
the Buntsandtstei.n deposits; are ovedain by Creta
. ceouS' seddments, at Bytów and Pasłęk by low'er 
Ke~er ones and at Bartoszyce and Gołdap ·by sedi
meri1ls 'Of vardous Jurassi-e membens. 

.PE310ME 

Mo~H()CTb necTporo rrec'łaHHHa Ha TepplłTOplłlł . Ce
BepHołl: llonbWił . HOne6neTCR B npe.rtenax OT 300 ):(0 
500 M. B ą>a~HanbHOM OTHOWeHiłlł OH ii.HanOI'Ił'łeH ne
CTPOMY nec'IaHHHY JlHTOBCHoro nporH6a. 06HapymeHbi 
3J(eCb aHanom HeMaHCHOil: Ił liOnOłłCHOil: Ceplłlł BeT
ny>KCHOI'O Rpyca (HiłmHiłłl: necTJ)biłl: necą:aHHH). HeMaH
.cHaR ceplłR npeJ(CTaBneHa Hlłplllł'łHO-KpaCHblMił aprlłn

nlłTa.Mił, anespomiTaMił li nooą:aH1łłta.'Mli c 6onburnM linli 
MeHbWHM HOnli'łeCTBOM li3BeCTHRHOBbiX npocnoeB 
li IBHniO"łeHH·fi I'HIIICa C a'HrHJ(plłTOM. 

llonoHcHaR cepliR B OCHOBHOM cno>KeHa HpacH6-6y
pbiMli aprlłnnliTaMił C npocnOHMił aneBpOnlłTOB li nlłH-
3aMił oonHTOBbiX li3BecTHRHOB. BcTpeą:aiOTCR 3Jtecb TaK
me .BKniO'IeHlłR rlłliCa Ił aH·I'liJ(pliTa, liOnHOCTbiO OTCyT
CTByiOi.IJ,Iłe nHWb B ron.rtane. · Bepxli aTołl: ceplili BO Bcex 
onHcbiBaeMbiX cKBa>KHHax cnomeHbi B3alłMHO nepecna
HBaiOIIUłMliCR a"PI'IłnnliTa.Mli Ił aneBPOnliTaMli. nHWeH
HbiMli BHniO'łeHiłfi aHI'liJtplłTa Ił rrpocnoeB li3BeCTHRKa. 

Ha Hefi nos~eMeC'liHo aaneraeT cepHR, HOTOpaR no cBo
eMy pa3BliTHIO OTnli'łaeTCH OT BbłilleOliHCaRHbiX HeMaH
CKOO Ił nonOHCKOil: ceplłlł li COOTBeTCTBYIO~aR, BepOHT
Ho, cpeJ(HeMY neCTPOMY neC'ła.HliKY. 3Ta cepliR Ha3Ba
Ha a'BTOPOM BapiMiłHCKOfi . . llocne OTnO>KeHiłR BapMliH
CKOfi ceplłli Ha BCefi TepplłTOplłlł 'IIOCne.rtooan J(OJII'O
BpeMe<HHblil: ce.rtHMeHTa~liOHHbiłl: nepepbiB. B JI.eM6opKe 
Ha o6paaooaH1łRX necTporo nec'iaHliKa aaneraeT Men. 
B BbiTOBe li llacn3HKe - HlimHHłl: Helłnep, B. BapTo
tlllłUax li fon.rtane - pa3nlł'łHble 3BeHbR IOpbi, 
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STRATYGRAFIA KAjPRU W OTWORACH GORZOW WLKP. IG l 
ORAZ SULECHOW IG i . 

W NAWIĄZANW DO STRATYGRAFII KAJPRU NIEMIECKIEGO. 

O SADY KAJPRU w Gorzowie Wlkp. d Sulechowde 
stanowią na obszarze Polski serię o ·pełnym wy

kształceniu. Wynika to z połażenia tych otworów 
mniej więcej w centralnej części triasowego zbior
nika. sedymentacyjnego. Miąższość tych utworów 
w Gor.zawie WHąp. WYIJlosi 360,7 m, rw Sulechow:ie -
.366,5 m. Zbliżona miąższość i ,podobne wylkształcenie 
pozwalają przeprowadzić prawie w całej tej serii 
dokładną korela,cję. Stratygrafię kaj,pru oparto wy
łącznie na charakterystycznych cechach litologicżnych, 
ponieważ brak tu jakiochkolwiek przesłanek fauni
styczny,ch. Makrofauna jest bardzo nieliczna i nie
charakterystyczna, a mikrofauna jaik dotychczas nie 
wyznacza żadnych .poziomów przewodnich. Ponieważ 
kajper w tych otworach ma zbliżone wykształcenie 
do kajpru niemieckiego, Z81Stosowano podział straty
graficzny niemiecki, nawiązując do profili kajpru 
z okoLic połudnliowe~ HallOWieru • (2) i struktury 
Marnitz (4). 

