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GÓRNOJURAJSKO–?DOLNOKREDOWY KOMPLEKS WÊGLANOWY
W REJONIE D¥BROWY TARNOWSKIEJ–SZCZUCINA (PRZEDGÓRZE KARPAT)

UPPER JURASSIC–?LOWER CRETACEOUS CARBONATE COMPLEX
IN D¥BROWA TARNOWSKA–SZCZUCIN AREA (CARPATHIAN FORELAND)

EL¯BIETA MORYCOWA1, W£ADYS£AW MORYC2

Abstrakt. Górnojurajskie utwory formacji wapieni koralowcowo-glonowych ze Swarzowa, wystêpuj¹ce w œrodkowej czêœci przedgórza
Karpat, w rejonie D¹browy Tarnowskiej–Szczucina, zawieraj¹ liczne makroskamienia³oœci (m.in. skleraktinie, mszywio³y, ramienionogi,
algi) oraz niezbyt liczne mikroskamienia³oœci. Niektóre mikroskamienia³oœci s¹ interesuj¹cymi wskaŸnikami biostratygraficznymi. Wystê-
puj¹ce sporadycznie w wy¿szej czêœci tej formacji kalpionellidy (Calpionella alpina, C. aff. alpina, Crassicolaria cf. brevis, Tintinopsella cf.
carpatica) wskazuj¹ na póŸnotytoñski wiek tych osadów (zona Crassicollaria). Byæ mo¿e, do tytonu nale¿y prawie ca³a formacja ze Swarzo-
wa i najni¿sza czêœæ le¿¹cej wy¿ej formacji wapienno-dolomitycznej, muszlowcowej ze Smêgorzowa. Wy¿sza czêœæ formacji ze Smêgorzo-
wa mo¿e nale¿eæ ju¿ do kredy dolnej, do beriasu.

S³owa kluczowe: mikroskamienia³oœci, tyton, berias, przedgórze Karpat.

Abstract. The Upper Jurassic coral-algal Swarzów Formation in the D¹browa Tarnowska–Szczucin area, occuring in the middle part
of the Carpathian Foreland Poland contains rich macrofossils (i.e. scleractinian corals, bryozoans, brachiopods, algae) and generally sparse
assemblages of microfossils. Some of the latter are interesting as a biostratigraphical tool. Thus, the presence of rare calpionellids
(Calpionella alpina, C. aff. alpina, Crassicolaria cf. brevis, Tintinopsella cf. carpatica) argues for Late Tithonian age (standard
Crassicollaria zone) of the upper part of this formation. It is suggested that the Swarzów Limestone Formation almost entirely represents
the Tithonian, which probably reaches the lowest part of the lithostratigraphic unit of the Smêgorzów Limestone-Dolomitic Coquina Forma-
tion. The upper part of this unit may belong to the Lower Cretaceous, to Berriasian.

Key words: microfossils, Tithonian, Berriasian, Carpathian Foredeep.

WPROWADZENIE

Kompleks utworów wêglanowych w pod³o¿u miocenu
i kredy górnej w po³udniowej strefie przedgórza Karpat
obejmuje ponad 1100-metrowej gruboœci zespó³ osadów, re-
prezentuj¹cych g³ównie jurê górn¹ i czêœciowo kredê doln¹.

Utwory te by³y rdzeniowane w niewielkim stopniu, a po-
nadto nie zawieraj¹ one skamienia³oœci przewodnich, wsku-
tek czego s¹ trudne do biostratygraficznego rozpoziomowa-

nia. Zazwyczaj by³y one rozdzielane jako jednostki litostra-
tygraficzne, wyró¿niane g³ównie na podstawie kryteriów li-
tologicznych i mikrofacjalnych. Utwory te w pocz¹tkowych
latach prac geologiczno-poszukiwaczych na przedgórzu
Karpat by³y zaliczane wy³¹cznie do jury górnej (Karnkow-
ski, G³owacki, 1961; Tokarski, 1962; Obuchowicz, 1963;
Stemulak, Jawor, 1963; Moryc, 1965, 1992, 1996, 1997,
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2006; Karnkowski, O³tuszyk, 1968; Jawor, 1970; Konarski,
1974; Morycowa, Moryc, 1976; Golonka, 1978). W póŸniej-
szych latach zaczêto stosowaæ coraz nowoczeœniejsze meto-
dy badawcze, uwzglêdniaj¹ce nowe wskaŸniki biostratygra-
ficzne, które umo¿liwi³y opracowanie dok³adniejszego po-
dzia³u stratygraficznego utworów jurajskich, a tak¿e doprowa-
dzi³y do wyró¿nienia na tym obszarze osadów kredy dolnej.

Pierwsze badania mikrofacjalne kompleksu utworów
wêglanowych wykonywano w Górnictwie Naftowym dla ce-
lów przemys³owych (m.in. badania w³aœciwoœci zbiorniko-
wych ska³). S¹ to materia³y archiwalne z badañ zebranych
w teczkach dotycz¹cych otworów wiertniczych, prowadzo-
nych w PGNiG, zapocz¹tkowanych ju¿ w latach 50. XX
wieku (J. Paduszyñski, E. Piekarska, J. Brzezicka, E. G³o-
wacki), s³u¿¹ce przede wszystkim do bie¿¹cych prac opera-
tywnych w dzia³alnoœci wiertniczo-poszukiwawczej. Mikro-
facjalne opracowania utworów jurajskich, w szerszym za-
kresie badawczym rozpoczêto dopiero kilkanaœcie lat póŸ-
niej. By³y to niepublikowane badania, dotycz¹ce m.in. utwo-
rów jurajskich, z rejonu D¹browy Tarnowskiej–Szczucina
(np. Morycowa, 1971). W 1976 roku Morycowa i Moryc
opublikowali szersz¹ syntezê mikrofacjaln¹ utworów górno-
jurajskich, z lepiej rozpoznanego wiertniczo rejonu D¹bro-
wy Tarnowskiej–Szczucina (fig. 1) uznaj¹c, ¿e charakterys-
tyka litostratygraficzna tych utworów mo¿e byæ reprezenta-
tywna dla jury, szczególnie tej czêœci przedgórza Karpat.

W profilu utworów wêglanowych jury górnej tego rejo-
nu, autorzy wyró¿nili cztery nieformalne jednostki litostra-
tygraficzne (od do³u): formacjê wapieni g¹bkowych – A
(najwy¿sza czêœæ keloweju–oksford dolny i œrodkowy), for-
macjê wapienno-marglist¹ – B (ni¿sza czêœæ oksfordu górne-
go, „raurak”), formacjê wapieni koralowcowo-glonowych –
C (wy¿sza czêœæ oksfordu górnego, „astart”) i formacjê wa-
pienno-dolomityczn¹, muszlowcow¹ – D (kimeryd).

Podobny podzia³ litostratygraficzny górnojurajskich
utworów wêglanowych przyjêto przy opisie tych osadów
w rejonie Sêdziszów M³p.–Rzeszów (Moryc, 1992), Pil-
zno–Dêbica–Sêdziszów (Moryc, 1996, 1997), a tak¿e póŸ-
niej, czêœciowo b³êdnie, przy zgeneralizowanym opracowa-
niu jury górnej, w rejonie Pilzno–Kraków (Moryc, 2006).

W 1978 roku Golonka przedstawi³ inny podzia³ lito-
stratygraficzny jury górnej przedgórza Karpat, wynikaj¹cy
z analizy rdzeni pochodz¹cych z kilku otworów wiertni-
czych po³udniowej czêœci przedgórza Karpat i Niecki Mie-
chowskiej oraz z niektórych jurajskich ods³oniêæ powierzch-
niowych po³udniowego obrze¿enia Gór Swiêtokrzyskich.
Wyró¿ni³ on równie¿ kilka jednostek litostratygraficznych,
wchodz¹cych w sk³ad utworów tego podsystemu, przypi-
suj¹c im rangê nieformalnych serii. Wszystkie serie, wed³ug
tego autora, mieszcz¹ siê w granicach jury górnej.

Gruba pokrywa kompleksu wêglanowego na obszarze
przedgórza Karpat, by³a uznawana wy³¹cznie za górnoju-
rajsk¹ tak d³ugo, dopóki – na podstawie danych biostratygra-
ficznych – nie wykazano, ¿e w górnej czêœci tego komplek-
su, wystêpuj¹ osady zawieraj¹ce skamienia³oœci dolnokredo-
we. Pierwsze stanowisko z utworami tego wieku na obsza-

rze po³udniowej czêœci przedgórza Karpat, udokumentowa-
no w okolicy Dêbicy, w otworze wiertniczym Stasiówka 1
(Geroch i in., 1972), w którym, w najwy¿szej czêœci tych
utworów, stwierdzono osady klastyczne z mikrofaun¹ wala-
n¿ynu. W wapieniach, wystêpuj¹cych w tym otworze wiert-
niczym bezpoœrednio ni¿ej, nie stwierdzono fauny umo¿li-
wiaj¹cej okreœlenie ich wieku, a na podstawie cech litolo-
gicznych zaliczono je do kimerydu.

