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Albien

Belgickém a Českém křídovém útvaru.

V

Su ietskt útvar

křídový a

Střední

jeho aequivalenty v z'padn1ch zemfch

Evropy. Díl IV.,

část

2.

Napsal Cenlk Z.hilke.
Předloženo

dne 20. února 1926.

Etáží Albien (v Anglii Gault) rozumí se ve smyslu
(1842) tři pásma křídového útvaru s hora dolů:
Zone Mortoniceras inflatum (rostratum) == našemu IIIb+ I Va.
Zone
Hoplites interruptus (dentatus) == našemu lIla.
Zone
Douvilleiceras mamil1atum :.= našemu ld+Ir.
Usazování vrstev v Belgické křídě nedělo se nepřetržiti) jako v české křídě. Tak postrádáme v Belgické křídě
hned po Wealdienu dvě následující etáže o menší mocnosti:
U rgonien (Barrémien) a Aptien. V české křídě zdá SC, že
aequivalenty těchto dvou etaží jsou v dolní části pásma ld+ JI.
Proto je také nápadno jak mocnost našeho pásma Id+ II je
větší nežli mocnost normálně uložené zony
Douvilleiceras
mamillatum v Belgii. Až budou palaeontologická studia pásma
Id+II ve východních Cechách zevrubně provedena, bude se
moci něco bližšího říci o jsoucnosti oněch dvou etáží; zatím
nezbývá než shrnouti vrstvy pásma Id+II v jednu zonu
a Douvilleiceras mam., tak že vykazujeme v celé Sudetské křídě jako v Belgii hned po Wealdienu zonu Douvilleil)'ORBIGNYHO

a

a
a

a

a

ceras mam.
Veškery zony Albienu, místy i s cenomanienskou zonou
:t Meule«, »Meu le
de Braequegnies«. také :t M eule de Bernissarts, z nichž vyšší
oddíl, naše IV
IV b zařazuje J ULES CORNET v západním
oddílu bassinu z příčin palaeontologickýeh ku Cénomanienu
jak o tom dále zevrubně pojednř mc. Ncktl-ří frr.nr cuzš t
~eologové, na pře BARROIS a LAMBERT, zahrnují celý náš oddíl

a Pecten asper (IVb) slovou n horníků v Belgii

a+

Vhtnfk Kr'" O.k. Spol. Nauk. Tf. II. 1926.
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Óeněk

Zahálka:

vrstevný IIIb+IVa (Gaize) ležící pod zonou a Pecten asper
(lVb) ve Francii k Cénomanienu. O tom jsme pojednávali
ve své práci: Die Sudet. Kreidef. I tab. I atd. GROS80UVRE
ve svém díle: La craie supérieure. 1901. II. tab. 38. p. 830.
klade Meule de Bernissart sup. (IVa+I Vb) též k Cenomanienu
a o fauně zony a Mortoniceras inflatum (IIIb+IVa) čili MeuIe
de Braequegnies v Bracquegnies píše (ib, I. p. 298), že je na
rozhraní mezi Albienem a Cénomanienem. Angličtí geologO'VP
celé pásmo IIIb+ IVa zařazují ku Gaultu, tak že jim Cénomanien počíná zonou a Pecten asper (IVb). Carte geologique
de la Belgiqne (1896) klade Meule de Braquegnies, čím myslí
náš celý complex vrstevný Id+II, IIlab, IVa, místy i I\Yb
k Albienu. Souhlasím s poslední klasifikací až na to, že
vyřazuji přehlédnutou zonu IVb k Cénomanienn. Tím souhlasí
náš Albien český i belgický (Id+ II až IVa) s původním Albienem podle D' ORBIGNY ve Francii, rovněž s Gaultem anglickým
a německým.
Základem (la base) našeho Albienu je tedy W ealdien
(J abc), patrem jeho zona a Pecten asper (IVb).
Pásmo s Douvtlleíeeras mamíllatum

ua-l-m.

Pásmo toto má za základ jak v Belgické tak v (~eské
Wealdien (Iabc) a patrem jeho jest v obou terminech
pásmo s Hoplites interruptus (lIla) a kde toto poslední nelze
v Belgii v podobě jílů vystihnouti, tam se jeví jako spongility
podobné pásmu IIIb, na příklad v Bracquegnies. \7 Ceskě
křídě je pů vod pásma Id+ II u normálních faeií dvojí: buď
je úplně mořské jako ve východočeském oddílu aneb z části
mořské (II), z části sladkovodní <Id), jako v západoěeském
dodílu,
Zde dva přehledné vzory:
křídě

Profil 6.
\T západočeské křídě.
Suchá skála II Budyně.
Patro: Jíly pásma lIla.

Profit 7.
Kyšperk.
Patro: Slíny pásma lIla.

M~řské. II. Pískovec jílovitý
glaukonitický . . . 3,50 m

Mořské. 112. Pískovec slinitý
velmi glaukonitický . 0,4 m

Ve

východočeské křídě.

Albien v

Belzíckěm

a

Ůeském křídovém

útvaru.

3

Sladkovodní. I d. Kvádrový
pískovec kaolinieký 14,77 m.

Mořské. II I. Pískovec kaolinický, glaukonitický. 1,0 m
Mořské, I d, Kvádrový pískovec kaolinický, glaukonitický
8,3 m

Základ: Wealdien (Iabe).

Základ: Wealdien (lobe).

Doklady: ZAHÁLKA, útv. kříd, v Ces Středoh. I. 49.útv. kříd. II. 8S.
Tam, kde má v české křídě pásmo Id+II polohu zvláštní,
na pře v blízkosti bývalých břehů 2ernoseckých ostrovů, neb
při úpatí Rudohoří u Freibergu (Niedersehona), tam bývají
v pásmu tomto i vrstvy slepence jako je uvidíme v Belgii.
Zvláště jest nápadná vrstva slepence na basi souvrství II.
. v okolí 2ernosek a Oparna (ZAHÁLK~, útv. kře v Č. Střed.
J. 54: atd.) a v okolí Niederschony (ZAHÁLKA, Čes, útv. kře
v Saské zátoce, 195 atd.). Obyčejně chovají valouny bílého
křemene od velikosti hráchu až po velikost pěsti. O jinýc-h
vrstvách slepenců v oboru pásma II na Turské výšině u Prahy,
zmiňujeme se dále.
Ze jest také v Belgii nad Wealdienem a na basi Meule de
Braequegnies pásmo glaukonitické mořského původu jako
jsme je shledali na pře u Hirsonu v sousední Francii (viz
ZAHÁLKA: Die Sudet. Kreidef. I. 133.) o tom svědčí MOURLON
ve své Géologii de la Belgiqne, 18S0, J. 154: »Le dépět de la
meule commence par une couche peu épaisse d ' argile sableuse
glauconifěre, renfermant de nombreux galets de phtanite et
de quartz (Braequegnies) ou par un poudingne 8: cailloux
semblables eimentes par du macigno glaueonifěre (Bernissart).«
V profilu který, uvádí BRIART a CORNET v Mémoire, 1870,
pl. J. fig. 2. podle sondáží při z. str. Bracquegnies, je pásmo
Id+II v tomto pořádku uloženo:
Východočes.

Patro. Me14te de Braequegn'Í~s.Spongility pásma l l lb-v-l Va.

Id+II. Argile sableuse, glaueonifere, verte, avec de nornhreux galets de phtanite et de quurtz. Soudím-li podle výkresu,
byla by mocnost blízká 4 m.
Základ: Wealdien labe.

IX. Čeněk Zahálka:
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Tam, kde se vrstvy pásma Id+II, v

České křídě usazovaly

přímo na karbonu neb blízko něho, kde tedy chybí Wealdien"
na pře na výšině Turské u Prahy (srovnej B. ZAHÁLKY:
Kříd, útv. v Záp. Povltaví, 1911. Pás. II. s, 2, 3, 74'>, tam

obsahují vrstvy jeho slepenec polygenní s tmelem vápnitým,
oblázky z bílého křemene, tmavého buližníku (lyditu) a tmavých
neb nazelenalých břidlic algonkických. Podobného složení
jsou tam brekcie. Vápenec pisč-itý, který je do těchto vrstev
vložen, je glaukonitický. Podobně se zmiňuje MOURLON v Belgii
(l stejnodobém pásmu v Geologii I. 159:
»c'est un poudingue
trěs - cohérent formě de galets de phtanites agglutinés par
un ciment glauconifěre argilocaleaire quis' observe au eontact
du terrain houiller«.
Také J ULES CORNET naznačuje polohu tohoto pásma
ve své Geologii 1923 IV. p. 557 takto:
Patro: Zone

a Hoplites

interruptus. lIla.

Zone á Douvilleieeras ma1nillatum1 ld+II. Sables grossiers ou grěs, glauconifěres ou ferrugineux. Conglomérats,
Base des couches d' Harchies. Tres mince.

Základ: Wealdien. labe.
V

různých

lokali tách Monské doliny

křídové

(Val1ée

erétacique) důsledně se uvádí naše pásmo Id+II vždy pod

pásmem a Mortoniceras infIatum (Meule de Braequegnies)
na pře u JUL. CORNETA v Les format. crétac. etc. 1922, p. 23:
»en - dessous (de la MeuIe -de Bracquegnies) viennent des
sables glaueonifěres a Inoceramus coneentrieus-. Možnň. že
CORNET myslí tím na svou nejblíže vyšší zonu a Hoplites
interruptus (lIla) (srov. s jeho Geologií IV. 1923. p, 557)
avšak dle BARROISE (Mémoire s. I. terr. crét. 1878. p, 274.)
je lnoceramus concentricus znám v křídě podardénské nejen
v pískovcích a jílech zony a Hopl. interr. (lIla), nýbrž jako
zde i v »sabIes verts a Douvilleiceras mamillatum- Od+II).
o zkamenělinách pásma Id+II belgičtí geologové zvláště
nejednají. U nás v Ceské křídě je fauna jeho bohata, zvláštp.
ve faciích útesových. čím více se postupuje ve východočeske
křídě na západ, tím více mizí mořská fauna ve vrstvách Id až
v západočeské křídě zmizí docela, Příčina je známa. Za dob

Albíeu v Belgíckém a

Českém křídovém

útvaru.
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souvrství Id byla v západočeské křídě jen sladká voda. Pomohlo býti i v Belgii. I tam mohlo býti za dob pásma
Id+II ještě dosti sladké vody, mimo to byl tu usazující se
materiál hrubý, ku pobytu mořské fauny nepříznivý.
V citované již zoně a Douvill. mam. (viz náš profil 3) u
Binche jv. od Monsu, jež tvoří patro tamního Wealdienu,
popisuje J UL. CORNET (Extrait d, Annales d. 1. Soc. gěol,
d. Belg. t. 46. BuU. 1923. p. 257.) naše pásmo ld+ II, sondáží
dostižené, takto: »Sable quartzeux grossier formé de graíns
de bien arrondis, un peu sale, mělé de quelques grains de
quartz plus gros. Plus de ~lauconie. Épaisseur [) m.
dobně

Profi! 8.

I

ZAH..\LKA.

a:~
c o

CORNET.

Š Patro: Pásmo IVb

g

Zoue a Pecten
aspe r.

~

-

Sables verts et galets roulés ;),[}8 ln

9.

~.~
a;'
~.~

----:----:---11-----------------1·-10. Sables verts sans galets

I V(I

lets . . . . .

. . 1,60 C
.
..
14, Sables trěs coulauts
. ~14 S
15. Sables trěs coulants et galets . . . . .
. . o,SOJ
16. Sables verts
. . 1.83
----17..A.rgile lloire.
...
.1,82
Q)
18. Argile noire sahleuse
3,7;'
~
19 Argi le no ire et ga lets
. 0.37
Q)
20. Argile noire ébouleuso . . 3,07 ~
:~ I I I I b 21. Ca1ca i re s p o II g i e u x . . n,30' ~~
22. Sables verts dur-s
. :?,Ol
23. Sat~les verts durs et g~. lets . . . . . . . .
. 0,00
1
124. Calcaire spongieux
.O,7[)
13. Sables et galets

'CU

1:,
.-

,

rOll-'

lés . .
....
. . 2,92
11. Sables tres durs
. 3,10
12. Sables tres argileux et ga- ~

f).661 :.

I

I

Zone a Hoplites inter- lila
ruptus

II -)-.0.

:?h.

t
1"
(si
l~ ~~ es -. o ises ~H')

Te'

Dieves

(8}(')

'"

ll":'

. i.ro ~
, 0,90J ~

II-'-~----------

Zonea Donvilleiceras Jd+II'11 27. Tourtia (s ic)
marnilI.
I

Základ: Oarbon.

"-r-.

e-t-,p-r-rlt-j-n-}-Io-n·-il-l-e-'..- - - - - - - - ,
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U Bracqueonies bylo mi pásmo Id+II přístupno (viz
nrofil 4. a 17.). Má mocnost S m, Je to písek křemenný,
.qlaukonitický, poněkud jílovitý, velmi jemný, éerstvý je žlutozelený, po vyschnutí šedožlutý. Zrnka křemene jsou čirá,
oblá, zřídka ostrohranná, velmi jemná. Glaukonit takřka
mikroskopicky jemný, zř. zelený, obyčejné následkem větráni
žlutoz...lený, v zrnkách, jen zřl zachován zlomek po jehlici
spongií z glaukonitu. Jíl šedý málo zastoupen. Mu~kovit vz
v jemné šupince. Do vrstev písku vloženy jsou vrstvičkystěruk
podobného složení jako u vrstev S a 4 Wealdienu (Jabe), zejména
valounky černého buližníku a bílého křemene. Zkameněliny
v pásmu tomto nenalezeny.
Již při Wealdienu belgickém (Iabc) zmínili jsme se o tom,
že od J emappes na Ghlin chybí Wealdien. Tu klade se na útvar
kamenouhelný (terrain houiller) bezprostředně nejblíže vyšší
pásmo Id+II. Povšimněme si části profilu jenž zhotoven by1
dle sondaže ss, od nádraží O h I i n jak jej udává J ULES CORNET
v Etudes sur 18 Structur du Bassin crétacique du Hainaut.
1. 1921, p. 3S.) podle V. CRAENENA a F. L. CORNETA z r. 1878,
Po levé straně připojujeme naše určení a poznámky dole
Viz profil 8. na str. 5.
P o zná m k y ku profilu 8. Zona·il Douvilleic. mam.
(Id+II) uvádí se v tomto profilu hornickým jménem ..Tourtis (sic)« o mocnosti 2,80 m. To jsou patrně naše vrstvy souvrství II. Nejsou lithologicky popsány a CORNET zahrnul je
ku své Meule. Třeba tu uvážiti, že belgický horník myslí
slovem ltTourtia« horninu slepencovitou (poudingiformes) aneb
horninu obsahující valouny (les galets) pocházející z carbonu
a takové jsou v oboru pásma ld+II, které se uvádí na basi
MeuIe, jak jsme již v předu citovali. Zároveň je důlešito, že
je v profilu sondáže uvedeno jako patro »Dieves (sic)« o mocnosti 0,90 m a výše »Fortes-Toises (sic)« o mocnosti 1.40 m ,
Hornickým slovem -Diěves« rozumí belgiěan vrstvy jílovité,
po případě slinité, a to se srovnává s naší stratigrafií. Je to
patrně pásmo lIla, v sousední Francii zvané l'argile du
Gault«, Slovy» Fortes-Toises« rozumí belgický horník v záp.
části bassinu slíny obyčejné neb glaukonitické obsahující
mnoho konkrecí. Podobné vrstvy slínům a v nich se vyskytující konkrece mohly tu vézti horníky k mvlněmu pojmeno-
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van I vrstev, Vyskytujíf se podobné vrstvy, jak později uvedeme, v Turonu i v témže profilu Ghlinském pod stratigraficky ustáleným, pravým jménem »Fortes-r-Toises.e
Také v záp. končinách Vallée eretaeique lze konstatovati
naše pásmo ltl+ II, na pře j. od V i II e Po m m e r o e II 1,
v sondáži blízko po sv. str. Pont de Thulin. V profilu jejž
podává JUL. CORNET v Etudes s. 1. Structure du Bassin crétaciqne du Hainaut, II, 1923. p. 100, zahrnuje se naše pásmo
Id+II spolu s lIla i s Wealdienem ku Meule, rovněž pásmo
TVb, a celá tato Meule považuje se za Cenomanien,
Zde profil tohoto Cenomanienu.
Profi19.
ZAHÁLKA. ""

e Patro: Pás-

o mo
Zone IVb.
Pecten

.~

U

á

:.CORNET.

