
VKD 5511.781:552.1ł:552.51/.54:5II1.586.1:551.24:550.1122 (ł311-11) 

Eugeniusz GŁOWACKI, Hanna SENKOWICZOWA 

Uwagi o rozwoiu triasu 
na obszarze południowo-wschodniei Polski 

Osady triasowe na obszarze połud.niowo-wschodniej Polski znane są 
:z przedgór~ Karpat i z SE części :niecki ·miechowskiej. Na północy gra
niczą .ope z. paleozoicznym . trzonem Gór Swiętokrzyskich i paleozoikiem 
obszaru dolnego Sanu, a na połudpiu stwierdzono je u brzegu nasunięcia 
~arpacki~go~ . 'Pod · Karpatami mogą znajdować się jeszcze izolowane pła
ty .osad~ .t~asowych, które ocala'ły przed zniszczeniem VI czasach póź
niejszycl:1. 

. Trias· ,omawianego .;>bszaru '!poznany został stosunkowo niedawno. 
J. Nowak: (1927) ~ pOdstawie rozmi~zczęnia otoczaków triasowych 
w , sk~ach fliszowych Karpil,t oraz. wykształcenia triasu w. Górach~. Swię
tok.rzyskich i na ~bSZ'8.rze śląsko-krakows'kim przedstawił hipotetyczny 
zasięg . m9rza . triasowego na terenie 'Południowo-wschodniej Polski. Wy
sunął on. rów:nież słuszny pogląd o możliwości kontaktowania się morza 
kodkowoeuropejs!dego ~ alpejskim przez ()bniżenia powstałe na lądzie 
czso-windelickim. Hipotezę J. Nowaka potwierdziły dopiero prace wiert
nicze wykonane w ostatnim dwudziestoleciu. Po raz pierwszy trias stwier
dzonO. tu w otworach Wojsław 3 i Zółcza 1 (J. Wdowiarz, 1954; J. Cmrnoc
id, 1.957), .8 następnie w innych otworach, których obecnd.e możn,a już wy
mieniĆ kilkadziesiąt. Rękopiśmienne iprofile utworów triasowych z tych 
otworów, znajduj~ce się w archiwum Instytutu Geologicznego i przemy
słu n8.f·towego, wykonane rostały między i~nymi przez B. Ciska, J. Czer
niCkiego, Cz. Fika, E. J 'awora, H. Jurkiewicza, K. Kicułową, J. Kicułę, 
E . . Konarskiego, K. Mrozka, R. Reinischa, B~ Sierotę i M. Tomaszew-
skiego. ' . '. ." 

. Nowe materiały uzyskane z Wierceń spowodowały zainteresowrue się 
geologów triasem tego obszaru. Ukazały się więc prace H . Senkowiczo
wej (1959, 1965), P. Kar·nkowskiego i E. Głowackiego (1961), A. Tokar
skiego (1962, 1966), J. Stemulaika., E. Ja!WIOl'a (1003:), łZ. Qbuchowdcza (19'65) 
oraz W. Moryca i H. Senkowiczowej (1968), w których osady triasowe 
omawiane są pod ,kątem ich wykształcenia litologicznego, stratygrafii 
i udziału w budowie tego obszaru. Ponieważ prace badawcze womawia
nym regionie trwają nieprzerwanie, obecnie nagromadziło się już dużo 
nowych materiałów, zmieniających nieco dotychczasowe poglądy na roz
wój triasu. Na podstawie tych nowych materiałów przedstawiamy zarys 
o3a~ów triasowych w południowo-wschodniej Polsce. 

