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II.

Křídový útvar v západním bassinu
anglopařížském a v Čechách.

Cást 4. Turonien a Sénonien,

(Sudetský útvar křídový a jeho aoquivak-nty v západních
zemích střední Evropy. Díl ,".l

:\RI'Ral f:I':XJ::K ZML\LKA.

Předloženo dne 6. dubna H':~2.

1. Rozloha Turonieuu a Sénonieuic v západním basslnu a/lylo
pa iiěském.

Turouien a Sénonien vystupuje ua povrchu v týchž kra
jích, jlv~ jsme popsali ph Cénornanienu. Není tedy potři-ba

Znovu je opakovati. Připomínám pouze, že 'I'uronien počíná

nad svým základem cénomanionským v kraji La 'I'ourainc,
kde vytknul D'O r b i g n y svůj typus Turonienu. Odtud po
kračuje do širšího okolí Le Mansu a spolu se Sénonienem
k Rouenu a Beauvais, pak krajem Artois k Lilie a končí VJ

Francii v Blanc-Xez, v přímořské stráni Pas de Calais, Ohl'
etáže pokračují od Blanc-Xez na dně mořském úžiny Pas de
Calais směrem sz, do protější přímořské stráně Anglie Oll
Folkestone až za Douvres. Od Pas de Calais šíří se na západ
v délce až do Devonshire a v šiřce od ostrova Wight přes

Warrninster a Kingsleere až k Temži. Dále na sever, okolo
Oxfordu, Cambridge přes Norfolk až do Yorkshire etáže naš«
nesledujeme,

}' . l' .:J. 'aele uroutenu,

a) Facie písčité.

Tak jako jsme shledali v etáži Cénomanienu v srrsun
okolí Le Mansu zvláštní facii ph-čitou, odchylnou od slinitých

H.tulk KrA!. C.,.. Spol. NRUk. 'I'F. II. Ho!'. 1932.



2 II. Čeněk Zahálka:

faeií ('énomanil'nll severofrnncouzského a jihoanglického,
práv!' tak to shledáváme II Turonienu v provinciích LI' Maine
a La 'louraine, Vrstvy jejich svi'dN i zde po stránce litholo
gické, žp původ jojir-h nerostů sluši hledati v přilehlém Anno
rieaiuském massivu a že jsou to usnzeniny pobřežního rázu,
náležející Armoricainské písčitě deltě mořské, Y nich je též
hojné složivo spongilitické jako v některých pobřežních okrs
cích pásma Vll I. v ('€'ChlÍch.

'I ak jako nastala v {'I'(·.hlÍeh dobou pásma X. petrogra
fická změna v usazováni vrstev, právě tak je tomu v L<>
Maine. V okolí Villodieu má Xa již vápenec, v Xb má vápence
místy dosti křídový a v X" je křída dosti glaukonitická.

b) Faci« xlinitokřfdové.

Daleko větší rozlohu zaujímají fneie slinitokřtdové

v ostatní části západního bassinu anglopnřřžského, pravá
»Craie marueuso«..1sou tam horniny slinité, s!initoki'ídové a
křídové. Také zde má pásmo IX. nápadně víl'!' složiva slinito
jílovitého jako v ('I'ském Poohří a pásmo X více křídy, po
dohně jako v h,<~hál'h víco vápnitých slínů a slinitých va
pvnců,

3. Klasiiikuc» a karalcteristika Turouienu. a 8lllollil'l/U v zá
padn lm bassinu analop« iižském,

Ohě jmenované ptážl' dělí Sl' v západním bassinu takto
shora dolil.

S('nonil'n:

ll. mucronata.
B. quadrata.

Zone fl Marsupites.
Zone II Inoeeramus

Assise II Micrastr-r
«orunqumum

( Zone lit Zone fl

{ involutus.

Zonr- II Mir-rastcr cortcstudiruu-ium = ('l'sk('lIlu Xd.
Turonir-n .



KřídoVÝ útvar v západním bassínu an&'lopaříŽ8kém. 3

r ICraie de Vervins II Epiaster
!,gI A' . • M' t brevis = Zone II Mic.r. icaunen-
:c e sSlse. a Icr~ er sis (Lamberl) = Xbp + o,
1:1.>< hreviporus = Xbc. •
~ D lChalk rock a Holaster planus.'BI = Xba.
",'j;i Souvrství Xa různě posuzováno; buď zařazeno

~~I k nejvyšší části pásma IX. aneb k nejnižší části pásma
:X., t. j. k Xba. (Viz dále.)

Zone II 'Ierebratulina gracilis et Inoceramus Brongniarti
IX.

Zone a Inoeeramus labiatus = VIII.
Základem (la base): Cénomanien.
Od této klasifikace jeví se u různých geologů menší neb

větší odchylky v určování zon jakož i v poloze hranic mezi
Turonienem a Sénonienem, jak dále podrobně uvedeme. Jak
již podotknuto, sledujeme vrstvy křfdy z Francie jen do jižní
Anglie až k řece Temži. Y Norfoiku, kam již naše srovnávání
nesahá, následují ještě nad Bellemnitovýrni vrstvami vrstvy
s Ostrea lunata čili Zone a. Ostrea lunata, kterou se útvar kří

dový končí. Je to bílá křída as 33 m mocná, zajímavá pro
mnohé zkameněliny, které se vyskytují též v českém pásmu X.

Uvedeme stručně karakteristiku zon turonienských a sě

nonienskýeh.

Pás m o VIII s I noc e r a m u s I a b i a t u s.

Toto pásmo je v normálních usazeninách zažloutlou, še
dou neb bílou s I i nit o u k ř í d o u, často s konkrecemi, bez
silexu, někdy je p í s čit á, na př, v Beeru. Yrstvy jsou pevné
a tvrdé, tak že se láme na stavební kAmen..

Křídě slinité je v Ceeháeh nejbližší slinitá facie pásmu
nn v Lánech na Důlku u Pardubic a písčité křídě sliniti'
nejvíce se podobají písčité slíny s vápencovými konkrecemi
v Ripské vysočině a v Poohří u Libochovic. I tu je vyhl e.Iá
ván jako stavební kámen pro okolí.

V pobřežní faeii pásma VIII. v širšjm okolí Le Mansu
bývají hor n i n y s p o n g il i t o v é právě tak jako v Čl'

ehách od Třebenic přes Třiblice II Měrunice do Lenešic aneb
jako od Jaroměře do :Zeleznice II .Iiěína.



4 U. Čeněk Zahálka:

Pás m o IX. s 'T e I' e b I' a tul i n a g I' a c i I i s.

Pásmo toto je nápadné včtšim složivem jílovitým. Jeto
místy s 1i nit á k i' í d II bílá s vrstvičkami 's 1í II u, místy
tma v o ~ e d ý jíl, někde jíl o v i t é s lín y šedé. Silcx
objevuje Sl' roztroušen ve vrstvách.

'ryto vrstvy upomínají v Čechách na slíny a slinité jíly
v Poohří, ve vysočině Rípu, u Pardubic a j. ve slinitých
oblastech.

Pásmo IX. v pobřežních faciích širšího okolí Ll' Mansu
mívá II í s čit é sl í n y g I a u k o II i t i c k é s v I' S t valil i
n e r o v II )' m i, k tel' é s e oh Ý baj í k o lem čet n Ýc h
k o II krl' c í 11 V nejvyšší poloze pásma IX. objevují se h I' o'
!ll a d II (. II r y o z o i.

Tytéž úkazy vyskytují se v Čechách v písčitých vrstvách
v Pojizcřf a tam rovněž v nejvyšší poloze pásma IX. jsou
známy. Bryozoické vrsl vy (IXd). Podrobné vylíčení viz dále.

Čes k é pás m o X. van g 1o p a I' í ž s k é m b a s s inu.

Xa pásmu IX. s Terebrutulinou gracilis a Inoeeramus
Brongniarti spočívají nejmlndší vrstvy české křídy, které
jsme nazvali pásmem X. a dělili je v následující horizonty.

Xd =-~ pásmo s Inoceramus Cuvieri u S chl ji tra, čili

pásmo s Terebrutula semiglobosa u Lam ber t a. TI někte

rých geologů nejvyšš] Turonien (na př. u S chl ii t I' a), u ji
ných nejhlubší Sénonien (na př, u Lam ber 1a).

Xc 1Pásmo se Scaphites Geinitzi éili pásmo fl Heteroceras
Xú f Heussiauum u S chl ii tra.
Xa J Vy;;ší 'l'uronien.

II a I' I' o i s, lS7t', ve svém díle »Mémoire SUl' ll' terrain
crétacé des Ardennvs ('j('.« dělí naši zonu X. takto (2 ahá 1 k a,
Die Sudet. Kreidef'. 1. Tab, i, 3):

Xd = ZOUl' a Micrustor COl' testudinarium .
.z, ..: oň r33.2 ::l
<~ ~ Craie de Vervins a Epiaster hrevis = Xb{3 + c.
~.~'; 1Zoue a Hola,.,t..r pl.ums (Chalk rock) = Xba.

~ 1~ IiX(I. = mylně (orreur) Zone a Tcrebrutulina gracilis ::l,
'"a Romory. =...
•



Křídový útvar v západním bassinu ansrlopař-ížakém. (;

Carte géol. dét, IS97. (F. :Jl, na př. Rouen) url-lije naše
horizonty pásma X. podobně, jenže ncuvvádí Xa. 

