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DETAILPROFIEL VAN RET PANISELIAAN TE ZEMMERSAKE.
M. GULINCK o

Wij hebben destijds een beschrijving gegeven van een profiel van het
Paniseliaan, te Zemmersake (•).

Ook de kleiformatie die de grens vormt.

tussen het Paniseliaan (Plm van de geologische kaart) en het Ieperiaan
s.s.,was er zichtbaar.
In vermelde publicatie, hebben wij slechts een detail van daze kleiformaties

weergeg~ven.

Aangezien bier zeer merkwaardige sedimentatiestructuren, in uitzonderlijk gunstige omstandigheden zichtqaar waren, hebben wij geoordeeld d.at al
de waargenomen details mochten bekend gemaakt word.en.
Onder een zachte zandsteenbank, (e), vindt men achtereen volgens :
(f)

zeer fijn gelaagd zand, dikwijls met gekruisde gelaagdheid.
calaties van dunne lenzen of gerolde brokken zeer zware klei.
schillende

sporen van graafd.ieren (t).

InterVer-

Ook enkele "slumpach-·

tige" storingen (profiel CD) •

(g) : een d.oorlopende laag

zwar~

klei, zeer sterk gebioturbeerd.

(h)

een zand en kleicomplex zoals (f).

( i)

een sterk geravineerde kleilaag met zelfde structuur ala in (g).

--------------------------------------------------------------------------(•).M. GULINCK.- Une coupe dans le Paniselien inferieur en Flandre orientaleo
Bull.Soc.Belge Geologie, t. LXI, 1952, pp.273-277.

2.-

Wij menen dat deze structuren wijzen op een tenminste plaatselijk "Wadden" - lCarakter van de sedimentatie bij de overgang
s.s.-Paniseliaan.
N.B.- Volgorde der profielen, van boven naar onder :·
profiel BC

I

AB

I

CD.
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e: zachte zandsteenbank
h.f: fijn gela'agd zand met dunne kleilaagjes en kleibrokken
t:

tubulaties

i

f)

h

g,i: zandige klei sterk gebioturbeerd
A

D
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