~yjllą ' genezę (R. E.' EUiot,
19ffJ. Ten ostatni poziom wskutek a,becności ł,awicZek zlepieńców
(o ctarakterze rozmyćśróc;lformacyjnyclh, jak twierdząbadaczeangiel-:
~) wy'lmzuje również podobieństwo. do litofaJCjizn:ane}1W Po'lsce. , '.
5. ~ak wynika :z poiwyZszych wywodów, niezaleŻ\nie od tego którą
kolwiek.zdwóch powśzedulle , Panujących dotychczas IW Europie koncepcji ~gra!Iliczen:m r~u od ~j.};Xr1.l. pragnęłoby się ·' adaptOwać na
terenie pd~, napotykałoby to za,wsze na txudnośCi, . gdyż granicę tę

.z

na

wypadałoby prowadzić J??środku j~ol.itego -li~ja1ni~.i g~etY'C~

kompleksu s:f.alnego ser:u zbąszyneokleJ . lub Ja'l"kOlwskieJ.NleZa:leznle
0I!l kłopotów n~tm-y pra:k:tycznej 'byłolby . to naszym zdaniem ,niewłaściJwe
10 Gra.nica m1ędz}.t,Ym1 jedn09tkam1 trudna. jest do sprecyzowania zgodnie z blllda.n1am1
H , WiUa (1953) małżcI~kl Nqf;ocythere s,p . .!II?, .(przewOd,nieo dla. dolnego retyku według
O. A, Wichera; -1957) spifrka.ne są w calych warstwa.ch . ~erowych.
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z punktu widzenia analizy łrlStoriCsedymenta.cji. SpraJWY te, ,częściowo
poruszane . już poprzędn.io, postaramy się ~eśc;ić pokrótce poniżej . ..
Jako f{tkt <> zaSaJdniczymZIlaczeniu na1e*y, .przęde 'W$ystkim podkreślić to, że z . ko.ń'Cem górn~j serii g:Lpsowej kajpru ' zamyka się o.kres
charakterystycznego dla :całego .' triasuta-Gjiger:mą.ńskiej typu_sedymert- .
tacji, w którym obsenwuję się cztery qklesedymentacyj.ne. Każdy
z nich do.Prowadza do wy'solenia basenu iporwstąl)ia osadów ~aporyto
wych (w rec;ie, środkowym wapieniu mJlSZlowym i dvvukrotnie w górnym kajprze). W okresie p6źniej~2;ym ,n ie. dochodZi już , do. powt6rzenia
podąbnego lub ~hoćby :zbliżonego cyklu r<:>zwojOlWego; !Przeciwnie, od
mo.mentu :zako.ńc2!enia Sedymentacji siarczanowej !!'O'z wój basenuiWkracza na zupęłnie .nQwą drogę, która 'w k9nsekwęncji doprowadza do diamentralnie różnych niż rw triasie . w~Ó'W sedymentacji . W · liasie,.
rwyrażającychsię w .Polsce osadzeniem ' grubyCh serii gł6rw:nie śródlądo
rwych i 'P1aszJczystycil, dalej ·ku ~chOJd,ow:i,zaś ~ serii iI:astY'Ch i wapiennych, powstały.qh rw trwałym base:nię morskim. ,Znti.ailiy te dyktowane
są przez ruchy epciro-a czasetl:lnawet orrogenicz:o.e oraz konsekwentne
przeobrażenia pal,eogwgrafioczne i paleoklli:natyczne.
W wykształceniu osadów ,wpływstopirlOlWej inwazji nowych rwartm- .
ków j€st. po'czątkowo S'labo Zaznaczony i zapewne' tłumiOiIly przez dopływ:
irlezmieniOiIlego pstrego materiału osadowego, transpo:rtorwanego z lądów,
kt6re w przerważającej :mier~ zbudowane były z utworów triasu, Tekstury ~ępieńoowate i wkladki:zlepieńców - obojętne, 'czy przypisze Się
im charakter intraformacyjny, ' czy redepozycyjnypołącrony . z krótkoiI"W'a1ym I\n"amportern,' gdyż ~J>e'W'lie oba te procesy ,grały wóWczas :istó1m.ą
rolę św,iadczy w kaooymrazie o Iwzmożonym niepokoju w środowisku _
sooymentacyjnym.Wodybasenu zostają odświeżone przez periodycznie
powtaTzającesię infi'ltra.cjewc5d brakicznOt-'ffiO!rskicl1, na 00 wskazują
obserwacje 'zespołów fauny. W niektórych okresach osadzają się ciemne.
łupki :ze SZlczątkami flory,c:zyli litofacja, która na dobre żapanuje ~
piero IW liqsie; .litofacja ta zreSztą w bardziej centralnych pax~h
basenu, dokąd nie 'oopływał irlezmienionymate.rial trias<Jtwy; .zajmuje
znaczne partie profilu. Pod KOiIliec retyiku na zna.czn)7'Chprzestrreruach
powstają już wyłą,cznie osady rw litofacji liasu.
. Pokreślić na koniec wypada, że w przeciwieństwie do jednolitej
regionałnej litofacji rw okresie osadzania gómej ser.i:i,gipsowej ""- facje
bezpośrednio m'łodszych ognilw są:zarówno na omawianym obszarze
Polski zachodniej, jak i w północnych Niemczech różne i zmienne.
Świadczy to dodatkowo o kapita'lnym znaoCzeniu górnej 'gra!Ilicy serii
gi.pSOlWej jako ,g ranicy stratygraficznej.
, Z pOIWy'ższej ar:gumentacjl wynikają następujące :wnioSki: Doi1ną graniCę retyku w facji germańSkiej, - gra.nicę o szero!kim cha!rakteI"ze :regional- .
nym należy !prowadzić w stropie górnej serii gipsowejikaj.pru. Retyk w tejże fĄcji, :z :uwagi na swój fundattnentaJ:ny. chą.rnikter PI"2iej ...
ściowy między dwiema epo!kaani TÓŻIłiągmi sięrw spoS'Ó1:) zasadniczy, :per
winien 'być traktowany nie ja1kQpięt:r9, lecz jaiko ~go l"zędu . jeidnos't:1ka
stratyograficzna, .przynajmniej jako po,qoddz;iał 11 . Autorzy ,chCą T'Ó'W'nież
11 Autorzy me chcleUbY obecnłe
przyJlllJ.emOścJ. retyku do triasu ~