Xd = Zone a Micrastor cortestudinarium.
Xbp -+- c = Zone II Scaphites Geinitzi.
Xba = Zone a Holaster planus.
Před tím, 1876, neuváděl Bar r o i s a a II g I i i': t í g e o

log o v é v Anglii cel)' horizont Assise a 1Ii('raster breviporus
samostatně, nýbrž jen spodní část jeho, totiž ZOHU II Holaster
planus = Xba, 'Jato zona Xba je Vl' F'ranr-ii a;', do Cap Blanc
Xez průměrně ž m mocná (v Čechách v Košticich 1 m), avšak
v Anglíi jen zřídka se udává moeuost S lil, často více, až (j m
i i m. Podle profilů, které dálo uvádíme, zahrnuje se do zony
aHolaster planus i Xu a místy i vyšší vrstvy než Xba; proto
by bylo radno, určovati tam tyto vrstvy o mocuosti až 6 i 7 m
vztahem k české křídě (vyjma Xa) jakožto Xb inférieur,

V Anglii určovány horizonty našeho pásma X. takto:

Xcl = Zone lL Micraster cortestudinarium supérieure, 1000
"'0"
C::'<l

Sb supér. + Xc = Zone a Micraster cortestudinarium IEE
. f' , (O c::III erreure, ~ (0<

Xb infér., t, j. Xba aneb Xba a o ni"('o vyšší vrstvy = Ig: ~
Zone a Holaster planus či Chulk. Rock. ~, ;;

Xa přidružuje se místy k Xli infér., místy se klade na I~E,
rozhraní mezi IX. a Xb infér. ~ §

Když Bar r o i s uveřejnil sv lij výzkum o kříd« anglické
v díle »Recherehes ISi6«, hleděl se pi'iblížiti kp klasifikaci an
glickýeh geologů a zahrnul rovněž llnšp ZOIlY Xli supér. -\- Xc
-i- :Kd k zoně a Micraster cortestudinarium a rovnéž k Sóno
nienu. Později, 18i8, však od tohoto určení upustil, jak jsme
již naznačili.

Vrstvy Xzí -\- Xc -\- Xli supér, klnduu k S('IlOllipllll (Cp
per Chalk) na př, L a k e 1922, ll. as t a II I\l:~:!, G fO i k i p 1!1I):\
(Chalk of Dover), Bll rl' o i s li'7G II j.

K Turonienu kladou totp~ ~"I1\T~t\'í na př. \'" o o d s
191:J, II II r r o i s 18i8.

Z uvedených klasifikuei )lÚ~1I1a X. ve- Frnucii a .\llg1ii

vychází, že pojem zony a Mif'r:lst,'r cortestudin.u-ium jl' vo
Francii užší, v Anglii širší.



6 lL Ceněk Zahálka:

Jiné stanovisko zaujímá H é ber t v určování zony
a Holaster planus ve Folkestone:
Xd = Craie II silex II Mier. corstud. 15 m.
Xb supér. + Xc = Craie nodules II silex a Holaster planus

10 m,
Xb infér. = Ll' ehalk rock de W hit a k e r. 6 m,

Neshody, které se v těchto klasifikacích objevují, mají
svou příčinu - jak il'me též v předchozích studiích shledali 
jednak v nestejném horizontálním a vertikálním rosšíření vo
dících druhů fauny, jednak v nálezech geologů.

Podobné úkazy jeví se i v jiných zemích nežli ve Francii
II Anglii. Příklad:

S chl li tel' vede v Německu Holaeter planus význačně

(»in grosser Individuenzahl« - Verbl'. der Cophal. s. 474)
v pásmu IX. II Inoeeramus Brongniarti a v pásmu Xabc II He
teroceras Reussianum. Micraster coriestud. je mu význačn)"

v zoně Xabc a Heteroc. Reussianum (ib. 478).
V české křídě je Holaster planus i Micraster cortestud.

význačný pro vrstvy Xd, Xc i Xb.
Kdybychom se měli říditi v určování pásem zásadami

předcházejícíchgeologů ve Francii a Anglii, měli bychom po
jem zon a Holaster planus a Micraster cortestudinariurn ještě

více rozšířený nežli ve Francii a Angli]. 'fo by vedlo ad ah
surdum.

Třeba abychom opět zdůrnznili, Žl' geologové jsou přihš

zaujati v určování stáří svých zon podll' výskytu význačných

zkamenělin, Múže to býti správné v jistém terrainu, na př, ve
Francii severní, ale není to platné pro Anglii a ještě méně pro
Němeeko II vzdálené čechy. 'Iu je jiné horizontální a verti
kální rozšiření dotyčných druhů.

Poznámka k honě a Holastcr planus.
Mnozí geologové, na př. R a I' I' o i s (Reeherches, 20~) a

Wo o d s (Lamblibranohia 441-44R) , srovnávají anglickou
zonu II Holaster planul' čili Chalk rock Xa + Xb infér. 8 West·
fálskou zónou a Seaphites Geinitzi (Roussianum-Zone)
u S chl ii t r a, čím myslí známý »Griinsandstein« Xa + Xh
infér. Je správné toto srovnání; třeba však připomenouti, že
ve Westfňlsku byla jen spodní část zony a Seaphites Geinitzi,
t. j. Xa + Xb inf'ér. určena jako zona a Seaphites Geinitzi a
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7.1' \'y~~í oddíl této ZOUY. t. j. Xb supér. + Xi' byl připojcu

k spodní ,~ásti zony II Inoeerumus Cuvieri, jak jsme w o tom
zmínili Vl' své práci Die Sudet. K roidef'ormut ion Ir, s. :lG,
ř, 111-} ti.

Pojedn«j ml' uYUI st I'UI'U(' o ji-dnotl iv~' r-h hori z..0 utech
pásnm X.

l' á s lil o XI/.

:\áb nimi kurnkteristieký horizont :\1/ o mocnost i okolo
J 111, v m-jhlubší pO\OZI' pásmu X., gl'Ologov;' obvčojné pře

blédli. Velmi pěkně vyst ihnuto jl' X" o mocnosti } JlI 08 CIlI
na jižním pohřožf Angli« VP Worbarrov hay, kde pojato do
spodku zony Xb inf'ér. Pásmo XI/ má zdl' t;.10 vrstvy shora
dolu:
X" :1. :\odules phosphaté- verrlis «xtérieuremvu! \I IU fl;).

Xn :2. Craie trěs-duro, hlanc-grisátro } m 00.
T erobratulina grar-ilis Sehli.
Spondylus spinosus Sow.

Xa I. Xodules phosphatés, vprl;; en dehors . n Il1 ln.
Y Čecháoh, na př. v Koštick-h a v severní Francii (Ro

méry) rovněž karaktorisují tento horizont 'I'en-bratulina gra
eilis a phosphoritové zkameněliny 11 konkrece a mnohé vrstvy
jsou zelené od glaukonitu.

•1inde vystihnutn jen ('lÍst tohoto horizontu, na příklad

v lkx-m v podobě:

Argil« gris noirátre O m 0:2
a zařazenn na rozhraní lII('zi páseuo IX. a X.

Y pobřežní fucii pásmn X" za Le Mnnsem II Vilk-dicu jl'

v<ÍfJ!'lIl'(O zvaný »durs«, 4 m moc-ný. 'T akú my lIlÚ7.I'Il1!' vvká
zati v <\>c.hách podobnou f'aeii v hippuritovém Vií}l!'IH'i na Žiž
kovi' poli u B(iliny v podobné mocnost i :lm 80.

Pásmo Xba, po p ři p a d č Xb i n f é r.

Pásmo Xba jeví Sl' v Anglii na pi'. v Bl"')'u. jako povnú
skála bělavé neb žluté křídy o mor-nr-sti ~ m na spodku pásma
X/" Pnív(' tak poznali jsme jl' \'l' Fraru-i i ve Vvrviir-u jnkožto
X/ill, kdr- sluj!' »Roe de Vr-rvins«, rOVllP7- o mocnost i ~ III a
v ("'('há,'h v Koštieích nad Oharkou o mocnosti 1 lil.

'" h i ta kl' r uvádí \'1' Fc)lkl'stolle " dolní (,;'1S1i 11<l~l'\I(J
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II. ClHlěk Zahálka:

pásma Xli »Chalk roek« o mocnosti li m. V tomto souvrství
noní jen X ba (2 m), nýbrž i vrstvy O něco vyšší a proto jl'
znamonáine: Xb iufér.

Anglii'tí geologové II Bar r o i s určují tyto pevné skály
křídy jako zonu II Holastor plnnus, poněvadž v ní nalézaji
druh planus a počítuji ji obyčejně k uejvyšsí části Turonienu,
jako na př, L a k e, R a s t II ll, G e i k i e, Bar r o i s uno.
A všnk H é ber t nalezl druh planus v soupásmí Xb + Xc,
proto toto soupásmí o mocnosti 10 m určuje jako zonu a Ho
laster planus.

Pásmo Xli s u p é r, + X,'.

'I am, kde jsme mohli tento horizont vyloučiti, jako na
příklad ve Whiw-Kore neb ve F'olkestone, tam jeví se všude
jako křída bílá, méně pevná, měkká, s černým silexem, V ('
White-Xoro illá mocnost I:> ni, ve Folkestone 10 m. Angličtí

geologové, na př. Geikie a Rastall zahrnují toto pásmo spolu
s Xd k zoně a Micraster cortestudinarium a to k nejhlubšímu
Séuonienu.

Pás m o Xli.

Pásmo XIl .k bílá křfda s ('l'rn)'lJ) silexem, tvrdá, upo
mínající na její český aequivalent Xd v oblastech slinitých
(Rohatce, ~l'hužely ntd.). Vl' White-Nore má mocnost 28 m 30.
ve Folkostone 1;) m. I zde jl' jako v ('('('há('h: »cnractérisé par
une granrle ahondance d'Iuocorarnes« (G r o s 8 o U v r P, La
r-raie sup. 1. :!í4). V Českém Středohoří dosahuje největší

mocnost i ;\0 m, Yi't šina g(~)logú, lIVláště angl iekých, klade toto
pásmo k Sénonir-nu.

Patrem (ll' sommot) pásma Xd. nejmladšiho to pásma
v české křídě, je v západním bassinu anglopařížském zona
il Mieraster coranquinum (X L) obsahující bílou křídu a vy
značenou silexr-m, jenž tvoří vrstvy o tloušfce :>0 cm až 1 m,
čím ~" ol! pií~ma Xd znučně odl išnje.