Kwarta1nlll: Geologiczny. to 13. nr 2, 1_ r. 
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Ponieważ w opisywanym regionie brak jest wychodni' triasu ,na po
wierzchnię, cała 2;najomość litologii i stratygrafii tych osadów oparta 
jest na profila~h wiertniczych. Wiercenia j€dnaikrdzeniowane są prze
ważnie tylko kontrolnie i dlatego dostarczają nielicznych da,nych. W celu 
szczegółowszego ich opracowania posłużono się wynikami profilowania 
elektry~znego. N a podstawie wyników tego profilowania można dość do
kładnie wyznaczyć granicę między wapieniem muszlowym a leżącymi na 
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Fig. 1. Mapa rozmieszczenia osadów pstrej serU permu fdolneg,o triasu 
Distrdbu:tioil map of deposWi of ~ermian and Lawer Triassic vardegated 
series ' . 
1 - wiercenia, w których osady pstrej ąęrii ni.e wyst41Pują; 2 - wiercenia, w któ
rych napotkano osady pstrej serll; 3- - ~~chyty pBtrej serii; ł - obszary pozba
wione obecnie osadów pstrej ~erU; 5 - zasl41g nasunięcia karpackiego,; 8 - całkowi
ta miątlzośĆ pstrej BerU stwierdzona w wierceniu; 1 - mląUzOŚć pstrej' serU w wler
~enIach, które nie OB1ągnllły Jej spągu; 8 - ml~zość , zlep1e6có:w podstawowych 
pstrej serll: 9 - mllł:tsiość serii zlepieńcowej (nad kresklł ułl\DlkOWIł) l odległoŚĆ jej 
od IIIHIgu serU pstrej (pod kreskIł ułamkowIł) ' w 'Wierceniach, gdzle zlepieńce nie 
wystąpuJlł w ~UU serd! petrej : ' :10 - przypuszczalnll' PÓłnocno-wschodnia granica 
mety sUnie obnUoneJ w cza.sle sedymentacji serU petrej 
1 - bore holes which do not revea! depositl ol. variegated serles: :I - bore holas 
in wh1ch vardega'ted series has !been e'I1countered; 3 - .lsopachOl,lt !l'lnes ot varlegated 
serles; ł - areu deprlved, at present, of the depositl of varlegated serles; 5 -
extent, ol. Carpathlan overthrust, 8 - tota! thlckness ot , the variegated series 
e&certained 1'n bore hole; 'I - thiekness ol. vaTlegated series 10 bore holes whlch 
did not reach lis bottóm; 8 - thlckness ol. basa! cong1omerates ot varlegated series 
in metres; 9 - thickness ol. congIomerate serles (above the , duh) and its d1stance 
trom the bottom of varlegated series (below the dash) in bore' holes, where 
conglomerates do t10t ,occur in the bottom 01. ' the variegatedseries; 10 ...;. Bupposed 
north-eastern 'boundary ot the zone stro~y subs1ded durlngthe sed1mentatlon ol 
the varlegated serles 



340 Eugen.iusz GłoWacki·, Ha.mla SenlkowiaJówa 

. nim osadami górnego triasu oraz granicę między osadami niższego pstre
go piaskowca ' a retem; cała bowiem seria węglan9wa triasu obejmująca 
ret i wapień !p.uszlowy odznacza się wyższymi oporami ' niż piaszczysto
-ilasto-zlepieńcowe skały pstrego piaskowca i górnego triasu. Opracowa
nie stratygrafii pozwoliło na sporządzenie map miąższości poszczegól
nych ogniw tdasu. 

Z uwagi na duże trudności jakie nastręcza na tym terenie oodzie1enie 
osadów dolnego i środkowego pstrego piaskowca, jak również wydzie
lenie występujących tu miejscami osadów permu, kompleks osadów za- . 
warty między podłożem paleowicznym (zbudowanym ze skał karboń
skich i starszych) a węglanową serią triasu lub jurą wyróżniliśmy jako 
"serię pstrą". Uważamy jednak, że część tych osadów może w niektó
rych wierceniach należeć do permu, zwłaszcza do cechsztynu, np. w Li
plasie 2. W przeważającej większości przypadków są to zapewne jednak 
osady dolnego i środkowego, bądź też tylko środkowego pstrego pia
skowca. 

PERM I PSTRY PIASKOWIEC DOLNY O,RAZ $RODKOWY 

Osady permu i triasu w obszarze przedgórza Karpat i w południowo
-wschodniej częśCi niecki mLechowskiej spoczywają na · utworach pre- . 
kambru, dewonu i kal."lbonu. Morfologia powierzchni paleozoiku (starsze
go od permu) została bar~zo urozmaicona w wyniku ruchów waryscyj-

. skich. Wpłynęło to na rozwój osadów triasowych - zwłaszcza dolnego 
triasu - i permskich. 