zaJmówllĆ ZciiicydOWIIIIlegQ stanOwiska w - dyskusJi na. tema.t
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pbtdJltt~lić, że nie wyk'lucmją mO!Żliwości tiźycia dla tego Odcinka innej
. na:2JWY stootygraficznej i w kansek.wencji 'li:znia!n.i:a retyku. jako Jedtlostki
niższego rzędu (pięfu:ia.) 'W ,gr.a!irlcaoh 7rle:f:iniOwaiIlych wcżeśnJiej r(C. W. GUimbel, 1961) i oibecme często prżyjmo'Wra:ti)1lch~. J. Arikel1, 1933 i inni"
tab. 4). ~ją sobie oni ,sprawę z tego, 'że dOlIna część wyróżnionego ;przez
nich rety1lru mjpr.afWldOpoddrbniej mz~bia się 'Z iIlorylk:ierrt według podziJa.łu
arlrpejSkiiego. Mimo' to, rozpatrując hiStorię sedymentacji, autorzy nie 'Wi- .
dzą obecnie mdŻlilWości prowaJCi'zenia w obrębie facji germańskiej grrram.icy
między retykiem a norykieni. 'W sensie schematu alpejSkiego i dlatego p:ropotIlują bądź obni!żen:ie dOilnej granicy retyku, bądź rwy.dzi.eIlenie dla tego
o'bsz,aru facja'l nego odrębnej jednostlci stratygrafiJCżD:ej,oIbejmującej od'"
cinek :pomiędzy górn~ kajpretngipsorwym la li:asetn. W tym. aspekcie
zag~€!nJi.,eItn mniej w.amYm.Jest problem; rczy jednostka ta nosić będzie
na!ZW'ę retyk, cży też jakąko1Jw.i.ek inną (nową?). Wydaje się, że zagadnienie to ' może rozJWią'zać ,dókładhe f.aiUnistycznesprecyzr<:llWW1ie :stosunku
se:riIiJ Steinm€ll"ge1keuper do n.oryku. Jest praWldopOOio'bne, 'że pOIWl9Zechne
stoSOiW'anie mcilOd, mi.k:rOłpi~dOOlllrOOlogiezD.ych w. badaniach rpogra!I1l.cża kajpru i retyku może wyjaśnić ten problem. .
Nie od rzeczybędżie tu dodać, że H. WiliI (1953) przedstawiacharakter roimojorwy retyku, ujmując go w skrócie w następującychsło.wach: .
,,'Oberblickt man die EntwioklUilg des !Getti:1a.Ili5chen Raumes im Ober....;
keuper, BO vol1.zOrg siCi}:l diese ausg,ehend VOII1, limnischen B:innenmeer
des Mittelkeuper iiber e1tti ± bradcisches Neben - U:tJ.d ein. bI'a,chy-'
. ha.lin.es Ranrdmeer bis zurEinbeziehung des Germanischert Beteichs
in rdas Marin des Unterlias. ParaJlei zu dieser Wandel ging der Ubergang wrn arirden zumhurniden Klima und damit auch von mehr
'cherrtisch bes:titnmter ~U klastischer Sedim€!Iltatiolll.".
Autor ten zresztą widzi konsewencje takiego rozwoju W' pordzia'le
straty~aficznytnj łąCząC' dwa' odrębne piętra dawnego podziału niemieckiego (retYlki Steinmerge&euper) '.W jedno ogniwo, opatrzone nazwą
Obetkeuper . oraz zaznaczając :równocześnie, że z punktu widzenia
malizy fauny dolna część tego ogniwa .. jest Wieku iIloryckiego, g-órna
żaś """'- retyckiego.
.
Z&kłsd GeoJ.pglA ~u