Podobne osady dolnokredowe stwierdzono równie¿
w okolicy Dêbicy, w otworze wiertniczym Wola Wielka 2
(Kijakowa, Moryc, 1991) oraz dalej na wschód, w okolicach
Sêdziszowa, w rejonie Zagórzyc–Nawsia (Moryc, 1996,
1997). W utworach tych, na podstawie mikrofauny otworni-
cowej wykazano, ¿e oprócz podobnych osadów mu³owco-
wych z mikrofaun¹ walan¿ynu, do tego wieku nale¿y rów-
nie¿ czêœæ bezpoœrednio ni¿ej le¿¹cych utworów wêglano-
wych, zaliczanych poprzednio do jury górnej. A zatem ju¿
wówczas by³o wiadomo, ¿e najwy¿sza czêœæ utworów kom-
pleksu wêglanowego, przynajmniej w czêœci, nale¿y do kre-
dy dolnej. Wyjaœnienia jednak wymaga³ nadal problem, jak
du¿y fragment tej górnej czêœci wêglanowej nale¿y do kredy
dolnej i do jakiego wieku nale¿¹, podœcielaj¹ce j¹, utwory
wêglanowe koñcz¹ce osady górnojurajskie. Zagadnienia te
zosta³y poruszone ju¿ w nastêpnych pracach przez ró¿nych
autorów.

Olszewska (1998, 1999, 2001, 2004, 2005a, 2010),
w swoich publikacjach dotycz¹cych zespo³ów mikroorgani-
zmów wystêpuj¹cych w tych utworach wykaza³a, ¿e w górnej
czêœci kompleksu wêglanowego w po³udniowo-wschodniej
czêœci przedgórza Karpat, reprezentowane s¹ tak¿e osady ty-
tonu i beriasu. Wyniki stratygraficzne swych badañ, autorka
ta zestawi³a z profilami litostratygraficznymi utworów wêgla-
nowych, wed³ug koncepcji podzia³u wprowadzonego przez
Golonkê (1978). Stratygrafiê warstw opracowa³a na podsta-
wie zespo³u otwornic, wapiennych dinocystach i kalpionel-
lidach. W publikacji z 1998 roku Olszewska wspomina
o wzmiankowanych w pracy Morycowej i Moryca (1976) mi-
kroorganizmach „tintinnidopodobnych” (vide str. 250, tabl.
14, fig. 1 i 2 w: op. cit.), wystêpuj¹cych w formacji wapieni
koralowcowo-glonowych (formacja C) w profilu otworu
wiertniczego Swarzów 4. Formy te by³y ju¿ wczeœniej opisa-
ne przez Morycow¹ w niepublikowanej pracy z 1971 roku
(vide str. 7: „Crassicollaria”?, Calpionella?”, w: op. cit.).
O sporadycznym wystêpowaniu „Tintinnidae”, prawdopo-
dobnie z rodzaju Crassicollaria, w utworach serii glono-
wo-oolitowej wspomina równie¿ Golonka (1978) (vide str.
22 w: Golonka, 1978), nie precyzuj¹c œciœle ich miejsca wy-
stêpowania.

Dalsze prace wiertnicze prowadzone na przedgórzu Kar-
pat w górnictwie naftowym doprowadzi³y do kolejnych od-
kryæ utworów wêglanowych i wyró¿nienia w nich nowych
stanowisk z osadami tytonu, beriasu i walan¿ynu. Wskazuj¹
na to badania Maksyma i in. (2001) oraz Zdanowskiego i in.
(2001), którzy na podstawie litologii ska³ wêglanowych i mi-
krofauny przedstawili szczegó³owo litostratygrafiê i mikro-
facjê utworów najwy¿szej jury i ni¿szej kredy z wierceñ
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w rejonie Sêdziszów–Zagórzyce–Nawsie. W pracach tych,
obejmuj¹cych po³udniowo-wschodni¹ czêœæ górnojuraj-
sko–dolnokredowego kompleksu wêglanowego przedgórza
Karpat, autorzy ci uwzglêdnili wprowadzony przez Golon-

kê (1978) podzia³ litostratygraficzny. Nale¿y podkreœliæ, ¿e
utwory jurajsko–dolnokredowe opracowane przez wy¿ej wy-
mienione dwa zespo³y autorskie, dotycz¹ rejonu po³o¿one-
go w dalszej odleg³oœci od rejonu D¹browy Tarnowskiej i nie
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Fig. 1. Mapa geologiczna podmioceñsko-podgórnokredowej powierzchni erozyjnej
w rejonie D¹browy Tarnowskiej–Szczucina

Otwory wiertnicze omówione w tekœcie artyku³u: DT 1, 4 – D¹browa Tarnowska 1, 4; DB – D¹brówki Breñskie 1; Sm-2 – Smêgorzów 2;
Sw-3, 4, 8, 10 – Swarzów 3, 4, 8, 10

Geological map of the sub-Miocene and sub-Upper Cretaceous erosional surface
in the D¹browa Tarnowska–Szczucin area

Borehole discussed in the text of the article: DT 1, 4 – D¹browa Tarnowska 1, 4; DB – D¹brówki Breñskie 1; Sm-2 – Smêgorzów 2;
Sw-3, 4, 8, 10 – Swarzów 3, 4, 8, 10



s¹ w pe³ni porównywalne, a tak¿e reprezentatywne dla
ca³ego obszaru przedgórza Karpat. Bli¿szy zwi¹zek korela-
cyjny utworów tego kompleksu, mo¿e ju¿ bardziej zacho-
dziæ przy próbie porównania ich z podobnymi utworami wy-
stêpuj¹cymi w przylegaj¹cym do rejonu D¹browy Tarnow-
skiej – rejonie Jastrz¹bka Stara–Dêbica (Bobrek i in., 2002,
2003, Urbaniec, Œwietlik, 2003; 2005; Urbaniec, 2005).

Dotychczas przyjmowano, ¿e mniej wiêcej na pó³noc
od D¹browy Tarnowskiej kompleks wêglanowy jury górnej
koñczy siê osadami kimerydu, natomiast na obszarze po-
³o¿onym dalej na wschód (Dêbica–Sêdziszów) wystêpuj¹ po-
nadto utwory kredy dolnej, beriasu i walan¿ynu, a tak¿e
najm³odsze osady jurajskie, do tytonu w³¹cznie (Geroch i in.,
1972; Kijakowa, Moryc, 1991; Olszewska, 1998, 1999, 2001,
2004, 2005a; Bobrek i in., 2002, 2003, 2005; Urbaniec, Œwie-
tlik, 2003; Urbaniec, 2005).

Kolejne próby podzia³u litostratygraficznego utworów
kredy dolnej i jury górnej w œrodkowej czêœci przedgórza
Karpat zosta³y zamieszczone w publikacjach z 2007 roku.
W pracy Gutowskiego i innych (2007) zosta³ zaproponowany
podzia³ litostratygraficzny tych osadów, nawi¹zuj¹cy do zna-
nych wczeœniej pogl¹dów na ten temat. Autorzy uwzglêdnili
dotychczasowe badania biostratygraficzne ró¿nych autorów
oraz nowe, w³asne spostrze¿enia stratygraficzne, bazuj¹ce
g³ównie na danych mikrofaunistycznych. Górnojurajsko–dol-
nokredowy kompleks wêglanowy w rejonie Dêbica–D¹bro-
wa Tarnowska–Busko zosta³ podzielony w omawianej pracy
na dziewiêæ nieformalnych serii litostratygraficznych, odpo-
wiadaj¹cych wiekowo osadom od oksfordu do walan¿ynu
w³¹cznie. Wydzielone jednostki litostratygraficzne autorzy
ci porównuj¹ ze znanymi dotychczas nieformalnymi forma-
cjami z obszaru przedgórza Karpat i koreluj¹ je z jurajskimi
wydzieleniami litostratygraficznymi na terenie Polski.

Rok póŸniej Barski i Matyja (2008) ustosunkowali siê do
przedstawionych wy¿ej pogl¹dów Gutowskiego i innych
(2007), podkreœlaj¹c, ¿e rezultaty te s¹ sprzeczne z wynika-
mi ich badañ, opracowanych na podstawie stratygrafii roz-
poznanej przede wszystkim na organicznych cystach Dino-
flagellata (Matyja, Barski, 2007; Barski, Matyja, 2008; Ma-
tyja, 2009). Uwzglêdniaj¹c dotychczasowe badania biostra-
tygraficzne, autorzy przedstawili w³asn¹ propozycjê niefor-
malnego podzia³u litostratygraficznego utworów górnojuraj-
skich z tego samego odcinka obszaru przedgórza Karpat.
W przypadkach, gdy dotychczasowe rozpoznanie profili li-
tostratygraficznych opracowane poprzednio przez innych
badaczy by³o szczegó³owe, autorzy ci utrzymali wczeœniej-
sze propozycje podzia³u, wprowadzaj¹c dla niektórych for-
macji odpowiednie cz³ony nazw geograficznych.