2

04

~~.

. 3,"*in

S a bl e vert .

Dl

asper.
21. Gres verdátre .
20. 8able vert . .

19.

Grěs

gris .

. 11,97
. 0,66

.

18. Sable sec dar
17. Grěs gris sableaux

0,20

...

. 0,41
. 2,24
. 0,95
.

16. Sable et silex r c her t s )
15. Silex (c ber t s 1 noir .
14. Sable gris a grains fi U8
. 8,32 ~
13. Grěs gris dur
. 4,95 ~
12. Grěs gris ealcareux
. 1,35} o'
tl. Grt\s gris silieeux
. 1,48 8
10. Sable vert .
. 200
9. Grěe gris dur
. 0.60
R" Sabfe argileux . .
_2,07
7. Sable gris mouvant
.. 5.051
6, Grěs gris avec points noirs et galets
.- .
. 0,61
ó. Sables mouvants .
. . 2,87

°'631

Zone a Hoplites inter
rnptus.
lila.

DOll-j

Zonea
villeiceras
mamil'latum.ld+11
Wealdien.
lube.

a=

~

=

-~

Q
CD...

=
o
S
~

=

4. Arg-Be noirátre sableuse

=~.

2.

Sa ble gris couipaet
Sable vert argileux

.

O~7\ e

_:l,60J ~
lQ

I. Grés gris dur et tendre, sableux et ca 1car e II X. . . • • . .
. . _ .' . • 50,36 m

_.~ la base de la »Meule-.

Le sondage s'est terminé sans avoir atteint

I
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Zahálka:

O zná

m k y ku profilu 9. Silex aneb lépe che r t (dle
ve vrstvách 16 a 15 jsou analogony našich k on k rec í kře m i té h o v á pen c e, význačných v oboru pásma
IVa v čechách. Hranici mezi pásmem 11Ib a IVa nelze pro
povrchní popis vrstev udati.
Mocnost naší zony IIIb+IV a (a Mort. inflatum) 41,35 Dl
je blízka mocnosti téhož pásma IIIb+IVa (u CORNETA »Meule«)
38,91 m již udává CORNET dle sondáže blízko odtud na jz. od
Pont de Thulin Ob. p. 99.). Zde má též za základ »argil<:«
(du (tault-naše lIla), které jsou však určeny v profilu omylem jako »Wealdien «,
O vrstvách hlubších tohoto profilu poznamenává CORNET
(ib, 100); .Les termes 4 et 5 font penser au Wealdien; mais
les sables v e r t sIpatrně vrstvy 2) et les g r ě s e a l c a
r e u x (vrstvy 1.) qui viennent en - dessous prouvent que le
sondage était encore dans 18 » Meule« au niveau oň il s 'est
termíné«. Naše stratigrafické určení vrstev tohoto profi1u
souhlasí jak se sledem vrstev v blízké Francii tak i se sledem
týchž vrstev v Čechách v oblastech slinitýeh. Poukazuje-li CORNET na to, že vrstvy 1 (naše labc) jsou vápnité, tu dlužno
uvážiti, ŽP, v Belgii mohou snadno ve zvláštních lokalitách
býti vrstvy Wealdienu vápnité; mohlyf nabýti vápnitých součástí, na pře z blízkého Dinantienu (Calcaire earbonifěre). Zde
hodí se též připomenouti, co poznamenává GROSSOUVRE (v La
craie supér. 1901, I. 297) o Wealdienu v blízkém Ber n i s s art u (Fosse Ste. Barbe): »Mais si les bO premiers mětres
du děpót de Bernissart sont certainement un facies eontinental du Néocomien marin l'age des 250 mětres de sědiments
supérieurs aux eouches ossifěres et inférienrs la meule reste
encore indéterminé; ils ont pu continuer a se formes jusqu'
au moment ou ľinvasion marine a complétement changé les
conditions physiques de la région«,
Geolog A. DUMONT ve své Carte gěologique de le Belgique 1849. ztotožňoval naše pásmo a Douv. mam. (Id+ll)
s pásmem a Pecten asper (IVb) čili Tourtin de Tournai ve
svém Systeme hervien du Hainaut. Následkemtoho
považoval Tourtiu de 'I'ournai (IVb) za starší než pásmo
8 Mortoniceras inflatum (IIIb+ IVa).
Tedy s hora dolů znázorněno:
CONNETA)

a

AIbien v Belgickém a Českém křídovém útvaru.

ZAHÁLKA 1912.
Zone a Mortonicerns
IIlb+IVa
Zone

a Hoplites

llJa.

-Zone

I

inřlatum.
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(Id+II)=Tourtia de 'I'ournai lVb

Systěme

aacbenien du Hainaut

Toto ztotožňování zony Id+ II s zonou IVb v 'I'ournaí
bylo zajisté stratigrafu české křídy GEJNITZOVI známo. Ne ..
pochybuji. že v DUMONTOVĚ určování viděl též potvrzení svého
náhledu počítati naše pásmo ll. v České křídě k Cenomanu,
zejména ku belgické T o u r t i a de Tou r n 8 i. Pojednali
jsme o historii GEINITZOVA mylného Cenomanu, k němuž náleží i vrstvy I, lIla, IIlba v Sasku, podrobně ve své práci:
Oeský útvar křidový v Saské zátoce 1924. s. 21. Sborník stát.
geol. úst. OSR. sv. III. 1923.
Pásmo s HoplJtes Interruptus. (lIla).
V slinitých oblastech české křídy vyskytuje se na basi
pásma III. a nad pásmem II. slabé pásmo lIla obsahující
často jílovité vrstvy. Ve Břvanech u Loun, kde je mocnost
pásma toho poměrně největší, až 6,65 m, je sled vrstev jeho
s hora dolů tento (Pásmo III. v Poohří s..53-55.): \1iz profil
10 na str. 10.
Nejspodnější vrstva jílu (lIla 1. v prof. 10) je v jiných
krajích České křídy poměrně nejstálejší vrstvou; avšak vyšší
vrstvy pásma lIla mění se v jiné facie petrografické, které
se v čerstvě otevřených lomech od vrstev patrových IIlb těžce
rozeznávají a jen na povrchu zemském, kde jsou vystaveny
vlivům povětrnosti, je pozorovati, že jsou měkčí a snadněji
se rozpadávají nežli vlastní vrstvy pásma IIlb. Tak u Vraného jsou tyto vyšší vrstvy 'pásma lIla sl í n e IJl (ib. 34.)
odkryté o mocnosti 2, 3 ID, jíl má 2, 1 m. Podobně u Přesta
vlk blíže Budyně má s lín 3 m mocnosti, jíl 1 m. (Út.v. křid,
v Ces. Středohoří 1. 96.). V Roudnici n. L. OU. 66.) je v pásmu
lIla nejvýše sl í n 1, 5 m, hlouběji p i s čit Ý s lín 8 partiemi
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Profil 10.
Patro: Pásmo s Mortoniceras inflatum infér. III b.
Pásmo s Hoplites interruptus lIla:
5. Jíl šedý, velmi jemně pisěitý, s mikroskop. grau-l
-konitem, s limonitickými konkrecemi po spongiích. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00
4. Pís~ovec jílovitý šedý, velmi jemnoE
zrnny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . }l 45 1 ~
3. JÍ, I velmi je~,ně p!Sčitý, šedý. . . . . . . .
~
2. P 1 8 k o v e e J Ll o v t ý. . .
. . - . . . . . 0, 25 1
1. Jíl g 1a u k o nit i e ký, tmavošedý s hoj. pyritem v sádrovec se měnícím . . . . . . . . . 1,80 J

I

í

Základ: Pásmo s Douvilleieeras mamillatum supér .1 I.
s p o n g i I i t u sl i nit o p i s čit é hol, ó m, pak kře ID i t Ý
v á p e o e c v koulích O, 1 m a II spodu sl í n p i s čit ojí 1 ov i týl, O m, Ve Vlastislavi blíže Třebenic (ib, 86.) má pásmo
lIla nahoře S p o o g i I i t g I a u k o o i t i o ký p i s ě i t Ý 2, O m,
dole pískovec jílovitý 1,6 m. - Pásmo lIla v české
křídě oení ještě palaeontologicky prozkoumáno (jako v Belgii);
seznam zkarnenělin z nahodilých nálezisek podali jsme ve
své práci Die Sudet. Kr. I. 60, 51, který třeba rozšířiti 7- našich
prací novějších, zejména ze spisu: »('es. útv. kříd. v Saské

zátoce.«
V oblastech písčitých české křídy může býti pásmo lIla
též písčité, na pře v Tarantské oblasti (ZAH. (~es. útv. kříd.
v Saské zátoce s. 195 a j.). Saští geologové nazývají vrstvy
jeho »Serpulasande«. U Hetzdorfu má mocnost 2 m.
V Německu je známo toto pásmo co Minimuston;
ku pře v Goslaru (ZAH. Die Sudet. K r. etc. II. 89.). Je tu
vel m i g 1a u k o nit i e k Ý jíl o v i t Ý p í s k o v e e, který pře
chází tu a tam v p i s čit Ý g I a u k o nit i e k Ý jíl s mnoha
concrecemi fosforitu, rybími zuby, coprolity a s Bel e mni t es
min i m u s o mocnosti 2. 7 m, hlouběji jsou jíl y o mocnosti
1, ó m. Úhrnná mocnost tohoto pásma je zde 4. 2 m, místy
klesá. až na 2, 2 m.
Také ve Francii je vyvinuta ZQDa s Hopl. interr. (lIla) .
jako sl i nit Ý jíl (vulgo ·tuf bleu«) u Montieramey a Ge·
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rosdot (ZAH. Die Sudet. Kr. etc. I. ,47·" ~.). BARROIS uvádí
v této zoně místy ip í 8 ko v ee (Mém<l.ir~ ete.)..Y městě Clermontu-r-en-r-Argone ' (ib, ,86.) je, sona.:ta vyvinuta co' slabé

sl i nit Ý jíl s phosphorítovými eoncrecemi, zvaný »L'argile
de Gault.« (Car~ gěol, detl;liJ]~e)..
..
.
Pásmo s "HOllL, interr, (lIla), vy:vj~uto je: V téže faeii
ve Vallée erétaeique V; Belgii. J ako s I i n ~ t Ý jíl. je neda-.
leko BeT n i ~ s a rt u, -j~. od dolu Ste~Barbe. Vizme čás'f
příslušné ,sQndage, již uveřejnil JUL~ CpRNET ve svých Etudes
s. 1. Struetur du Bassin crétacique d. Hainaut. ll. p. 84, 85'.
a připojme k ní naše určení a srovnání s českou křídou.

Profil1t. .
ZAHÁLKA.
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CORNET.

děbris de grěsargileux poin- "
~
tillé de glaucónie·. .
1,00 o ~
marneux verdátre glauco~$lI)
Peeten _18. TuffeáU
niřěre avec débnis de.grésglauco-} 1:1' :.
asper
. niřěre .: .. ' _ . . . . . . . . .
CIJ 8
17. Marneverte glauconifěre trěs dure : ' .
IVb.
aveo grěs glauconiřěre a divers ni(5
veanx . _ . _ - .. - . - . - . .. 8,00
cr
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I

19. Petits
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a

.,2'00·1 e=
'J

1 -< 'n
~
=- oe
7,00
_

16.

Marne grise. . -

.. - . . . . . 16,00

13.

Mame gris jaunatre.
_ . __
Marne gris elair avec řrazments de
i
eailloux roulés de phtanite .
2,00
fi
Marne grise. . . - . . . _ . . . . 26,00
Marne grise avec rares petits cailS
lonx rouíés _ . . _.. . . ..
8,00
g
Marne gris clair. _ '. ','
~,OO
es
Marne gris bleuátre . . .
10,00
~
Grěs glaueonifěres broyés .
3,00:
Marne grise
_...
_
2,00
~
Grěs glauconiferes broyés . . _ .:
1,00
Ne
Grěs glaucouifěres broyés, avee eail~
loux roulésde phtanite . . . . . 1,00 $ll)
Marne ar,rise avec trěs petits cailloux
~
roulés .' _ _ _ . . . . .
1,00
aJ
Marne grise,
9,00
~

ló. Débris de silex (cherts) broyés. 1.00 I'~
14. Marne grlse. . _ . . . . . . . . . 2~,OO
l~.

.

tl.
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9.
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R.
á.
4.
8.
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Zone 8,'
HOPHte8
inter
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nre..

L

Argile grise tras Iéeěrement marneuse ; .
elle représente peuť-ětre l'argllle du
.. Gao Itt. .
. _2,4um

1

Základ: Le terrain houiller,
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p O zná m k y. V CORNETOVĚ profilu je označena mocnost vt:stvy 11.-6 m. To j~ patrný omyl; neboř rozdíl výšek
nadmořských základu a patra této vrstvy obnáší 26 m. Podle
toho je mocnost (epaisseur) zony Illb IVa u CORNETA 106m,
což souhlasí s hloubkou vývrtu na obrazci tab. IV. K tomu
třeba připomenouti, že 106 m není vlastně mocnost oj brž
výš k a v Ý vrt u těchto vrstev 8 to proto, poněvadž dle
obrazce na tah. IV. (ib.), vývrt 35., ohýbají se vrstvy v místě
profilu značně ku SSZ. Sestrojíme-li ve vývrtu kolmice na
směr vrstev, obnášela by skutečná mocnost tohoto pásma
Illb IVa, 40 až 55 až 58 m, 'podle toho, kde kolmice sestrojena: nahoře, v prostřed, dole. Z těchže příčin není mocnost
zony IVb -11 m, nýbrž asi 8 m.
Význačné konkrece křemitého vápence v oboru českého
pásma IVa, mají zde svůj analogon v konkrecích che r t s u,
jak se uvádí ve vrstvě 15. Neni pochybnosti, že jich tu v oboru
IVa více; jsou však ojediněle roztroušeny, pročež je velkou
náhodou, když sondage jimi prochází neb zavadí o ně. Pokrač,
na str. 13.
Profil 12.

+

+
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Zoue Hoplites iná

terruptus'll
lila.

Argile sableuse dure. . . . . . . . 0,63

Arltile plus dure et plus argileu8e. 7,71
gris dur
0,38
vert argileux, avec gros galets. 2,06
a-ris terreux
O,tO ~
Sables verts, argileux, mouvants avec
galets . . . . . . . . .
..
8,03 ~
Grěs verts avec trés gros galets .
0,60 a
Argile noire et grise avec galet~ .
1,30
Argile verdatre caleariřěre . . . . . 5,80
Argile noi ..titre.
.....
. 4,58
Grěs gris bigarré, empatant des galets. . . . . . . . . . . . . . . . 12,ó3
Grěs
Grěs
Grěs

Argile brune et rougeAtre, Ilon calcariřěre

.