ZBIkl:ad StmtygmW. m
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PLimap,ą

M,i:v.IE3,

JIHym KOIIHK

IIPOBJIEMAP31'1f11ECKHX OTJiO~ 3AIIMHoR IIOJILIIm
B CBBlH C IIPOł,l)HJIEM KCEIDlCABEJILKOIIOJILCKOrO
Pe3IOMe
B HecKOJIbKHX 6YPOBIdX CKBalKHHax~ n:po:ll:,D:eHH&IxB 3arra,!:{Hoil: lIoJIbwe (4.>HI'. 1), B TÓM 'lHCJIe
B onopHoM n:po4.>lIJIe y, noc. KceIDK Bem.KonoJJbCKlil:, 61d1l BClope'IeH KOMIJJIeKC nopo,ą, 3anerarom;d
Mexm' oopXHeireil:nepOBbIMH cyJIb4.>aTHbIMH Oca,ąKaMH H JIei!:acOl,łbIMH KJIaCT1ł1l:ecKHMH, rJIaBIILIM
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06pa30M, JIBMHRlleclarMH ' o6pa30BaJiWnIai:. ABTOPhl CODOCTaBJIJIIOT 3TOT KOMDJIeKC c ,l(pyrRMll
3aIUl,ZI;IlOeBporieD:CKHM\I npOIPRIDIMH rp!imllJ;Id TPHaCa H IOphi, a TaJOKe 060CHOBLIBaIOT DO lPayIlHCTH'IecKOM)' H IIaJIeoreorpalPH'leCXOM}' aHamJ3aM Do,z:\j:)a3.n:eJIeHHe p3TH'IeCKHX OTJIOlKeHHj!:

3a.

Da,!J;HOD: llOlIbmH. B nOM KOMDJIeKce Bhl.D:eJIJIIOTCH '1eTLIPe JlHTOJIOmecKHX CBHThl: .n:paBeHCKaH;
HPKOBCKaH, 36oHIIIHlleD;KaJI H Be.JlllXOBCKaH (IPRI'.

2).