O palapolltolog-iek,"f'11 pon\l~']'('('h pií~Pl1l popsnných pojN.i
nňvúnu- snruostntné dúle.

Kuruktvristiku vyšších l':í"'1JI "('llolli{'llský('h v západním
bassinu uvád i me dálI' v prof'ile-h.
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4. MOC1lost Turonienu a 8énnnienu v bassi1lJU angwpařížském

a v ůechčch:

Sestavme přehledně mocnost turonienskýoh a sénonien
skýeh zon v metrech a připojme k nim mocnost aequivalent
níeh pásem českých z takových okrsků, které se svými slini
tými faeiei přibližují zónám mp. bassinu anglopařížského.

Srovnáním na obapolných stranách vidíme přiměřený souhlas
až na výmineěné lokální případy. 'lak vysvětlujeme na př.

velkou mocnost pásma IX. - 120 m - v čechách na z. okraji
českého bassinu tím, že jsou to slinitojílovité usazeniny řeky

křídové Oharky při jejím ústí v mořské deltě, naplavené pře

vahou z měkkých, snadno zvětrávajících vrstev permského
útvaru širšího kraje žateckého. Od tohoto ústí u Března a Lu
žice ubývá rovnoměrně mocnost pásma IX. čím dále od ústí
na východ, až nabude u Roudnice (Bechlín) nejmenší moc
nosti 10 m.

Up. baeein anglop&říŽ8ký. <::echy.

~'2
~

j~ ~ = ~
= ..... ~ '; 3 ~ Angleterre Okoll Ceaktl Okolio :=;l J:'~ >

N .o:i i li ~ méridionale Běliny Sttedohotl Řípu, 'f;il
e 0- .... 0

o-lll< III oi=l
~

XUI - - - 20 až 50 -- - -

=XU - 30 50 až 150 - ..• -- .~
XI - g 70 20 až 40 --- - - =..,-- .. <ll

Xd -- 15 15 až 28 25 23 až 35., 23

Xbc 15 16 až 18 58" 39 až 56 15,. až 52".,
e ~ I" nor. =Xa 4 <- I... 1 až I" 1 .li... 3., útes. =.. 120 o

IX $ 30 II až 50 120 až 17., 10 minim. II
--I e max. E-<

\'lul '" 25 7 až 23 15 15 až 16" 12 až 25 II

5. "Význačné zkamenélinuo pásmccli FIlJ až Xd I' Anqlii.

Během svých srovnávacích studií uiěl jsom několikráte

příležitost ukázati; 7R význačný druh fauny je pro jist)- kraj
křídového útvaru dosti spolehlivým druhem, alp v kraji sou-
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sedním i v téže facii petrografické a v téže zoně nikoliv. Ně

kolik příkladů:

V Cénomanienu severní Francie byl Pecte» asper ve
doucím druhem pro zonu a Pecten asper IVb. Avšak v Cap
Blanc-Nez a ve Folkestone a odtud až po Beachy Head nebyl
nalezen, ač tam intensivně hledali: Bar r o i s, .J u k e s 
B r o vnl', P r i c I' a j. Také v nejbližším okolí le Mansu ne
nalezen. U nás v Čechách vyskytuje se v pásmu IVb ve StR·
novicích u Králové Dvora hromadně, v Malnieích je vzácný,
ale jinde v čechách nenalozen. Za to byl nalezen v pásmu II.
a také v pásmu Xb v Čechách (Dřeměiee, Teplice).

V severním Němeeku je Sraphiies Geinitzi D'Orb, vý
značný pro zonu a Scaphites (Ieinitzi Xabc. V Čechách jest
však tento druh v Xabc vzácný a v některých okrscích vůbec

nebyl nalezen. V Anglii je tento druh velmi vzácný: »semble
rare en Angleterre«, jak praví Bar r o i s. Za to se častěji ob
jevuje v pásmu IX. v Poohří v čechách.

V Belgii a v Anglii je Pecien pulchéllus Nilss. výlznačnS

pro nejmladší zonu sénonienskou a Pecten pulchelus (Belgie),
aneb pro zonu a Ostrea lunata (Anglie, Norfolk), Avšak v Ce,.
cháeh je význačný pro Cénomanienské pásmo V. ve vysočině

ňipské. Zřídka Sl' objevuje v pásmu VI. tamtéž, a vzácný jl'
v turonienskérn pásmu Xb ve Střelíně (Sasko, Geinitz).

Inoceramus involutus Sou: je vodícím druhem v Ně

mecku pro zonu a Inoeeramus involutus (XI, Emscher, Zono
a Micraster eoranquinum, avšak v Anglii sestupuje též dolu
skrze Xd až do Xb infér. a také výše do zony XII. a Mar
supites,

Discoidea minima Desor byla ve Střední Evropě význaě

ným druhem pro pásmo VITI. Ke konci svého studia pojednou
ji shledávám u Bar r o i s I' V pásmu IX. v Beeru (Anglie).
V české křídě posud nennlezena v málo prozkoumaném pásmu
VIII., za to nalezena v sousedním Bavorsku.

Podobných příkladů nepříenivýchvedoucím druhům při

určování stáří zon křídových jl' v Turonienu a Sénonienu
anglopařížskéhobassinu více.

Étlll-,-e 'I uronienu v kraji La 'I'ouraine a Ll' Muine ne
hodí SI' po stránce palneontologiekč srovnávati s týmiž ptá·
žemi v SpVPMlÍ Msti F'raneio II v ('p~ki' křídě. Svérázná petro-



Křídový útvar v sápadním bassinu anelopaříšském. II

grafickopalaeontologická faeie jihofrancouzská liší se značně

od křídových a slinitých faeií na severu bassinu a v Čeciuí.chj

avšak velmi zajímavá shoda jeví se v hromadném výskytu
Bryozoí v písčité facii nejvyšší části pásma IX., t. j. v lXd .
v okolí Mšena v Cechách a v La Touraine (»une grande abon
dance dt> Bryozoaires«).

'Uvedeme přehledně ~ačné druhy fauny v pásmech
\"ln. až Xd v Anglii. Až na některé lokální druhy bývají ob
l!llŽt>ny i v souhlasných pásmech v čechách.

Pásmo VIII.
Inooeramus labiatus Sehlth.
Rhynehonella Cuvieri D'Orb.
Diseoidea minima Ag.

Pásmo IX.
Inooeramus Brongniarti Sow.
Inooeramus labiatus Schlth.
Spondylus spinosus Sow.
'I erebratulina graoilis SeWth.
Rhynchonella Cuvieri D'Orb,
Terebratula semiglobosa Sow.

Pásmo Xa.
Y Anglii ještě neproskoumané po stránce palaeonto

logické.
Terebratulina graeilis Schlth.
Spondylus spinosus Sow.

Pásmo Xba a Xb infér.
Scaphites Geinitzi D'Orb,
Inoeeramus Iabiatus Sehlth.
Plicatula sigi1lina Wood,
Spondylus spinosus Sow,
Ostroa semíplana Sow.
Terebratula semiglobosa Sow.
Terebratulina graeilis Schlth.
Rhynchonella plicatilis Sow.
Rhynehonella limbata Dav.
Mieraster breviporus Ag.
~Iieraster eorbovis Forb,
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Holaster planus Mant,
Echinooorys gibbus Lk.
Cyphosoma (Phymosoma) radiatum Sor.
Amorphospongia globosa Hag.

Pásmo Xb supér. + xe.
Terebratula semiglobosa Sow.
Rhynchonella plicatilis Sow.
Holaster planus Mant.
Mieraster corbovis Forb,
Cidaris sceptiřera Mant.
Cidaris elavigera Koen,
Amorphospongia globosa Hag.

Pásmo Xd.
Inoeeramus Cuvieri Sow.
Ostrea vesicularis Lk.
Micraster cortestudinarium Goldf.
Echinocorys gibbus Lk.
Salenia granulata Forb.
Cidaris sceptifora Mant., clavigeru Koen., subvesieulosa

D'Orb. a hirudo Sorig.
Význačné zkameněliny pásem VII T až Xd ve slinité II

křídové Iaeii ve Francii popsali jsme již v I. díle této pub
likace.

6. Hranice mezi Turonienem u Sénonienem. v Čechách

a ve Francii.

Jedná se o určitější stanovení hranice mezi 'I'uronienem
a Sénonienem. Palaeontologieké poměry zon při hranici obou
etáží jsou si velmi podobné jak v čechách tak ve Francii.
Proto někteří geologové kladou hranici tuto nad naše pásmo
Xd, t. j. nad zonu a Inoe. (uvieri, nčkh-ř] pod pásmo Xd, jak
jsme ve svých srovnávacích studiích 'ukázali. Poněvadž své
srovnávací práce touto publikací končíme, třeba abychom se
rozhodli pro jist)- způsob řešení,

Je nutno se uchýliti přodcším k tomu, jak původně geo
logové dělili v etáže křfrlový útvar. Zmínili jsme se o tom již,
že v prvých dobách výzkumníeh hyl křídový útvar ve všech
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zemích dělen po stránce petrografické. N3Še dvě etáže sluly
dříve shora dolů:

Craie blanche.
Craie marneuse.
Hlavní zakladatel klassifikaoo útvaru křídového D'O r-

b i g n )" nazval později tyto etáže:
Etage Sénonien.
Etage 'Iuronien.
Co jest k ř í d a v západních zemích střední Evropy;

Podle mého náhledu jest křída v jmenovaných zemích ná
plavem produktů větrání, převahou vápenců triasových a jur
ských. Proto v terrainech křídových, jež jsou ve větší míře

omezeny horstvem z vápence 'l riasu a Jury, tam jest v kří

dovém útvaru křída domovem. 'Jak jest v severním Němeeku,

Francii a Anglii. Kde tomu tak není, tam je křída nepatrně

zastoupena neb chybí, Z toho ale následuje, že křída může býti
za jistých okolností nejen v Sénonienu, nýbrž i v 'I'uronienu,
ba i v Cénomanienu, 'I'ím se vysvětluje, proč někteří geolo
gové a místy dosud kladou hranici Sénonienu (Craie blanche)
velmi hluboko, až do pásma Xabc, ba pojali do něho místy
i pásmo IX. a VIII., na př. v okolí 'I'royez, poněvadž mají
i tato pásma často dosti pěknou křídu.