Dla przejrzystego pokazania pewnego podobieństwa 
w wykształceniu litologicznym kajpru polskiego 
,i niemieckiego załączam tabelę, ~tóra .przedstawia 
w skrócie litologię i miąższość poszczególnyoCh oma
wianych tu profili kajpru. 

Osady kajpru w obydwu werceniach można po
. dzielić na dWiie części, różniące się ch81'akterem se

dymentacji: 

l. Kajper dolny 
2. Kajper g~rny 

KAJPER DOLNY 

Bezpośrednio na · zlepie muszlowym należącym do 
górnego ·wapienia muszlowego leżą utwory kajpru 
dolnego. Najniższą część kajpru w otwiOrze Gorzów 

· W.lkp. IG l stanOWii 1,40 m miąższości seria iłowców 
·ciemnoszarych z oHwkowym odcieniem, miejscam!l 
piaszczystych z soczewkami jaśniejszego mułowca. 
Wyżej leżą ,piask.awce .szaa-e, dl!"obnoziarni.<ite z ,ilau

konitem, obfitym detryrt;em flory, niekiedy ,z konkrec
jami :pirytowymi o średnicy doclhodzącej do 1,5 cm 
i drobnymi przekątnymi lairlinami mułówca. Fias
kowce łupią się płytkowo. · Miąższiość ich wynosi 
5,87 m. · · · · 

• HanpWer rozumie się jako prowincję·, a nie m iaSto. 
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W Suiechowie temu odcinkowi odpowiada zbłiżona 
. wykształceniem, lecz grubsza seria składająca się 
z: 8,5 m odcinka mułowców szarych zwięzłych, 
z wkładkami piaskowców dJOlomitycznych ze szcząt
kami nieoznaczalnej fauny, z wkładką iłowca ciem
noszarego z nieliczną fanmą i resztkami ryb oraz 
z 12,2 m odcinka tpi81Skiow<:ów drobno-li śreidnioziar
nisŁYch. jasnoszarych z florą i wkładką mułowca 
szareg10, ciemnoszarego z laminami iłowców d pias
kowców. Utwory te w obydwu otworach odpowiada
. łyby w podziłiłe niemieckim poziomowi doln-ego pias
kowca · iłow'ęgli, do którego są Zlbliżone wykształce
niem,' 

.Drugi z kolei jęst poziom dolomitu głównego. W po
łudrti.owym Hanowerze dolomit główny WY'kształco
ny jest ~ÓŻtllie - od wapienia, marglu dolomityczne
go z Obfitą fauną do iłowców z · :rńarglem ilastym, 
niekiedy nawet z dużą zawartością piasku. Miejscami 
poziom ten wyklinowuje się całkowicie. Ze względu 
na tak różnorodne wykształcenie tej serii, różną 
m1ążSZ<l6ć i podobną litologię do następnego poziomu, 
którym jiE!St dolny pstry margiel, me byłQ lllieatety 
możliwe . dokładne wydzielenie tego poziomu tak 
w Gorrowie, jak i w Sulechowie. Cały niżej podlany 
odcinek załiC7JCmo do dolnych pstrych margLi i do 
dolomitu główriego jednocześnie. Nad utworami zali
czonymli · dlo dolnego piaskowca iłowęgli w Gorzowie 
Wlkp. -wYstępuje szara i oHwkawoszara seria o miąż
szości . 11,23 m składająca się z nłułowców, iłowców 
oraz 'piaskowców drobnoziarnistych, z bardzo drob
ny'mi Wkładkami i soczewkami doloinitu. W piaskow
cu występuje w różnej ilości glaukion:it i d'ość obfity 
detry:t 1ZlWęglonej flory. Powy:ilej qpi>Sany.ch utworów 
leży .,..." 29-metrowa sel"ia iłoweowo-mułoweowa pstra, 
czerwono-'brunatna, zielonawoszara, miej11cami piasz
czysta lub dolomityczna z wkładką piaskowca drob
noziarnistego oraz dolomitu z nie<nn.aczaLną · fauną. 
W serii tej można spotkać drobne w:pryśnięcla picytu, 
konkrecje syderytu, niekiedY' sieczkę roślinną d szcząt
ki .. ry'b. W Sulec'howie nad utworami zaliczonymi · do 
dolnego piaskowca iławęg:bi znajduje się 38,95 m s-e
ria mułowca pstrego, niekiedy szarego, w spągu 
z wkładką żlepu muszlowego dolomityczneg-o l. cien
kimi soczewkami piiaskowców z flarą. W partii Śii."'d
kowej wkładki i soczewkł piaskowca z · florą są. licz
niejsze. 

