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występuje

braunit, karyopillit oraz dolomit. W strefach krzemianowych liczne są stromatolity; onkoidy; kolce jefragmenty krynoidów oraz skler'yty strzykw, a w składzie mineralnym dominuje braunit oraz karyopillit.
Powyżej ławicy manganowej występuje kompleks wapieni i łupków ilastych (do 40 cm miąższości). Łupki
(zawartość TOC sięga 1,5%; do 9% Fe) zawierają liczne minerały illitowe (illit oraz illit-smektyt) oraz zespół
minerałów mieszanopakietowych podobny jak w poniższych łupkach. Analiza palinofacjalna wykazała obecność jedynie amorficznej materii organicznej i całkowity brak palinomorf.
Omawiane utwory manganowe są efektem aktywności podmorskich źródeł hydrotermalnych zasilanych
geofluidami bogatymi w Mn, a także Fe i Si. Świadczą o tym: (i) liczne stromatolity i onkoidy związane
z chemotroficznymi organizmami tworzącymi maty mikrobialne w rejonie źródeł, (ii) obfitość szkieletów
osadożerców Ueżowce, strzykwy), dla których maty stanowiły źródło nutrientów, (iii) liczne sylifikacje w tym
kompleksie oraz w wapieniach krynoidowych go podścielających, (iv) obecność wielu minerałów wskaźnik
owych dla środowisk hydrotermalnych, (v) separacja żelaza od manganu, (vi) znikomy udział Ni i Cu w omawianych utworach i (vii) występowanie utworów noszących powyższe cechy jedynie na bardzo ograniczonym
obszarze. Można sądzić, że działalność hydrotermalna pozostaje w ścisłym związku z tektoniką synsedymentacyjną, ponieważ aktywne w tym czasie uskoki ekstensyjne stanowiły dogodne drogi migracji dla geofluidów,
Omawiane utwory są unikatowe przynajmniej w skali jednostki kriżniańskiej i z tego względu wydają się być
szczególnie interesujące.
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Dość znaczny udział w profilu jury środkowej Kujaw stanowią czarne, bez strukturalne łupki ilaste, z konkrecjami marglisto-syderytowymi oraz spirytyzowaną sieczką roślinną. W niektórych odcinkach profilu
obserwuje się ponadto faunę małżową, otwornice i małżoraczki. Utwory tego typu tworzą miąższe kompleksy w aalenie górnym, znacznej części bajosu oraz dolnym i naj niższym środkowym batonie. Znaczenie dla
interpretacji środowiska sedymentacji utworów jury środkowej w badanym rejonie ma określenie stopnia
natlenienia wód dennych w basenie sedymentacyjnym. W tym celu wykonano:
1. Analizę paleoekologiczną otwornic bentonicznych na podstawie składu gatunkowego, stosunku otwornic zlepieńcowatych i wapiennych, rozkładu frekwencji poszczególnych morfo grup oraz analizy przypuszczalnej strategii życiowej najczęściej występujących rodzajów otwornic bentonicznych.
2. Interpretację skamieniałości śladowych - przeanalizowano następstwo łupków ilastych i utworów
mułowcowych całkowicie zbioturbowanych przez Chondrites targionii.
3. Przeprowadzono badania geochemiczne - zmierzono procentowe zawartości węgla organicznego
(TOC), siarki i żelaza w iłowcach, na podstawie których obliczono wskaźniki geochemiczne Corg;lSpirytowej
oraz pirytyzacji DOp, wykorzystywane do określenia poziomu tlenu w wodach dennych zbiornika sedymentacyjnego.
Wszystkie zastosowane metody dały zgodne ze sobą wyniki, wskazujące, że wody denne zbiornika
morskiego późnego aalenu na Kujawach były co najmniej silnie dysoksyczne, niekiedy nawet anoksyczne,
a dno było praktycznie niedostępne dla fauny bentonicznej. W bajosie, a następnie we wczesnym batonie,
wody denne zawierały coraz więcej tlenu, stając się stopniowo średnio i słabo dysoksyczne, aż do natlenionych. Jednocześnie następowała stopniowa kolonizacja dna basenu, Jednak sam osad, nawet w okresach
pełnego natlenienia, poniżej głębokści kilku centymetrów, pozostawał nadal niedostępny dla infauny.