. ó,90m

Le terrain houiller.
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Ačkoliv zahrnul CORNET naše pásmo lIla ku Cen 0man u, přece je JDU petrografické složení »argile marneuss«
i poloha jeho stratigrafická nápadny i poznamenává dobře
k tomuto pásmu: »elle représente peut-ětre l'a r g i led u
G a u 1t«, t. j. naše pásmo lIla čili francouzská z o n e a H o ryl i t e s i n t e r r u p t II s.
Z okolí V i II e P o m m e r o e u I po sv. straně P o n t
rl e T h u I i n uvedli jsme již profil 9. podle sondáže, v níž
byla též zona a Hoplites interruptus (lIla) s pisčitým jílem
o mocnosti 3,04 ID mezi základem ltl+II a patrem IIIb.
Budiž tohoto profilu povšimnuto.
Blízko odtud, na jz. od Pont de Thulin, ukazuje
tamní sondáže (J ul. Cornet. ib. 99.) opět naše pásmo 1110.
Srovnáním s předchozím profilem 9. vychází na jevo, že
tam uvedený ltWealdien c v podobě jílu o mocnosti 5,90 ln
je vlastně l'a r g i 1e d u (] a u I t (Ille). Naznačíme čásf této
sondáže jako profil 12. Viz str. 12.
Již při pásmu s Douvil. mam. (Id+ II) citovali jsme
dle J UL. CORNETA profil 8. dle sondage podniknuté po sz,
straně nádraží (l hli n (sz, od Monsu), kde mylně naznačené
vrstvy Dieves a Fortes-Toises náleží našemu pásmu lIla
s Hoplites interroptus, nač zejmena ukazuje slovo diěves-pa
trně jíl o v i t é v r s t vy.
Poukázavše v předu na petrografické složení pásma
lIla v Čechách, upozornili jsme, že jsou místa v české křídě
kde také v pásmu lIla jsou vrstvy vyvinuty ve fa c i i s p o ng i I i ti c k é. Právě tak je tomu i v Belgii. U obce Bracquegnies popisujeme v profilu 17. vrstvy spongilitové; jejich
nejhlubší měkké vrstvy třeba považovati za zvláštní spongilitickou facii pásma lIla. Při usazování v době lIla mohly
to býti též jílovité vrstvy, však vlivem kyseliny křemičité
jehlic spongií nabyly jinou petrografickou povahu (viz tam).
Zde má pásmo lIla u spodku konkrece chalcedonové. V (~e
chách a Sasku jsou zase konkrece limonitické,
Tak jako v české křídě může býti pásmo lila pisěitě
v oblastech písčitých, jak jsme v předu na to příkladem
poukázali, právě tak může býti i v Belgii. Ve své Geologii
IV. p. 557 naznačuje J UL. CORNET pisěitou facii naší zony
a Hoplites interruptus (lIla) či Coucbes inférieures d'Har-
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ehies: .Gre~ verts friables ealcarifěres: calcaires et grěs ealcareux gris. Conglomérats, Inoceramus concentricus. L'extension de ces assíses est mal déterminée«.. Mocnost tohoto pásma
uvádí v Harchies 20 m, I zde má za základ pás. Id+ II. za
patro'IIIb+IVa..

+ IVa).
Mortoniceras inflatum (III b + IVa)

Pásmo' s Mortonlceras Inl1atum, (III b

Do pásma s
zahrnujeme všecky vrstvy ležící mezi zonou a Hoplites interroptos (III a) a nejstarší zónou cenomanskou Pecten asper
'(IV, b). Toto stratigrafické stanovisko souhlasí se· starším
stanoviskem francouzských geologů (srov. BARROIS: Mémoire
p. 266), ono souhlasí se stanoviskem anglického gaultn supěrieure čili zónou a Mortoniceras inflatum (rostratum)
o PRICE a rovněž souhlasí s polohou Flammenmerglu t. j.
s zonou a Mort, infI. SZ.· Německa (srov. naše Sudet. Kreidef. II p. 14 ete.),
Naproti tomu nesouhlasí naše stratigrafické stanovisko
o pásmu III b
IV a v Aibienu vyjma lokality Bracquegnies
s J UL. CORNETEM ,v belgické křídě. On má. sice vnejvyěším
horizontu' svého Albienu v záp, bassinu zonu a Mortoniceras
inflatum, avšak on k ní řadí místy jen naše souvrství III b,
kdežto' vyšší oddíl vrstevný, naše souvrství LV a, t. j. vyšší
oddíl zony a Mort, infl., místy i III b, zařadil ku Cénomanienu, .slouěiv jej vždycky s zonou a Pecten asper (IV b)
a nazývá jej: »Couchez- supér. d'Harchies et Couches d'Hautrage et du bois de Baudour« (Geol. IV. 504.), jak o něm
dále podrobně pojednáme. V okolí Bracquegníes určil J UL.
CORNET celé naše soupásmí III a
III b
IVa, které je
tam vyvinuto ve facii spongilitů, jakožto zonu a Morton.
inflatum ..
Francouzští geologové BARROIS 8' LAMBERT pošinují
horní hranici Albienu (čili spodní hranici Cenomanienu)
ještě hlouběji, kladouce ji až pod souvrství III b, tak že SP
octla celá jejich Gaize (III b
IVa) v Cenomanienn a
Albien omezuje, se jen na skrovné zony II Hoptites interr(III a) a Douvilleieeras .mam. (I d
II).
Proč zahrnují někteří geologové buď horní část zany

a

+

+

+

+

+
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inflatum (IVa) aneb celou zonu a Mort. inflatum
(III b
IVa) ku Ceuomanienuř Činí tak -- 'jak jsme ve
svých pracích několikráte na to poukázali - proto. že se
počínají v těchto vrstvách objevovati mezi druhy albienské
fauny též druhy fauny cenomanienské, Nesouhlasím s tímto
náhledem, hlavně proto, že často objeví některý geolog v ně
kterém křídovém pásmu terrainu středoevropského karakteristic1rý drub fauny, který byl dříve znám ve vyšším neb
nižšltn pásmu a tu hned si pošine dotýčnou zonu do vyšší
ueb nižší etaže ku škodě všeobecné, jednotné stratigrafie
křídy. Proto navrhuji. aby se celé pásmo s Mortoniceras
inflatum (III b
IVa) místy s jeho zajímavými spongility
počítalo na dále ku Albienu, jak to učinil slavný 'geolog
D'ORBIGNY a jak to činí geologové angličtí a němečtí. .
Pásmo s Mortoniceras inflatum náleží ku vzláště vý.
značném u horizontu v celém oboru středoevropské křídy
Především po stránce lithologické, což má pro praksi geologickou velký význam, neboř jeho hornina orientuje geology
hned. v jakém se nalézají horizontu křídy, zlváště když uváží
také patro (IV b) i základ (III a) jeho pásma. Touto význačnou horninou je zde s p o n g i I i t, hornina, jejímž hlav ním
složivem 'jsou jehlice spongií obyčejně z kyseliny křemičité
(útv. kříd. v Čes. Středohoří T. 68.). Hornina tato má v růz
ných zemích různá jména. V Bavorsku sluje »Schwamm·
f 1i n t s t e i n «, V SZo Německu »F 1a m m e n m erg e I «, ve
Francii »Gaize« av Belgii »Meule de Bracq uegnies c •
Spongilit je nejvíce rozšířen v dol. části zony a Mort. infJatum t. j. ve III b.; v některých krajích jde i do bor. části
zony a Mort. iuflatum, t. j. do IVa, ku pře v Čechách v okolí
Třiblic, Hrádku a Loun. Tak jest též v širším okolí Braequegnies v Belgii a rovněž na mnoha mís tech severní Franciezejména v Argone. Jeví se často rozdíl mezi spongilitovými
vrstvami III b a mezi IVa. Dolní (III b) bývají slinitější,
méně .pisěité, horní (IVa) bývají pisčitější. To shledal také
BARROIS ve Francii (i jiní) když píše ve svých Mémoire
p. 299: ltLa partie inférieur de 18 gaize de l'Argonne est
grisatre et a s s e z ar g i 1e II s e (III b), tandis que sa partie
sopérieure es ť pIu S 8 i Ii c e u se e tne co n ti e n t p I u s
d'argile (IVa).

+

+
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Ve slinitých oblastech české křídy ku pře II Roudnice,
u Chrudimi a j. a j. složeno je pásmo IV a z písčitých slínů, které obsahují k o n k rec e kře m i té h o v á pen c e bUfr
ojedinělé neb v lavice uspořádané. Také v belgické křídě
jsou podobné vrstvy a v nich rovněž jsou karakteristické
kon krece chertsu (mylně silex) jak jsme již z části
uvedli a ještě uvedeme v západní části Vallée cretacique.
Povšimněme si především přehledně a krátce dvou vzorů
facií pásma III b
IV a v české křídě dle C. ZAHÁLKY.

+

Profily 13.
V okolí Roudnice (Pás. 111.
a IV. v ok. Řípu).

V· okolí Třiblic (D. kře v Čes.

Patro IV b (Pás. s Pecten
asper).

Patro IV b (Pás. s Pecten
asper).

Pásmo IV a (8 Mort. infl.
sup.). Písčitý slín s konkrecemi a lavicemi křemitého
vápence o mocnosti až 45 ID,

Pásmo IV a (s Mort. infl.
sup.). Spongilit pisěitovápnitýčipískovecvápnitý sponaiový místy 8 peckou kře
mi tého vápence spongiového.
Mocnost S·5 m,

Pásmo III b (s Mort. infl.
inf.), Písčité slíny se vzácnou konkrecí křemitébo vápence 10m.
Slíny střídající se s pevnými
lavicemi písčitých slínu. 19'5
m. (Čes. S třed, I. 65.)

Pásmo III b (8 Mort, infl.
inf.). Spongility a písčité slíny spongiové, u Břvan také
spongilit slinitý a vápenec
spongiový. Až 27'3 m.

Základ: Pásmo III a (Pás.
s Hoptites interr.)

Základ: Pásmo III a (Pás.
s Hoptites interr.)

Střed.

I.).

Poznámka: V oblastech písčitých jest celé pásmo
IV a vyvinuto v pískovcích; ku pře v Lužické
oblasti (Z a h. Severočes, ú. kř.) i j.
Geologové zabývající se studiem křídy belgické líčí
přehledně a krátce složení zony naši ve Vallée crětacique
takto.

III b

+
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Profily 14.
M O url O n ve 8V~ Géologie de Ia Belgique 1880. J. 154.
Meule de Braequegnies (sensu stricto III b + IVa).
Lépe řečeno: Meule dans le Hainaut,
Ouest.
Est.
De nombreux sondages ont
Les mineurs du Hainaut ont
montré qu' elle se continue
donné le nom de ID e u I e a
vers 1'0. en une bande étroite
un grěs vert glauconifěre
jusque prěs d'Anzin, au de
qui n'affleure g'en quelques
points assez restreints de la
la frontiěre francaise: aBer.
níssart la roche renferme du
commune de Strépy-Braccalcaire et passe au maeigno
quegnies, Seulement tandis
glaneonifěre: quelques bancs
qu'á Bracquegnies le grěs
sont měme presque exclusiest pénétré de silice gélativement composés de calcaire
neuse, soluble dans la potaglauconifěre a .texture grosse caustique et est accomssiěre, Puissance 183 ID (8.
pagné de rognons et de
Harchies). Jinde slabší mocveines de calcédoine. Puisnost, často blízka 40 m.
sance 44 m.
p o zná ID k y. Mourlon rozeznává dvojí facii meule. Na
v. str. bassinu Meule de Bracquegnies: sables et grés
glauconifěres a ciment de silice gélatineuse; na z. str. bassinu Meule de Bernissart: a ciment de silice gélntineuse et de caleaire.
O jehlicích spongií není tu zmínka, ač zmíněná kyselina
křemičitá z jehlic těchto pochází.
O slepenci (poudingue) na spodku meule, jenž' náleží
ku pásmu a Douvilleiceras mam. (1 d
II), pojednali jsme
již při tomto pásmu. O zoně a Hoplites interr. (III a) neděje
se zřejmě zmínka.
Profily 15.
(1 ro s s o n v r e ve své Stratigraphie de la Craie supérieure J.
1901. p. 297.
Zone a Mortoniceras inflatum (III b + IV· a).
Extrémité occidentale.
Extrémité orientale.
Grěs glaucouieux á ciGrěs glauconieux, d'ordiment calcaire.
naire cimenté par de la silice gélatineuse.

+

2
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Zahálka:

Profily 16.
JUL. CORNET ve své Geolozii 1923. IV. p. 557
Zone a Mortonieeraa inflatom (III b
1\' o).
Faeíěs occidentale.
Faeiěs orientale.
Meule de Bernissart ou
Meule de Braequegnies
Couches moyeunes d' Hnr(III b
IVa).
chies 1) (III b).
Grěs glaueonifěres,non calGrěs caleareux, marnes et
cariřěres, cimentés par de
l'opale, et parfois a l'état de
ealcaires, plus ou moins glanconiféres, souvent a ciment
véritable gaize.
ealcědonieux et avec eherts
et nombreux conglomérats
intercalés.
p o zná m k 8. 1) Sem Ly náležely z větší části též vrstvy,
ježCoRNETnazývá les e o u c h e s supérieures d'Harchies
t. j. naše 1\7 a
IV b. ft které počítá ku Cénomanienu. V~tší
díl těchto vrstev a sice I\r a řadíme ku Albienu, ku vyšším u
oddílu zony a Mort. infI.; nejvyšší část I\r b řadíme jakožto
aonu a Pecten asper ku Cénomanienu. K tomu viz naše pře dcházející i následující profily detailní, z nichž vychází, že
CORNET někdy omylem celou soustavu pásem III b
I\r a
IV b i hlubší vrstvy Albienu započítal v zá p. části Bassinu
Monsského ku Cénomanienu.
Přistupme nyní ku detailným profilům zony a Mortonieeras inflatum ve Vallée eretaeique a povšimnem si jejich
zkamenělé fauny. Postupujeme od východu na západ.

+

+

+

+

+

facle orleotálni od pásma s Mortonlceras JDllatum. (IIlb +I Va).
Bracuuegaíes,
Jak již dříve řečeno, jsou výchozy starších vrstev kří
dových na povrchu zemském vzácností; proto si vážíme vschozu typického náleziska Meule de Braequegnies, jež jsme
zastihli r. 1912 v pískovně pana Emile Boueheí v nároží dvou
údolí a sice v s. stráni Vallée du Thiriau a do něho se
ústicího Vallée du St. Pierre, u samé stanice Chemin de
Fer Vicinaux: Ferme Saint-Pierre, mezi obcemi Bracqnegnies a Thieu. Ku sledu vrstevnému připojme sled vrstevný,
jejž popisuje JUL. CORNET nedaleko odtud: dans le versant
(Pokračováni na

...

str. 19. dole.)
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Profil 17.
ZAHÁLKA:

Vallée d. Thiriau.

Plěistoeěne. štěrk

z černého
flintu (silex), ľ m,

J.

Vallée d. St.Pierre.

CORNET:

Eboulis des pentes. S8 ble
avec éclats anguleux de silex
des Rabots. 1 m.