Při podrobnějším ohledání vrstev po stránce petrogra
fické dochází se však přece k tomu, že zony turonienské (Craíe
marnense, VIII + IX + Xabc) třeba byly vyvinuty jako
křída, mají tuto křídu více méně slinitou, aneb mají vložky
slínu neb slinitého jílu, kdežto zony Sénonienu (Craie blanche)
mají křídu čistější, proto bělejší, zvláště způsobilou pro vý
robu psací křídy.

Nyní se ptejme: kde jsou v Čechách v oboru slinitýeh
oblastí normální vrstvy, které nemajíce pravou křídu z uve
denýeh vpředu důvodů, přece se vyznamenávají poměrně

větší čistotou, bělostí a poměrně větším množstvím vápence'
Ka to odpovídáme: to jsou vrstvy pásma li Inoceramus Cu
vieri Xd, nejmladší vrstvy české křídy,obahující bílé vápnité
slínys vložkami slinitých vápenců, jež obyvatelé v okolí Měl

níka v čechách nazývají »křidlák« (Nebužely). Také česká

etáž Turonien (VIII + IX + Xabc) se svými písčitými slíny
(VIII), slinitými jíly (IX) a vápnitými slíny (Xabc), po-
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všechně barvy šedé, liší se nápadně od bílých vápnitých slínů

a slinitýeh vápenců Xd etáže Sénonienu, jako v bnssinu
anglopařížském. Pro t o n a vrh u j i, aby s I' V Čes k é
k ř íděj a k o v e F' r a II I' i i p o (~ í t a 10 pás m o Xd a 1 n o
l' e r a m u s () u v i e r i k S é n o n i I' n u, k nejstarší zoně

francouzské Craie blanche, jež sluje ve Francii zone II Micra
st ..r cortestudinarium.

7. Literatura,
na níž se v této práci odvoláváme, je táž, jako v předchozích

publikacích, vztahujících se k západnímu bassinu anglopaříž

skěmu. Budiž jí tam povšimnuto.

R. Vzorné profily západního bassinu anglopaříŽského.

Přistupujeme ku prozkoumání karakteristiekých prof'ilú
západního bassinu anglopařížského, abychom mohli jejich
zony se soudobými zónami v Čechách srovnati. Počneme

z Francie od Ll' Mansu přes Blanc-Nez a F'olkestone do .Iižní
Anglie.

9. LI! Mau».

Y(' stráních údolí řeky La Loire, na níž leží město T ours
a ve stráních jejích přítoků Le Loir, La Sarthe a mnohých
vedlejších příčných údolí, kde byl často přístupen Cénoma
nien, tam se klade do vyšších poloh strání Turonien, pokryt
obyčejně terciérem: L'Argilc a silex, Carte géologique détailée
F. 93 nazývá tuto etáži »Craie marneuse« (Zde jen VIII + IX)
a v údolí řeky Ll' Loir, mezi městy Chateau du Loir II Ven
dóme, vyznučuje nad Craie marneuse, obyčejně při temeni
strání zonu »La Craie dl' Villedieu« (zde Xabc). Tuto poslední
zonu považují někteří geologové, na př. Bar r o i s za vyšší
Turonieu, někteří, na př. CI I' o S S o u v r I' za nejhlubší Sé
nomen.

Všecky usazeniny ukazují po stránce petrografické, řÁ'

jejich původ je v massivn Armoricainském, jako jsme to po
zorovali již u Cénomanionu. Jsou to usazeniny pobřežní, ná
ležející mořské deltě armoricainské. V nich jl' hojné složivo
spongilitické jako v nékterých pobřežních okrscích pásma
vn1. v Čeeháeh,
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Vrstvy Craie marneuse, již v okolí Ll' Mansu dosti pí"
čité, stávají se k jihu do poříčí řeky Le Loir od Uhateau Ull
Loir na Villedieu ještě písčitější, zároveň jim přibývá kon
krecí, tak že se takořka jedna konkrece druhé dotýká. rl yto
faeie písčité S jejich hromadnými konkrecemi jsou tu faciemi
zvláště svéráznými, jsou odchylné od slinitýeh facií franeouz
skýeh a slinitýeh, Proto je svérázná také jejich palaeontologio
a odchylná od slinitýeh facií.

Povšimněme si především význačných lokalit Turoni
rnu v okolí Ll' Mnnsu. V okolí Ll' Mnnsu, Vll stráních údolí
řeky la Sarthe a jejího přítoku l'Huisne, uložena je nad po
psaným již Cénomnnienem l-táŽ 'I urouien, Spadá do nejvýš
ších poloh strání. Blízko po východní straně města Ll' Mnns,
při silnici do Yvré, prošli jsme profilem od obce Pont ľEpau
vzhůru k temeni stráně v St. Blaise, Dolní polohu stráně za
ujímá Cénomanien se zónami Sables et grěs du Mam; V., výše
Sables du Perehe VI + VII. Hned nad poslední zonou vy
cházf 'I'uronien se zonami VTll + I X v tomto složení shora
dol II :

Patro (II' sommet): 'I ercier. Jíl se silexem, Silnice do Le
Mansu v St. Blaise.

Craie marneuse.

Pá I" m o IX. Pí s č i t~· s lín g I a u k o nit i c ký,
zvaný »tuff'eau«: při povrchu se vápenec jeho chemicky roz
ložil a pak vyloužil, tak že je proměněn v jíl s jemným pískem
křemonným a muskovitom. HalVU má ~(.aou až tmavošedou, na
povrchu je žlut~· a hnědý, Obsahuje k o n k rec I' s p o II g i I i
lov é, někde Vl' tvaru spongií, barvv bílé a žluté, na povrchu
hnědé, v kys. nešumí, 1<1' zlomky lamellilunnchií a serpularm.
~ěkdy jl' jádro konkrece ze šedého clu-rtu v silex přecházejíci.

~físt~- je konkrece Zl' zažloutlého silexu. Y nojvyšš i poloze
jsou konkrece hromadné, jedna Sl' druhé takřka dotýká.
I' (j- r o s I> o U v r a (Craie supér. J, ;1;35, 336): La eraie mar
neuse passe I}('U a pou vors sa partie supóricure au tuf'Icau,
eraie tendre, grenue, micaeée, 16gi'rl'ment sahleuse, un peu jali,
nátrr-, Peu f'ossilifěre. Ll' sommet recontro prinr-ipnloment dp,



16 lL Ůeněk Zahálka:

B I' Yo Z o a i I' e s, des Serpules, des Lamellibranehes, quel
ques Gastropodes et quelques Echinídes. V C a I' t e g é o 1.
d é t.: Craie sableuse micacée avec nombreux silex turbeculeux
et énorme quantité de br y Z o a i I' I' s.

Pásmo VIII. Slín méně písčitý, šedý, na po
vrchu v jíl rozpadlý s k o n k I' l' C I' m i che rtu s p on g i I i,
t o v é ho. Tento tvoří hlízy, na povrchu žluté, uvnitř šedé,
bohaté křemičitými jehlicemi spongií. Konkrece mívají někdy
tvar spongiím podobný. Některé žluté, na čerstvém zlomu bílé
a žlutavé, lze považovati za s p o n g i I i t; mívají pory po
jehlicích spongií a jsou lehčí. Tyto mají často jádro ze s l
l I' X u šedého a také v tomto lze pozorovati nahromaděné je
hlice spongií. Všeeky uvedené konkrece nešumí v kyl'. Je tu
ještě třetí druh žlutých konkrecí z v á pen cep í s čit é h 0,

vyplněné velice hojnými zkamenělinami, zejména ústřicemi.

Toto pásmo VIII. bylo také přístupno v ostrožně, jz. od
Yvré, při silnici do Le Mansu pode dvorem Le Luart.

T r i g I' r v la Carte géol. dét, F. 93 píše o pásmu Vln:
»Craie réel1ement marneuse avoe silex noirs disséminés ou en
bancs.«

Vésti hranici mezi pásmem VIII. a IX. je ml' těžko,

protože je menší přístupnostvrstev a vrstvy jsou si dosti po
dobné. Mocnost obou pásem Vln + IX dohromady udává
T r i g I' r v okolí LI' Mansu na 50 m. O zkamenělinách pásma
VlIl. a IX. viz dále.

Základ (la base). Étage Cénomanien.

Poznámka. G r o s s o u v r I' počítá také k nejhlubšímu
'luronienu naše pásmo s Actinocamax plenus VII. (Sables
II Terebratella carontonensis, Chlamys Guerangeri et Echi
nides, La craie supěl'. 33:i, :W-:.)