W! otworze Gorzów Wlkp. IG l powyżej utworów 
:taliczonych do dolomitu głównego d. dolnych pstrych 
'margli występują ;piaskowce mułoweowe jasnoszare 



i piaskowce dlrdbnoziarnlste jasnoszare z do.§ć obfi
tym dietrytem zwęglonej flory i kanalikami robaków. 
Nad tym - iłowce plamiste. oliwkowozielone z czer
·wonymi skupieniarrli związków żelaza oraz mułow
ce piaszczyste, zielonawoszare i czerwono-brunatne·, 
miejscami pstre z plamami i konkrecjami żela7Ji.sty
mi. Miąższość tych utWiorów wynosi 14,3· m . 

W Suiechowie odcinkowli temu odpowiada S-metro
wej miąższości warstwa ;piaskowca z. konkrecjami 
żelazistymi oraz leżąca nad nią 10,9-metrowa ser·ia 
mułowcowo-ilasta, miejscami także z czerwonymi 
kionlm'ecjami żelarz:istymi. Utwory te odipQwdadają głów
nemu piaskowcowi .ił<>węgli. Należy podkreślić, że 
czerwone piaszczyste buły żelaziste są bardzo cha
rakterystyczne dla głównego piaskowca iłowęgli z po
łudniowego Hanoweru i okoli-cy, gdzie występują po
jedynczo lub w skupieniach S!Prawiających wrażenie 
pokładu. 

Gorzów IVII<p.JGI SulechdwJGI pd..llanni:YweT Str.Mamitr 

~ t;l r;f . 
~8 L.:_Jg L....::_j10 

Zestawienie profili kajpru. 
1 - iłowce , 2 - mułowce, 3 - piaskowce, 4 - dolomit, . 
5 - gips, 6 - anhydryt, 7 - margiel, 8 - ·piasek, 9 - fauna, 

10 - flora. 

Correlation Of the Keuper PTOfiles 
1 - claystones, 2 - siltstones, 3 - sandstones, 4 - dolo
mites s - gypsum, 6 - anhydrites. 7 - marl, 8 - sand, 

9 - fauna , 10 - flora. 

W Suiechowie w st.ropie kajpru dolnego zaliczonego 
do górnych pstrych margli jest doskonale rozwjnięty 
.poziom d<>lomitu grandcznego. Wyznacza on granicę 
mi~y kajprem górnym a . dolnym. Miąższość tej 
serii WyiliOSi 21 m. Składają · się na ndą iłowce w dole 
plamiste, w górze · szare d ciemnoszare, z ba.rdz.o liicz
nyrrli Wkładkami dolamitu jasńobeżoweg<>, miejscami 
re źle zachowaną fauną oraz cienlcimi. żyłkami 
i Wpryśruięciami anhydrytu. W Gorzowie Wllqp. brak 
jest wśród górnych pstrych margli typowo wykształ
conego poziomu <liolomitu griłlllicznego. Jego brak 
w tym . wiercendu stawia granicę między kajprem 
dolnym a górnym pod znakiem Z.a!pytania i dlatego 
granicę .postawioną na głębokości 1619,25 m' UIW'aża 
się za umowną, poddając ją . jednQCZeśnie dyskusji. 
Miąższość górnych .pstrych margH w Gorz.OWi~ Wl'kp. 

wynosi 28,95 m , składają się one z iłowców zielonawo
szarych, czerwon<>-br:unatnych dolomitycznych, w stro
pie z 1,5 m wkładlką dolomitu .z iłowcem, ze szcząt
kami · ndeoznaczalnej fauny. W serii tej wyst~ują 
sporadycznie soczewkil margli dolomitycznych, wpryś
nięcia i żyłlcl anhydrytu. 

KAJPER GóRNY 

W otworze Gorzów Wlkp. IG l miąższość kajpru 
górnego wynosi 2'10,2 m. Nad iłowcami należącymi do 
górnych · pstrych mar.gli leży 76,35-metrowej miąż
ISZO~i seria iłowców dolomitycznych pstrych i zie
lonaw~arych z licznymi wpryśnięoiamd i wlkładka
mi anhydrytu oraz z bardzo licznymi soczewkami 
. i wkładkami marglu doLomity-cznego ze szczątkami 
ryb. Naj·większej miąższości wkładka anhydrytu wy
stępuje w stropowej partii i wynosi 1,8 m. W stropie 
występuje 1,7 m marglu dO'lomity.cznego ze szcząt
kam·i ryb, drobnymi wpryśnięciami anhydrytu. Cały 
lten kom,pleks należy do serti .g~psowej dolnej. Serię 
gipsową dolną <>d serii ·gipsowej górnej oddziela 
26,82 m piasklo!wlca drobno i śretdnioziarni.stego szaro
głazowego z detrytem roślin~ W stratygrafil Od\PO
wiada on poziomowi .piaskawca tnzcinqwego. 

Powyżej zwartego ~om·pleksu piaszczystego, nale
żącl!!go do piaskowca trzcinowego, występuje seria 
mułowców piaszczystych pstrych z wkładkami iłow
ców, piaskowców z wpryśnJi~ciatrli i żyłkami anhy
drytu oraz pojedynczymi szczątkami flory i ryb. Miąż
szaść tego odcinka wynosi 49,7 m. 