Haji:.n:eHHaH B .n:paBeHCKOD:, HPKOBCKOD: H,

(Unionites posterus, Notoeythere media tuberosa, N. media
exeelsa, Darwinula lias~iea, C. globosa ) D03BOJIHeT np:H:3HaTb HX TOlKeCTBemn.i:MH co CBHTaMH
Steinmergelkeuper H Kong1omeratmergel)C HRlKHep3TH'lecKHMH o6pa30BaHHHMH DO' A. C. BH-

'laCTH'IHO, 3601lIIIliHCKOD: CBHTax lPa}'Ha

xepy BKJIIO'lRTelIbHo) HeMeD;KIIX aBTOpOB (Ta6. 4). BepXHHH, '1aCTb 36oHIIIHlleD;KOD: CBH,T hl He co.n:eplKHT Ha3:saHHbIlt BLIme ' HIDK1Iep3TH'lecKHX ,6paKH'lecKHX BH,Il;OB. 'BcTpe'IaeTCH 3.n:ecr. tOlIbKO He-

MHoro-.mCJIeHHaHMOp~aH

Mesoendothyra sp.; ? Variostoma
(30Ha Rhaetavicula contort~ 1).
Be.JlllXOBCKaH CBHTa co.n:eplKHT 1'HIIH'łHbIii: BepXHep3TH'lec~ KOMDJIeKC Meracnop (Trileites pinquis,
T. ulilis, Baeutriletes tylotus, ,Ve"utriletes litchi -' HCCJIe.n:OBamJj[ T. MapI\HHKeBH'l) H OTBe'IaeT
Tri/etes ,s~hiehten DO r. BHJIJIY '(1953). B HPKOBCXOD: H, 'laCTH'lHO, 36óHmHHeD;KOD: CBHTax HapMY
c aBTOXTORHOD: 6pa.KH'iecKOD: BCTPe'laeTCH TaJOKe a..nnOXTOHHaH MOpCW lPa}'Ha (Diplotremina
, sp., Mesoendothyra sp., Trocholina Sp." Modiolus Sp., Variostoma Sp. H .n:pyrHe) CBH,ZI;eTelIbCTIiyIOm;rui: O KPaTKOBpeMeBJI:blX, XOTH .n:OBOlIbHO 'laCThlX, HHIPHlIbTP~ MOpCKHX BO.n: B npe.n:eJlId
Sp.,

Bairdia

Sp.,)

MHKPOlPa}'Ha

(Hyperamminoides

Sp.,

3TH OTJIOlKeHHH OTHeceHLI K cpe,ZI;He:My P3TY

COJIOHOBaToro 6acceba.
O,ZI;HOpO~ xapaKrep Oca,ZJ;KOHaKODJIeHHH, H CXO~ reHe3HC ODHcaBJI:blX '1eThlpex CBHT

He D03BOJIHeT npOBeCTH HHlKHIOIO rpaHmJY p3TH'lecKHX OTJIOlKeHHj!: B 3ana,ZJ;HOD: llOlIbme cornacHO
B3I'JIH,ZJ;aM 3aDa,ZJ;HOOBpOneD:CKHX HCCJIe.n:OBaTeJIeD:, T. e. 'HJIH B no.n:OIITBe 30HLI

Rhaetavicula contorta,

HJIH lKe HeMHOrO HHlKe (Ta6JI. 4).BepXHIDi lKe rHITCOBaH CBHTa KeEepOBoro B03paCTa, 3aKllH'IHBaIOm;aH nOCJl,Zl;HBit ~ THDH'IHO TpHaCOBOrO Oca,ZJ;KOHaKODJIeHHH, KOppe.i:OlPYeTCH Ha 3Ha'IHrelIbHhlX imom;a.n:HX EBPOIThl- OT Ailrmm uo llOlIbmy (Ta6JI.