111. Chatcau du Loir.

Abychom poznali vyšší vrstvy Turonienu, aequivalent
našeho pásma Xabc, bylo třeba odebrati S(' na jv. do soused
ního kraje La 'Iouraine, do údolních strání řeky LI' Loir a
jejích přítoků. V tom směru od LI' Mansu na jv, stávají se
vrstvy bohatší na jehlice spongií a ubývá jim slinitého sl0-
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živa. Již v samotném městě Chateau du Loir vystupují skal
naté stráně v oboru soupásmí Vf l I + IX, které se tu lámou
jako stavební kámen. Ve hlubší poloze, hned nad Cénornani
enem, tedy v oboru pásma Vll I., je pevný s p on g i I i 1.
lehký, barvy bílé II žlutavé, na povrchu hnědé, v kyl'. nešumí.
1 u a tam má blýštinku muskovitu. .lednotlivé kusy horniny
mají na svém povrchu oblé hrbolky. V jamkách mezi hrbolky
je měkčí, žlutavý, snadno zvétrávajici spongilit. Rozbijeme-li
pevný spongilit, objeví se v něm tvrdý střed (jádro) náležející
šedému che I' t u. Tu a tam jsou k o n k rec e s i I c x u ba rvy
žluté, hnědé neb tmavni'edé, místy k o n k r I' c e šedého
ehl' rtu. Konkrece jsou bud ojedinělé aneb v ln vicích USPlJ

řádané. Mnohá konkrece má tvar spongie.
Také ve vyšší poloze strání v městě Chateau du Loir lze

pozorovati, že i vrstvám pásma IX. přibylo' jehlic spongií a
větší množství silexu,

ll. vtu-u.«
Velmi pékně odkl yto jl' pásmo I X, spolu s pňsmem Xabc,

I'. od Chateuu du Loir, v lemech u proslulého stanovi'skn
Yillediou. V k-vé ěi j. stráni údolí řeky Ll' Loir otevřeny jsou
rozsáhlé lomy nad osadou Chevelu a odtud vzhůru k osadě

La Hibochěre.•Te zde tento sled vrstev pásma IX. a X.
Patro (ll' sommet). 'Ivrcier. .I íl 8(' sih-xvm (argile a silex)

v temeni stráně u La Rihochčre, pokryt často diluv. hlínou
(limon des plateaux) v sousední pláni.

Pásmo Xabc II Rc a p hit I' S U e i nit z i. 'I'uronion
supár, Z II h á I k tl.

(' r tl i l' dl' \' i I I l' d i P ll. R(.nonil'll ll, plus iuf'ór. rl I' ll~

s o u v r o,

C r a i e d e Y i III' d i e \I. })'O r h i g n v,
Turon supér. Assise du Micraster breviporus: JI: 011 P

in fér: li H o I tl stl' I' P I a II \I;'; (Xba) + z II II I' S II P (' r.
ill<~ Jl i a s t erb r ev i s (Xb{i + c). B tl r r o i s.
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Z ahá I k a. ft rOS80 u vrl',

Xc. K ř í d li j e III n o zrn n á, místy
dosti glaukonitieká, měkká, bílá, s ost
ny ježovek, sorpul, bryozoí, dosti zlom
ků lamelli branchií. ~[á konkrece bilého
neb šedého chertu, Konkrece jsou ne
pravidelné, při svém povrchu dosti
křídou promíšené a mají na povrchu
hrbolky. Byly to původně spongie, kte
ré mají uvnitř ti-la na hromaděno velké
množství jehlic spongií. ~ li svém po
vrr-hu mají ještě přirostl,';, jako čoskó

spongie v oboru pásma Xa/)(', drobné
zkameněliny: roznmnité druhy Bryo
zoí, Serpule, koraly, zlomky desek lno
ceramů a j. Mocnost 5 m.

Xb. Y fl p (' n l' c j e mně zrn i 1. ~-.

místy dosti křidovv zvanv »tuffonu«.. .'. ,
místy dosti glaukonitický, pevný, bílý
Láme se na stavební kámen. Bohat)'
zknnu-nělinami, v nichž zvlášt« hro
m;uh,l' vystupuje místy l<:xogyra, zlom
ky lnmellibrauchií, zejména Ostrví, .-\r
ca neurčený druh, podobný č('ské sub
glnhř«, Hhynchonolln plicafilis, Serpu
Ia sociulis i jiné Svrpuly. množství
Bryozo]. K ouknx-« clu-rtu, ~rocno-t
JO lil.

Xa. V ií P e u e c z r II i 1. ý, tvrdý, M
lavý, zvaný »durs«. ,Jl' v ulom nahro
madéno plno rozbitých skořápek la
mellibranehi í, bryozoí, sr-rpul atd. a
s (~C'tllS-lIIi eephulopody. Z něho se ho
toví dluždieo. sr-hody, pilíře a j, Mo«
nost asi -t m. PPť·tPlI svxl inentus. .1 ..
stp.inO(loll~- {·..skémn Xn 11 nplin~- (h-,-.

Zoue E. Craie nodu
leuse 8 texturo gré
seuso avec quelques
silex, trěs fossilifě

rl'. C'est l'horizon du
Spondylus truncatus
(jejž místy zastupu
je Spondylus spino
sus),

Zone D. Craio ten
dre. glaukonieuse, no
dules silieeux.
Zono ('. Lit de Mi
r-rastors

ZOJll' B. Marnes glau
conieuses II Ostracées
et Exo~yra.A ln ba-

I se nvee Ammonites,

I

I

Zone A. Baces cal
caires durs exploité
comme pierre de tai
ll'. Quelques ' Lamel
Iibranehes un certain
110m brl' dl' Cophalo
porles.
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Středohoří 358 atd.) na Zižkově poli
v podobě hippuritového vápence o moc
nosti 3'8 m.

Pás m o IX. s I noc e r a m u s Br o n g n i art i e t
Te r e br a tul i n a g r a cil i s. Turonien moyen. Z ahá l
k a, Cr a i e In a rn e u s e, par t i e s u pér. Car t e g II o l.
dét. Zone de I'Ammonites peramplus. Trrger.
1 uronien s u p ě r. Grossouvre.

Zahálka. I Carte géol dét:
S po n g i 1i tvá p e n c o v Ý či v á- Craie sableuse mi-

penec spongilitový, bělavý, po
zvětrání žlutavý. Po leptání kyselinou
objeví se v. h. kruhové a podélné pory
po jehlicích. '1voří nepravidelné,
konkrecím podobné kusy s povrchem
hrbolkovitým. V jamkách mezi hrbol
ky je velmi jemný p í s e k s 1i nit )',
šedožlutý s četnými jehlicemi, tu a
tam muskovit, vz. černý glaukonit. Da
leko od povrchu zemského láme se
spongilit v pevné kvádry na stavbu.
Má hojné konkrece chertu II černého

flintu. 1 v těchto lze vystihnouti četné

jehlice. Konkreci je místy tolik uahro
maděno, že se takřka jedna druhé do
týká. Velmi chudý zkamenělinami.

V nejvyšší poloze pásma vystupuji
nápadně na opršelýeh plochách horni
ny hromadně Bryozoi (též ua
opršelýeh zdích neovrženého zdiva)
právě tak, jako u Bryozoických vrstev
IXd mezi Mělníkem a Mšenem.

cacée avec nombreux
silex tuberculeux et
énorme quantité de
bryozoaires.

n rossou vre:
Le tuffeau. Craie ten
der, micacée, légěre

ment sableuse, un
peu jaunátre. Peu
Iossilifěre,A la par
tie superieure on y
recontre p r i n c i p a
lement des Bry
o z o II i r e s. des Ser
pules, des Lamelli
branehes et ď Ostrea
columba gigas, quel
ques Gastropodes et
q uelques Eehinides.

Hlubší vrstvy zahaleny náplavem a ssutinami,

Osada Chevelu, j. od Poncé.
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12. N ogenl-le-RotrO'U a Duneau.

Rozšíření význačného horizontu hryozoického IXtl není
omezeno jen na kraje Le Maine a La Touraine; také v kraji
Le Perche, sv. od Le Mansu popsal Triger (Éphinides du
dép. Sarthe 185:i-1869) tento horizont z lomu u Nogent-le
Rotrou:

. Patro (Ie rommet): 'I'ortiairo, Argile jaune eto.

Zone du Spondylus spinosus Xabc:,

Xc. C a I c a i I' e com pac t, jaunátre, a. silex
blonds sans fossiles . 3 ID 00

Xb2. Calcaire a. Spondylus spinosus, 'Lere-
bratula semiglobosa, Rhynchonella difformis (= Xb2
v Poohří) . 1 m j()

Xbl. U a I c a i I' e jaunátre a. silex blonds a VL'C

Cidaris subvesieulosa (= Xbl v Poohří) . 2 m 00
M a I' ne g I' a v I' I e u B e a. Ostrea vesicularis et

Crania iguabergensis (pravděpodobněčeské Xa) . 1 m :JO

Zone de l'Ammonites peramplus IX.
Marne e t ca l c a i r e a. Bryozoaires

(une grande abondance de Bryozoaires) et Terebratu-
lina Bourgeoisi lXd . 1 m 20

C I' a i e a tl i I e x avee '[ erebratulina Bourgeoisi
et l<~chinoeyphus tenuistriatus . 2 m 00

Dno lomu.
Podobný profil vrstev křídových je u Duneau:
Patro (1E' sonlDlet). TE'rtiaire. Sable etc.

--
Zone du Spondylus spinosus:

Ma r n e g I' a v l' I e u s l' II Crania ignabergen-
IHS Xa 1 m 70

Zonl' Ul' I'Arnmonites peramplus IX.
(~ I' a i e a 13 r y o z o a i I' I' s, Ostrou eolumba

gigas, 'I erebratulina Bourgeoisi. IXd . 1 m 30
C I' a i e as i I ex n o i I' S aTereluatuliua Bour-

geoisi et J<~hino('yphus tcnuish'iatus . 2 m 00

Dno lomu.
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Ze 'I r i g e r o V a zona II Spoudylus spinosus v obou pro
filech, ležící nad bryozoickým souvrstvím IXd jako u Villc
dieu, je totožná co do fiMí s Craie Ul' Villerlieu, to uznává též
G r o s s o U v e r e ve své La eraie supér. 1. p. ~:~4: »que la
craie a Spondylus spinosus est seulemont un facies Iatéral de
la eraie de Villedieu.,

Tu je zajímavo pozorovati, že jakmile se vrstvy od Ville
dieu k Nogontu přiblížili k oblasti slinitovápuité a křídové

uprostřed Pařížského bassinu, již počiuají nabývati zkaml"
něliny toho rázu jako v kř ídové zoně ft Scaphites Geinitzi
Xabc (Craie de Vervins) v severní polovici Pařížského bas
sinu a v slinitovápnitýoh oblusteeh téhož pásma Xabc v české

křídě, zejména v Poohří:

'I erebratula semiglobosa,
Spondylus spinosus.
Crania ignabergensis.
Cidaris subvesieulosa.
Ostrea vesicularis,
Rhyuehonelly.
G r o s s o u v rl' (ih. T. p. :342-:144) připomíná z téhož

pásma z okolí Cháteaudun:
Terebratula semiglobosa (abondante):
Spondylus spinosus (abondante).
Cidaris clavigera,
Micraster doeipiens Baylo (cortestudinarium Goldf.)