W rozprzestrzenieniu górnojurajsko–dolnokredowej po-
krywy wêglanowej przedgórza Karpat, wyró¿niaj¹ oni dwa
regiony – po³udniowy i pó³nocny, w których utwory te ró¿-

ni¹ siê wykszta³ceniem facjalnym i litostratygraficznym.
Granicê miêdzy tymi regionami wyznaczaj¹ mniej wiêcej
wzd³u¿ równole¿nika wystêpuj¹cego niedaleko na po³udnie
od D¹browy Tarnowskiej. W obydwu regionach, zdaniem
autorów, w dolnej czêœci utworów górnojurajskich wystê-
puj¹ podobnie wykszta³cone litologicznie ni¿sze jednostki
litostratygraficzne jury górnej, czyli formacja wapieni
g¹bkowych (proponuj¹ dla niej nazwê geograficzn¹ formacji
z £êkawicy), o zasiêgu wiekowym od oksfordu dolnego do
kimerydu górnego (a byæ mo¿e nawet do najni¿szego tyto-
nu) i formacja wapienno-marglista z Niwek (nazwa geogra-
ficzna formacji zgodnie z propozycj¹ Golonki, 1978), siê-
gaj¹ca od oksfordu górnego, byæ mo¿e po najni¿szy tyton
w rejonie pó³nocnym, lub po tyton górny w rejonie po³ud-
niowym. W po³udniowym regionie czêsto dochodzi do zazê-
biania siê i powtarzania, nie raz kilkakrotnie, utworów ni¿-
szych jednostek litostratygrafcznych.

Wy¿sze jednostki litostratygraficzne w obydwu rejonach
wykazuj¹ ju¿ znaczniejsze ró¿nice (Matyja, Barski, 2007;
Barski, Matyja, 2008; Matyja, 2009).

W regionie po³udniowym wydzielaj¹, od do³u: formacjê
wapieni koralowcowych z Pilzna (stanowi¹cych wed³ug tych
autorów dalsz¹ ku wschodowi kontynuacjê wapieni sztram-
berskich), odpowiadaj¹c¹ wiekowo przedzia³owi „nie najni¿-
szy tyton–nie najwy¿szy berias”, formacjê dolomityczno-wa-
pienn¹ z Ropczyc, mieszcz¹c¹ siê w obrêbie najwy¿szy ty-
ton–berias górny i formacjê z Dêbicy, któr¹ zaliczyli do wala-
n¿ynu. Dla tych dwóch ostatnich formacji przyjmuj¹ nazwy
geograficzne wprowadzone przez Golonkê (1978).

W regionie pó³nocnym natomiast, ponad formacj¹ wa-
pienno-marglist¹ z Niwek (siêgaj¹c¹ wed³ug Matyi, Barskie-
go (2007) do górnego kimerydu, a byæ mo¿e do najni¿szego
tytonu), wystêpuj¹ (wprowadzone przez Morycow¹, Moryca
(1976)): formacja wapieni koralowcowo-glonowych oraz
najm³odsza formacja wapienno-dolomityczna, muszlowco-
wa. Dla nich Matyja (2009) proponuje nazwy geograficzne,
odpowiednio: formacja ze Swarzowa i formacja ze Smêgo-
rzowa. Wiek formacji wapieni koralowcowo-glonowych ze
Swarzowa, zaliczanej dotychczas do oksfordu górnego,
wed³ug danych uzyskanych przez Matyjê, Barskiego (2007)
z otworu wiertniczego Nieczajna 4, jest okreœlany (przy-
najmniej czêœciowo) jako póŸny tyton. Wiek ten uzyskuje
potwierdzenie równie¿ w najnowszych badaniach prowa-
dzonych przez autorów artyku³u.

Problemy omawiane w niniejszej publikacji, dotycz¹ za-
gadnieñ utworów jurajskich regionu pó³nocnego (D¹browa
Tarnowska–Szczucin), zatem temu regionowi zostan¹ po-
œwiêcone dalsze uwagi stratygraficzne, odnosz¹ce siê do
najm³odszych formacji litostratygraficznych jury górnej wy-
stêpuj¹cych na tym obszarze.
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FORMACJA WAPIENI KORALOWCOWO-GLONOWYCH ZE SWARZOWA

W sk³ad utworów formacji wapieni koralowcowo-glono-
wych ze Swarzowa (nazywanej w skrócie w tej pracy rów-
nie¿ jako formacja wapieni ze Swarzowa lub formacja ze
Swarzowa) wchodzi bardzo zró¿nicowany zespó³ ska³ wê-
glanowych, o wykszta³ceniu litologicznym powtarzaj¹cym
siê czêsto w profilu. Utwory te by³y ju¿ szczegó³owo opisa-
ne (Morycowa, Moryc, 1976), w zwi¹zku z tym, obecnie po-
miniêto ich opis litologiczny i mikrofacjalny, ograniczaj¹c
siê g³ównie do wniosków istotnych dla celów stratygraficz-
nych. Ogólnie mo¿na tylko wspomnieæ, ¿e wystêpuj¹ tu wa-
pienie o barwie jasnej (kremowe, be¿owe, szare), pelityczne
(mikrytowe), detrytyczne, (biointramikryty, biointraspary-
ty), wapienie oolitowe, onkolitowe, miejscami wapienie do-
lomityczne oraz margle i wapienie margliste. Poszczególne

typy ska³ ró¿ni¹ siê iloœci¹ i w pewnym stopniu jakoœci¹ ze-
spo³ów makro- i mikroskamienia³oœci. Wystêpuj¹ce w nich
makroorganizmy stanowi¹ zespó³ urozmaicony i bogaty, ale
nieprzewodni. Du¿¹ rolê odgrywaj¹ koralowce Scleractinia,
o szkieletach p³ytkowatych i ga³¹zkowych (faceloidalnych)
i glony (zielenice i krasnorosty). Mikroorganizmy s¹ stosun-
kowo liczne, g³ównie w wapieniach mikrytowych i w wapie-
niach o spoiwie mikrytowym. Niektóre z nich s¹ wa¿nymi
wskaŸnikami dotycz¹cymi wieku tych osadów (tab. 1).

W 1976 roku autorzy tego artyku³u zamieœcili ilustracje
kilku form kalpionellopodobnych (vide tabl. 14, fig. 1a–1e,
1h, 2, str. 250 w: Morycowa, Moryc, 1976), wystêpuj¹cych
w utworach formacji wapieni koralowcowo-glonowych ze
Swarzowa w profilu otworu wiertniczego Swarzów 4, zali-
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Tabela 1

Zestawienie i zasiêgi wiekowe mikroskamienia³oœci wystêpuj¹cych w p³ytkach cienkich
z formacji wapieni koralowcowo-glonowych ze Swarzowa i wapienno-dolomitycznej, muszlowcowej ze Smêgorzowa,

z rejonu D¹browy Tarnowskiej–Szczucina

List and stratigraphic distribution of the microfossils deriving from thin sections from the Swarzów Limestone Formation
and Smêgorzów Coquina Formation in the D¹browa Tarnowska–Szczucin area

Gatunki
Zasiêgi stratygraficzne

P³ytki cienkie
kimeryd tyton berias walan¿yn

1 2 3 4 5 6

Tintinnopsella carpathica (Murgeanu et Filipescu) 16

Tintinnopsella cf. carpathica (Murgeanu et Filipescu) 4

Calpionella alpina Lorenz 21

Calpionella aff. alpina Lorenz 5A

Crassicollaria cf. brevis Remane 4, 25

Tintinnopsella subacuta (Colom) 2A

Calpionellidae gen. et sp. indet. 4, 25

Stomiosphaera moluccana Wanner 5A

Colomisphaera lapidosa (Vogler) 4, 7A, 16, 37

Committosphaera aff. sublapidosa (Vogler) 25

Carpistomiosphaera aff. borzai (Nagy) 5A

?Cadosina aff. salebrosa Øehanek 1

Cadosina sp. 4

Lituola? baculiformis Schlagintweit et Gawlick 16



czonych wówczas do grupy incertae sedis. Obecnie, autorzy
uznaj¹ za celowe ponowne zbadanie analizowanych poprzed-
nio niektórych p³ytek cienkich, oraz p³ytek nowych, dodatko-
wo wykonanych z utworów tego i innych otworów wiertni-

czych. Badania te zosta³y wykonane w powi¹zaniu z opraco-
wywaniem przez pierwszego z autorów, zespo³u koralow-
ców (w druku) wystêpuj¹cych g³ównie w tej formacji.
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1 2 3 4 5 6