Podlobnie wykształcone utwory występują na struk
turze Marnitz, gd7lie . zaldcżone są jeszcze do !pias
kowca trzcinowego, a .różndą się od serii z Goroowa 
WiJkip. brakiem wpryśn.oięć i żyłek anhydrytu li zolaczi
me :rnndejszą miąższością. Czy słUszne jest zaliczanie 
tego 49,7 m odcinka do piastrowca trzcinowego czy 
też do serii gtpsoW'ej gómej, rozstr.zy,gn.ie zebranie 
większej il~i materiału z wierceń. 

Wyżs~y odcinek ser.ii gipsowej górnej charaktery
zuje się występowaniem iłowców czerwono-brunat
nych, ceglas tych z wpryśn:ięclamd i wkładkami an
hydrytu w stropie - osiągając miąższość 3,5 m -
oraz nielicznymi mułowcami. Na głębokości od 1~19,8 
do . 1430,8 m spotyka się kilkucentymetrowe wkładilcl. 
iłowców z drobnym żwirkiem, w kitórego skład WICho
dzą okruchy mułowców, iłowców żelazistych, mąrgll 
dolomitycznych oraz wapieni słabo obtocoony.ch. Po
rziom ten jest dość charakterystyczny ł ~tarza się . 
w IPOdOibnej sytuacjd w otW'Ol'IZe Sulechó;w. 

Miąższość kaj-pru górnego w S ulechowie wynosi · 
270,6 m. Granicę miiędlzy :kajprem dblnym a górnym 
w wierceniu Sulechów IG l wyznacza dolioonit gra.~ 
niczny, który jest tu dość dobrze wykształcony. 

Pdnad HOWICami z dolomitem należącymi do kajpru 
dolnego występuje 20,6 m iłowca diolomityczneg<> sza
rozielonego z wp.ryśnięciami i cienkimi żyłkami an- . 
hydrytu . oraz kilkucentymetrowymi wkładkami do
lomitu. Wyżej są to . przaważnie iłowce szare, ciem..: · 
IliOSZare, miejscami brunatno-czerwone z bardzo :licz
nyrrli wkładlkami i wpryśnięciami gipsu oraz nie
kliedy mułowce (71,1 m). W stropie występuje 1;5 m 
iłowc;a· ciemnoszarego, miejscami mulastego z bar~ 
obfitym detrytem fauny małżowej. Anoplophora let
tica. Q u e n s t ., Myoconcha gastTOchae"rUb . D u ri :ker. 
Podobnde jak w Gorzowie Wlkp., tak i Sulechow.ie 
kaj per górny jest · rozdŻielony :na serUę gipsową dolną 
i górną .przez poziom piaskowca trzcinowego. Miąż- . 
szość jego w Suiechowie wynosi 25,0 m. Są to .pias
kowce oraz mułlo~ piaszczyste jasno i oiemnosza.re 
z dość liczną zwęgloną florą, ndekiedy spirytywwaną. 
Wyżej leżące :mlułowce o miąższości 40,5 m są barwy 
brunatno-czerwonej często z fioletowymi plamami, 
miejscami wykazują znaczną zawartość piasku, za- · 
wierają kilka wkładek piaslrowca bardzo drobnoziar
nistego, marglistego, jasnoszarego, Spioradlycznie. 
z wpryśnięciami gipsu. Seria ta jest zbliżona wyk~ 
ształceniem dlo utworów ze struktury Marn'itz, po
dobnie jak i w Gorzowie Wlkp. 
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WYKSZTAŁCENIE KAJPRU W OTWORACH: GORZOW WLKP. IG l, SULECBOW IG l 
ORAZ W PD. BANOWERZE I STRUKTURZE MARNITZ 

Stratygrafia l S! !Gorzów Wlkp. IG 11m l Sulechów IG l 

co ...... 
vS ...... ...... 

Iłowce szare i c. szare l 
dolomityczne oraz 
czerwono • brunatne, ..., 
pstre z nielicznym :=: 
marglem i mułowcem . 
Liczny anhydryt 
szczególnie w stropie. 

Iłowce, niekiedy mu
łowce szare . i pstre, 
dolomityczne z licz
nym gipsem w stro
pie. Soczewki i cien- . 
kie wkładki dolbmitu. 

--· -------------
Mułowce pstre, czer
w<>no-brunatne, sza
re, zielonawe z wkład-

t- kami piaskowców i "' 
~ iłowców. Sporadycz- o 

nie drobne wpryśn. ""' 
anhydrytu oraz poje
dyncze szczątki flory. 

Mułowiec pstry z 
wkładkami piaskow
ców b. drobnoziarni~ 
stych brunatno-czer· 
wonych i zielonawo
szarych z geodami 
wypełnionymi kalcy
tem. 