Echinoeorys.
Pecten quadricostatus,
Rhynchonella plieatilis,
Crania ignnbergonsis.
Ze mnohé z těchto zkamenělin pokračují též do Séno

nienu, z toho nenásleduje jl'ště, Žl' Craie de Villodieu (čili

Kabe) a jPIDU aoquivalentní vrstvy jsou Sénonicn.•Te známo,
ŽE' velké množství druhů jdo z Turonionu do Sénonionu na
příklad u Liln (viz náH díl IV. o Belgické křídě).

18. Poznámka ke hranici II/('Ú T'urouicnr-ni a Sénoniencm
tl jihozápadním bassinu paiižském,

Jak známo, nnzval D'O r h i g II Y svým Sénonienom sou
hm vrstev bílé křídy, ktnr-ý hyl dříve naz~·ván »la ernio
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blanche«, Geologové studujíce a mapujíce křídový útvar, za
hrnuli někdy do Magl' Sénonien i zony značně starší, pakli že
byly tyto zony vyvinuty ve facii křídové. Tak jsme ukázali, že
v Carte géol. dét. F. ~:! u města 'I'royes byly zabrány do étnge
Sénonien i veškeré zony našeho nynějšího Turonienu VllI --:
IX + Xabc, ba i pásmo Cénomanienu VII, poněvadž j80U
všecky tyto zony po většině vyvinuty ve faeii křídové (Vi7
7; II h á I k o V ll: Die Sudet. Kreidef. etc. 1. p. 59-67).

Lil m bl' r t ještě v letech lR79-lRR2 (Bul. Soc. géol. de
France T. YfT, X) považoval v děpart. L'Yonno vrstvy bílf
křídy zony a Mieraster icaunen.sis Xbf3 + c za nejhlubší Sé
nonien, G r o ", s o u v r e ve své La eraie supér, z roku 1901
II. p. 116 T. I., uvádí toto určení zn vzor stratigrafie křídy

v bassinu pařížském a proto vrstvy podobné bílé křídě VP

Villedieu (naše Xabc) zařadil k nejhlubšímu Sénonienn (jak
již popsáno).

Avšak Lam b « r t později, r. 190:l, změnil své určení a
zařadil zonu II Mieraster ieaunensis Xbf3 + c k n p j v y š

š í m u 'I' u r o n i e n u (viz 7;ahálkovo ib, J. p. 67. '1.1.),
což dříve již učinil B a r l' o i s v severní Francii i ve Villedieu,

14. O turonienskúcb zkamenělinách Armoricainekéh» delta
v krajích u Le Man••, Perch.e a Villedieu.

Tak jako jsme shledali, že zkameněliny eénomanienské
v širším okolí Le Mansu mají zvláštní ráz pobřežní, odchylný
v celku od zkamenělin sliuité a slinitokřídové oblasti na se
voru Francie, Belgi«, jižní Angli« i odchylný od slinitých
oblasti Č"pské křídy, práv!' tak je tomu i při turonienských
zkamenělinách širšího okolí Lo Mansu, Odchylné usazeniny
tohoto kraje, mající původ svůj v blízkém Armoricainském
horstvu, nebyly příznivy oné fauně, která zaujala oblasti j~m

nějšloh slinitých II křídovýeh usazenin, severně od, tohoto kraje
a v Če('hách. •

Ostroi a echinidy vtiskují této Iaunč opět její pobřežní

ráz. Celkem je výskyt zkamenělin vzácný ; poněvadž ale zdejší
turonienské horniny byly již ode dávných věků předmětem či

lého dolování pro stavební kámen a vápno, .naš!o se při tom
přece dosti druhů fauny. Výminku v tom ohledu ěiní nejvyšší
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poloha pásmu lX., v níž se jako v <',<'chách v souvrství lXd
písčité dolty jizerské objevují hromadně Bryozoi a pak dolní
poloha pásma X., připomínající SV)'W četnějším výskytem
zkamenčlin, zejména 'I'orobratuly ",'miglohosy, souvrství Xb2
\' českém Poohří. '

'lak jako jsme zjist ili v ú~('hádl ve dvou pobřežních pru
zíeh pásma YlH (viz dál«) vcl. hojnv až hromadný výskyt
jehlic spongií, tak že se v nich vyvinují i spongility, tak také
jsme zjistili v kraji od Ll' Mansu k 1',',·,' Ll' Loir hromadný
výskyt jehlic " oboru pásma Yl l I. a I X" tak Žl' jsou vrstvy
jejich i konkrece složeny často ;w sponirilitů. (kologov{' fran
couzstí nazývuji tyto spomrilitovó vrstvy »suhlcuses« (pi-čité),

~[y jsme na počátku svých studií nazývnli podobně naše spon
gility: »pískovce spongiové«.

T'vedenu- význačné zkll.llIl'lIl'liIlY jednotlivých turonion
sko,'eh pásem Armoricainského deltu, jak .k citují: 'I' I' i g e r,
(' a I' tl' g é o I. d é t. F. !)~, Bar l' o i s (Mómoiro, 4()!)) a. G r o s
s o II " re (La cra ir- supér, Tl, :\:l.-)-~:iO), ľ každé zkameněliny

naznačíme, ve kte-rém křídovém ti-rrninu objevují sl' tytéž
druhy II v té m ž P Jl á,.; m II••Te-li u některého torrainu při,

pojeno písmeno »ž«, zlla6í to, Žl' tam sice nebyl až posud druh
ten nalezen, ale byl nalezou v pásmu st.uším i mladším: žil
ted;; za doh vytknutého piisma.

F = Franeie severní. slinitá noh křidová ťlwi". TI = TI"I
gil'..\ = .\ngli" jižn í, X = :\{'IIH'l'ko severní, (, ~c ("'Skrl
křída.

Poněvadž je v seznamu zkamoučlin pá";l'1I1 YIll, IX a X
mnoho druhů lokálních, které se v jiuých torrninoch nvobjo
"lijí, vynecháme jl' za příčinou lI~pt1'''llí t isku,

o Jol: tornu třeba poznamenati, i,' našl' l,,,~ká pásnlU 'Sul,(;
a : X bvln po stránce palucontologieké dost i prozkoumaná,

"I oJ

avšak pásmo YllI jen skrovně,

v pás 111 U iJ I n Ol' "I' U lil U ,.; I a hi 11 t u s, Ylll.

•\mmonites (Neoptychi tes, Pnchyd i",.II S etc.) pt' r.unplus
Mant, SP, F, Č.

Tnocenunu» labiatu« SeMu/ho (myt i lnidos Mant., prohlo
nmtir-us D'Orb.) I", B•.\, N, ('.

,
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•

llli !/lIchonl'll« (řuoieri tro-i, F, B, A, N, C~.

Discoides {Ech inobrissus} minilllus Ag, Ir(šrb. F, A, N,
Bavorsko.

Disr-oides inf'erus Dps. N.
FJChinoconus (Galerite-) subrotundus Mant. F, A, N.
Jphlic,' spongií hromadně. ('.

Y II á s lIJ II ft I noc l' r a m II s B r o II g n i II r t i e t T e r e
hra t u I i n a g r a c i I i s IX.

Neoptychites (Pachydiscus ete.) poramplus Munt. sp.
I", ~\., N, ('.

Prionotropis (Acanthoeerus \Yoolgari Maut. sp. F" A,
N, c'ž.

Prionotropis Fleuriausianum D'OI'b sp, N. (:2:íl v C. již
ve lIli) a IVb.)

Aoanthocerns Deveriai D'Orb. sp, F. (v Armor. deltě je
v hlubší poloze pásma IX, u nás v C'. v nojvyšši poloze pásmu
VIII.) .

Area Noueliana D'Orb. (v C'. mnoho Are jiných druhů).

Trigonia scabra Lamb. (v ('. limhata D'Orb.),
Cyprina Noueliana D'Orb. (v (', Cypriny jiných druhů).

Ostrea (Exogyra) eolurnba gigns Sow. Č,

~Iagws purnilus Gein. sp. (Geinitzi Sehloenb.) ('. (Tere
bratula magas 'I'riger).

. CaIliuuassa Arehiaci Mil.-Edw. (v ('. mnoho jiných
(h uhů),

Cidnris S('ept.rifera MailL ('.
Cidnris hirudo Rorig. Až.
Guuthoriu (Phymosoma, Cyphosomu) radiata Sor. A, C,
Nucloolites pnrallolus Ag (v (\ hohemir-us Nov, a eari-

natus) .

C'atopygus obtusus ])es. (v ('. jiní' druhy).
Cnrdinstor sarthnci-nsis Lamh. (v ('. nnanchytis D'Orb.).
M icrustor Micholini Ag. ('.
Hemiusn-r nuck-us Des. (', (a jiné druhy),
Serpules, Y ('. mnoho druhů,

Bryozonires v llejvyšší poloze hromudně jako v (',
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D'Orh
Habcrfellnori Hauer sp, ř.

(Schlonbachiu) subtricarinntum

Y pás In u a s I' II ph i t I' S (} e i nit z i Xabc.

Xeoptyehitt>s (Pachydisous <'k) peramplus Mant, SP,
F', A, N, ('.

Plncenticeras syrtale Mort. SP, (v ('. jl' D'Orbignyanus
Geinitz) .