Paleogaudryina cf. magharaensis Said et Bakarat 7A

Glomospirella sp. 4

Charentia evoluta Gorbatchik 2

Melathrokerion spirialis Gorbatchik 7A

Reophax multilocularis Haeusler 2A

Reophax sp. 34

Glomospira variabilis (Kübler et Zwingli) 2

Meandrospira favrei (Charolais, Br�nnimann et Zaninetti) 2, 25

Quinqueloculina mitchurini Dain 7A

Quinqueloculina sp. 34

Patellina subcretacea Cushman et Alexander 2, 34

Spirillina sp. 2A, 4

Lenticulina sp.
1, 2, 4, 3, 24, 40,
43

Textularia sp. 2

Globuligerina aff. oxfordiana (Grigelis) 14

Mohlerina basiliensis (Mohler) 5A

Trocholina solecensis Bielecka et Po¿aryski 24, 39

Trocholina sp. 2, 15, 34

Neotrocholina molesta (Gorbatchik) 2

Neotrocholina cf. molesta (Gorbatchik) 3

Globochaete alpina Lombard 2, 5A, 16, 39

Saccocoma sp. 2

Dasycladaceae gen. et sp. indet. 5A, 7, 24, 34, 43

Marinella lugeoni Pfender 11, 12

Koskinobulina socialis Cherchi et Schroeder 1, 4, 21, 26, 34

Incertae sedis 2, 4, 16

1 – Numery p³ytek cienkich opisane czcionk¹ regularn¹ i boldem – taksony ilustrowane na tablicach; 2 – numery opisane kursyw¹ – taksony nieilustrowane
1 – Numbers of thin sections described in regular fonts and in bold – taxa illustrated in Tables; 2 – Numbers of thin sections in italics – taxa not illustrated in figures

cd. Tabela 1



Dla u³atwienia porównañ i lepszej czytelnoœci wyników
przeprowadzonych analiz, w za³¹czonych profilach otworów
wiertniczych, w obydwu pracach przyjêto tê sam¹ numeracjê
punktów pobrania próbek, z których wykonano p³ytki cien-
kie. W obecnej pracy numer p³ytki cienkiej odpowiada nu-
merowi danej próbki. W planowanej publikacji dotycz¹cej
koralowców, w zale¿noœci od liczby gatunków korali wystê-
puj¹cych w danej próbce, mog¹ byæ przypadki wykonania z
danej próbki nawet kilku p³ytek cienkich. Bêd¹ one odpo-
wiednio oznaczone.

Przy profilach otworów wiertniczych (fig. 2), zosta³y za-
znaczone tylko te p³ytki cienkie, w których wystêpuj¹ mi-
kroorganizmy wymienione w niniejszej pracy.

W nowej p³ytce cienkiej, wykonanej z formacji wapieni
koralowcowo-glonowych z otworu wiertniczego Swarzów 4
(fig. 2, p³ytka cienka nr 4) wystêpuj¹ kalpionellidy Tintin-
nopsella cf. carpathica (Murgeanu et Filipescu) (tabl. I,
fig. 1, 2), Crassicollaria cf. brevis Remane (tabl. I, fig. 4)
i Calpionellidae gen. et sp. indet. (tab. 1).
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Fig. 2. Przekrój korelacyjny i lokalizacja opracowanych p³ytek cienkich
z formacji ze Swarzowa i Smêgorzowa z niektórych otworów wiertniczych z rejonu D¹browy Tarnowskiej–Szczucina

Gêbokoœci p³ytek cienkich podano przy objaœnieniach na tablicach I–IV; w nadk³adzie analizowanych utworów: M – miocen, K2 – kreda górna;
linia przerywana wyznacza przypuszczaln¹ doln¹ granicê górnego tytonu

Cross-section of the correlation and location of studied thin sections from the Swarzów and Smêgorzów formations
from some boreholes in the D¹browa Tarnowska–Szczucin area

Depth of thin sections – in explanations Plates I–IV; in the overlay of studied strata: M – Miocene, K2 – Upper Cretaceous; broken line marks
the probable lower boundary of Upper Tithonian



Kalpionellidy stwierdzono ponadto w otworze wiertni-
czym Swarzów 4, w p³ytce cienkiej 2A – Tintinopsella suba-
cuta (Colom) (tabl. I, fig. 6) i w p³ytce cienkiej 5A – Calpio-
nella aff. alpina Lorenz, w otworze wiertniczym Swarzów 3
(p³ytka cienka nr 16) – Tintinopsella carpathica (Murgeanu
et Filipescu) (tabl. I, fig. 3), w D¹browie Tarnowskiej 1
(p³ytka cienka nr 21) – Calpionella alpina (tabl. I, fig. 7, 8)
oraz w otworze wiertniczym Swarzów 8 (p³ytka cienka 25) –
Crassicollaria cf. brevis Remane (tabl. I, fig. 5) i Calpioneli-
dae gen. et sp. indet. (tab. 1).

Dinocysty wapienne stwierdzono w nastêpuj¹cych otwo-
rach wiertniczych: Swarzów 4; w p³ytce cienkiej nr 4 wystê-
puje – Colomisphaera lapidosa (Vogler) (tabl. I, fig. 13)
i Cadosina sp. (tabl. I, fig. 15), w p³ytce cienkiej 5A – Carpi-
stomiosphaera aff. borzai (Nagy) (tabl. I, fig. 9, 10) i Sto-
miosphaera moluccana Wanner (tabl. I, fig. 11), a tak¿e
w p³ytce cienkiej nr 7A – Colomisphaera lapidosa (Vogler).

W otworze wiertniczym D¹browa Tarnowska 4 (p³ytka
cienka nr 1) wystêpuje ?Cadosina aff. salebrosa Øehanek (tabl.
I, fig. 16), w otworze Swarzów 3 (p³ytka cienka nr 16) – Colo-
misphaera lapidosa (Vogler) (tabl. I, fig. 12), a w otworze
wiertniczym Swarzów 8 (p³ytka cienka nr 25) – Commitospha-
era aff. sublapidosa (Vogler) (tabl. I, fig. 14).

W formacji wapieni ze Swarzowa zosta³y stwierdzone
równie¿ otwornice. S¹ to, w otworze wiertniczym Swarzów 4,
w p³ytce cienkiej nr 2 – Meandrospira favrei (Charolais,
Br�nnimann et Zaninetti) (tabl. II, fig. 1), Patellina subcreta-
cea Cushman et Alexander, Glomospira variabilis (Kübler et
Zwingli) (tabl. II, fig. 12), Neotrocholina molesta (Gorba-
tchik) (tabl. III, fig. 5) i Charentia evoluta (Gorbatchik)
(tabl. II, fig. 10). Gatunek N. cf. molesta stwierdzono w tym
otworze równie¿ w p³ytce cienkiej nr 3 (tabl. III, fig. 6).
W innych p³ytkach cienkich z tego otworu wystêpuj¹,
w p³ytce cienkiej nr 2A – Reophax multilocularis Haeusler
(tabl. II, fig. 16), w p³ytce cienkiej nr 5A – Mohlerina basi-
liensis (Mohler) (tabl. II, fig. 17), a w p³ytce cienkiej 7A – Pa-
laeogaudryina aff. magharaensis Said et Bakarad (tabl. II,

fig. 7), Quinqueloculina mitchurini Dain (tabl. II, fig. 8)
i Melathrokerion spirialis Gorbatchik (tabl. II, fig. 11).
W otworze wiertniczym Swarzów 3 (py³tka cienka nr 14) zi-
dentyfikowano gatunki (tab. 1) – Globuligerina aff. oxfordia-
na (Grigeris) i w p³ytce cienkiej nr 16 – Lituola? baculiformis
Schlagintweit et Gawlick (tabl. II, fig. 13, 14). W otworze
wiertniczym Swarzów 8 (p³ytka cienka nr 25) wystêpuje Me-
androspira favrei (tabl. II, fig. 2), a w otworze wiertniczym
D¹brówki Breñskie 1 (p³ytka cienka nr 34) – Patellina sub-
cretacaea Cashman et Alexander (tabl. II, fig. 4).

Ponadto, szereg innych otwornic oznaczonych w randze
rodzajów, wystêpuje w utworach formacji ze Swarzowa,
m.in. w otworach wiertniczych: Swarzów 3, 4 i D¹brówki
Breñskie 1 (tab. 1; tabl. II, III).

Znaczn¹ rolê ska³otwórcz¹ w formacji wapieni koralow-
cowo-glonowych ze Swarzowa, podobnie jak koralowce,
odgrywaj¹ glony. Wystêpuj¹ one wprawdzie równie¿ w for-
macji m³odszej, formacji ze Smêgorzowa, ale znacznie rza-
dziej ni¿ w formacji ze Swarzowa. Kilka gatunków glonów
wystêpuj¹cych w formacji wapieni ze Swarzowa autorzy
przedstawiaj¹ na przyk³adzie otworów wiertniczych: Swa-
rzów 4, D¹browa Tarnowska 1 i Smêgorzów 2. W p³ytce
cienkiej 2 i 5A (fig. 2; tab. 1) stwierdzono Globochaete alpi-
na Lombard (tabl. IV, fig. 1–3), a w p³ytce cienkiej nr 11 i 12
Marinella lugeoni Pfender (tabl. IV, fig. 7).