Turonien. Eortes-Toisss ou Verts (X ah):
Marne jounátre, mělée de
C~ORNETOVO SOU vrství slívert, avec petites concrétions
nu a horní část Terre meusilieeuses spongieusea O, 60m
ble etc. z Vallée d. St.-Pierre
Terre meu ble a grain Sftzde zachováno není, nýbrž
bleux, vert foncé, presque
po nahoře u vedeném štěrku
entiěrement formée de glaunásleduje hned:
conie totalement privée de
Písek velmi glaukonitický,
caleaire. On y trouve queljílovitý (vulgo» l'argile verques concrétions silieeuses
te«) intensivně zelený, velmi
lěgěres, porenses, remplies de
jemnozrnný.Je složen hlavně
gros
grains de glauconie (teze zelených zrnek glaukonites-de-chat),
En fait de fossitických, hranatých i oblých,
nous
n'y
avons
rencontré
les,
méně z čirých zrnek křemene
que quelques débris d' huitéhož tvaru. Tmelem je šedý
tres tl ľ état d' orbicules sijíl. Vzácně jsou vloženy VBIieeux
et un exemplaire de
lounky podobné bílému sponSpondylus spinosue dans une
gilitu, 1,2 m.
concrétion 3,25 m.
Dans le metre inferieur,
00 voit quelques cailloux roulés de phtanite, avellanaires
en moyenne. A la base, est
un gravier de 30 centim. formé de cailloux roulés de
phtanites, ovulaires, avellanaires et plus petits, empátés dans la terre verte.
oriental de la vallée du ruisseau de Saint Pierre, en faee
du eháteau de měme nom, rovněž v pískovně pro dobývání
(Pokračování

na str. 20.

nahoře.)
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Zahálka:

písku a štěrku wealdienského, ve svých spisech: Les sables
wealdiens de Thieu 1913. Extrait d. Ann. d. 1. Soc. Géol. d.
Bel. p. 371. - Compte rendu sommaire de l'excnrs. d. J. Soc.
belge etc. Extrait du Buletin d. 1. Soc. belge etc. 1921. p.
154. - La Meule de Bracquegnies dans la val1ée du ruisseau
de St-Pierre, prěs de Thieu. Extrait d. Annales d. I. Soc.
Géol. d. Bel. 1921. p. 1. - Les formations crétaciques et
tertiaires des environs de Mons p. R. Livret Guide, Congrěs Géologique international1922. Následuje profil17. na str. 19. až 23.
Transgression.
Albien. Pá,81nO s jlf ortoniAlbien. Zone li Mortoniceras ínftatum. Meule de Bracceras inflatum le plus infér.
(11Ib nejhlubší) a Pásmo
quegnies.
s Hoplites inierruptus (lIla).
La Meule est formée d' une
sorte de grěs glauconifěre a
Meule de Bracquepnies.
8pongilit (vulgo »ganicimenť de silice hydra~ée. Ce
fau«), žlutavě šedý neb šedociment forme la masse domodrý, šedobílý a bílý, na
minante de la roche et en
fait une gaize typique. La
ložích a trhlinách hnědý od
roche est trěs légěre a l' état
hydrátu železitého. Velmi
sec, trěs poreuse, eHe absorlehký. Obyčejně měkký, že
be une trěs grande quantité
se dá rýpati nehtem, ně
d' eau et devient ainsi trěs
které vrstvy křemičitější,
pevnější, tvrdší. Místy lom
lourde. Certaines parties, en
minces lits, paraissent forlasturový. Měkčí vrstvy špimées entiěrement de silice
ní. Pevnější desky jsou zv 0hydratée. La roche, assez
ni vé. Hornina lpí silně na
a1térée (ětant au-dessus du
jazyku a pohlcuje mnoho
vody. Hlavním složivem jsou
niveau hydrostatique), est,
mikroskop. jemné, křemičité,
a ľ état sec, gris clair ou
blanchátre, plus ou moins
bílé, útlé, dlouhé, vláskovité
tachée de verdátre ou de
jehlice spongií na sobě jako
brunátre, Saturée d' esu, elle
plst v nepořádku nahromadevient gris bleuátre Oll verděné s dutinou po centráldátre et beaucoup plus fonním kanálku. Proto je sponcée. A 2 mětres environ du
gilit lehký a vy kazuje na
sommet.dans la partie droite
výbrusu buď podélné neb
de 1a coupe, on voit un lit
kruhové pórky. Seskupení

Albien v Belgickém a

jehlic nejlépe je viděti na
povrchu spongilitů, které
byly po dlouhou dobu vystaveny vlivům povětrnosti,
Již makroskopicky rozeznáváme dosti glaukonitu v začernalých zrnkách; daleko
více objeví se zelenavá zrnka
glaukonitu pod mikroskopem; mnohá z nich mají tvar
jehlic spongií ft dle toho, v
jakém jsou řezu, buď v tyči n kách podéln ých ne b kroužkách. Cirá zrnka křemene,
m ikrosk. jem., jsou málo zastoupena; ještě vzácnější je
jemná blýštinka muskovitu.
V kyselině nešumí, Křemi
čité zlomky zkamenělin (lamelibranchii) zř. se objevují.
Domnívám se, že mnohá
měkká vrstva tohoto spongilitu byla pů vodně usazena
co jíl (lIla) a teprve jehlicemi spongií a vcezenou kys.
křemičitou z jehlic stala se
pevnější o něco. Po jehlicích
z ůsta 1y pak četné péry.
Některá vrstvajestspongilitem křemičit!ím, pevná a
tvrdá. Taková připomíná podobné vrstvy a hní zda (Lipenec II Loun) v českých
spongilitech.
8pongilit Bracquegniessklí
podobá se mnohým spongilitům českým v oboru pásma
IIIb zejména v okolí Loun,
ft souhlasí též se spongility

Českém křídovém

I
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sableux verdátre, trěs glauconifěre, épais de 20 cm. Sur
toute son épaisseur, la Meule
est ici traversée de nombreux jointa irrěguliers de
rouille, qui en rendent l' abatage trěs aisé. L' épaisseur
visible cle la Meule E'st de 6
mětres, Je parlerai plus loin
d u cailloutis qui est a la base.
La Meule inclinée au sud de
10° et sensiblement parallěle
a l' ensemble des lits de sable
et de cailloux wealdien. La
Meule de Bracquegnies est
formé d' une serie de eouches
de haut en bas:
d) Sable trěs fin, i III palpnble, cohérent, trěs rich en
silice hydratée, violacé a
l' etat humide. Cette coucbe,
partant de O, va s' épaississant vers le sud.
c) Gravier, avellanaire et
plus petit. Epaisseur: 60 cm.
b) Sable trés fin irnpalpahle, blane, riche en silice hydratée. II a 50 cm. d' épaisseur a 9 Dl dp. I'extrémité du
biseau et s'ěpaissit en descendant vers le sud, tandis
qu' il se termine au nord
avant le gravier sous-jacent.
a) Gravier, pisaire en moyenne, mělé de sable fin, ferrugineux, jaune roux. Épaisseur environ 50 cm. II repose
sur 1e Wenldien.
Voir la figure a p. 4. Extr.
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téhož pásma, které se uvádí
v Bavorsku pod jménem
Schwammflintstein, v Sz. Ně
mecku co Flammenmergel
(IIlb IVa) a co Gaize v
s. bassinu pařížském (I lIb

Zahálka:

d, 1. Soc. Géol d. Bel. 1921.
Mémoires.

+

+IVa).
Nejhlubší vrstva spongilitu o mocnosti 20 cm chová
vrstvičky neb konkrece chalcedonu, barvy bílé, šedé, hně
dé až černé různé velikosti,
někdy až o délce 12 cm. V
českém pásmu lIla bývají
tyto konkrece z pyritu nebo
limonitu.
Sklon vrstev J.; zachovaná
mocnost nejhlubších těchto
vrstev jen 5 m.

Pásmo s Douoitleioeras mamillatum (Id II).
Písek křemenný glaukonitický poněkud jílovitý, velmi

+

jemný, čerstvý je žlutozelený, po vyschnutí šedožlutý.
Z rna křemene jsou oblá, zř.
ostrohranná, či rá: glaukonit
je mikroskop. jemný, zř. zelený, obyčejně žlutozelený

následkem

pokročilého zvě

trání. Zřídka má gluukoni t
tvar jehlice spongií; moskovit vz. v jemných šupinkách, málo šedého jílu. V
pence nemá. Toto pásmo
chová vrstvičku štěrku podobného složení jako v podloženém Weahlienu. Pásmo
á-

V profitu J. CORNETOVĚ
ve Vallée st., Pierre následuje po Meule ·(IIIab) hned u
spodu Wealdien, avšak ve
svém pojednání: »Les sables
Wenldiens de Thieu« z r.
1913. uvádí na s. 372: -L'es·
carpement de l'exploitation
de M. Bouchei montre a son
sommet, reposant sur le sable
1.> lnnc (tedy nad \Venldienem
labc), une couche d'une épaisseu r de 0,50 ID 1,00 Dl d'nn

a

sable argi1euz trěs glauconieux, uert toncé, non ealearifere. D'aprěs F. L. CORNET
et A.

ce snble glaureprésente ln base
de la Meule de Braequegniess
BRIART

couifěre

Albien v Belgickém a Ceském

toto má podle připojené zpráCORNETOVY někde menší
rnocnost, ba místy se i vytratí. V našem nalezisku
shledali jsme mocnost 3 m,
vy
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+

t, j. naše pásmo Id II. čili
\pásmo s Douvilleiceras 'mamillaium,

Základ (la base): Étage Wealdien. Viz náš profi1 3.

Poznámky ku profilu 17.
1) Jak z předchozích popisů plyne, určují belgičtí geologové horninu »Meule de Braequegnies« jako »pískovec c (grěs),
Myslím, že dle našeho popisu této horniny nehodí se pro
ni petrografický název »pískovee«. Také my jsme horninu
tuto nazývali v české křídě na počátku svých studií»pískovcem C (spongiovým. Viz naše Pás. III v Poohří, 1897, s. 13.
atd.): později však nahradili jsme název ten slovem »spongilit«,
což odůvodněno v našem spisu:
útv. kříd. v Čes. Středohoří 1914. J. 68.
2.) Plocha transgresní mezi Meule a Fortes-Toises má
menší sklon k J. než vrstvy Meule; následkem toho FortesToises spočívající na Meule přejdou brzy na S. na Wealdien
v okolí eháteau de St-Pierre.
8.) V našem profilu je pouze nejspodnější část pásma
s Mortoniceras inflatnm, kterou je těžko od pásma s Hoplifes interroptus odděliti. Již vpředu bylo poznamenáno, že
také v Čechách bývá někdy pásmo lIla spongilitické.
Směrem na J. zapadající vrstvy Meule přibírají vždy
více mladších a mladších vrstev, takže u Strěpy-Braequegnies
dosahuje pásmo s Mortoniceras inflatum (IIlb+ lVa) v 80ndaši Č. 6. dle F. L. Corneta a Briarta mocnosti 40 m. Mourlon
(Geologie, I. 159.) udává mocnost ve vých. části bassinu 44 m
V západní části bassinu bývá někdy mocnost pásma IIIb+
IVa mnohem větší (věz dále). Vyšší vrstvy dlužno považovati
za aequivalent našeho pásma IVa. Dle zlomků z vykopávek
v obci a okolí Bracquegnies lze souditi, že i zde mají vyšší
vrstvy ráz spongilitů, jako v předchozích profilech,
Mocnost našeho českého pásma 11Ib v oblasti spongilitů
obnáší II Lipence blíže Loun 15,5 m, v Ces. Středohoří 20,8
až 22,4 m. Mocnost pásma IVa je u Malnic 8 m, u Třiblic

IX.
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Zahálka:

+

IVa. == 23,5 - 30,9 m. Také zde roste
mocnost od Loun směrem k Roudnici značně. V Roudnici
obnáší ve změněných faciích písěitoslinitých mocnost pásma
[lIb 29,6 m, kdežto IVa 42,16 m, tedy úhrnem 71,76 m. Podobné poměry uvidíme v záp. bassinu u Monsu.
Pro naše stratigrafická a srovnávací studia je důležitá
fauna pásma s Mort. inflatum v Braequegnies, V našem
profil u v údolí Thiriau jsou zkameněliny vzácné a ještě
k tomu nebyly vrstvy větší měrou odkryty. Jen zlomky
křemičitých skořápek a jehlice spongií ukazovaly na jejich
jsoucnost; avšak ve vyšších vrstvách tohoto pásma s Mort.
infl. (IIJb
IVa) vyskytují se více. V materiálu, vykopaném
ze dvou jam sondážních II Braequegnies, nasbírali Á. Briart
a F. L. Cornet 120 druhů molusků (Mém. couronn. de l' Acad.
roy. de Belg. 1870. - Mourlo» (1880 -1881. Geologie II. 83.
I 154). Také Jul. Cornet nalezl mnohé z oněch druhů a tři
nové, i podotýká, že skořápky jejich jsou proměněny v čer
navý chalcedon a v bílý neb modravý opál. Seznamy tyto
shrnujeme v jedno. Proložené písmo a římské cifry značí pásmo
v české křídě, kde je též domovem,

8,5 m. Úhrnem IIIb

+

Tylocidaris velifera Bronn
(U Grossouure 1. 298.)

Echinules indéterminés (JuJ.
Cornet).

Gastéropodes.'
Pterocera (Aporhais) maerostoma Sow.
Pterocera retusa Sow.
Pterocera tuberosa Br. et
Corn,
Hostellaria i Aporhais) Par-

Cancellaria Orbignyana Br.
et Corn.
Py rula depresa Sow. in Fit.
tone
Fusus Dejaeri Hr. et Corn.
«
dubius Br. et, Corn.
«
(Pyrula) Smithi Sow.
ap. Fitton. Ve Francii v J rl
II, lIla.
.
Natiea Geinitzi rl' Orbo

kinsoni A/ant.
(R. Megaera d' Orb.) Jl.
IX. X abc; ve Francii v Id
II, lIla.
Fasciolaria iFusus) rustira
Br. et Corn.
Faseiolaria ruaosa Hr. r!
Caru. II.

'T,

+

+
«

Leharyi B,.. et CO,.".

«

Genti Sow. tcanaliculata) II, IIIb, IV b,
IX, X abc.

II.

'T,

Al bien v Belaíekém

N atica (Littor-ina)
80'w. lllb.

II Českém křídovém

pungens

(Turbo) roiundata
Sow.
«
subacuminata Br. et
Corn.
«
Toilliezana Br. et
Com. II.
'I'urritella granulata SOlV.
«
II. mu
IVa,
IVb.
.« ubaltemane Br. et Corn. JI,
IIIb.
Vermetus eoneavus Sow. in
Fitton.
8calaria pulchra Sow. in Fittone lllb.
Solarium Ryckholdti Br. et
Corn.
Rissoa maxima Br. et Corn.
N erita rugosa Br. et Corn
II.
(N eritopsis nodosa
-Gein.) IIIb.
Turbo Fittoni a' Drb. (Litorina gracilis Sow.) II.
Phasianella formosa Sow.
in Fitton.
Phasianella globosa Br. et
Com. II.
«
Sowerbyi d' Orbo
(striata Sow.)
Troehus parvns Br. et Corn.
«
Geinitzi Br. et Cor11.
[l,IIlb
IIelcion Malaisei Br. et Corn.
(Pileolus Koninckianus de
Ryekh.) IIlb Denialium
'medium Sou: in Fitton.
-III, IV.
fl(

+
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Tomatma ovata Br. et Corn.
II.
Aetaeon (Tornatella) affinis
Sow,
Acteonella conica Br. et.Corn.
II, IIIb.
Acteonella sublaeois Br. et
Com. II'
Cinulia dubia Br. et Corn.
A vellana eassis d' Orbo (Cinulia avellana) .
BuHa Ryckholdti Br. et Corn,
Lamellibronohes.
Solecnrtus compressus
Goldf.
Pholadomya Mailleana o'
Orbo
«
subcaudata Br.
et Corn.·
Corbula snbelegans Br. et
Corn.
«
truncata Sow. in
li-'itton.
Tellina (Psammobia) graeilis Sow. in Fitton.
«
inaequalis 80w (semicostata Rom.) II,
IITb.
«
multistriata Br.
et Corn.
«
scutiformis Br. et
Corn.
Venus eaperata- Sow.
»
faba8ow.IJ, IVb, lX.
»
lueina Br. et Corn.
»
Nysti Br. et Corn.
»
parva Sow. II, IlJa,
IX, Xabc.

,
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plana

SOIV.

Ůeněk

A rca

(Cucullaea) carinata
Sow. IIlb, ve Francii v

(Cytherea

tJ.) II, IV b.

Id + II, rrre, IIlb

Thetis major Sow.
Cyprina angulata Sow. in
}1'itton.
Panopaea gurgitis Bronqn.
u J ul. Corneta. II, 1Vb,
v« Xabc, VI, VII, VIII,
IX.
Cardium Broheti Br. et
Corn,
«
Hillanu 11t Sou:
(Protocardia kilt.)
II, Illb, IV b, IX.
Ca rdi um subventrieosum
rl' Drb.
«
cf. alternans Reuss
u J ul. Corneta IIlb Xa.
Unieardium tumidum Br. et
Corn.
Isoeardia Sowerbyi Br. et
Corn,
Lucina pisum Sow. in Fittone ve Francii v IIIb +
IVa.
Cardita Konineki Br. et
Corn.
«
spinosa Br. et
Corn.
Trigonia daedalea Park.
c
Elisae Br. et (·01"0.
ve F'ra ncii v Id
II, lIla, ITlb,
IVa.
«
Ludovicae Br. et

+
+

Corn,
árca (Cucullaea) aequilate-

ralis Br. et Corn. Ve Francii vIIIb + IVa.

Zahálka:

+ IVa.