4).

lloCJIe oca:ar.n:eHHH nOD: CBHThl

Ha'lHHaeTCH mipHo.n: naneoreorpalPH'lecKHX H3MeHeHHD:, BJIHHIOm;HX Ha, 06pa30BaHRe' pa3JIJłlJJlbIX

1Pan;ID!: Oca,ZJ;KOB H npHBO,ll;BBmHX B

KOHe'IHOM HTore K B03HHKHOBeHHIO B JIeAacoBoe BpeMH co:aep-

meHHO ,!I;pYTHX 'leM B TPHace ce,II;ItMeHT~omo:.ix YCJIOBBD:. llo TOD: lKe npH'lHHe aBTOpaMH
•

I

'

npe-

•

,ZJ;JIaraeTCH:
1.HHlKHIOio rpamw;yp3TH'lecKHX OTJIOlKeHBii:, rpamm;y 06mHpHOro perHOHaJIbHOrO xapaKrepa, npoBeCTH B KPOBJIH BepXHeD: rHITCOBOD: CBHTe KeEepa;

2.

p:riH'leCKHe 06Pa30BamJj[, BBH,ZJ;Y HX OCHOBHoro nepexo,I(Horo XapaKTepa Me:ar.n:y ,ZI;ByMH

OTJIH'IaIOm;HMHCH np~alIbHO 3IioxaMH, He 'paccMaTpHBaTb KaK HPYC, HO KaK CTPamrpalPH'1ecKyIO e,D;HllHIlY Bhlcmero nopH,ZI;Ka.

, AHaJIH3

xapurepHLIX lPayIlHCTH'lecKHX KOMDJIeKCOB H npOHCXOAl11I\Bx B HHX H3MeHeHHD:nO- ,

' 3BOJIHJIH aBTOpaM npe.n:CTaBm rHITOTeTH'leCKyro cxeM)' pa3BHTHH p3TH'leCKOrO Bo.n:oeMa B paJtOHe'

KceHlKa

BelIbKOnolIbcxoro (IPRI'.

3).

HaJIH'lHe B HRlKHep3TH'leCKHX 06pa30BaHHHX 3a.IIa.,!J;HoD:

llOlIbmH MOpCXOD: MHKPOlPayHLI,B TOM 'lHCJIe BOCTO'IHOaJIbITHD:CKHX IPOpM (Ta6JI.

2),. npH

o,!J,Ho~

BpeMeHHoM OrcyTCTBHH HX B CBHre Steinmerge1k:enper repMaHHH,YKa3hlBaeT Ha B03MOlKHOCTb
iImrp~ 3TOD: lPayHLI Henocpe.n:CTBeHHO H3 KapnaTCKoro' reoCHHKJlHH~HOrO 6acceilHa. O,ZI;HO-

BpeMeHHO' CJIe,ZJ;yeT npHHHTb, '!TO cym;eCTBOBaJIa nOCTOHHHaH CBH3b c COJIC)HOBaThlM 6acceitHoM
repMaHHH Ha npOTHlKeHHH Bcero HRlKHero H cpep;ilero pna. ' 3TO nO,Zl;TBeplK,Zl;aeTCH cxo.n:cmoM
lPayIlHCTH'IeCKHX KOMDJIeKCOB 6paKH'lecKHX BH,ZI;OB.

Streszczenie
--------------~~----------------------------~------~---
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Ryszard DADLEZ, Janusz KOP.IK
PROBLEM OF THE RHEATIC IN WESTERN POLAND IN THE LIGHT
OF TBE PRoFiLE AT KSIi\Z wmLKOPOLSKl