W formacji ze Swarzowa wystêpuj¹ równie¿ formy prob-
lematyczne Koskinobulina socialis (Cherchi et Schroeder)
(tabl. IV, fig. 5, 6) oraz sporadycznie formy (tabl. IV, fig. 9, 10,
11), przypominaj¹ce Eolisacus i Earlandia (m.in. Ivanova i in.,
2008; Schlagintweit, Ebli, 1999). Podobne formy, nieilustro-
wane w tej pracy, spotyka siê równie¿ w innych p³ytkach cien-
kich (tab. 1).

Podkreœliæ nale¿y, ¿e w otworze wiertniczym Swarzów 4
(p³ytka cienka nr 2), stwierdzono liliowce planktoniczne
Saccocoma (tabl. IV, fig. 8), odgrywaj¹ce równie¿ istotn¹
rolê stratygraficzn¹ (Michalik i in., 1993) w zespole skamie-
nia³oœci wystêpuj¹cych w tej formacji.

FORMACJA WAPIENNO–DOLOMITYCZNA, MUSZLOWCOWA ZE SMÊGORZOWA

W opisie litologicznym utworów wêglanowych formacji
wapienno-dolomitycznej ze Smêgorzowa (w skrócie okreœla-
nej równie¿ jako formacja ze Smêgorzowa), wyró¿niaj¹ siê
przede wszystkim ró¿ne utwory muszlowcowe, z wk³adkami
wapieni detrytycznych, oolitowych i margli, z doœæ znacznym
udzia³em dolomitów pelitycznych i drobnokrystalicznych,
syngenetycznych, z licznymi skupieniami siarczanów. W wa-
pieniach tych, zw³aszcza w odmianach muszlowcowych, wy-
stêpuj¹ licznie skorupy i fragmenty skorup ma³¿ów, okruchy
szkar³upni, ponadto brachiopody, sporadycznie koralowce
(w dolnej czêœci formacji) i glony. Szczegó³owy opis tych
utworów autorzy przedstawili w pracy w 1976 roku.

W formacji wapienno-dolomitycznej, muszlowcowej ze
Smêgorzowa (fig. 1, 2), mikroskamienia³oœci wystêpuj¹
sporadycznie (tab. 1). W otworach wiertniczych Swarzów
8, (p³ytka cienka nr 24) i w Swarzów 10 (p³ytka cienka nr
39) stwierdzono otwornicê Trocholina solecensis Bielecka
et Po¿aryski (tabl. III, fig. 1, 2) i kilka okazów Lenticulina
sp. Ponadto w otworze wiertniczym Swarzów 10, w p³yt-
ce cienkiej nr 37, oznaczono dinocystê Colomisphaera la-
pidosa (Vogler), a w otworze wierniczym Smêgorzów 2
(p³ytka cienka nr 43) glony z grupy zielenic Dasycladaceae
(tabl. IV, fig. 4).
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WIEK OPISANYCH JEDNOSTEK LITOSTRATYGRAFICZNYCH

FORMACJA WAPIENI

KORALOWCOWO–GLONOWYCH ZE SWARZOWA

Formacja wapieni koralowcowo-glonowych ze Swarzowa
jest jednostk¹ litostratygraficzn¹ prawie ca³kowicie pozba-
wion¹ fauny amonitowej. Fakt ten uniemo¿liwia³ precyzyjne
okreœlenie wieku tych utworów, sprawia³ trudnoœci nawet
w ogólniejszym, stratygraficznym ich zakwalifikowaniu.

W rejonie D¹browy Tarnowskiej–Szczucina, w dolnej
czêœci najm³odszej formacji wapienno-dolomitycznej,
muszlowcowej (formacja ze Smêgorzowa), Morycowa, Mo-
ryc (1976) cytuj¹ Ataxioceras sp. (oznaczony przez dra in¿.
L. Cimaszewskiego), wskazuj¹cy na kimeryd dolny. Matyja,
Barski (2007), Barski, Matyja (2008) przeprowadzaj¹c bada-
nia biostratygraficzne utworów z otworu wiertniczego Nie-
czajna 4, odpowiadaj¹cych œrodkowej czêœci formacji kora-
lowcowo-glonowej ze Swarzowa (koreluj¹cej siê z utwora-
mi tej formacji w innych otworach wiertniczych tego rejonu,
w tym równie¿ z analogicznymi utworami opisanymi przez
Morycow¹, Moryca, 1976) wykazali, ¿e wiek jej nie jest
starszy od póŸnego tytonu. Wymaga³oby to zatem przepro-
wadzenia rewizji oznaczenia amonita Ataxioceras sp., ale ze
wzglêdu na trudnoœci w jego odnalezieniu (Matyja, Barski,
2007) nie jest to mo¿liwe.

Swierdzone obecnie w p³ytkach cienkich zespo³y mikro-
organizmów (tab. 1) nie s¹ zbyt liczne, ale dobrze okreœlaj¹
wiek, zw³aszcza utworów formacji wapieni koralowco-
wo-glonowych ze Swarzowa. Zasadnicze znaczenie w tym
zespole maj¹ kalpionellidy. Wystêpuj¹ one w wielu p³ytkach
cienkich z otworów wiertniczych Swarzów 3, 4, 8 i D¹browa
Tarnowska 1 (fig. 1, 2).

W zbadanych p³ytkach cienkich wyró¿niono 9 form na-
le¿¹cych do kalpionellidów (w tym 3 oznaczone gatunko-
wo), których obecnoœæ œwiadczy, ¿e wiek ska³, w których
one wystêpuj¹ nie jest starszy od póŸnego tytonu (Geroch,
Morycowa, 1966; Borza, 1969, 1984; Remane, 1985, 1986;
Remane i in., 1986; Borza, Michalik, 1987; Houša, 1990; Ci-
borowski, Ko³odziej, 2001; Olszewska, 2005b, 2010). Ozna-
czone 3 gatunki zosta³y znalezione w profilach otworów
wiertniczych Swarzów 3 (Tintinnopsella carpathica), Swa-
rzów 4 (T. subacuta) i D¹browa Tarnowska 1 (Calpionella
alpina). Ponadto, kalpionellidy oznaczone jako cf. i aff. wy-
stêpuj¹ w otworach wiertniczych Swarzów 4 i Swarzów 8
(tab. 1). W profilu formacji wapieni ze Swarzowa, kalpionel-
lidy wystêpuj¹ najni¿ej w p³ytkach cienkich 5A i 16 (fig. 2).
Oprócz kalpionellidów w formacji wapieni ze Swarzowa
wystêpuj¹ równie¿ dinocysty wapienne i otwornice. Wyró¿-
niono 8 taksonów dinocyst, w tym dwa oznaczone gatunko-
wo Stomiosphaera mollucana i Colomisphaera lapidosa
(tab. 1), s¹ formami d³ugowiecznymi, bez znaczenia dla œciœ-
lejszego okreœlenia wieku tej formacji (Nowak, 1968; Àe-
hánek, 1985; Àehánek, Cecca, 1993; Àehakova, 2000; Ol-
szewska, 2005b).

W utworach tej formacji stwierdzono ogó³em 27 otwor-
nic, z których 10 oznaczono gatunkowo, pozosta³e okreœlono
w przybli¿eniu jako cf. i aff. oraz w randze rodzajów. Wœród
wspomnianych 10 gatunków, pewne znaczenie stratygra-
ficzne maj¹ Melathrokerion spirialis i Quinqueloculina mi-
tchurini (p³ytka cienka nr 7A), notowane w utworach tyto-
nu–beriasu (tab. 1) oraz Charentia evoluta i Neotrocholina
molesta (p³. c. nr 2) znane, pierwsza od kimerydu do wala-
n¿ynu, druga od tytonu do baremu i Glomospira variabilis
(p³ytka cienka nr 2) o zasiêgu kimeryd–hoteryw (Geroch,
1966; Gorbatchik, 1968; Neagu, Neagu, 1993; Bucur i in.,
1996; Olszewska, Wieczorek, 2001; Ivanova, Ko³odziej,
2004; Krajewski, Olszewska, 2007; Ivanova i in., 2008;
Schlagintweit, Gawlik, 2009; Olszewska, 2010). Zasiêgi wie-
kowe tych otwornic (tab. 1) nie precyzuj¹ wprawdzie œciœle,
wynikaj¹cego z datowañ kalpionellidów, wieku górnej czêœci
formacji ze Swarzowa ale wiekowi temu nie przecz¹.

W formacji wapieni ze Swarzowa stwierdzono ponadto
dwa gatunki otwornic, które by³y znane dotychczas z utworów
m³odszych. S¹ to Meandrospira favrei (p³ytki cienkie nr 2 i 25)
notowana dopiero od beriasu górnego (wg Ivanova, Ko³odziej,
2010 – od walan¿ynu) i Patellina subcretacea (p³ytki cienkie nr
2 i 34), od beriasu dolnego (Gorbatchik, 1968; Martini, Zani-
netti, 1995; Ivanova, Ko³odziej, 2004; Ivanova i in., 2008; Ol-
szewska 2005b). Pojawienie siê tych gatunków nale¿a³oby
wi¹zaæ zatem ju¿ z wiekiem nie starszym od beriasu.