Area caudata Br. et <. 'orn.,

subeaudata u Grossouvre.
Area exornata Br. et <. 'orn,
Arca glabra (Cucullaea)
Park. II, Tllb
IVa,
IIIb, IVb, Xabc. ve Francii ve Id
I T, lila, lIT b
IVa.

+

+

+

Area Omaliusi Br. et Corn.
Area subformosa Sow.
Limopsis Ooemansi Br. et
Corn.
Pectunculus sublaeois 80u-.
IVb, Xa.
«
umbonatus SOU'.
11.
Vaughani \\TO_

c

ods. u J. Corneta.
Nucula Dewalquei Br. et
Corn.
Leda (Nueula) Jioeata Sow.
in Fittoo.
Jlytilus lanoeolatus Sou: 11.
«
(llf odiola) reuersus
Soui. in Fitton. .Tllb, \7,
.Avicula anomala Sotc. in
ruu« II, IIIa (Bavory),
I1lb + IVa, IVb,

I

Lima archiaeiana

v.

Br. et

Corn. ve Francii IIIh
IVa.
subcarinata Br. et

+
«

Com,
Jonira cometa d' Drb. (rola

notabilis M imst: sp.)

Albien v Belgíekém a Ceském

J anira II, Illb, IX, IIIab
(Bavory).
«
(Pecten) aeauicostata
Lm. II, TVb.
«
«
quadricostata Sow. II, IIIb IVa (Bavory), IVb, IX, Xabc. Ve
Francii v Id
II, lIla,

11lb

+ IVa.

+

Ostrea conica d' Drb. a columba Lm. II, IIIb,
IIIab (Bavory), Illb

+ IVa,

a

křídovém

útvaru.

Ostrea Ve Francii v Id
c
c
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+

II, lIla, lllb + IVa.
digitata 8ow. ll.
haliotoidea 8ow. I I,

lIIb, IVab.
Annélides.
Filigrana (8erpula) filiformis in Fitton., isocialis
Ooldf.) IIIb IVa, Xabc.
Plantae.
Rameau de conifěre, Bois
silicífiés, Copressoxylon.

+

IVb, V, X.

Z jmenovaných druhů fauny jmenují se jako
druhy II Mourlona: Geologie I. 154-:

nejčetnější

význačné

Cardium (Protocardium) killanum.
Ostrea conica.
, Pectuneulue sublaeuis.
'I' rigonia daedalea.

K nim

připojuje

Turritella granulata.

Phasíanella formosa.
Acteon affinis.
Rostellaria (Aporhais) Parkinsoni.

Jut. Cornet v Les formations etc. 1922.

p. 9:
CUC'llllaea glabra (A roa sub-

glabra).
A rca carinata.

Pectuoculus Vaughani.
Cyprina angulata

Poznámka k uvedenému seznamu

zkamenělin.

1.) V uvedeném seznamu zkamenělin je mnoho lokálních
druhů,

totiž takových, které jinde ve středoevropské křídě
nalezeny nebyly, Je to větší díl nových druhů autorů Briarta n F. Corneta. Některé z nich však v české křídě jsou.
2.) Zkameněliny Bracquegniesské jsou druhy pobřežními
proto v české křídě jsou též mnohé z nich pobřežními, ze[měna v útesových řaeiíeh pásma IIlb v okolí Plavna u Drážďan v Sasku.
S.) Je pozoruhodno, že z uvedených druhů fauny v Braeqaegnies vyskytuje se v severní Francii pod Ardenami, te-

IX.
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Čeněk

Zahálka:

(Barrois, Mémoire.): v téže
inflatum (IIIb
IVa) 8 druhů, vůbec
v Albienu (Id
II, lIla, IIIb
IVa) .... 10 druhů; kdežto
v české křídě, tedy v terrainu mnohem vzdálenějším v téže
zoně a Mortoniceras inflatum (IIIb
IVa) 27 druhů, vůbec
v Albienu (Id II, lIla, IIIb IVa) ..... Z9 druhů. Viz
palaeontologické seznamy: Geinitz, Reuss, Gilmbel, Frič, Zahálka. K tomu připojuji: je-li druh v české křídě v pásmu
II. 8 V pásmu IV. neb vyšším, mám za to, že žil i v době
pásma IIIb
IVa.
4.) Geologové zabývající se blíže s Belgickou křídou
došli k tomu, že zona a Mortoniceras inflatum (IIIb
IVa) v Belgii jest stejnodobá s zonou Greensaudu de Black.
down v Devonshire (Anglie) ku pře Barrois, Memoire 301.Mourlon; Geologie I. 155. - Jul. Corne t, Les formations
etc. 1922. p. 9.; Geologie IV. p. 554, 557. Tato zona Greensandu de Blackdown vykazuje 42 společných druhů z oněch
v Bracquegnies (viz Mourlon; Geologie I, 155, 156.). Tu je
zajimavo, že mnohé druhy fauny vyskytující se v Greensandu
de Blackdown, které ale nebyly nalezeny v Bracquegnies,
objevují se v útesových .facich pásma II a II lb v české
křídě a sice v drážďanské oblasti (viz Zahálka: Ces. útv.
kříd. v Saské zátoce), tedy rovněž v Gaultu, v pásmu II co
do stáří velmi blízkému zoně 1IIb IVa, ku př: Litorina
gracilis Sow. (Gein, Elb. I, 249), Phasianella pusilla Sou:
(v IIIb, Geio. ib. 250.), Cerithium ccstellatum Soio. (Nassa e.),
Eriphyla striata Sow. sp. (íb, 228.) a j.

dy v samém sousedství Belgie
zoně

n Mortonieeras

+

+

+

+

+

+

+

+

+

F'u c i e occidentální pásma 8 Mortoniceras in·
flatum (IIIb+IVa).

G h I i n.
V Cechách od Roudnice n. L. přes Mělník na Semice
a Poděbrady je pásmo 1IIb. složeno převahou ze slínů, kdežto
pásmo IVa. je tam písčitější, je složeno z písčitvch slínů do
nichž vloženy jsou lavice křemitého vápence, které se na povrchu rozpadávají v kulovité konkrece, místy jsou vloženy
konkrece ty ojediněle. Podobný poměr skladby vrstevné shledáváme u Ghlinu, sz. od Monsu, I zde jsou vrstvy 1Ilb méně
Pokračováni

na str. BO.

Al bien v Belgickém a Ceském

křídovém

ú-tvaru.

29

Profil 18.
CORNET.

ZAH..\LKA.
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Tourtia de Mons:
Marne glaueoniřěre, tres ,lauconieuse vers le
bas, avec quelques menus eailloux roulés, Pecten
asper (a bond). Pooten orbíeularis, Ostrea conica,
Ostrea vesicnlosa (abond.), Ditrupa deřormis,
6,57 m.
Couches dites »Meule« (1-14):
1. Calcaire marnenx gris vert, a nombreux
grains de glauconie asses volumineux.
2. Roche gris elair, g.lis blanc A see, řinemeut
grenue, imprégnée de silice (calcédoine), sans
glauconie apparente, présentant de minces vei·
nules de calcédoine.
3. Calcaire gris bleu, finement grenu, eristalIin, sans glauconie visible (un peu de glauconie).
4. Marne cohérente, gris vert foncé, A nombrenx grains de glauconie asses volumineux. La
roche renferme des tl017au% trěs durs ci ciment
siliceux (ealeédonieux).
ó. Calcaire gris plus ou moins grenu eristallin, avec quelques veines de ealcite; grains de
glauconie épars, abondant par plaee, assez volumineu:x.
6. Roehe gris bleu clair, dure et tras eompaete,
imprégnée de silice, A Jerains de ~lauconie assez
gro-, disséminés ou plus ou moins serrés et a
s pic u 1e s d' é p o n g e s.
7. Calcaire gris blen trěs grenu, cristal1in, ft
grains de glauconie assez abondants et assez
volnmineu:x.
8. Marne cohérente gris vert fencé li grains de
glauconie abondants et rapproehés, asses volumíneux, (sable).
9. Calcaire gris bleu, grenu, eristallín, veiné
de calcite, A grains de glaueonie assez abondants
et assez volumineux.
10. Calcaire gris bleu, grenu, cristal1in, avec
rares~rains de glauconie visi ble (sable řin),
ll. alcaire gris bleu, finement grenu, eristallin, veiné de ealeite, sans glanconie visible.
12. Roche JP"is bleu elair, compacte, dure, a ciment silieeux, présentant de. 1I01laux cherteux;
m o m b r e u s e s s pic u 1e s d' é p o n g e s, pas
de glauconie visible.
18. Roche analogue li 1a précédente, mais glauconiřěre et présentant des parties friables, sans
ciment siliceux.
14. Roche analogue A la précédente, avec 1IOY-

aus: de chert.

Couches 1-14 épaisseur totale 10,0-1 m.
Základ: Terrain houiller,

C
ťti.

e
o
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Ceněk

Zahá lka:

více jílovité, vyšěí vrstvy IVa písčitější. Uvedli jsme
těchto vrstev v
profilu 8. (u pásma ld+II).
a ukázali, že spočívají mezi pásmem lila a 1Vb. v úhrnné
mocnosti 34,62 m. Vrstvy 21 a 24 v oboru 11Ib. označené jako
Cal c a i r e s po n g i e u x ukazují, že i tu jsou vrstvy bohaty
pozůstatky spongií.
J emappes.
písčité,

již sled

S. od Jemappes podniknuta byla sondáže r. 1914. Podle
hornin popsal příslušný prolil J UL. CORNET v Etudes
s. 1. Structur d. Bassin etc. v Annales 1921. Mémoires p. 16
a 24-26. Pro bližší popis petrografický a palaeontologický je
nám tento prolil zvláště milý. Na karbon uhlonosný klade se
tu hned pásmo IVa. v mocnosti blízké 10 ID a na ně vrstvy
IVb i Va. Mladší zony pokračují výše až do Moutienu a na
ně následuje pokrývka. Pléistocěnu a Moderne. Citujme jen
nejhlubší část profilu a připojíme svá srovnání s českou křídou.
Následuje prolil 18. na str. 29.

vzorků

Poznámky k profilu 18.
Mnohé petrografiché vlastnosti vrstev pásma IVa. ukazují na své analogy v témž pásmu IVa. v české křídě v Poohří a vysočině Řipské. Obsahují vrstvy vápencové jako
II nás; mají konkrece »noyaux eherteux«, obdoba to našich
'konkrecí křemito-vápencových neb konkrecí spongilitů křemi
či tých; některé vrstvy vyznačují se četnými jehlicemi spongii,
jako v okolí Loun ve vrstvách spongilitických. Výskyt glaukonitu je podobný jako v českém IVa., jen jílu mají české
vrstvy více.
Vrstvy pásma IVa jsou podle JUL. CORNETA bohaty zkamenělinami. Viz též Le Cénomanien. Extrait d. Annales etc.
Mémoires. 1923. p. 35. Týž poznal v nich:
Pecten orbicularis (c, c.). II, IIIb + IVa, IVb.
Pecten (Neithia) aequicostatus. II, IVb. - B.
Pecten (Neithia)quinquecostatus. II,Illb,IV b.- Ve Francii
IIIb IVa.- B.
Ostrea conica (ordinaire)
l II. IIlb+IV a. IVb.-Ve
Ostrea conica (var. petite, ridée I Francii IIlb+ IVa. - B.

+

Al bien v Belgickém a Ceském

křídovém

útvaru.
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Ostrea uesiculosa (e, e.), II, IIlb+lVa, TVb.- Ve Francii
IIIb+IVa.
Ostrea carinata. II, 11Tb, IVab.

Lima Fittoni.
Lima canalifera(multicostata v Bavorsku Id+ 111Va, IVb.)
Rhynchonella ,Lamorckiana.
Rh.1Jnchonella compressa: ll, 11Th IVab. - Ve Francii

IIIb+IVa.
Rhynchonella depressa. II.
Serpula pleaus TJlb+IVa. - B.
Serpula sp.
Spicules fl' éponges. IIIb+ IVa. - B.
Frondicularia. IIIb etc.
Zkameněliny vyskytující se v tomto seznamu též v české
křídě (a v Bavorsku Lima' eanalifera) jsou proloženým písmem
vysázeny. Rímskě cifry značí polohu v české křídě. Písmeno
B značí, že je druh ten v zoně IIIb+IVa v Bracquegnies
Vidíme, že, až na dva druhy, totiž Limu Fittoni 8 Rhynch,
Lamarckiana všecky ostatní obsaženy jsou v české krídě a sice
13 druhů v českém albienu vůbec a 11 druhů v souhlasné
zouě ft Morton. infJatum, kdežto ve francouzském albienu
n jmenovitě v zoně
Mort. inflatum jest jen 4 společných
druhů, Opět se jeví česká křída bližší belgické než sousední
francouzská pod Ardénami.
Poznamenává-li JUL. CORNET k seznamu svému (ib, p. 18):
»Cette faune est nettement eěnomanienne«, tož možno podle
našich studií říci. že tyto druhy fauny objevovaly se ve střední
Evropě po většině již od počátku Albienu, procházejí zonou
a Mort. inflatum a některé se udržely až do Cenomanu, nehledě k tomu, že jednotlivé druhy udržely se v pobřežních
vrstvách i ve vyšších zonách turonských. Tvoříf fauna tato
podle slov GROSSOUVROVÝCH přechod od Albienu ku Cénomaniena. Změna v usazujícím se materialu způsobila zde jinou
facii petrografickou i palaeontologickou nežli v Braequegnies,
proto je zde z Braequegnies jen 5 druhů společných. Jak již nvedeno, řadí J UL. CORNET celou ZODU a MorL infI. v Braequegnies (IIlb+ IVa) ku Albienu, i má ji za starší než IVa v Jemappes. jako by považoval vrstvy v Bracquegnies za IIIb,
v Jemappes za IVa.

a
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Ceněk

Zahálka:

Bois de Baudour.
R. 1899 odkryto hloubení m několik profilů v Bois de
Baudour. JUL. CORNET uvádí jeden z nich ve spise: Le cénomanien ete., Extrait d. Anna1. d. I. Soc. GéoI. d, Belg. J923.
p. M. 61. Vyjímáme z něho pro naše pojednání část přřslušnou'
Profil19.
(JORNET.

ZAHÁLKA.

~ I
g,~
I

-Q.I

O

::=

Š

Zone ě
Pecten
asper,

I~b

Zone a ! ~ g a::
Calcaire gréseux glaueoniřěre, Holaster
;. g ~
grenu, trěs coberent, etc.
subgJ. g 8 a
Epaisseur 0,50 m. (V+VII
!tl ~ ~
.Marne sableuse et glaueonieuse.
verdiitre, transformée par masses irreguliěres, grace li un eiment de silice hydratée, en une
i Borte de gaize bleu verdátre, trěs
cohérente; parties cherteuses
entonrant des spongiaires, Quelques cailloux roulés. Fossiles,
peu nombreux, en calcédoine.
Trigonia spinosa, Venus Nyst.i,
Actaeon affinis, Serpula concava, 6,60 m,

La base de cette couehe n'a pas étp. atteinte.

p O zná m k y. Popis zony 1Vb S bohatou faunou prrneseme v budoucím pojednání svém o Cenomanienu belgickém.
Marne sableuse nejsou spodním oddílem Meule, nýbrž
náležejí ku svrchní části Meule de Bracqnegnies. Po stránce
petrografické je to přechodní facie od facie Bracquegniesské.
.Isoue usazena poblíže břehu mořského, mli. ještě dosti rázu
spongil i tického.

Bols de Poterles.
Z. od obce Hautrage bylo kopáno několik důlů za ueelem dobývání jílu wealdiennského (I abc) při čem odkryty
byly následující vrstvy křídy pod 8]8 bým příkrovem (1,80 m)
písčitého Pleistocenu r. 1918 podle popisu J UL. CORNETA
ve článku: Le Cénomanien etc. v Extrait d, Ann. d. I. Soc.
Géol. d. Belg. t. 46. Mémoires. p. 57.