------- -----------------1--1--------~-------1---

"' ;.-. Piaskowce drobno i Mułowce c. szare i j. 
·~ ~ ~ średnioziarniste z <:> szare, miejscami pia-
~ .E! . ~ licznym detrytem .A' szczyste ze zwęgloną 
~ ~ ~ zwęglonej flory. W ~ florą. Piaskowce drob. 
'S. !l stropie piaskowce sza- ziarniste z florą i li-

rogłazowe. cznymi łyszczykami. 
--- -- ----=------------- ~ ----=-----=----"------1--

Iłowce dolomityczne 
pstre ·i zielonoszare z 
b. licznym anhydry
tem i wkładkami mar
glu dolomitycznego 
ze szczątkami ryb. 

Iłowiec szary z detry
tem fauny małżów. 
Iłowce szare, brunat-

t- . ne oraz mułowce miej
ci scami dolomityczne z 

gipsem niekiedy z an
hydrytem i drobnymi 
wkładkami dolomitu 
w spągu: 

pd. Hanower Marnitz 

Iłowce, mułowce 
czerwono-brunatne z 
gipsem i anhydrytem 
oraz margle wapniste 
białoszare z wkładka
mi iłowców. 

· Naprzemian piaskow
ce drobnoziarniste, 
mułowce z iłowcem 
n1ułowcowo-piaszczye· 
tym, pstre, w plamy 
i smugi. Piaskowce 
szarooliwkowe i bru
natne bogate w łysz
czyki z iłowcem. Spo
radycznie flora. 

Iłowce brunatne, cie
mnoszare ze zwęglo• 

~ ną florą oraz naprze
~ mian iłowce, mułow

ce i piaskowce z ob-
fitą florą. 

W stropie iłowce sza
re do C• szarych c~er· 
wono-brunatnych z 
marglem dolomityćź
nym z gipsem i anhy
drytem, niżej iłowce 
dolomityczne pstre 
z mułowcami, anhy
drytem i ze śladami 
fauny. 

Górny odeinek serid gipsowej górnej miążs:rości 
102 in jest ~budowany z iłowców brunatnych, cegla
stych z wkładkami mułowców tej samej barwy 
z. bardzo licznymi wpryśndęci.ami i .wkładkami glipsu. 
Na głębolkości 427,4-431,9 m występuje kilka den~ 
kich wkładek iłowców ze żwirkiem, podobnie jak 

·w Garzowie Wlkp. W stTopie kajl»'U górnego wystę-

dolomitów są liczne i tworzą po7Jiom dolomitu gra
nicznego. 

puje .seria ,..., 10,0 m gLpsów z wkłClldkami i przema
żarni iłowców. 

· Granica między kajprem a retykiem w wieree
niaoh Gorzów Wlkp. i Sutechów 7l0stała przeprowa
duma w miejseu, gdzie kończą się iłowce z wpryś
nięciami i wkładkan1i anhydrytów lub gipsów. Nie 
jest to gran1ea stTatygraficzna, lecz tylko lito--facjal
na, mająca zresztą swe. logiczne uzasadnienie, które 
dokładnie omówili A. Szyperko (4) i R. Dadlez (1). 

Tak wyglądałyby pokrótce litologia i podział stra
tygramiczny kajpru w otworach Gorzów Wlkp. IG l 
i · Sulechów IG L 

Sedymentacja na tY-m obszarze położonym w cen
tralnej części ówczesnego basenu jest, jak to wyni
ka z podanej wyżej litologii, dość jedlnostajna. Takie 
w1a1runkli sedyroen~yjne sprzyjały · osadzaniu się 
zbliżonych a n~ekiedy identycinych osadów :na znacz
nych przestrzeniach, umożliwiając przeprowadzenie 
stosunkowo dlokładnej korelacji między poszczególny
mi nawet odl€głymi otworami. Kajper dolny jest 
okreśem regresji morza wapienia muszlJOwego. W kli
macie stosunkowo wilgotnym W zbiOI'IllikU wodJn.ym 
osadzały się na ;przemian iławce ciemn<>szar~ ·· i oliw
kowe, mułowce naprzemianległe ~ pi~skowcam,i z glau
kroiitem li detrytem flory. Gdzieniegdzie spotyka się 
źle zachowaną faunę · małżów. ·w Go.rwwie Wlkp. 
sporadycznde spotyka się oienkle · wkładki i soczewki 
dolomitu, natomiast na południu monokliny pr~su
deckiej jak też i w otworze Sulechów IG l wkładki 
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W lrejjpr.ze górnym rw Sulec~ie 1i Gorzowie Wlkp. 
zaZI!lacza się IWyraźna trójdzielność rw wy.kształcenlu. 
Dolny i górny odcinek kaj.pru górnego charakteryzuje 
się osadami barwy przeważnie pstrej, czerwono-bru
natnej oraz licznymi skupiendami gipsu i anhydrytu, 
. co wskazuje na zmianę w tym okresie klimatu z wil
gotnego, jaki panował w k.ajlprze dolnym, na stosun
kiowQ guchy :I'Jbłiżony do pustyniowego. Te dwa od
cinltli kajpru górnego rozdziela okres tzw. "piaskow
ca trzcinowego" wykształceniem swym! zbliżonego 
częściowo do kajpru dolnego. Są to osady w GOrzo
wie Wlkp. .pfaszczyste a w Suiechowie ilasto-.p~asz
czyste z obfitą zwęgloną florą, wskazujące na k:liimat 
wlilgotny z większą ilością opadów. 
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Iłowce zielonawo-sza
re, czerwono-bru
natne, dolomityczne 
w stropie z 1,5 m 

~ wkładką dolomitu z ,... 
iłowcem i śladami fa- <N 

uny, sporadyczne żył- . 
ki anhydrytu. 