Na podstawie stratygraficznych datowañ na podstawie
mikroorganizmów wystêpuj¹cych w górnej czêœci formacji
wapieni koralowcowo-glonowych ze Swarzowa, nale¿y
przyj¹æ, ¿e ta czêœæ formacji, prawdopodobnie do granicy
z wy¿ej le¿¹c¹ formacj¹ wapienno-dolomityczn¹, muszlow-
cow¹ ze Smêgorzowa, nie jest starsza od póŸnego tytonu
i najprawdopodobniej jest póŸnotytoñskiego wieku. Bior¹c
pod uwagê zespó³ kalpionellidów nale¿y j¹ wi¹zaæ ze stan-
dardow¹ zon¹ Crassicollaria (sensu Remane i in., 1986).

Ni¿sza czêœæ formacji ze Swarzowa, mniej wiêcej po-
ni¿ej linii przerywanej przebiegaj¹cej na profilu (fig. 2) po-
miêdzy numerami p³ytek cienkich 5A i 16 a 7A do granicy
tej formacji z formacj¹ z Niwek, reprezentuje prawdopodob-
nie starsze ogniwa tytonu, byæ mo¿e w najni¿szej czêœci
równie¿ czêœciowo najwy¿szy kimeryd.

FORMACJA WAPIENNO-DOLOMITYCZNA,

MUSZLOWCOWA ZE SMÊGORZOWA

Wiek formacji wapienno-dolomitycznej, muszlowcowej ze
Smêgorzowa jest trudny do ustalenia. W utworach tych mikro-
organizmy wystêpuj¹ sporadycznie, co mo¿e wynikaæ równie¿
z warunków œrodowiskowych, niesprzyjaj¹cych ich rozwojowi.

W p³ytkach cienkich nr 24 i 39 wykonanych z utworów
tej formacji z otworów wiertniczych Swarzów 8 i 10 (fig. 2),
stwierdzono tylko dwa okazy Trocholina solecensis, o zasiê-
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gu wiekowym, od póŸnego oksfordu do tytonu (wo³gu) (Ge-
roch, 1966, 1967; Bielecka, Geroch, 1977; Styk, 1997;
Szyd³o, 1997). Gatunek ten nie jest dotychczas znany z utwo-
rów m³odszych, ani ze strefy alpejskiej, ani epikontynentalnej.
Pozosta³e, stwierdzone w p³ytkach cienkich mikroskamie-
nia³oœci w formacji ze Smêgorzowa (fig. 2, tab. 1) nie odgry-
waj¹ istotnej roli w okreœleniu wieku tej formacji.

Dok³adny wiek formacji ze Smêgorzowa, na podstawie
dotychczasowej dokumentacji biostratygraficznej, nie jest
mo¿liwy do okreœlenia. Jako kontynuacja formacji ze Swa-
rzowa mo¿e nawet nale¿eæ do najwy¿szej jury, mo¿e te¿
w ca³oœci lub w wy¿szej czêœci (np. w pe³niejszych profilach

otworów wiertniczych Smêgorzów 2 i Swarzów 10 oraz w
strefie synkliny Nieczajnej – fig. 1) reprezentowaæ najstarsze
ogniwa kredy dolnej.

Matyja, Barski (2007; Barski, Matyja, 2008) wskazuj¹ na
podobne trudnoœci w okreœleniu wieku tej najm³odszej
formacji wêglanowej, sugeruj¹c (Matyja, 2009) mo¿liwoœæ
jej przynale¿noœci do beriasu.

Autorzy niniejszego artyku³u s¹ sk³onni przyj¹æ, ¿e wystê-
powanie utworów kredy dolnej w rejonie D¹browy Tarnow-
skiej–Szczucina jest mo¿liwe w strefach najwiêkszej mi¹¿-
szoœci utworów formacji ze Smêgorzowa, której wy¿sza czêœæ
mo¿e nale¿eæ do kredy dolnej (?beriasu).

GÓRNOJURAJSKO–?DOLNOKREDOWA POWIERZCHNIA STRUKTURALNA

Przedstawione wy¿ej wyniki badañ stratygraficznych
górnej czêœci wêglanowego kompleksu górnojurajsko–?dol-
nokredowego wymagaj¹ nowego spojrzenia na rozmieszcze-
nie jednostek litostratygraficznych, ods³aniaj¹cych siê na
omawianej powierzchni strukturalnej.

Pod³o¿e podmioceñsko-podgórnokredowe w rejonie
D¹browy Tarnowskiej–Szczucina (fig. 1) jest zbudowane
z utworów górnej czêœci kompleksu wêglanowego najwy¿-
szej jury i byæ mo¿e ?najni¿szej kredy dolnej. W obni¿e-
niach strukturalnych wystêpuj¹ utwory formacji wapienno-
-dolomitycznej, muszlowcowej ze Smêgorzowa, spod któ-
rych ukazuj¹ siê dwa podniesione elementy strukturalne, za-
wieraj¹ce w j¹drowych partiach utwory starszych, górnoju-
rajskich jednostek litostratygraficznych.

Po³udniowy element strukturalny (fig. 1, 3), zaznacza-
j¹cy siê na linii Mêdrzechów–Gr¹dy–Swarzów 4–D¹bro-
wa Tarnowska 4, w centralnej czêœci jest zbudowany z ty-
toñskich utworów formacji wapieni koralowcowo–glono-
wych ze Swarzowa. W pó³nocno-zachodniej czêœci tej struk-
tury (Mêdrzechów–Gr¹dy) utwory formacji ze Swarzowa
chowaj¹ siê izoklinalnie pod osady formacji ze Smêgorzowa
(vide przekrój I na fig. 8, w: Morycowa, Moryc, 1976 –
w pracy tej utwory zosta³y zaliczone do kimerydu). Struktu-
ra ta kontynuuje siê dalej ku po³udniowemu wschodowi,
gdzie poza uskokiem w strefie Swarzów 4–D¹browa Tar-
nowska 4–Swarzów 3, w jej centralnej czêœci ponownie od-
s³aniaj¹ siê utwory tytoñskiej formacji ze Swarzowa (fig. 3).
We wschodniej czêœci tego odcinka omawianej struktury
wykazuje ona szersze rozprzestrzenienie, ni¿ przypuszczano
wczeœniej (Morycowa Moryc, 1976).

Na jej szersze rozprzestrzenienie w tej czêœci struktury
wskaza³ wynik wykonanego póŸniej otworu wiertniczego
Oleœnica 3, który – zdaniem autorów artyku³u – wykaza³
brak utworów formacji ze Smêgorzowa (fig. 1), stwierdzaj¹c
bezpoœrednio pod miocenem utwory formacji ze Swarzowa
(g³êb. 654–746 m). Matyja i Barski (2007) przyjmuj¹ wystê-
powanie w tym otworze wiertniczym równie¿ utworów for-
macji ze Smêgorzowa, co wed³ug autorów obecnej pracy
wydaje siê byæ w¹tpliwe. Sprostowania wymaga równie¿
przedstawiony w tej pracy (Matyja, Barski, 2007) koñcowy

odcinek profilu otworu Nieczajna 4, w którym zaznaczono
oko³o 400 m formacji wapieni g¹bkowych (z £êkawicy),
tymczasem, uwzglêdniaj¹c koñcow¹ g³êbokoœæ tego otworu
wiertniczego (1396 m), przewiercono jej tylko ok. 50 m.

Od strony pó³nocnej struktura Mêdrzechów–Swarzów,
graniczy tektonicznie (fig. 1, oraz vide fig. 8-II w: Moryco-
wa, Moryc, 1976) z grubym, osi¹gaj¹cym miejscami ponad
250 m mi¹¿szoœci, kompleksem utworów formacji ze Smê-
gorzowa, wype³niaj¹cych szerok¹ strefê synklinaln¹ Nie-
czajnej (Nieczajna D 3–Nieczajna 1–Smêgorzów 6). M³od-
sze ogniwa tej formacji, zarówno w tej strefie synklinalnej
jak i w innych rejonach dalszego jej przebiegu, mog¹ ju¿ na-
le¿eæ do kredy dolnej. Przyjmuj¹c mo¿liwoœæ zaliczenia wy-
¿szych partii utworów ze Smêgorzowa do kredy dolnej (?be-
rias), na mapie (fig. 1) zakreœlono poziom¹, zielon¹ szrafur¹
obszary, mniej wiêcej powy¿ej izopachyty 100 m, na któ-
rych mog¹ wystêpowaæ równie¿ utwory kredy dolnej.