Českém

Albieu v Bt'hrh'kianl a

k ř ídovém útvaru.
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Profil 20.
(' O R x E T.
I-ZAI-L.\LKA.I!
------1
I~.; » I: Dléoes i nlérienres: Murne g rise Oll verrlů~; . . ;tref li Acttnocamax p leuus. 1,20 m.
Tourtia de Mons: Marné argi leuse. t res g lau
I _~ -= :1conieuse,
li cailloux roulés de phtuuite dll voi

c=s
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Illullle d'uue noisette

I

[les tai lles), P. hispidus, PrRohina.ldiuus, Ost.rea
O. haliotoidea. 0,7:') 111.
Meule (eouehes
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B. Partie supérieure: Sable calcairc (calcaire

-

!

ďun oeuř.

II vesiclllosa,

=

I

a celui

I.! nocaiua x plenus, Per-ten asper (c. c. de toutes

~

:>

, I Ir iahle,
meuhle, de consistance g renue plus
,: ou mnius g rossiěre), gris v ort iortement alauIcouilére, nou marneux.uvec uouibreux cailloux
-rou lés de phtaui te (a vellanai res et nucéa i res)
disséuri nés. Les g ra i ns caleai res consistent en
grallde partie eu menus déhris dp f'ossi les.
Quelques fnram i n i Ieres,
.
Partie inf'ér ieure: Sahle «alcaire g r is verdátr«, Ull pen moi ns g luucouif'ere, Ilon 11181'~ i neux, avee quelques cai lloux dissémiués (avel'lanaires et plus pet its). Les zrains caleaires
fl sont
surtout des debris dp Iossi les hroyés.
'l Couehe 9 epa iss _ . . .
. _ .
. n,HO Ill.
'I' 8. Gravier pisai re de phtanite mélé de sB.hle
1 eolcalre.
. . . . . . . . . . . . . 0,1:> III

7. Sahle ca lcai re brun juune «lai r, trěs peu
II g lauccn i Iere. A la partie supér ieure lip la

II

t,;.

=:t=

I

Par-tie uioyenue: Lit gravelpux, attei guuut
10 cm, Ilon cont inu da ns la sect iou dll pni t s,
ťnrmé

surtout de dMlris de coquil le-.
Partie infúricu re: .Mt"uw sable culcai re uue
plus ha u t, mais haeucoup plus g laucoui řere.
Nornhreu x dioln'is de coqu i l les roconnu issahles
appar teun nt au x pspeces counuuues du ~ise
ment (hui t res. rhvnchonvl les, Per-teu orbiculn ris. etc). . ' .
1,30 III
4. Lit g ruvr-leu x hlane grisú t rr-, forme su r, tout de rléb r is dp «oqu i l h-s et <IP que lques peti ts cailloux rou lés de ph í.an i te: Les pet.i t.es
hllítres dOlllinent (O. ('olliea O. VeSi('lllosa);
puis Peeíell HohinuldillllS, l\lierauatia eoroHula (e. ('.), rhrnehollelles, lIomhreux hryozoaires, cidul'ides. slJon!}iair('~. . . . . (),~O 111.
3. Sahlp caieuil'(' .iaune hrull elair, lH'll gInu·
('onifere. a"pt' qUplqllf'S ('ail1011x tn\~ petits
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I couehe sont empátées des concrétions siliccuse«
de Iorrue i rregul iere, de texture ~relll1e. poji ~euse, .cellulpll~e .. Cf' SOlit des sortes <IP cherts
l imparfuits, ulté rés
0,40 Hl.
I: H. Gra vior pi sa.i re de ph tau ite
0,20 ni.
'I
f>. Partie supér ieu re: Sahle calcaire hruu
' juuná tre, clai r.assez g lancon if'ere.sans cailoux
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CORl'IET.

I

de phtamte et de quartz.. • . . . . 0.80 m.1
2. Meme sable calcaire dureí par plaee en
maases trěs eobérentes, de forme irréguliere,
se s~arant aisément, trěs f088iliferes. 2,00 m.
1. it de gros cailloux roulés (ovaires et
semípugllaires) de quarts et de phtanite. O,10m.

fl
g

:Ě

:;:

Ces caiLloux reposent sur le Wealdien (I abcl.

~

Ii I

v tomto profilu na jedné straně
Holaster subglobosns a zoně
a Actinocumax plenus a na druhé straně v našem určení
těchže zon ve zcela jiných horizontech, vysvětlím až v pojednání o Cénomanienu belgickém, kam náleží.
Pozoruhodný je seznam zkamenělin, jež nalezl zde J UL.
CORNET v pásmu a Mortoniceras infJatnm supěríeure (IVa)
z nichž mnohé jdou i do pásma a Pecten asper (I \r b) jako
v české křídě. K ursivou vysázené druhy jsou též v čes
ké křídě a římské cifry značí pásmo, v němž až posud
byly nalezeny. Písmeno B značí, že jsou druhy tyto v zoně
III b
IV a v Braequegnies, písmeno F. značí totéž ve
Francii.
CORNET poznamenává o tomto seznamu: »L'ensemble
des couches de 1 a 9 renferme la měme faune; mais le plus
grand nombre des espěees ont été fournies par les parties
cohérents de la couehe 2. Tons les fossiles tronvés dSDS les
autres couches existent anssi dans ces parties dnres,
Pollicipes alaber Roem. III b, V.
Acanihooeras rotomaqense. IVa, IV b,
Q.
Turbo rotomagensis D' Orbo
Turbo Goupilianus D' Drb. III b.
Turri,fella cf. granu,lata Sow. (de trěs qrande taille.) II,
III b
IVa, IV b - B.
Arca ligeriensis D' Orbo t qlabra Park; subglabra D' Orb.)
I I, III b, I] I b
IVa, I V b -- B. - 14'. I d
II, II I a,
III b
IVa.
Árca Gallienei D' Drb. III b.
Cardium· cf. aitemans Reuss. II I b.
Cncullaea Mailleana D' Orbo
Disharmonie která

vězí

n

=.
;

v CORNETOVĚ určení zony

a

+

'7

+

+

+

+

Albíen v Belg íckém

II Českém křídovém

Cyprina ligeriensis D' Orb. III b, VII -

III b

+ IVa.
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F. .III b,

,y

+

Inooeramus Cripps! Mant. II, lIJ b
I\T a, 1 a, IV b.
Lima Reichenbaohi Gein. III b.
Ostrea conica Soui. (c, e.) II, III a, III b, IVa, TV b,
V, VII. - B. -F Id
II, TlIb
IVa.
Ostrea oesiculosa 'l(biPPOPOdium Nilss.) ]1'. II Tb, II Tb
IVa.
Smo. (c, e.)
Ostrea vesicularis II, III a, III b, I TIb
1V a, IV b,
Lamk.
V, VI, VII.
Ostrea diluviana Linné (e.) I d
II, ] I, III b. V
Ostrea carinata Lamk. (e.) Id
ll, II, III b, V, VII
Ostrea haiiotoidea Soui. II, TTl b IVab. - B.
Ostrea digitata Sow. II. -- B.
Pecien asper Lam. (1 exem pl. pet.) I d
II, ll, JI.!,
IV b, VII, X abc. - (4'. Tll b
IVa, IV b.
Pecten orbicularis Sow. (e, e.) II, I I I b
IVa, IV b.
Pecten elongatus Lam, (eornans Roem. TI), I I, III b. }4~. III b
IVa.
Pecten hispidus Gold]. I tl
II, ll. .
Pecten Qallienei D'Orb. III b. - ·F. III Q
IVa.
Pecten Bobinaldinus (e, e.)
. Peoten (Neithia) aequicostatus Lam. (de trěn grande
taille),
Pecien (N eithia) aequicostatus Lam. (de taille ordinaire).
Id
II, II, IV b. - B.
Pecten(NeithiaJ auadricostatue Sow. (qu'inquecostat'US8ow.)
II, III b, IV b, V, VII. - B. - F. III b, JIl b
IVa.
Pecten (Neithea) cometa D'Orb. JIl ab, III b. - B'
Protocardia hillana SOUl. (e, c.) ll, III b, IV b. - B.
8pondylus striatus Soio. ll, III b, ] II b
IVa. IV b.
- F, III b
IVa.
.
Tellina semicostata Rom. (ínaequalís SO\v.) II, III b. - B.
Trigonia spinosa. ~~. III b
IVa.
Venus rotomagenais D'Orb. F. I I I b, I II b
1 V a.
Venus tCallista) plana 8ow. II, IVb. - B.
Rhynchonella compressa La·m. II, III b, IV b, V. - F.
III b, III b
IVa.

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Rhynchonella Larnarekiana D'Orb, (eompressa Lam.)
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Rhynchonella contorta D'Orb,
Terebratula depressa Lam. (nerviensis D'Arch.) I I J b!
Terebraiula biplicata SOUl. III b,
Serpula umbonata.
8erpula gordialis 8chloth J F. II] b
I V a.
I V a,
Serpuln,plexusSou7.(gord. \ ll, III 0., fil b. III L
Seh).). . . . . . . . I Vb, V.
Ootopuou» columbarius D'Drb. (carinatus Goldf., Ag.)
IIf, IV b.
Cidaris oesiculosa Goldf. ll. III b.
Hemiaster cenomanensis Cott. ] I, I II b, I V a.
Micrabatia coronula Gold], (c, c.) Tl, IX.
Bryozoaires, Spongiaires. V České křídě od J I. až do X.
Škoda, že není udáno ze které vrstvy profilu je každá
z těchto zkamenělin, zvláště které jsou z vrstvy devět (I Vb) .
Také my jsme na počátku svých studií stratigrafických
(v okolí Ripu) nedělili násmo I V na I V a. r V b. právě tak
jako CORNET.
Je zajímavo, jak velká většina jmenovaných druhů
fauny je obsažena v českém Albienu, zejmena také v zoně
fl Mortoniceras inflatum (III b
IVa) ft jak některé jdou
též i do zony a Pecten asper (IV b). Některý druh nevykazujeme sice v zoně III b
IVa, v české křídě, vykazujem
jej vsak v zoně starší II a zároveň v mladších zonách. Není
tedy pochybnosti, že prošel tu i dobou III b
IVa.
Naproti tomu je málo společných druhů v současném
Albienu, jmenovitě v zoně a Mort. infl. (III b
IVa), hned
v sousední Francii po j. straně Arden, ač při usazování
jejich vrstev souvisely. (Srovnáno s BARROIS: Mémoire etc.
Micrabatia (Asteroseris) coronula je druh, jejž LAMBERT
shledával nápadně ve svém Niveau a Asteroseris coronula,
t. j. v našem souvrství V a jmenovitě v okolí S 00. Mene.
houldu. V CORNETOVĚ seznamu objevuje se však nápadně ve
vrstvě 4. našeho pásma IV a (viz profil 20). U nás v české
křídě je Micrabatia tato zřejmá v pásmu II. a v IX. Lze
tedy souditi s pravděpodobností, že prošla i dobu J V a jako
v Belgii. Opět se tu potvrzuje naše známá věta, že jistt
druh fauny, význačný v jedné zemi v určité zoně, může se
\Y jiné zemi vyskytovati význačně v jiné zoně.

'T.

+

•

+

+

+

+
+
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fosse d'Hautrage, la lare.
Ze šachty v blízkosti nádraží Hautrages - Etat, při dráze
Mons· Tournai, podává J UL. CORNET profil vrstev třetihor
ních a křídových ve spise: Les terrains tertiaires et erětaeíques
v Extrait d. Ann. d. l. Société géol. d, BeJg. t. 40. Bulletin.
1913. a. 260. Podáváme z něho onu část, v níž obsaženo je
pásmo ] Va mající za zaklad opět Carbon uhlonosný a za
patro pásmo IVb se souvrstvím Va. Viz profil21. na str. 38. a 39.
Ve svém novějším spise »Le Cénomanien c z r. 1928. p, 34,
jmenuje JUL. CORNET z tohoto náleziska (profilu 21.) z vrstev
T"b + IVa (Meule cénomanienne) tyto druhy fauny:
.Acanthoceras rotomaqense.
Gasirochaena amphisbaena.
[Vb, Va.
(vers le somment) IIIb
Acanthoceras cenomanenIVa, T'Tb, IX, X.
se.
Ostrea conica. II, lIla, IIIb,
Schliinbachia uarions. V.
lVa, IVb, V, VTl. - B.
Grand nauiile.
Peoten orbicularis. TT, I I lb
Turitella cf. granulata
+ IVa, IV b.
(de trěs grande taille), II,
Pecten hispidu«. Id
TI, TI.
11Th + J Ve, lVb. - B.

+

+

Budiž srovnáno se starším seznamem

zkamenělin v

pro-

filo 21. již jmenovaným. Druhy v českých pásmech se vy:r
skytující jsou vysázeny kursivou a pásmo označeno řím-o
skými ciframi. Písmeno B značí vyzkyt v IJlb
IVa

+

v Bracquegnies. Acanihoceras cenomanense nebyl v české křídě
posud nalezen. Frič uvádí jej sice v pásmu II., ale dle La'Ubeho (Ammoniten der bohm, Kreide p, 239) náleží tento
druh ku druhu Acan.th. jlf antelli Sow., o němž je známo, že
žil již v anglickém Gaultu, Na'Utilus eleqans ve vrstvě Menle
6. uvádí se v čes. křídě v pás. TJ, IITb, IITb
IVa, IVb,
Xabc.- Vola quadricostata ve vrstvě Meule 4. je známá v čes
ké křídě v pás. ll, I [lb, lVa, IVb, IX, Xabc.

+

Poznámky ku profilu 21.
Porovitost hornin ve vrsvách 7, ll, 12 není vysvětlena.
Lse tušiti, že náleží dutinám po jehlicích spongií jako ve
J r lb + IVa v okolí Loun.
Místy odchylné složení petrografické od českých vrstev
.

Pokraěováni

na str. 89.

IX.
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Profil21.
CORNET.

Tourtia de Mon8: Marne argHeuse, sableuse
grossiere, fortement glauconieuse, gril bleu
verdatre foncé, avec cailloux roulés de phtanite, peu abondants. On trouve en abondance:
Pecten asper, Ostrea conica O. vesiculo8Q, en
outre: O. haliotoidea (douteux). . . 0, 60'"

1---:1-----

Meule: (Couches 2-20.)
durcie, trě8 cohérent.. (),8Om,
3. Meme marne, friable comme en 1 • 1,10mOn y trouve en abondance Gastroehaenc: amphisbaena.
4. Marne calcaire glauconifere cohérente
veritable ealeaire compact.. . . . . O,30m
On y trouve: Vola quadrieostata (de Irrande
taile), Ostrea conica, Pecte" orbicularis, P. his!Jidus
ó. Calcaire marneux cohérent ( = calcaire),
li larges veines de ealcite , . . . . . 0, 70,"
6. Calcaire grls, eompaet, trěs eohérent, avec
parties moins eolrérentes et marneuses, Veine
de oaleite On y reeontre: Acunthoeeras rotomagen se, Nautilus eteaans, Pecte» orbicularis.
2. Meme marne,

=

,.;
Q)

~
~

lIS

=
Q)

~

~

~
~

I

I-

j

1",

(V sondéší II pout d'Hautrage sur le eanal
de Mons jest v oboru vrstev ó a fl: Calcaire
marneux glauconifere. Etudes s. I. Strueture
du Baseiu etc. II. t\f23. p. 101.)
~1--7-.-U-·a-l·-ca-ire gris, glauconifere, poreux, cohé~ II rent avec ckerts gris noir. . . . . . lm
~ I
8. Calcaire marneux, trěs glaueonieux, ren_
fermant des cailloux arrondis de calcaire
~
compact gris. . . . . . . . . . . O, 50m
Q)
9. Grěs calcareux gris, eohérent, peu g)aueonířěre, avec lits de fossiles a l' état de mou~
les On y trouve Turritetla granulota, Pecten
;
o r b i c u l a r i s . . . . . . . . . . . . . 1 tn.
!O. C~lcaire ,ris elair, gl!,uconifěre,eohérent,
cristallin. Veine de ealeite, . . . . . 1,6Otn
I 11. Calcaire gril clair, peu glauconifere. cohérent, trěs uoreux; avec fines veinules de calcédoine. . . . . . . . . . . . . . . 1m
12. Caleaire gris, glauoonifere, eohěrent et
cristallin, .ou peu eohérent et poreux, renfermant quelques cailloux de phtanite et des Iits
de řoseiles; Ostrea conica, Peten orbieulari«, .
I'

:

I

'5

II

13. Poudínsue

1, 5Utn

une pite ealeaire
gris vert, cohérente, erlstalline, veinée de calcite ou friahle; renfermant des cailloux d"
phtanite gros en mozenne comme UDe noix...
řormě ď

.
0,40",
14. Calcaire grkeux, trěs cohérent crlstallín.