Iłowce j. szarozielone 
naprzemian z dolo
mitem, z wkładkami 
mułowców oraz z żył
ką anhydrytu. 

Margle pstre, niebies
ko-~zare, fioletowe, 
czerwono-brunatne z 
różną zawartością 
piasku, dolomityczne, 
wkładki białego pias
kowca dolomityczne
go, marglu wapniste
go z fauną, resztki 
ryb. --------------1--1---------- ---''---------

Mułowce zielonawo
szare i czerwono-bru
natne. Iłowce plami
ste oliwkowozielone 
oraz piaskowce mu-

Iłowce oraz mułowce 
szarozielone, pstre 
oraz piaskowiec b. 
drobnoziarnisty, ró
żowobrunatny i j . ...,. 

..., 'łowcowe j. szare i dro
;! bnoziarniste z detry

temflory. Licznekon
krecje żelaziste barwy 
ceglastoczerwonej. 

o- szary z mułowcem '""' 

:i li:::s:~~ko:r::~: ~ 

..., 
CN ·---ó 
~ 

Mułowce pstre i c. 
szare piaszczyste oraz 
iłowce szare i brunat
ne z wtrąceniami do
lomitu ze śladami fa
uny z wkładkami pia
skowców wapnistych 
jasnoszarych, miejs
cami brunatnych z 
detrytem flory i śla
dami fauny . 
Mułowce szare prze
chodzące w iłowce 
oliwkowe z wtrące
niami piaskowców. 
W stropie parocenty
metrowe wkładki do
lomitu. 

Piaskowiec · ~zary z 
oliwkowym odcie
niem, z detrytem flo
ry. 

t
Iłowiec c. szary z g 
oliwkowym odcieńiem 
z soczewkami mułow-
ca piaszczystego. 

SUMMARY 

żelaziste ceglasto-
czerwone. 

Mułowce pstre bru
natno-czerwone do
lomityczne z nieregu- · 
larnymi żyłkami do
lomitu oraz mułowce, ..., 
szare i j. szare z oh- j 
fitą florą, wkładkami · ~ 
piaskowców szarozie
lonych. Niżej, iłowce 
dolomityczne z okru
chami dolomitu oraz 
mułowce szare piasz- -
czyste w spągu z 5 cm 
wkładką muszlowca 
ze śladami małży. 

Piaśkowce bardzo 
drobnoziarniste, dro
bno i średnioziarniste, 
jasnoszare, szare z 
wkładkami i lamina
mi mułowców i szczą
tkami flory. 
Iłowce i mułowce sza
re i c, szare ze ślada
~ fauny małżowej. 

i o 

l 

Piaskowiec drobno- <N 

ziarnisty brązowy, -e 
niekiedy z odcieniem 
zielonym. Często wy
stępują żelaziste buły 
piaszczyste oraz re
sztki zwęglonej flory. 
Cienkie wkładki iłu 
piaszczystego. 

·Margle ilaste, miej
scami piaszczyste, 
dolomityczne, jasno
-szare . i czerwone. 
Wkładki wapienia do
lomitycznego. Szczą
tki ryb, fauna małży 
i obfita flora zwęg
lona. 

W a pień dolomitycz
ny z cienkimi wkład
kami marglu ilasto
-dolomitycznego oraz 
margiel ilasto-piasz
czysty z ławicami 
marglu dolomit. wa
pnistego 

Piaskowce z cienkimi 
płatami skrzemionko
wanych iłowców pia
szczystych oraz mar• 
gle piaszczysto-ilaste 
brązowe. Obfita fa
una małży. 

Iłowce częściowo do
lomityczne szare, bru
natnawe, zielonawe, 
fioletowe lub czerwo
ne z łyszczykami z 
przewarstwieniami ja
snego dolomitu i mar
glu dolomitycznego 
(ślady fauny). · 

Iłowce c. oliwkowo
szare i ciemno zielono
szare, niekiedy czer
wono-brunatne, wa
pniste z łyszczykami 
z Warstewkami· pias
kowca drobnoziar
nistego wapnistego 
z poziomami otocza
kowymi. Obfite szczą
~ki zwęglonych roślin 
1 niedające się okreś
lić szczątki małży. 