Barroisiceras
Peron iceras

SP, c.
Seaphites Gcinitzi D'Orb. = S. Moslei Gross. 1", N, A, (',

Byl zde určován g-rology jako »Geinitzi«; když však G I' o s
~ o u v r e přiřadil Craie de Villodieu (Xllbc) k spodnímu Sé
nonienu, nehodil Sl' mu tento druh Goinitai, význačn ý pro
svrchní slinit)' 'I'uronien. Hleděl tudíž vystihnouti na něm

známky, které se mohly na něm vytvořiti v novém vzdáleněj

ším prostředí pobřežním i pojal jej jako nový druh »Meslei«.

Scaphites Lamberti Gross. ('.
Baeulites incurvatus Duj. (....
Xautilus Deknyi Mort, (v ('. jiné druhy Nautilů: sublae-

vigatus D'Orb., «legans 80w., rugatus Frič).

Spondylus truncatus Goldf. ř.

Spondylus spinosus Sow. ~" A, B, N, c.
Lima semisulcata Nilss. ř.

Lima Dujardinii Roem. F.
Ostrea frons Park. t'.
Ostrea laciniuta D'Orb. B, c.
Ostrea decussata Goldf. B.
Pecten sexlineolatus (Zall. v Xa »durs«},

Inoceramus involutus 80w.•Jest sice v~·zna('tl~· pro Séno
nien, avšak vyskytuje se též v 'Turonicnu, na př. v Anglii
(Bar r, Rechorches p. íiJ) v Xb a jde do Xrl (Sén. p, 1R).

V Č. V hippuritověm vápenr-i (útesová fncie Xn v B(·-
lině) vyskytují Sl' rudisti hromadně.

Terebratula serniglobosa 80w. F, B, A, N, c.
Rhvnehonelln plicatilis Sow. SP, F, B, A, N, C.
Crania ignabergcnsis Rl'tz. (barbata Hag.) t:
Cidaris clavigera Ki;n. "\.
Cidaris snbvesiculosa D'Orh. 1<', ,\, :\, (O,

Cidaris seeptifera Mant, F, A, N, t-.



26 lL ůeněk Zahálka:

Cyphosoma Delaunayi Cott. (v Č. radiatum Sow.).
Nueleolites minor Ag. (v (00 bohemicus Xovák).
]<~chinlJCOI'Ys, v C'. vulgnris Breyn var. gibba Lam. (Anan-

chytes ovata Lam.).
Catopygus elongutus Do-or. V C. fastigatus Nov, a al

hen sis Gcin.
Holaster subplunus Cott. V C. planus Mant. sp.
Mieraster decipiens Bnyle (oortestudinnrium Goldf.)

1<', A, C.
Miernster (Epiaster) brevis Desor, F, A, X, v (o. Michc-

lini Ag. u breviporus Ag.
Hemiaster Iigerionsis D'Orb. C'.
Bourguetierinus ellipticus Mill. ll'Orh. F, c,
Crania ignabergensis Rotz. (harhuta Hag.) L
Koruly. C'.
Serpules. (o.

Bryozoaires. ('.

(Pokračování v dílu V., část i ;).)

R é 'Pl m é.

LI' (řrétru-iqur de lo part i,· occideuial« rlu bass i /I

Anqlo-Parisien et le Crétaciqu« de 11/ Bohem,'.

Partie 4. 'I'uronien et Sénouien,

(Ll' Crétucique sudétiqua et Sl'S équivalents dalls les puys oeci
dontaux ril' l'Europe cent.rale. TOllle V.)

I'er c: ZRhtl.lka.

Ll' § 1 vst eonsacré a I'oxtension du 'I uronien et du Sé
nonien. En eonuneneant depuis ll' pays de La Touraine, on
ďOrbigny u PIi.:,; ll' type du Turonien, on suit ces Iorrnations
dans les environs de Ll' Mans, puis par ROUl'II cl Beauvais
jusqu' en France vers ll' Blanc-Xez. SUl' les cótes de l'Anglo
terre, elles s'étendent depuis F'olkestone et Douvres vers
l'ouest jusqu'uu Dovoushin-, et depuis l'ile Ul' \Vight par \Vllr
minsu-i- et Kingsleer« jusqu'á la '1 amise,
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Dans ll' terrain désigné, ll' Turonien se présente sous Ull

řacies gréseux et marno-rrayeux (§ 2). Ll' faoies gréseux se
rencontre dans les provínees de la Touraine et 10 Maine. On
y trouve aussi des roehes a spongilites comme dans eertaines
régions littorales de la zone VIII en Bohéme. Comme en Bo
héme, on observe ici, des ll' début de la zono X, unl' modifi
ca.tion pétrographíque des assises. Prěs de Villedieu, Xa est
déja représenté par un calcaire dur, comml' prěs de Bělina en
Bohéme, Xb est un caleaire assez crayeux et Xc de la craie.
En Bohéme, 'Sbc est oooupé par des marnes ealeaires et des
caleaires marneux.

Les faciesmarno-crayeux ont une extension plus grande
dans les autres parties du bassin, lei aussi, eomme dans ll'
bassin de I'Ohře en Bohěmo, ll' eonstituant urgileux prédo
mine nettement dans la zone IX; la oraie est plus abondante
iei -lans la zone X, et en Bohěm« elle contient plus de ealeaires
marm llX et de marnili; ealcaíres,

La elassification du 'I uronien et du Sénonien est donnée
dans le § 3 et SUl' la table a la fin de la présente eommunica
tion. En Bohéme, ll' Sánonion est représenté seulement par la
zone a Mieraster eortestudinarium Xd. Ll' Turonien de IR Bn
hěme comprend la zone a Inoeerazrms labiatus = VIII, la zone
II Terebratulina graoilis et Inoeeramus Brongniarti = IX et
Ia zone a Soaphites Geinitzi = Xabc.

L a z o n I' VlH a I n o e I' r a ID u s I a b i a t u s

est représentée dans lessédimeuts normaux par la craie IDIU'

neuss, souvent avec des conerétions: parfois elle est gréseuse,
eomme p. ex. a Beer. Ccs roehes sont dures et eohérentes, et
on les exploite, de měme qu'on Bohéme, eomme pierre de eon
s1ruction. A la eraie rnnrneuse se rapproehe Ir plus, en Bo
heme, ll' faeies marneux de la zone VIII développé II Lány na
Důlku prěs de Pardubice; II Ia oraie marneuse gréseuse res
semhle surtout les marnes gréseuses II oonerétions ealeaires
qui sont oonnues dans les environs de la montagne Řip et duns
ll' Min de l'Ohře pros de Libochovice. Dans ll' facies littoral
de la zone VIII, dans les environs de Ll' MaJ1l~. on trouve aussi
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des spongilites, exaetement comme en Bohéme prěs de Třebe

nice, prěs de Jaroměř etc.

L a z o n e IX ft T e r e b r a t u I i n a g r a cil i fl

est remaquable par la proportion plus grande du oomposant
argileux. Tantět e'est de la eraie marneuse, tantót une argile
gris foncé, tantót enoore des marnes argileuses. Ci et lň, Oll

rencontre des silex, A oette zone ressombleut, en Bohéme, les
marnes et les argiles marneuses du bassin de I'Ohře, des en
virons de Řip et de Pardubice.

Le faeies littoral de la zone IX des environs de Le Mana
est représenté par des marnes gréseuses II glauconie dont les
eouehes oontournent en s'infléchissant les nombreuses eonerě

tions: dans les niveaux supérieurs de la zone IX apparaíssent
en masse les bryosoaires. On retrouve les měmes pběnoměnes

en Bohéme dans les assises gréseuses du bassin de l' Jizera,
-oů on eonnait aussi, au sommet de la zone IX (IXd) les »eou
ches a bl yozoaires« remarquables par leur richesse en ees
fossiles.

La z o u e X de Boheme d a n s l e bassin Anglo
P a r i si e n,

SUl' la zone IX reposent les couehes plus jeuncs dli Cré
taeique de la Bohěme que noru; avons nommées zone X et que
nous avons divisées de haut en bas ell horizons suívants:
Xd = Zone a Inoceramus Cuvieri ďaprěs Se h I li tel' ou

Zone a 'I'erehratula semiglobosa d'aprěs Lam ber t.
Pour eertains géologues, c'est la baso du Sénonien (Lam-

bert) , pour ďautres - le -ommet du Turonien (Sohli.iter).
Xc = Zone II Seaphites Geinitzi supérieure.
Xb = Zone II Seaphites Geinitzi moyenne,
Xa = Zone a Seaphites Geinitzi inférieure.
Ces horizons Xabc appurtiennent au Turonien supé

rieur et sont désignés par S chl ii tel' eommo zone a Hetéro
eeras Reussianum.

Bar r o i s, dans SOli oeuvre »Mémoire sur le terrain
erétacé dC'S Ardennes pU'.«, avait divisé en IRiS notre zone X
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de la facon suivante (Z ahá 1k ll: Die Sudet. Kreidef. l,
Tab. 1,3):

Xd = Zone II ~hcraster cortestudinnrium.
XbfJ + c = Craie de Vervins a Epiaster brevis.
Xba = Zone a Holaster planus (Chalk rock}.
Xa = (faussement) Zone II Terebratulina graeilis 11

Homery.
Le8 zones Xba + XbfJ + C sont uppelées par Burrois As

sise li Mieraster breviporus, 11'8 zones depuis Xa jusqu'a Xd
sout attribuées au '1 ur ouieu supérieur,

Dans III, earte g:'ol. dét, 18~li (F', :.ll. Rouen) , 1l01S horizons
sont déterminés ďune f'acon semblable, muis Xa n'e•st pas men
tiOIIJ\é :

Xd = Zone 11 Micrastcr eortestudiuarium.
XúfJ + c = Zone II Seaphites Ol'iIÚtzi.
Xha = Zone a Holaster planus,
}<~n A II g ll' t e r r e, 11'8 horizon•s de notro zone X sont

défini« ordinairement comme suit:

Xd = Zone II Micrm-tor cortestud, supérieure 1S' .
"'I ......" Mi . fr enonien." ~ sup. + ."c = zon« a " rcrnster oortest. lil 'J

Xb inf. Xba ou bien Xb,( ot 1('15 assises un peuI
plus é!pv('('" dum; la :,úl'ie: Zonc a Ho-j .