Drugi wyniesiony element strukturalny zaznacza siê
w czêœci pó³nocnej, w strefie Oblekoñ–Lubasz–Zalesie. Jest
to z³uskowany element strukturalny, nasuniêty ku pó³nocy na
m³odsze utwory, miêdzy innymi na margle górnokredowe
i utwory wêglanowe jury górnej (vide fig. 8 w: Morycowa,
Moryc, 1976). W wyniesionej partii tego obiektu strukturalne-
go ukazuj¹ siê utwory formacji ze Swarzowa, a we wschod-
niej jego czêœci równie¿ starsze od nich osady formacji z Ni-
wek (fig. 1 – otwór wiertniczy Zalesie 2).

Podniesiony element strukturalny Oblekoñ–Zalesie, gra-
niczy od pó³nocy ze stref¹ zrzucon¹, z utworami zaliczanymi
dotychczas do kimerydu (Morycowa, Moryc, 1976; Moryc
i in., 1986; Król, 2004). Wed³ug badañ przeprowadzonych
w tym rejonie przez Król (2004), w utworach najm³odszych
wype³niaj¹cych tê strefê zrzucon¹ (Rataje–D¹browica), nie
znaleziono skamienia³oœci pozwalaj¹cych na ustalenie ich
wieku. Utwory te autorka okreœla jako kompleks litostraty-
graficzny marglisto-muszlowcowy, odpowiadaj¹cy wyró¿-
nionej przez Morycow¹ i Moryca (1976) dolnokimerydzkiej
formacji wapienno-dolomitycznej, muszlowcowej. Na obec-
nym etapie badañ, te dwie, podobne litostratygraficznie jed-
nostki, autorzy przedstawianego artyku³u uwa¿aj¹ za utwory
formacji ze Smêgorzowa.
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Fig. 3. Przekrój geologiczny przez strukturê Mêdrzechów–Swarzów w rejonie D¹browy Tarnowskiej–Szczucina

Geological cross-section of the Mêdrzechów–Swarzów structure in the D¹browa Tarnowska–Szczucin area
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SUMMARY

In the basement of the Miocene–Upper Cretaceous suc-
cession of the Carpathian Foreland there is a complex of car-
bonates that in places reach more than 1100 metres in
thickness. In the early years of geological and exploration
work carried out by the petroleum industry in this area all
these sediments were assigned to the Upper Jurassic. As re-
search progressed it became clear that this complex encom-
passes also the Lower Cretaceous.

More than 30 years ago, the present authors, analysing
the strata of this complex in the D¹browa Tarnowska–Szczu-
cin region, recognized four lithostratigraphic formations and
assigned them entirely to the Oxfordian and Kimmeridgian.

Recent biostratigraphic data obtained by several authors
have shown that the two highest formations (coral-algal and
limestone-dolomitic, shell-beds formations) are significantly
younger, spanning the uppermost Tithonian and possibly the
lowermost Lower Cretaceous (Figs 1–3).

In the light of our microfossil analyses of thin section
(calpionellids, calcareous dinocysts, foraminifera – Pl. I–IV,
Tab. 1), new data are presented on the stratigraphy of the two
upper formations of the carbonate complex mentioned
above.

The microfossils have shown that the coral-algal limesto-
ne formation (Swarzów Limestone Formation) is significan-
tly younger, at least Tithonian in age, thereby confirming the
recent data from the literature. The lower part of the lime-
stone-dolomitic shell-beds formation (Smêgorzów Coquina
Formation) most probably belongs to the uppermost Upper
Jurassic (uppermost Tithonian) whereas its upper part likely
represents the lowermost Lower Cretaceous (?Berriasian).
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TABLICA I

Kalpionellidy i dinocysty wapienne
Calpionellids and calcareous dinocysts

Fig. 1, 2. Tintinnopsella cf. carpathica (Murgeanu et Filipescu). Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 677,8–682,2 m; skrzynka II;
p³ytka cienka nr 4

Tintinnopsella cf. carpathica (Murgeanu et Filipescu). Swarzów 4 borehole; depth 677.8–682.2 m; II core box;
thin section (th. s.) no. 4

Fig. 3. Tintinnopsella carpathica (Murgeanu et Filipescu). Otwór wiertniczy Swarzów 3, g³êb. 765,2–770,2 m; skrzynka I,
p³ytka cienka nr 16

Tintinnopsella carpathica (Murgeanu et Filipescu). Swarzów 3 borehole, depth 765.2–770.2 m; core box I , thin section no. 16

Fig. 4. Crassicolaria cf. brevis Remane. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 677,8–682,2 m; skrzynka II, p³ytka cienka nr 4

Crassicolaria cf. brevis Remane. Swarzów 4 borehole, depth 677.8–682.2 m; II core box, thin section no. 4

Fig. 5. Crassicolaria cf. brevis Remane. Otwór wiertniczy Swarzów 8, g³êb. 825,9–829,5 m; skrzynka II, p³ytka cienka nr 25

Crassicolaria cf. brevis Remane. Swarzów 8 borehole, depth 825.9–829.5 m; II core box, thin section no. 25

Fig. 6. Tintinnopsella subacuta (Colom). Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 672,7–677,8 m; skrzynka II, p³ytka cienka nr 2A

Tintinnopsella subacuta (Colom). Swarzów 4 borehole, depth 672.7–677.8 m; II core box, thin section no. 2A

Fig. 7, 8. Calpionella alpina Lorenz. Otwór wiertniczy D¹browa Tarnowska 1, g³êb. 749,0–755,6 m; skrzynka I, p³ytka cienka nr 21

Calpionella alpina Lorenz. D¹browa Tarnowska 1 borehole, depth 749.0–755.6 m; I core box, thin section no. 21

Fig. 9, 10. Carpistomiosphaera aff. borzai (Nagy). Swarzów 4, g³êb. 689,2–695,3 m; skrzynka III, p³ytka cienka nr 5A

Carpistomiosphaera aff. borzai (Nagy). Swarzów 4 borehole, depth 689.2–695.3 m; III core box, thin section no 5A

Fig. 11. Stomiosphaera moluccana Wanner. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 689,2–695,3 m; skrzynka III, p³ytka cienka nr 5A

Stomiosphaera moluccana Wanner. Swarzów 4 borehole, depth 689.2–695.3 m; III core box , thin section no. 5A

Fig. 12. Colomisphaera lapidosa (Vogler). Otwór wiertniczy Swarzów 3, g³êb. 765,2–770,2 m; skrzynka I , p³ytka cienka nr 16

Colomisphaera lapidosa (Vogler). Swarzów 3 borehole, depth 765.2–770.2 m; I core box, thin section no. 16

Fig. 13. Colomisphaera lapidosa (Vogler). Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 677,8–682,2 m; skrzynka II, p³ytka cienka nr 4

Colomisphaera lapidosa (Vogler). Swarzów 4 borehole, depth 677.8–682.2 m; II core box, thin section no. 4

Fig. 14. Commitosphaera aff. sublapidosa (Vogler). Otwór wiertniczy Swarzów 8, g³êb. 825,9–829,5 m; skrzynka I , p³ytka cienka nr 25

Commitosphaera aff. sublapidosa (Vogler). Swarzów 8 borehole, depth 825.9–829.5 m; I core box, thin section no. 25

Fig. 15. Cadosina sp. Otwór wiertniczy Swarzów 4. 677,8–682,2 m; skrzynka II, p³ytka cienka nr 4

Cadosina sp. Swarzów 4 borehole. 677.8–682.2 m; II core box, thin section no. nr 4

Fig. 16. ?Cadosina aff. salebrosa Øehanek. Otwór wiertniczy D¹browa Tarnowska 4, g³êb. 735,7–739,0 m; skrzynka II,
p³ytka cienka nr 1

?Cadosina aff. salebrosa Øehanek. D¹browa Tarnowska 4 borehole, depth 735.7–739.0 m; II core box; thin section no. 1

Skala = 50 μm
All scale bars = 50 µm
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TABLICA II

Otwornice
Foraminifers

Fig. 1. Meandrospira favrei (Charolais, Bronnimann et Zaninetti); Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 662,0–667,3 m; skrzynka I,
p³ytka cienka nr 2

Meandrospira favrei (Charolais, Bronnimann et Zaninetti); Swarzów 4 borehole, depth 662.0–667.3 m; I core box, thin section no. 2

Fig. 2. Meandrospira favrei (Charolais, Bronnimann et Zaninetti). Otwór wiertniczy Swarzów 8, g³êb. 825,9–829,5 m; skrzynka II,
p³ytka cienka nr 25

Meandrospira favrei (Charolais, Bronnimann et Zaninetti). Swarzów 8 borehole, depth 825.9–829.5 m; II core box, thin sec-
tion no. 25

Fig. 3. Quiqueloculina sp. Otwór wiertniczy D¹brówki Breñskie 1, g³êb. 627,6–633,2 m; skrzynka III, p³ytka cienka nr 34

Quiqueloculina sp. D¹brówki Breñskie 1 borehole, depth 627.6–633.2 m; III core box, thin section no. 34