I

glauconifere, vert clai r ou vert foncé, rempli
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CORNET.

I

de menus cailloux de phtanite. Veine de calcite. . . . . . . . . . . . . . . . 2,40m
15. Calcaire gréseux, trěs eoherent, cristal
lin, pointil1é de R'lauconie, gris foncé. O,IOm
16. Sable trěs řin, ealeareux, pointillé de
glauconie, gris, uu peu cobérent, avec cailloux
de phtani te comme uue noisette et plus pe. . . . . . . . . . . . . . O,20m
II tits.
17. Gravier quartzeux miliaire ou pisaire
Ul ě l é de sable grosaier, avec cailloux de phtatai11es di verses. . . . . : . 0,60 m
I ni te18 deBable
fin, non calcareux, brun řoneé, un
! peu eohérent, avec minees ]i ts d'argi les grise
: ct de sable Iigniteux . . . . . . . . O,bO na
lU. Marne trés glauconieuse, peu argileuse,
I vert
foncé, avec quelques cailloux de phtanite,

I

2m

a grain

Ii u, grise, pointillée de
<
glauconie, t r es cohérente avec des parties I
friables reofermant des cailloux de calcair«
uoir, un peu eristallin et veine da calcite (',40m ~
II
ÚhrnnÁ mocnost IVa ==_1_3..:.-,1_01n_:",--,_-=--_,
Základ: Le Terrain houiller.
20. Marne

I

+

I

13, výskyt valounků buližníku, je
odchylnou geologickou skladbou terrainu, z něhož
vrstvy byly naplaveny.
Citované cephalopody budoup ravděpodobně náležeti zoně
a Pecten asper JVb. Viz vrstva e,

IVa, na

pře slepenec vrstvy

~ysvětlitelno

Pont de Thulln.

Sled vrstev podobo)" onomu u Ghlinu (viz profil 8.
u pás. Douv. mam. Id
ll) jeví se u Pont de Thuliu, jenže
petrogratický popis nestačí abychom mohli vézti hranici
mezi pásmem ITJb a LVa. J UL. CORNET. podává v Etud, 8.
1. Structur du Bassin crét. I T. p. 100 profil dle sondáže, jak
byl popsán v protokole o provedeném vývrtu z r. 1861-2.

+

Profil 9.
'rento profil byl již popsán při pásmu s Douvill. mam.
(Id + Tl). Budiž povšimnutohledněpásmn IIIb
lVa, jež
tam rovněž je uloženo mezi pásmem Id II a pásmem IVb.
Také upozorňuji na poznámky vztahující se k tomuto profilu, zvláště s ohledem na pasmo IIIb
lVa.
Pokračování

+
+

na str.

+

41. dole a

't.

nahoře.

IX.
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Profil 22.
Cornet.

Za~'lk ••

Tourtia de Mons:

Marne s gros grains de glaueonie, eompaete
et eohérente vers le haut, plus friable vers le
: .!> bas, renfermant des eailloux pisaires, miliZ ~ II aires et plus gros de quartz et de phtanite,
.čf lIS augmentant de volume vers le bas. Pecten
é

=f cš

.-4

M

a = asuer, Pecten (N eithia) quinquec08tatus, Pecten
= orb~cularis, P. hi8pidus, P. acumin!Jt!Js,Ostrea

~
Q
~ ~ii
GS

oesicutosa; O co".ca (et Ostrea d1,gdata, rou-

oe

S

lée et perforée)
2,80 m.
o I~ M~-ule. Partie cénoma-nienne Oouches 10-1:

10. Calcaire gris, plus ou moin8 glauconifere,
plus on moins cristal1in par plaee et veiné
O ; ~ dé ealeite, avec cherts gris bigarrés de noir.
~ > Pecten 8sper, Ostrea vesieuloe« .... 1,10m.
a. 9. Ore8 calcareux gris plus ou mOi1l8 glau-ar
eonitěre, avee cherts et, localement, eiment
~
silleeux. Menns eailloux de phtanite, par lita
~
on disséminés. Pecte,. orbiculoris.
. ].80 Dl
8. Caleaire gréseux, blane jaunatre, sans
glaueonie ou peu glaneoDifere, cristallin par
place· avee nnyaux de cherts et présentant
a la base un lit de gros galets de phtanite:
Venus (Oalllsta) plana. . . . . . '. 1,80 ID
7. Caleaire blane ou gris clair, peu ou pas
glauconifěre, plus ou moins erisfallin. Cherts.
S
A la base gravier de menus eailloux de phta+.3
Illlit.e (1~ cm), Inoceramus tenui», lnoceramus
~
~

~

lIS

=

...-

= GS
GS ;: •
O =e
·004

e:

C n p p s t . . . . . . . . . . . . . . ',90 m
6. Calcaire vert, marneux, trěs glaueonifěre,

I

assezfriable,grenu. Outre les grains de glauconie il renřerme de la glauconie eonie pulvěrulente vert glauque. lnoceramus t'ripsi, Pecten

II : II orbicularis, Pecten hispidus, A,rca ligerieflsis, I
~
Ostrea conica, O. oesicutosa; Rhynchonella LalP lP ~
marckiana. . . . . . . . . . . . 0,60 Dl
to) ~
ó. Caleaire non marneux, gris elair, peu
,.Q
Ž glauconiřěre, renfermant des tubulations remo..... plies de roehe trěs glaueonieuse; eohérence
< ...- J.4 variable; eristallin par place. Pecten orbicuJ.4.~ laris, P. (Neithia) aequicostatus, Vypritla cuCl)
/O ~ neata. Rhynchonella Lamarckiana.
. 2,20 m.
~
4. Oaleaire blane Jaunňtre tras grossier,
GS -as
formé surtout de menus fragments de eoquil...- ~
les, assez cohérent dans l'ensemble, mais peu
~ s::3
eompact, avec vides mombreux. Quelques meo
nus eailloux de phtanite Minee lit de gravier
N
a la base. Cette roehe rappelle, quant áI'aspeet,
le Sarrazin de Belli gnies. Schlonbachia varla"8.
Rhyncho"ella compressa. . . . . . 1,80 m.
S. Caleaire gris jauoe elair, avec peu de
Itlauconie, plus ou moios cohérent, cristallin
par plaee, Menus cailloux de phtani te, N oyaux
de chert, de caleédoine et de cornaline. Cai1-

=

=

:a;;

o

8
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Cornet.

c:š

>

1ס0o-4

"

,..
Q)

=
'e
Q,)

~

~

=
cl)

Si
p
~

-=
~

.!!
C+-I
.~

aS

cl)

as

~

~
~

·aoo

li
d

+:I

~

Q)

o

~

....4

~

"1S
Q)

~

~

o

N

Q)

tll)

aS

+J A.,~ .
~;:: -.Q
~ ~.~~:::

-Cll

ClIl: .....

z- .

!tef

tŠ~;~
Q'"

..

==~á·
.. ~ ~
~.:;::.
=~e

....

Q':' ...

NO.

fOSles D'Harchles.
V 8. části vallée crétaciqoe, mezi Bernissartem a Baudourem dosahuje Meule největší mocnosti; u Harchies až
188 m, JUL. CORNET řadí svrchní část: IVa
JVb· ku CéDomanienu, dolní čásf: Id
II, l lIe, IIIb,. k Albienu.

+

+
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Dle vykopávek v důlu Harcbies z r. 1900 udává JUL. UORNET
následujíci sled vrstev ve spise: Le Cénomanien etc. 1923.
v Extrait d. Ann. d. L Soc. Géol. d. Belg, t. 46. MéID. p. M.
Viz profil 22. na str. 40. a 41.
p o z u á m k y k u pro fil u 22.
nám v oboru IIIb

ft

jeh o

7.

k a m e n ě J i-

+ IVa + IVb.

Tento profil má pro nás velkou cenu proto, poněvač
jsou petrografické vlastnosti vrstev blíže popsány a zkameně
liny jednotlivýeh souvrství zvláště vyjmenovány. Vrstvy tyto
usadily se v blízkosti břehu mořského, jak na to ukazují
slepence a horniny podobné oněm v útesových faeiíeh okolní
křídy, na pře sarrazinu od Bellignies. Však i horniny pásma
IV b (= ř
e
m) a IVa (== c) z okolí Malnic II Loun
upomínají živě na horniny profilu 22. Tak pí s k o v e c vel m i
g I a II k o nit i c k Ý b o h a týt mel e m v á pen c o v Ý m v obo.
ru pásma IV b. z profilo 55. u Malnic (Pás. IV. v Poohří
s. 8, 55) má s k v r n y v á pen c o v é a k o n k rec e v á pe D ce
p i s ě j té h o vel m i g I a u k o nit i c k é h o. Také pásmo IV Q
má II Malnic, na pře v profilu 57 (ib, s. 44. i j.) vrstvy vápen cep i s čit é h o aneb pí s k o v e e v á pni t é ho g 1a uk o nit i c k é h o s v á pen c o v Ý m i k o n k rec e m i. Naše
konkrece jsou analogon chertsu vrstev IV a
IV b prolilu
22 u Harchíes, - V pásmu III b jsou v české křídě křemitě
vápence vzácné ale ve velvarském Povltaví dosti se vyskytují jako ve IVa. Jest nápadno, jako často v české křídě, že
i zde je pásmo III b. bohatší slínitou součástí nežli IV G.
Důležito je, že v pásmu IV b, v němž vrstvy byly tak
přístupny, že bylo možno zkameněliny vyhledá va ti, zjiětěD
Pecten asper právě tak jako v témže pásmu ve Francii, RZ.
Německu a v Čechách (Malniee (vz). Stanovice hromadně).
Pecten asper má ovšem v Čechách velké rozšíření vertikální
od Id
II přes IVb až po Xabc. Ve Francii od IIlb
IVa přes IV b až do Va. V Belgii od IVa přes IV b
až do V a. Není tedy Pecten asper jen druhem dolnoeenomanským, kde je výskyt jeho místy častý, nýbrž i druhem
albienským s výskytem řidčím, 8 zcela ojedinělý, velmi vzáen;·
je výskyt hornoturonský v Cechách.
Schlonbachia varians vyskytujícf se ve vrstvě IV Q. 4.·
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je druh význačný pro zonu Sehlčnb, varians v sz, Německu
(V). V téže zoně V. je v českě křfdě u Mišn~. Tento druh
jde též do pásma IV b, t. j. do zony a Pecten asper v sz.
Německu aje znám také v horním Gaultu Anglie (IIlb
IVa)
tedy v zoně a Mort. infJatum. V)'skyt jeho ve vrstvě IV a 4
v Harchies je tedy souhlasný s výskytem v Anglii 8 nemluví
tedy přesně pro Cénomanské stáří pásma IVa, rovněž ne
pro zonu
Acanth. laticlavium (TV b ve Francii a Anglii)
jak se domnívá JUL. CORNET ve svém spisu Le Cénomanien
p. 57, 65, nýbrž pro Albien, neboť leží pod zonou IV b. O tom
budeme ještě jednati při Cénomanu podrobněji.
Podporuje-Ii J UL. CORNET svůj náhled, že náleží IV a
v Harehies k Cénomanienu výskytem A,canth. Mantelli (ib.
ň7.), v M e u I e u H e n s i e s, tu přimomínám, že tato čásf
Meule u Hensies v níž Mantelli byl nalezen náleží pásmu
T'i b t. j. ku zoně Pecten asper, Budem o tom nálezisku
jednati při Cénomnnienu. Také Acanth. Mantelli má, jak
známo, své vertikálné rozšíření nejen v Cénomanienu ale
i v Albienu středoevropském i v Anglii, jak o tom později
pojednáme.
.
O Venus plana ve vrstvě lVa 8. posunmenává UORNET,
že je to druh známý v Meule de Bracquegnies (III b
IVa)
a v Greensandu de Blackdown (III b
IVa) ft též v Cenomanu de ]8 Sarthe (du Mans - France). Připomínám,
že v české křídě jde tento druh z pásma II. až do 1'1 b; žfl
zde tedy též za času III b
IV a jako tam.
O Cyprině cuneatě ve vrstvě IV a 5. poanamenává CORNET
totéž,
O následujících druzích poznamenáváme svými symboly,
ve kterých pásmech české křídy se vyskytují.
lnoceramus tenui» Rom. (latus Mant.) III b až do Turonu.

+

a
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+

+

+
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lnoceramue Cripsi. II, III b
IVa, tv b.
Pecten orbicularie. II, III b
IVa, 1'7 b.
Pecten hispidus. II.
Arca ligeriensis. ll, ]11 b + IVa, IV b. - Bracqueg.
nn b IVa).
Ostrea conica. II, I Ir b + IVa, IV b, V. - Bracqueg.
HlIb+IVa).
Ostrea oesiculosa. I I, Trl a, I II h
IV a- v I r.

+

+
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Pecten oequicostatus. II-lV b. - Braequeg. (111 h
1\ dle CORNETA též v Cenomano du Mans (Sarth~J
Rhynchonella compressa. II, ITl b- T\' b, v. VII, 'TI rl
(útes. f.)
Pecten quadricostaius. I I, I I lb
IVa, I V b, \r. V II.
- Braequeg. (ITl b
IVa)
Ostrea carinata. TI, II I b, V, I I.
Cidaris oesiculosa. TI, Tll b.
Turritella cf. gran'ltlata. ] I, III b + IV a, I\T t;
Bracqueg. (TTl b + IVa)
Cyprina cf. ligeriensis (příbus, quadrata D'OrbJ I I I JI
Turonu.
Terebratula biplicata III b, V.
Z toho seznamu je zřejmo, že mnohé druhy citované
fauny žily v souhlasných vrstvách v Bracquegnies a ješti'
více v soudobých vrstvách českého Albienu, zejména v zoně
a Mortoniceras inflatum (1TI b IVa). Lze tedy říci, že
druhy ve IV a o Harchies ukazují na stáří Albienské, zejména
na zonu ft Mortonic~ras inflatum, ovšem některé z nich udržely
se též do Cenomanu (po případě i do turonu), tak jako se
jinde udržují mnohé druhy fauny turonské do senonn, aniž
bychom proto toron přiřadili k senonu.
Je to v zájmu stratigrafie křídy středo
e'v rop s k é , aby sen e jen pás m o I II bal e i pás ID o
lVa udržovalo při Albienu (Ga u l t uk aby byl souhlas s francouzskými prácemi D' Orbignyho a jiných, pak
s prácemi geologů sz. Německa a Anglie, kde se všude ZOD8
III b + IV a klade do Gaultu, anař leží pod nejstarší zonou
cenomanskou a Pccten asper (IV b).
I V a)

+

+

'7

+

Demlssarl.
Již v našem profilu ll. z uhelen Berniasartskýeh při
nesli jsme sled vrstev pásem [II a, Tll b + IVa, TV b. Sled
ten popsán byl dle sondáže, není tedy popis tak dokonalý.
V důlu Ste-Catherine byly však vrstvy přístupnější a je to
zéjmena pásmo IV b, nevyšší část Meule, z níž uvádí se tu
zkameněliny souhlasné se zkamenělinami pásma IV b. v Malnieíeh v Cechách. Vyskytují se tu zvláště význačné Arca
subolabra (Cue, glabra) a Protocardia hillana. Vrstvy byl)"
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u samého takřka břehu křidového u Blatonu proto
chovají hrubší materiál, zéjmena slepence. Tímto profilem
Trstev IV b doplňují se profily předchozí a dosvědčuje se,
že nejvyšší část Megle zdejšího kraje je zonou a Pecten
asper, nejhlubší horizont Cenomanu, Také zde jsou vrstvy
šikmé, je tedy mocnost jejich o něco menší než-li se v prořilu udává. Srovnej s Tah. IV. v Btndes s. 1. Stractur du
Bassin eré taeique, II. z r. 1923 u J. CORNETA. Zde popis
dle F. L. CORNETA z r. 1866. ib, p. "86:
Profil 23.
ZAHÁLKA.