Turonien
laster planus, c-á-d, Chalk rock f •.

v tl' tót d '"b' f ., I li . I superreur..\ll ('S P Ukl' tantot u1U~.' III 0' tantót a a innte
entre IX pl Xb inférieur, J

Lorsque, Pll lSi6, Bar r o i s avait publié I'ps étudos sur
le Crétacique nnglais dans l'oeuvre intitnléo: "R.l'eJlPrClICS sur
le terrain c-rétaeé«, il tí'wm\it de Sl' rapproeher dl' ln elassifica
tion des géologue... anglais et rattaohait aussi les zonos Xh sup.
+Xc + Xd a ln zone a Micraster eortostudinarium, pt donl'
aussi au Sénonien. Plus tanl, PU ]Hi8, jl pla<;lI. Xd dans le Tu
ronien, oomme nOUE l'avons déja dit plus haut.

Lps assises Xd + Xc + Xb sup. -ont uttibuéi« égnlomont
au R('IIonien (Upper Chalk) par les auteurs suivnnís: L a k P

et R a s t a II 1922, G fl i k i P ]~]Oa (Chalk nf Dovor) : au con
traire, \V o o d s 19]3 rattache ces mémos couchcs au Turonu-n.

H é her t donno unl' autre classif'ication des nssisos cn
question:
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Xd = Craie a silex a Mie.raster oorte8tudina.rium, 15 m,
Xb sup. + Xc = Craie a nodules silieeux a Holaster

planus, 10 Dl.

Xb infér. = Chalk rock de Wh i t a ker, 6 Dl.

Pour S c h 1 li t e r, en .Allemagne, Holaster planus appa
rait »in grosser Individuenzahl« dans la zone IXa et la zone
Xabc. Mieraster eortestudinarium earaetérise, selon lui, la
zone Xabc.

Dans le Crétaeique de la Bohéme, Holaster planus et
Mieraster cortestudinarium sont oaraetéristiques pour les zo
nes Xb, Xc, Xd.

Plusieurs géologues, p. ex. Bar r o i s et W o o d s, eom
parent 111. zone anglaise a Holaster planus ou le Chalk rock
Xa + Xb inf. avec III. zone westphalienne a Scaphites Geinitzi
de S c h 1li tel' (Griinsandstein Xa + Xb inf.). C'est juste. Ce
pendant, il oonvient de rappeler qu'en Westphalie ce n'est que
III. partie inférieure de III. zone a Scaphites Geinitzi Xa + Xb
iuf. qui a été déf'inie comme zone a Seaphites Gein, et que la
partie supérieure Xb sup. +Xc était réunie la-bas a la base
dl' 111. zone a Inooeramus Uuvieri. Passons maintenant a UTl

apereu sommaire des différents horizon« de la zone X.

zo II e X«,

L'horizon Xa, auquel appartiennent les assises inférieu
res de la zone X, et qui est trěs caractéristique ehez nous en
Bohéme, oů son épaisseur atteint environ 1m, a génáralement
éehappé a l'attention des géologues anglais. La zone Xa est
trěs bien représentée sur III. eóte méridionale de l'Angleterre
dans III. Worbarrov bay oů sa puissanee est de 1 Dl 08 cm; elle
est placée ici a la base de 111. zone il. Holaster planus, D'aprěs

Bar r o i s, on y distingue, de haut en bas, les lI6SÍBeS sui
vantes:

Xa3 = Nodules phosphatés verts extérieurement 0,05 Dl

Xa2 = Craie trěs dure, d'un blanc grisfitre . 1 Dl

'Ierebratulina graeilis Schlt,
Spondylus spinosus Sow.

Xal = Nodules phosphatés varta II l'extérieur 0,03 Dl

En Bohéme, p. ex. II Koštioo, puis dans le Nord de la
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France prěs de Homéry, cet horizon est également caractérisé
llar III présence de Terebratuliua gracilis, les nodules phospha
těs et les fossiles; de rněme, beaucoup de eouehes ont une cou
leur verte dul' a la glaueonie.

Ailleurs, p. ex. a Bt"t'r (Angleterr«) , Oll ne oonnait qu'une

partie de cette zone représentée par une
A rgile gris noirátre . 0,02 m.

qui t·~t phl~e a la limite des ZOUI'8 JX et X.

Dans ll' facies Iittoral dl' ta zono XII, au-tlela de Ll' Man"
"1'i" dl' Yilledieu, appnrait ll' calcairo dit »dur« puissant dl'
! lil. T'~1l Bohéme, on pout égall'lIH'nt recounnitre Ull faeies ana
logue rcprésentě par le calcaire a hippuritos II ?;ižklOlvé pole
prěs df' Bělina dont l'ěpaisseur attr-int ~ m RO r-m.

ZOUl' Xba e t z o n e Xb i n f é r i e u ro.

La ZOUl' Xba forml' lm AlIglptcrn', p. ex. a Berr, des
roohes dnres, des assises oonstituées de r-ruit- blanehátre ou
jnuu- ďuno épai-seur dr 2 mala baso de ln zouo Xb. Nous
l'avons ()hsprvée eu France avervins, Oll pile est eonnue sous
ll' nom (].' »Roe dl' Ypl'vins«, et oů son nspoct ('st ll' tneme et
>011 épaisspul' 2 m; c'ost égnlenu-nt h' e'l' en Bohéme pr;'s de
Koštiee, oů plic est puissanto dl' 1 m.

Wh i t a k ll' r signalo II Folkestone dans la partie iufé
rieure de notre zone Xb lil' »C1uIJk rock« d'une puissanee de
6 m. Cet horizon r-omprand non seulement Xb" (:2 m), mais
aussi les assises supérieures que nous englobons ensemble ave«
Xb" SOlIS It' nom de Xb i II fér i l' u r. Les géologul's anglais
..t Bar I' o i s děsigncnt ('to;; eouches erétaeées dures formant
des rochers - c'est-á-dire Xba ou :Kb inf. - oomme zone
aHolaster planus parce qu'ils y trouvvnt l'espěeo H. planus
PIla rapportent góuéralement au sommet du Tnronieu: ninsi
font p. ex. L a k e, Ra" t a II, G c' i k i o, Bar r o i s 1876.
Xéaruuoins, H é b t' r t a trouvé l'espěce H. planu" daus un
niveau plus élevé, dans Ir-s oouehes :Kb sup. + Xc (lO m tll'
pnissaneo}, et a défini pill' oonséquent {'ps n;;sist's supérieures
dl' IO m cll' puissanco oomme ZOTlI' ii Holustor planus.
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z o u e Xh s u pér i eur e + z o n e Xc.

La oů nous avons pu séparer dans les eoupes cet horizon,
oommep. ex. prěs de White-l\ore (1;) m) ou a F'olkestone
(lU III), nous eonstatons qu'il se présente sous forme de craie
blanehe moins cohérente, tendre, a silex uoirs, Les géologues
anglais, p. ex. U e i k i e et R a s t a II mpportent cescouches,
ensemble avec 111. zone Xd a la zone a Mieraster cortestudina
rium en la plaeant a la base du Sénonien.

Les assises Xh SUlJ. + .xc sont i cprésentées en Bohéme
par des marnes ealcaires grises contenant beaucoup de fos
siles; les espěees sont les měmes que dans Xb inf., mais en
plus petit nombrv, et les couehes sont moins riohes en ealcaire
que Xb inf',

z o u I' Xd.

C'est une oraie blanehe, dure a silex noirs; elle rappelle
son équivalont .xd I'U Bohéme daJLS les régions marneuses (Ro
hatee, Nebužely etc.), A White-Nore, les assises en question
atteiguent une puissanee de 28 m, a Folkestone 15 m, Comme
en Bohéme, oe niveau est »caractérisé par une grande abon
danec ďInocérames« (G I' o s S o u v I' e: La craie sup. I, 274).
I )al1s le HUedohoi'í dl' lu Bohémo, la puissanoe de eette zone
atteint généralement 30 m. La plupart des géologuos, surtout
los Anglais, la place dans le Sénonien.

Le sornmet de la zone Xd (qui est le dernier terme exi
stant dans le Crétacique de la BoMIlIe) est représenté dans le
bassiu ..ulglu-l'al isien pell' la zoue II Mieraster coranquimun
(XI) formée de craie blanehe oontenant des ~llex on lits de
fJO cm et mihne de 1 m de puissanee: oe niveau se distingue
dono notablemont de la zone Xd.

La p u i s s a n c e d u 'Lu r o n i e u et d u Sénonicn
ainsi que de leur différentes zones dans le bassin Anglo-Pari
sien et en Bohéme est passée en revue dans le § 4.

Les Lo s s i l e s i m p o rt.a n t s des zones YIll-Xd en
Angleterre sont eités dans ll' § 5. '

Pour pouvoir comparer les ooupes des zones XIll--Xd
dans ll.' bassin Anglo-Parision avee les coupes de ces zones
eu Bohéme, nous donnons toute une série de profils: en pre-
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niier lieu, des ooupes passant par LI.' Mans, Villedieu et La
Perche. On les trouvera, pour la plupart a.vec des explica.tions
en laaJglle franeaise, dans les § 9-12. La liste des fossiles est
donnée dans le § 14; nous la complétons en indiquant lesquel
les des espéoos se reooontrent dans la měme zone dans ll.' Nord
de la France, en Belgique, Allemagne, pn Angleterre et en
Bohémo.

(Suite dans ll.' vol. V, partie 5.)