Fig. 4. Patellina subcretacea Cushman et Alexander. Otwór wiertniczy D¹brówki Breñskie 1, g³êb. 627,6–633,2 m; skrzynka III,
p³ytka cienka nr 34

Patellina subcretacea Cushman et Alexander. D¹brówki Breñskie 1 borehole, g³êb. 627.6–633.2 m;III core box, thin section no. 34

Fig. 5. Spirillina sp. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 672,7–677, 8 m; skrzynka III, thin section nr 2A

Spirillina sp. Swarzów 4 borehole, depth 672.7–677. 8 m; III core box, thin section no. 2A

Fig. 6. Lenticulina sp. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 662,0–667,3 m; skrzynka I, p³ytka cienka nr 2

Lenticulina sp. Swarzów 4 borehole, depth 662.0–667.3 m; I core box, thin section no. 2

Fig. 7. Paleogaudryina aff. magharaensis Said et Bakarad. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 708,1–716,2 m; skrzynka II, p³ytka
cienka nr 7A

Paleogaudryina aff. magharaensis Said et Bakarad. Swarzów 4 borehole, depth 708.1–716.2 m; II core box, thin section no. 7A

Fig. 8. Quiqueloculina mitchurini Dain. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 709,1–716,2 m; skrzynka II, p³ytka cienka nr 7A

Quiqueloculina mitchurini Dain. Swarzów 4 borehole, depth 709.1–716.2 m; II core box, thin section no. 7A

Fig. 9. Glomospirella sp. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 677,8–682,2 m; skrzynka II, p³ytka cienka nr 4

Glomospirella sp. Swarzów 4 borehole, depth 677.8–682.2 m; II core box, thin section no. 4

Fig. 10. Charentia evoluta (Gorbatchik). Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 662,0–667,3 m; skrzynka I, p³ytka cienka nr 2

Charentia evoluta (Gorbatchik). Swarzów 4 borehole, depth 662.0–667.3 m; I core box, thin section no. 2

Fig. 11. Melathrokerion spirialis Gorbatchik. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 709,1–716,2 m; skrzynka II, p³ytka cienka nr 7A

Melathrokerion spirialis Gorbatchik. Swarzów 4 borehole, depth 709.1–716.2 m; II core box, thin section no. 7A

Fig. 12. Glomospira variabilis (Kübler et Zwingli). Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 662,0–667,3 m; skrzynka I, p³ytka cienka nr 2

Glomospira variabilis (Kübler et Zwingli). Swarzów 4 borehole, depth 662.0–667.3 m; I core box, thin section no. 2

Fig. 13, 14. ?Lituola baculiformis Schlagintweit et Gawlick. Otwór wiertniczy Swarzów 3, 765,2–770,2 m; skrzynka I, p³ytka cienkanr 16

? Lituolabaculiformis Schlagintweit et Gawlick. Swarzów 3 borehole, depth 765.2–770.2 m; I core box, thin section no. 16

Fig. 15. Textularia sp. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 662,0–667,3 m; skrzynka I, p³ytka cienka nr 2

Textularia sp. Swarzów 4 borehole, depth 662.0–667.3 m; I core box, thin section no. 2

Fig. 16. Reophax multilocularis Haeusler. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 672,7–677,8 m; skrzynka III, p³ytka cienka nr 2A

Reophax multilocularis Haeusler. Swarzów 4 borehole, depth 672.7–677.8 m; III core box, thin section no. 2A

Fig. 17. Mohlerina basiliensis (Mohler). Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 689,2–695,3 m; skrzynka III, p³ytka cienka nr 5A.

Mohlerina basiliensis (Mohler). Swarzów 4 borehole, depth 689.2–695.3 m; III core box, thin section no. 5A.
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TABLICA III

Otwornice
Foraminifers

Fig. 1. Trocholina solecensis Bielecka et Po¿aryski. Otwór wiertniczy Swarzów 8, g³êb. 771,2–777,5 m; skrzynka V,
p³ytka cienka nr 24

Trocholina solecensis Bielecka et Po¿aryski. Swarzów 8 borehole, depth 771.2–777.5 m; V core box, thin section no. 24

Fig. 2. Trocholina solecensis Bielecka et Po¿aryski. Otwór wiertniczy Swarzów 10, g³êb. 737,3–742,1 m; skrzynka II,
p³ytka cienka nr 39

Trocholina solecensis Bielecka et Po¿aryski. Swarzów 10 borehole, depth 737.3–742.1 m; II core box, thin section no. 39

Fig. 3. Trocholina sp. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 662,0–667,3 m; skrzynka I, p³ytka cienka nr 2

Trocholina sp. Swarzów 4 borehole, depth 662.0–667.3 m; I core box, thin section no. 2

Fig. 4. Trocholina sp. (w onkoidzie). Otwór wiertniczy Swarzów 3, g³êb. 738,3–743,9 m; skrzynka IV, p³ytka cienka nr 15

Trocholina sp. (in oncoid). Swarzów 3 borehole, depth 738.3–743.9 m; IV core box, thin section no. 15

Fig. 5. Neotrocholina molesta (Gorbatchik). Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 662,0–667,3 m–skrzynka I, p³ytka cienka nr 2

Neotrocholina molesta (Gorbatchik). Swarzów 4 borehole, depth 662.0–667.3 m; I core box, thin section no. 2

Fig. 6. Neotrocholina cf. molesta (Gorbatchik). Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 677,8–682,2 m; skrzynka I, p³ytka cienka nr 3

Neotrocholina cf. molesta (Gorbatchik). Swarzów 4 borehole, depth 677.8–682.2 m; I core box, thin section no. 3

Fig. 7. Trocholina sp. Otwór wiertniczy D¹brówki Breñskie 1, g³êb. 627,0–633,2 m; skrzynka III, p³ytka cienka nr 34

Trocholina sp. D¹brówki Breñskie 1 borehole, depth 627.0–633.2 m; III core box, thin section no. 34

Fig. 8. Trocholina sp. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 662,0–667,3 m; skrzynka I, p³ytka cienka nr 2

Trocholina sp. Swarzów 4 borehole, depth 662.0–667.3 m; I core box, thin section no. 2
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TABLICA IV

Glony, liliowiec planktoniczny i mikroskamienia³oœci incertae sedis

Algae, planctonic crinoid and microfossils incertae sedis

Fig. 1, 2. Globochaete apina Lombard. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 689,2–695,3 m; skrzynka III, p³ytka cienka nr 5A
(fig. 2 – skrzy¿owane nikole)

Globochaete apina Lombard. Swarzów 4 borehole, depth 689.2–695.3 m; III core box, thin section no. 5A
(Fig. 2 – crossed nicols)

Fig. 3. Globochaete apina Lombard. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 662,0–667,3 m; skrzynka I, p³ytka cienka nr 2
(skrzy¿owane nikole)

Globochaete apina Lombard. Swarzów 4 borehole, depth 662.0–667.3 m; I core box, thin section no. 2 (nicols crossed)

Fig. 4. Glony Dasycladaceae. Otwór wiertniczy Smêgorzów 2, g³êbokoœæ 583,9–590,3 m; I, p³ytka cienka no. 43

Algae Dasycladaceae. Smêgorzów 2 borehole, depth 583.9–590.3 m; I core box, thin section no. 43

Fig. 5. Koskinobulina socialis (Cherchi et Schroeder). Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 677,8–687,2 m; skrzynka II,
p³ytka cienka nr 4

Koskinobulina socialis (Cherchi et Schroeder). Swarzów 4 borehole, depth 677.8–687.2 m; II core box, thin section no. 4

Fig. 6. Koskinobulina socialis Cherchi et Schroeder. Otwór wiertniczy D¹browa Tarnowska 1, g³êb. 749,0–755,6 m; skrzynka I,
p³ytka cienka nr 21

Koskinobulina socialis Cherchi et Schroeder. D¹browa Tarnowska 1 borehole, depth 749.0–755.6 m; I core box,
thin section no. 21

Fig. 7 Glony Marinella lugeoni Pfender. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 760,6–766,7 m; skrzynka II, p³ytka cienka nr 12

Algae Marinella lugeoni Pfender. Swarzów 4 borehole, depth 760.6–766.7 m; II core box, thin section no. 12

Fig. 8 Saccocoma sp. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 662,0–667,3 m; skrzynka I, p³ytka cienka nr 2

Saccocoma sp. Swarzów 4 borehole, depth 662.0–667.3 m; I core box, thin section no. 2

Fig. 9. Incertae sedis 1. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 662,0–667,3 m; skrzynka I, p³ytka cienka nr 2

Incertae sedis 1. Swarzów 4 borehole, depth 662.0–667.3 m; I core box, thin section no. 2

Fig. 10, 11. Incertae sedis 2. Otwór wiertniczy Swarzów 4, g³êb. 677,8–687,2 m; skrzynka II core box, p³ytka cienka nr 4

Incertae sedis 2. Swarzów 4 borehole, depth 677.8–687.2 m; II core box, thin section no. 4
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