In relatian to the sediments of the whole area of 
Poland, the · Keuper sed:iments at Gorzów Wlkp. and 
Suleclhów present a complete developed series. This 
is due to the :position 9f these sedliments whdcb appro
:idtriately occur in the central part of tbe Triassic 
sedimentary Qasin. Tbi<:kness of these deposits amo
unts 3~0,7 m at Gorzów Wlk:p. and 366,5 m at Sule
cbów. Botb tbe simna.r thickness and. the litbolOgical 
develapment allow to perform an exact corxelation 
a.s concer.n.s the wbole series. Stratigraphy of Keuper 
ds base(I exclusively on the cha:ractel'listic litbological 

fea:tures, for tbe microtPalaeonto1ogical study made 
for tbe Gorzów Wlkp bore-hole did not give any 
posiiive resulits and such a •study fur the Sulechów 
bore-hole bas not been made up to now. 

Si:nce tbe Keuper deposi!ts dn tbese bore - boles are 
similarly develaped as tbose occul'll'.ing in Germany
the German stratigraphdcal subdivision bas been 
a:ro>lied during elaboration. In tbese localities botb 
the UJpper and the lower Ke1.11per series have been 
'Clistinguished. The upper Keuper, in tum, bas been 
subdivided .into upper gy.psum series, red sandstone 
and lower gypsum series. As concerns tbe lower Keu..: 
per, tbe following rboroizons have been determined: 
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upper variegated marl with bOl"dering d'olomite 
(Grenzdlolomit), malin s.an.dstone (Haupł.sandstein) !o
wer vańegated marl + )llain dolomite (Hauptdiolomit) 
and lower sandstone. In the bore-hole of Gorzów 
Wlkip. IG-1 .diolomites are lacking i:n the main varie
gated marl; these are wen developed in bore-hole 
of Sulechów IG-1, where they dełline boundary bet
ween the !.ower and the upper K-elJiPeT. 

PE310ME 

Helłnei>c.KHe O'l'JIOiKeHHR B romoBe-BeJibKOllOJibCKOM 
H CynexOBe npe~cTaBJieHbi B BH~e noJI'HOJ:I: cepHH, 'iTO 
OOYCJIOBJieHO paCllOJIOiKeHHeM 3THX TO'ieK npH6JIH3H
TeJibHO B ~eJITpaJibHOJ:I: 'iaCTH TpHaCOBOrO Ce~eHTa
~HOH'HOrO 6accelłHa. Hx M~HOCTb B romvBe-BeJibKQ
llOJibCKOM paiBHa 360,7 M, B CynexoBe - 366,5 M. 
BbiAepiKaHHOCTb ·B MOW.HOCTH H JIHTOJIOrH'iecKoe nocTo
RHCTIBO 3TOJ:I: cepHH ll03BOJIReT Ha npOBe~eHHe ee TO'i-

Hoo Koppenn~HH. CTpamrpa4>HR Kelłnepa ocHOBbiBaeT
cn HCKJIIO'iHTeJibHO Ha xapaKTepHbiX JIHTOJIOrH'iecKHX 
'iepTaX, TaK RaK MHKpo:riaJieOHTOJIOrH'lecKHe HCCJie~o
BaHHR no CKBaiKRHe romyB-BeJibKOllOJibCKH He . npHBe
JIH K llOJIOiKHTeJibHbLM peayJibTaT8iM, 'B CHBaiKHHe me . 
Cynexy:B TaKHe HCCJie~OBaHHR He npoBo~HJIHCb. B CBR-
3H C TeM, :tłTO KeJ:I:nep .B 3THX CKIBaiKHHaX CXO~eH C Kefi
rrepoM repMaHHH, npHMeHRJIOCb HeMe~KOe CTpaTHll'pa
I)JH'IeCKOe no~·paa~eJieHHe. B o6eHx cRBaiKHHax 'Bbi~e
neH BepXHHJ:I: H HHmHHJ:I: KeJ:I:nep. BepXHHJ:I: KeJ:I:nep 
B CIBOIO O'iepe~b no~pa3~eJieH Ha BepXHIOIO rHllCOByiO 
cepHIO, TpOCTHHKOBbiJ:I: nec'iaHHK H HHiKHIOIO rHllCOBYIO 
cepHIO. B 'HHiKHeM Kelłnepe Bbi~eneHbi cne.zzyrolU,He ro
PH30HTbl: BepxHHJ:I: necTpbiJ:I: ·MepreJib C Melf«łJOPMa~HOH
ltbiM ~OJIOMHTOM, OCHOBHOJ:I: nec'!aHHK, HHiKHHJ:I: necTpbiJ:I: 
MepreJib C OCHOBHblM ~OJIOMHTOM. H HHiKHHJ:I: nec'iaHHK. 
B ·BepxHeM necTpoM Meprene cRBaiKHHbi romy:B Hr l 
·HeT ~oJioMHTOB npeKpaCHo paaBHTbiX ·B CKBamHHe Cy
nexyB Hr l H onpe~eJIRIOlU,Hx rpaHH~y Mem~y Bepx
HHM H HHiKHH'M KeJ:I:nepOM. 

