Nowe odkrycie w krach mezozoicznych w okolicach Łukowa
i jego znaczenie dla promocji geoturystycznej regionu – patrz str. 706
New discovery in glacially transported Mesozoic rock masses at Łuków (eastern Poland),
and its importance for the geotouristic promotion of the region – see p. 706
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Ryc. 5. Wykop w Gołaszynie – część środkowa: powyżej czerwonych iłów triasu leżą brązowe oraz szare piaski i piaskowce
środkowego keloweju, które są z kolei przykryte ciemnoszarymi
iłami wyższego keloweju

Ryc. 6. Wykop w Gołaszynie – część północna: powyżej ciemnoszarych iłów keloweju (widocznych także w stropie sukcesji
na ryc. 5) widoczne są nasunięte glacitektonicznie czerwone iły
triasu

Fig. 5. Excavation at Gołaszyn – middle part: the Triassic red clays are overlain by brownish and gray sands and
sandstones of the Middle Callovian, and the succeeding
gray and dark-gray clays of a higher Callovian

Fig. 6. Excavation at Gołaszyn – northern part: the Triassic red
clays are glacitectonically overthrust on the Callovian dark-gray
clays (the latter are seen also in the upper part of the succession
in Fig. 5)

Ryc. 7. Czerwone iły triasu (z prawej) i ciemnoszare iły keloweju (z lewej) wydobyte z wykopu w Gołaszynie. Wszystkie
fot. M. Krzeczyńska
Fig. 7. Red Triassic clays (on the right), and dark-gray Callovian clays (on the left) derived from the excavation at Gołaszyn.
All photos by M. Krzeczyńska
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Zdjêcie na ok³adce: P³yta piaskowca z faun¹ ma³¿ów œrodkowego keloweju z wykopu w Go³aszynie – zobacz artyku³ A. Wierzbowskiego
i in. na str. 706. Fot. M. Krzeczyñska
Cover photo: A slab of the Middle Callovian sandstone with bivalves from excavation at Go³aszyn – see article by A. Wierzbowski et
all on p. 706. Photo by M. Krzeczyñska