Summary
In several profiles of deep wells made in Weste:rm Poland (Fig. 1) and among
them in the base profile at Ksillz Wielkopolski, a complex of, sediments was '
investigated. These ,s ediments occur between the sulphate deposits of the Upper
Keuper and the mainly limnic" clastic deposits of the Lias. The present authors
try' to correlate this complex with the other profiles of the Jurassic - Triassic
boundary in, Western' Europe. Moreover, on the basis of palaeogeographic and
faunistic analyses ' they substantiate the stratigraphical position 0:( the Rhaetic in
Western Poland.
Four lithological series have been distinguished in this complex, viz.: Drawno"
'Jarkowo, Zbllszynek and Wielichowo Series (Fig. 2). The fauna found in Drawno,
Jarkowo and in the lower part of the Zbllszynek ,Series (Unionites posterus, Notocythere media tuberosa, N; media excelsa, Darvinula liassica, D. globosa - Tab. 4,
allows to regard them as equivalents of the German Steinmergelkeuper, as well
as the Konglomeratmergel (Lower Rhaetic incl., according to C. ' A. ,Wicher 1957
(Tab. 4). The upper , part of the Zbllszynek Series does not contain the Lower
Rhaetic brackish species mentioned above, but only scarce marine microfossils
(H1IPe'ramminoides sp., Mesoendothyra sp., ' ?Variostoma sp., Bairdia sp.). This
part Of the profile is referred to the Middle Rhaetic (?Rhaetavicula contortaZone).
The Wielichowo Series contains a typical association of the Upper Rhaetic megaspores (Trileites pinquis, T. utiUs, Bacutriletes tylotus, Verrut'riletes litchi - , as
identifield by T. Marcinkiewicz) and corresponds tp the Triletes schichtenof H. Will
(1953). In the' Jarkowo and partly in the Zbllszynek' Series, along with the auto, chtoclc brackish fauna, also , an allochtonic marine, fauna was ascertained . (Diplotremina sp., Mesoendothyra sp., Trocholina. sp., Variostoma sp., Modiulus sp., a.o.). ,
The latter proves evidence of short-lived although frequent marine infiltrations
into the brackish basin.
Homogenous character of sedimentation of the four series mentioned above
does not allow to draw the lower boundary of the Rhaetic in Western Poland
either at the bottom of Rhaetavicula contoria Zone~ or even a little lower (Tab. 4),
according to various opinions of Westeuropean ,authors. On the contrary the Upper Gypsum 'Series of the Keuper terminating the last sedimentary cycle of the
typical Triassic cha'r actet, may be , paralelled with 'series existing in vast areas
of Europe and extending from England io Poland (Tab. 4). After- deposition of
this series" a period of palaeogeographical changes has begun which influenced
formation of various facies. As a result of these changes, new conditions of sedimentation have been established in Lias, quite different from those in Trias.
Therefore, the authors propose:
1. To put the Rhaetic lower boundary (in the epicontinental facies), a boundary of wide regional character - at the top of the Upper Gypsum Series of the
' Keuper. '
'
'
. 2. ,To' consider the Rhaetic in this facies not as a stage, but as an unit of
higher order, because of its fundamental transitional character between two quite
different epochs. It would be perhaps better to choose· another term for this
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unit, since .the boundary mentioned above doe!? not . corresponp' to that of the
Rhaetic - Noric in the Alpinestratigraphical scheme. '
.
The analysis of characteristic fauna associations and of changes within them
enabled ' the authors . to presept a hypothetical scheme .of the Rhaetic basin deve.lopment in the region of Ksillz (Fig. 3). The presence of marine microfossils con..; '
taining also forms known till now . from, the East-Alpine area, in the Lower
Rhaetic of Western Poland, and their absence in the Steinmergelkeuper Series
of Gern;tany suggest the possibility of a direct migratioJ1 .o1thiS microfaunafrom
the Carpathian geosynclinal basin. Nevertheless. the . existence of a continuous
connection of the Western Poland basin with the brackish basin. of Germany
during the Lower ~mp Middle Rhaetic should be also. taken into consideration
(similarities jn the, brackish fauna association).

TABLlCA I
Fig. 4. Hyperamminoides sp.,srodkowy retyk ":"'-poziom Rhaetavicula contorta (?).
· Otw6r wiertniczy Drawno geo 2, glE:b. 1211,00 m.
· Hyperamminoides , sp., Middle Rhaetic Rhaetavicula contorta (?) Zone.
· Bore-hole Drawno · geo 2, depth 1211,00 m.
Fig: 5,6. MesoeTidothyra 'sp., dolny retyk,seria zbllszynecka. Otw6r wiertniczy Ksillz
'
. IG 2, gl~b. 587,00 m.
· Mesoendothyra sp; Lower Rhaetic: Zbllszynek Series. Bore-hole' KSillz IG 2,
depth 587,00 m . '
.
.
Fig. 7. Diplotremina sp., dolny retyk, seria jarkowska. Otw6r wiertniczy Ksi!lz
IG 2, glE:b. 845,10 m ..
D~plotremina sp.' Lower Rhaetic, Jarkowo Series. , Bore-hole Ksillz IG 2,
depth 845,10 m.
Fig. 8. Darwinula
niczy 08no
riarwinula,
08no IG 1,

liassica (B rod i e), dolny retyk, $eria jatkowska. Otw6r wiertIG 1, gtE:b. 902,0,0 m.