ANTONI M. ZELICHOWSKI 
Instytut Geologiczny 

PROFIL KULMU Z OKOLIC GŁUBCZYC 
(SUDETY WSCHODNIE) 

W OKOLICACH GŁUBCZYC występują łupki 
ilaste i piaskowce szarogłazowe wchodzące 

w skład ·szerokiego pasa wychodni osadowej osłony 
masywu Jesionika d Ko~emika. Bezpośrednio na 
seriach krystaHczny>eh leżą utwory dewońskie, nad 
którymi leżą utwory dolnego karbonu rozwinięte 
w litofacji kulmu. 

W sąsi-edztwie na t~rytorium CSRS w utworach 
dolnego karbonu wyróżnia .się, idąc od dołu, nastę
pują-ce ogniwa: Warstwy 1beneszow.skie, pos.idoniowc 
łupki morawickle i hradeckie szarogłazy (2; 8). Na. 
terytorium Polski Łydka (7) na podstawie analizy 
.petrografi07lilej .wyróżnił ltmy :zespoły litologdczne, 
które paralelizuje z powyższymi ogniwami. 

Najstarszymi utworami dolnego karbemu w oko
licach Głubczyc są dość silnie zmetamorfizowane 
łupki szarogłazowe (dachówkowe łupki z Chomiąży) 
i piaskowce szarogłazowe z wkładkami zlepieńców 
szarogłazowych występujące na zachód i pd.-zachód 
od Głubczyc (Opawica, Krasne Pole ·i inne). Podlegle 
metamorfozie ut\1. ory szarogłazowe i ilaste zmie
nione zostały W utwory łupkowe - tak zwane 
łupki dachówkowe, które wykazują bardzo dobrą 
oddzielność płytkową ujawrua]ącą się wzdłuż 
płaszczyzn równoległych do warstwowania. Bez 
trudu można uzyskiwać płyty do l · mz przy 
grubości płyty 2-3 mm. Utwory te ·wykorzystywane 
były do 1939 r. Po zakończeniu działań wojennych 
wydobycie ich zostało zaniechane. Należy tu za- · 
znaczyć, że do dziś na sąsiednim terytorium CSRS 
wydobywane są łupki dachówkowe. W obrębie 
Polski do największych kamieniołomów, dziś już 
nieczynnych, należą stare zroby w Chomiąży na N 
od wsi (ryc. 1). Ek:;;ploatacja odbywsła się tu 
w kilku poziomach o wys. 3 m, z których widoczne 
są dzisiaj dwa, a niższe uległy zalaniu wodą. Prócz 
łupków dachówkowych w obrębie tych utworów 
o znacznym stopniu metamorfizacji wydobywano 
także na szeroką skalę piaskowee ,szsroglazowe 
używane do celów budowlanych i drogowych. 
Z większych kamieniołomów należy wymienić Bra
c~szów i Pietrowice Głubczyckie. 

Od wschodu wkraczają na nie utwory o mniej
szym stopniu metamorfizacji zawierające faunę. 
Stanowią one odpowiedniki warstw m~raw.iekich 
i hradeckich, które ujmuję łącznie w jeden zespół. 
Utwory te wypełniają synkliny między strefami 
antyklinalnyroi warstw beneszowskich. Ku wscho-
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dowi kulminacje antyklin zapadają, tak że nieco 
na wschód od linii Głubczyc warstwy beneszow
skie zanurzają się pod pokrywę warstw wyższego 
zespołu. 

Podobnie jak warstwy niższego zespołu podlegały 
one eksploatacji, jednak niższy stopień zdiagenezo
wania otraz częstszy IW porównaniu do pojprzednich 
występujący detrytus zwęglonej flory powodują 
znaczne obniżenie walorów technicznych. Kamienio
łomy pracujące na tych utworach · były na ogół 
niewielkie i nigdy nie były eksploatowane na taką 
skalę jak w obrębie warstw niższego zespołu, tzn. 
'odpowiedników warstw beneszowskich z terenu 
CSRS. Eksploatacja ich odbywała się na potrzeby 
lokalne systemem chałupniczym. 

Ryc. 1. Kamieniolom w Chomiąży. Sciana północna, 
l poziom, wys. ściany 3 m. · 

Fot. autor 

Fig. 1. QuaTT'IJ at Chomiąża. Northern wall, I horizon, 
height of the wall - 3 meters 

Author's photograph 

Na N od Głubczyc w dolinie rzeki Straduni mię
dzy Zawiszycami a BiernaŁówkiero znajduje się 
szereg odkrywek łupków i piaslrowców ;szarogłazo
wych wyższego zespołu, wychodzących spod poki"Y
wy czwartorzędowej. 

Za najniższe serie w powyższym profilu uznaję 
serie odsłaniające się nad Stradunią po wschodniej 