' ;i é :>C:S
:.I

1....!!

H

CORNET.
II

.

6. Marne glauconieuse aux parties durcies

bll
~

t-3
...

g

: .. ~ 'et nombreux galets de phtanite. Pecien asper Q ~
~ iD'
'~ "E ~ rbondant.
. 1,50 ID • g-

I
fl. Poudingue cohérent de eailloux de phta' nite et de quartz avec oiment calcaire. Trěs
:
II
řosaillřěre. Uueullaea glabra, Protocardia hillaa rna, Yenus plana, etc.
1,60 m
o
~ d
4. Grě« alaueoniťére sans galet, a ci ment
s::
_ ~ calcaire. Neithea (Pecten) aeouieostata 0,40 m
'41
s:a o I 3. Gres blanchátre et gre8 glauconifere calr
Q.) ~
careux avec bancs de poudingue. Ostrea haliD
~
~ l~
~
~Q)
toidea; lnoceramus , . .' · . . . . . 3,O:)m e
2. Poudingue de galets de quartz et de phta1 ~
nite avec ciment calcaire jauniltre pen glau- ~
_
coniťére. Neithea (Pecten) quadrieostata. ProI ~
tocardia hillana . . . . . . . . . . 0,75 m

~ ~
Q)
.-::

II

-

Albien.
IVa.

Q
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1. Couche de gros galets de phtanite attei- ...

,Z·fa M.ort. gnant un volume de plusieurs déeímětres

ln 1. sup.

~

=
e
e.
=
;.

I

....."

o

cubes

. 0,62

ID

I

I

Wealdien. Ara-ile avec lignite et fragmente de phtanite WealI ab c. a 1 t é r é . . . . . . . . . . . . . . 0,46 m dien
Terrain houiller.
Pobřežní usazeniny tohoto profilu 23. tak jako předcho
zího profilu ll. jsou usazeniny v korytě »Cuve de Bernissart«, proto je mocnost pásma IV b. v obou profilech u porovnání s jinými profily téměř dvojnásobná. Carhonský břeh
mořský Westphalien má tu sklon ku JJV. Vr~tvy Albienu
přicbá~ející k tomuto břehu od J JV. ku SSZ. s menším
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sklonem, vytrácí se (končí se) zdola nahorů jedna podruhé,
tak že v profilu 23. z celé mocné zony
Mort. inflatum
([II b
IVa) je usazena již jen nejvyšší vrstva IV a 1.
o mocnosti 0,62 m. Malý ostrůvek Wealdienu zdejšího okrsku
má v tomto profilu své zakončení o mocnosti 0,45 m. (Vi~
'rabl IV. v CORNETOVĚ cit. spisu).
Tak došli jsme ku hranici franeobelgiekě probravše
hlavní profily belgického Albienu v oblasti occidentální.

a

+

Co Jest beiglcká Meule ..
Po této vykonané studii můžeme blíže se vysloviti o tom
co jest belgická »Meule«, kterýmžto názvem jmenují horníci
belgičtí souhrn vrstev ležících mezi Wealdienem (I a b c)
a Tourtia de Mons (Va). Přehledně:
a)

V

š

Patro (sommet).
IlIT b

i r í ID o k o I
š

í

B r a c q u e g n i e s.

Tran~gresse různých mladších

+ IVa = Zone a Mortoniceras in-\ ~

=

l

~

t<.!! ~
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..= .

a f'~~
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š:Ě III a Zone li HopHtes interruptus
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=

I

(InillatUl11

I

~ ~.s.!

. . . . . . . . . . . . . . ... J ] ~

Základ (base). Wealdien I a b c.
bl V z á P fl dní m o rl díl 11 Va II é e cr e ta ci q u e.
Patro (sommet). V a -= Tourtia de Mons
Niveau a Mi·
erabatia coronula. Cěnomanien.

==

=

(Cénomanien. IV b
7.d>ne a Pecten asper. t ~ ~ cd g)~
l v a = Zone A Mortoniceras inflattllD ~ ~= S '~ a;
.
supérieure.
8 ~~~·a ~ 6~ J ~ III b Zone li Mortoniceras inflatulDI o
Q
ti ~
~ \.- . f' .
Ic
Z• II..\ Mor.
t·ln f .
~ . e.
O ~
CP
~ I.Q ln erieure l ORNET.
o
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~
I tJ
II = Zone a Douvil1eiceras marnil- ~<
~ eoo
latum.
.
o
<

I
I

I

j

=
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Základ (base). \Vealdien I a b c.
O zonách etnge Cénomanien u pod robně pojednáme v budoucím pojednání o Cénomanienu belgickém.

,r Roudnici

pod Ripem 15. února 1926.
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L'Alblen de la Belglque et de la Bobéme.
(Le Crétacé sudétique et ses équivalents dans les pays oecidentaux
de I'Europe Centrale. Tome IV. Partie 2).

Par

č. ZAHÁL.KA

Résumé d u texte t c h ě q u e ,
Dans ma note précédente 1) j'ai comparé le \Vealdien de
la Bohěme (I a b e) avec le Wealdien belge. Dans la présente
aote je tiche de tronver les éqni valents des zones de l'Albien
de la Bohěme dans la Craie de la Belgique, N ous anODS commencer par 18Z on e a D o u v i II e i cer a s m fl m i II a tu m <I d II).
La zone .I rl II du Orétacé de Bohéme se distingue par
son earaetěre marin (Bohéme de l'Est) et par la prěsence d'une
grande quantitě de glauconie, Cette zone est représentée dans
la Bohěme de l'Est par des grěs a glauconie. Le long des aneiennes lignes de rivage de 18 mer el1e contient des eonglomérnts
a ciment de différente nature, - ou bien gréseux, ou bien c81caire, ordinairement extrěmementriche en glauconie. Les con~lomérats de notre zone contiennent des cailloux de quartz
ou de lydite, mais senlement lorsque dans le voisinage irnmédiat les děpots earbonifěres sont développěs, Les grěs eontiennent une faune marine abondante, - En Belgique dans la
VaUée crétaciqne, la zone a Douvilleiceras mamillatum est
représentée par des sables grossiers ou par des grěs 8 glauconia ou enfin, par des grěs ferrugineux. On y trouve aussi des
eongloměrats (voir le texte- tehěque). Ces assises sont trěs
pauvres en fossiles et les géolognes, a ce que je saehe, ne
citent ancnne espěee nrovenant de cette zone. - Dans co
niveau doit ětre placé l'argile sableuse glaneonifěre des environs
de Braequegnies, renfermant de nombreux galets de phtanite et
de qnartz.
II) a BRACNous retrouvous Ia zone a Donv. mam. (I
QUEGNIES sous forme de sable siliceux a glauconie, un peu
argileux, contenant des interealations de cailloutis a galets de
quartz et de phtanite. De parei1s sédiments ne peuvent, naturellement, contenir ancun reste organique. Prěs de GHLIN, it

+

+

d+
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cette zone appartient le niveau dit »Tourtia« (sic) atteiot par
les forages (voir notre coupe N° M). La měme zone avait po
ětre révélée dans la partie ouest de la Vallée crétaciqoe... OŮ
elle a été atteinte par le sondage prěs de la Ville Pommeroeul
et oů elle est représentée par des sables gris ou verts [voir
notre coupe N° 9). - Cette zone est toujours disposée entre
le Wealdien (I a b c) et la zone II Hoplites interruptus (111 a).
L a z o n e II Hop 1i t es j n t e r r II p t II s (I I] a).
apparait dans la vallée de la Ohře (oů le Crétacé est représenté par une série marneuse) au - dessus du niveau JI.
et a la base du niveau III, comme couches argileuses peu
épaisses, A Břvany prěs de Louny (voir eoupe N° 10) la sone
a H. interruptus est constituée d'assises que voici (de bas en
haut): 1.) argile II gloueonie, 2) I(res argileux, 3) argile mělěe
.8. du sable trěs fin, 4) grěs argileux 5) argile mělěe a do sable
trěs fin a glauconie contenant des concrétions qni remplissent
les espěees occupées primitivement par les Spongiaires, - U
facies des sédiments de la zone III a change trěs fréquemment.
t~e sont tantót des marnes, tantót des marnes sableuses on
enfin měme des spongilites qui la représentent; eu Saxe II cette
zone appartient le »Serpulasand.« La zone III a n'a pas encore
été soumise a une étude paléontologique détaillée comme en
Belgique.
En Allemague, la zone H, interruptus (III a) est connue
80U8 le nom »Minimuston c , en France - sous le nom d' »argile
de Gault« ou -tuf bleu; c elle se tronve aussi représentěe dans
ce pays par des grěs,
En Belgique, dans la Vallée erétaeique la zone a Hoplites
iuterr, (TIT a) est représentée par les argiles marneuses des
environs de BERNISSART (Voir coupe 11).
Dans la coupe N° 9 nous avons attribué a cette zone I'
»argile sableuse« des environs de la ILLE POMMEROEUL.
t 'onforměment a cette attribution, nous avons distingué
dans la coupe N° 12 la zone III a comme »argile non calearifěredu PONT de THULIN.
..
La zone ] I [ a comprend également les assises nommées
par erreur Fortes - 'I'oises et Diěves de la gare de GHLIN (au
X W de Mons). ,;oir coupe N° 8. Les assises de la zone ] II a
peu vent ětre représentées en Belgiqne par le f a o i es» S PODá
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g il i tec, tout a fait comme en Bohéme. Dans la eoupe (NI' 17),.
du hameau BRACQUEGNIES il est possihle de considérer les assises
basales des spoogilites tendres comme facies spongilitiques de
la zone III s. Ces spongilites pouvaient ětre primitivement des
sédiments argileux qui ont acquis leur composition lithologique actuel1e 6011S l'influence de la silice provenaot de ]a dis-·
solutioo des spicules de Spongiaires. A la base de la zoneIII a on trouve en Belgique des concrétions de calcédoine, en
Bohéme et en Saxe - des concrétions de limonite.
La zone III a peut ětre représentée en Belgique par des
grěs, tout a fait comme dans le Crétacé de ln Bohéme. J UL.CORNET décrit á HARHCHIES une série qui se compose de roches
suivantes: »Grěs verts friahles ealearifěres, ealeaires et grěs
calcareux gris, Conglomérats«, appartenant a la zone III a..
Z o n e a Mor to nic e r a s i ofl a t u m (III b + I Va).
Cette zone est intercalée dans la série crétscée de la Belgique et de ]a Bohéme entre Is zone a Hopl, interr, (III a) et
la zone a Pecteo asper (IV b) appartenant a la base du CéDO-manien, Cette position stratigraphique eorrespond a la position que lni attribuait les aneiens ~éologues francais (O' ORBIGNV), a la plaee dans le Gault supěrieur (Prixe) de l' Angleterre et au F'lammenmergel de l' Allemagne,
J UL. CORNET attribue l'ensemble de nos zones III b
IVa de Braquegnies (ainsi que la zone III a) a la zone a Mortone inflatum; dans 1& partie ouest du bassin belge le měme
autenr ne pJace que ln zone lIT b daos la zone a Mort. inflatum, en attribuant les assises supérieures, - I,ra avec les
assises IV b -au Cénomaoien.
Les géologues franeais actuels CH. BARROIS et LAMBERT
placent toute la zone III b lY' a (Gaize) dans le Oénomanien,
parce que dans ces assises commencent aapparaitre des espěces
eénomanienues mělěes a des espěces albiennes, Je désaprouve
ce procédé et je ne puis admettre qu'un géologue attribue
une ZODe, dont l'áge est exactement connu, aun étage supérieur
ou inférieur, děs qu' i1 y trouve quelques espěces earactěristi
ques de ces étsges; une pareille maniěre d'agir cause toujours.
des inconvéoients pour la stratigraphie générale de la Craie
La zone a Mortooiceras inflatum (III b + IVa) forme
nn niveau caractéristique de la Craie de l'Europe Centrále

+
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marqué surtout par sa eompositíon lithologique. La roehe
prédominante entrant dans ln composition de ce niveau est
la s po n g i 1 i t e, riche en spicules de Spongiaires. Dans les
-diffárents pays de l'Europe ln spongilite porte des noms différents, a savoir: .Schwammflintstein« en Baviěre. »Flammenmergel- dans I'Allemagne du Nord-ouest, -Gaize« eo France,
» Meule de Bracquegnies« en Belgique.
Dans la Vallée erětaciqueln zone a Mortoniceras inflatum
,(111 b IVa), n'est représentée que par ce facies, tout a fait
·comme en Bohéme. Dans la partie est, par ex. dans les environs
de Braequegnies nous rencootrons le facies »spongilite« représentant la zooe
M. ioflatum, tout fait comme dans les
.alentours de Louoy, Třiblice et Hrádek. Dans la partie ouest
de la Vallée crětacíque le fncies de la zone - change. C'est ainsi
·que prěs de Ghlin (voir coupe 80l les assises de la zone 11I b
sont priocipalement argileuses et contiennent des restes de
Spongiaires, tandis que la zone I'T a est représentée par des
-eouches gréseuses, Les relations sont donc parfaitement les
měrnes qu'en Bohéme, p. ex. dans la vallée du Labe entre
Roudnice, Mělník et Poděbrady, oů les assises sont plutót marneuses dans la zone I II b et plutót marno - gréseuses dans
ln zone lY' a. Aussi prěs de .Jemappes (eoupe 18) et dans le
Bois de Baudour (eoupe 19.) on trouve encore par-ci par-hl
·des roches riches en spieulos de spongiaires. Encore plus
a l'Ouest, par exemple, prés du hameau de Hantrage (voir eoupe
N°21), prěs de Harchies (voir coupe N° 22) et ailleurs apparaissent de nornbreux bancs caleaires et des silex tout a fait analogues a 00" banes et nos concrétions de ealeaire siliceux caraetéristiques surtout du niveau I'" a; de měme les grěs ne font
pas eomplětement défaut en Belgique, tout ft fait comme en
Bohéme dans les environs de Malnice, oň les grěs appa-raissent dans la zooe III b 1\" a, mais surtout dans la partie
supérieure de cette zone, c'est II dire dans 1e niveau 1\" a (grěs
a Callianassa et autres),
Les listes de fossiles de ln zone III b I \7 (I de Belgique données par J UL. CORNET contieonent beaucoup d' espě
-ces eommunes II l' Albien de la Bohěrne, - provenant surtout de ln mérne zone III b T'" a (V oir les loealités corres:
pondantes dans le texte tchčque de cet ouvrage).
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Dans tou tes les eoupes de la partie ouest de 18 Vallée
o rétacique, oů les assises entre les niveaux IV a et a - c'est
a dire le sommet de la Meule - sont aeeessibles, on voit apparaitre des couches t r e ~ r i che sen g I a u o o n i e - correspondant a notre zone IV b; c'est la zone a Pecten asper eonteuant la forme suivante: Pec ten a s per (voir coupe N° 22),
...-\ r c a s u bg la br a (Cueullaea glabra), Pro t o e a rd in m
h i II a n II ID (voir coupe N° 23) etc: les měrnes oaractěres de
la zone I V b ont été observés en Bohéme prěs de Malnice.
Ce facies normal de la zone l,r b dans 18 partie onest du
Bassin fut placé dans la Car t e g o log i q u e de 1a B pl g itf II e encore dans l'Albien, étant donné qu'il oeeupait le sommet
de lu Me u 1e; au eontraire, le facies de ečte rocheuse de cette
zone la Tourtia de Tournni fut rattaché au Cénomanien..J UL.
CORNET réonissait la zone IV b de la partie ouest du bassin
avec la zone IV' a co un tout unique qu'il nommait Me u 1e
c é o om a n i e n ne. Nons 8 II rons l'oceasiou de parler plus eo
détail du niveau 1V b dans ln note suivante consaerée au Céno
manien belge.
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