liassica (Brodie).Lower Rhaetic,JarkoWQ Series. Bore-hole
depth 902,00 m.
.

Fig. 9. Darwinula globosa (D u f f), dolny .retyk, ,seria zbllszynecka. Otw6r wiertniczy ' Ksi!lz IG 2, gl~b. _540,£10 m. ,
Darwinula globosa (D u f f). Lower Rhaetic, Zbllszynek Series; Bore-holEr
Ksillz I!G 2, depth 540,60 m.
Fig. 10. Notocythere- media excelsa Wi i i, dolny retyk,seria zb!lszynecka. Otw6x:
. wiertniczy Gorz6w Wlkp. IG 1, glE:b. 1179,65 m.
Notocythere media excelsa ,W i 11.. Lower Rhaetic, Zb!lSzynek Series: Bore-hole Gorz6w ,wlkp. IG 1, depth 1179,65 m.
Photos by D. Oleks1ak
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TABLICA II
Fig. 11. Unionites posterus (0 e f f n e r et F r a as), dolny retyk, seria jarkowska .
0tw;.or wiertniczy Ksi~z IG 2. gl~b. 789,50 rn, IG 763.II.l, pow. 1,5 X.
Unitinites posterus (D e f fn e l' et F r a a s). Lower Rhaetic, Jarkowo Series.
Bore';'hole Kshlz IG 2, depth 789,50 rn, IG 763.II.l (X 1,5). " ' ." (
Fig. 12. Unionites posterus (0 e f f n e r et F r a as), dolny retyk, seria jarkowska.
Otw6r wiertniczyKsillz IG 2, gl~b. 787,30 rn,IG 763.II.2/1, pow. 1,5 X.
Unionites .posterus (D e f f n e r et F r a a s). Lower Rhaetic, Jarkowo' Series.
Bore-hole ,· Ksilli.IG2, depth 787,30 rn, IG 763.II.2/1 (X 1,5).
. .\ '

Fig.13.Ynionitesposterus(D e f f ne r et F r a as), dolny retyk, seria zbllszynecka.
Otw6r wiertniczy Drawno geo 2, gl~b. 12'87,20 rn, IG.763.II.3,pow.1,8 X.
Unionites posterus (D e f f n er· et F r a a s). Lower Rhaetic, Zbllszynek Se. rles.i3bre-hole Drawno geo 2, depth 1287,20 rn, IG.763.II.3 (X 1,8);
..

Fig. 14.,Modiolus (?) sp., dolny retyk, seria jarkowska. Otw6r wiertniczy Ksillz IG 2,
gl~b. 789,50 rn, IG.763.II.4, pow. 1,3 X.
.
Modiolus (?) sp. Lower Rhaetic, Jarkowo Series. Bore-hole KsillZ IG 2.
dep~h 789,50 rn, IG.763.II.4, (X 1,3).
Fig. 15. Cefcomya sp., dolny retyk, seria jarkowska.Otw6r wiertniczy KsillZ IG 2,
gl~~; 787,30 rn, IG.7'63.II.5, pow. 1,8 X.
.
Cercomya sp. Lower Rhaetic, Jarkowo Series. Bore-hole KsillzIG 2, depth
787,30 rn, IG.7<63.II.5, (X 1,8).
Photos by D. Olekstak
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Fig. 11

Fi.g. 13

Fig. 14

I'I ·

I
j

Fig. 15
R YS2'.aIl"d DADLEZ , Janusz KOPIK
w K:sll!zu Wdebkopdlsklm

-

Problem

retyku

w za.chodn1eJ PoJsoe n:a. tIe profHu