Bezpośrednio na osadach starszego paleozoiku spoczywają najczęściej 
pstre osady z1epieńcowo-piaszczyste i ilaste. Określenie wieku tych utwo
rów, zwłaszcza w południowej części omawianego obszaru, nie jest ła- . 
twe. Przeważnie zaliczano je do pstrego piaskowca. Czasem przypisywa
no im bliżej me sprecyzowany 'Wiek kajper ...;.... perm (otWór Liplas 2 -
s. Połtowicz, 1961) lub permo-trias (obwór LiplaS 2 - J. Stem.ulak, E. Ja
wor, 1963). Niektórzy autorzy porównywali osady z1epieńoowe występu
jące w dolnej części omawianej serii z dolnopermskimi zlepieńcami my
ślachowickimi (otwór Pojawie 2 - J. Brzezicka, 1961 i otwór Liplas 2-
I. Jurkiewiczowa, praca nie publikowana). W. Moryc i H. Senkowiczowa 
(1968) na podstawie przewoonich otwornic stwierdzili w Liplasie 2 obec
ność cechsztynu, który w górze kontaktuje prawdopodobnie z pstrym 
piaskowcem. K. Kicuła i J. 'Kicuła (materiały rękopiśmienne) zaliczyli 
do permu zlepieńce napotkane w otworze Kazimierza Wielka 2. W przy
padku wieku pstrych utworów nawiercanych w północnej części oma
wianego obszaru w pobliżu granicy z GóręmiSwiętokrzyskiroi, wszyscy 
autorzy byli zgodni z·aliczając je -,jak się wydaje słusznie - do dolne-
go triasu. . 

Teren występowania utworów pstrej serii można podzielić na dwa 
regiony: północny i południowy. Region północny obejmuje obszar pQ
iożony między Górami Świętokrzyskimi i strefą dolnego Sanu a linią Dę
bica - Tarnów - Proszowice (fig. 1). Region południowy obejmuje oko
lice Brzeska i Bochni. 

W południowo-zachodniej części regionu północnego zaznacza się 
strefa o drUŻ1ej miąższości! pstrej serii, d1OC'hooząoej miejscami do jpOIIlad 
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1000 m. Strefa ' ta ma' kierunek: NW - SE i biegnie od Radłowa przez 
Pojawie i Dobiesł,awice ku Ka7!imierzy Wielkiej. Znaczne miąższości 
pstrej serii stwierdzono jeszcże w rejonie Proszowic. Być może, iż w cza
sie. sedymentacji · rejon ten stanowU przedłużenie rynny biegnącej przez 
Kazimierzę. . ' 

Region ' północny ograniCzony jest od południa obszarem wyniesione
go paleożoiku, lIla którym nie ma: obecnie utworów triasu. W kierunku 
północno-wschodnim od strefy maksymalnych miąższości pstrej ' serii, 
wzdłuż linii . biegnącej ,na południe ' od Dąbrowy ' Tarnowskiej, Nowego 
Korczyna i Wiślicy, grubość jej ' dość szybko maleje i już do granicy 
z GóraDrl' Swiętoki'zyskimi i strefą dolnego Sanu waha' się w granica-ch 
200+300 m. To W'yklinowarue się o.sadów pstrej serii, a głÓWIl!ie jej niż
szych partii odPowiadających cechsztyńowi i dolnemu pstremu piaskow
cowi, zwiąZane jest z Wyniesieniem utworów starszego paleozoiku tego 
obszaru w czasie sedymentacji opisywanych osadów. 

Osady pstrej serii repreZentowane są przez zlepieńce, piaskowce, mu
łowce i iłoWce. Wymienione typy skał zarówno w profilu pionowym, jak 
i horyzontalnIe nie wykazują większych różnic w swym składzie petro
graficznym. 

Zlepieru:e . stwierdzone ~ ~łY tylko w niektórych otworach (fig. 1). 
Według dqtychcza.sowych danych występ\lją one zarówno w 'spągu pstrej 
serii, jak rów,nież pojaWiają się w wyższych jej partiach. ' Czasem tWorzą 
one jedną iaw:icę, w innych zaś ipl"zypadkach przedzielane są wkładkami 
ilasto-piaszczystymi, Nierzadko ·spotyka się wkładki czerwonych, piasz
czystych wapieni. 

Skład zlepieńców we wszystkich otworach jest na ogół podobny. Są 
one złożQne głównie z otoczaków wapieni i dolomitów o zabarwieniu kre
mowym, szarym i fioletowym. Obok wap.ieni spotyka się otoczaki kwar
ców, rogowców i piaskowców. Wielkość otoczaków jest różna. Najwięk
sze dochodzą do 10 cm średnicy. Stopień ich obtoczenia jest również nie
jednakowy, przeważnie jednak słaby, wskażujący na krótką drogę trans
portu. Spoiwo zlepieńców jest wapienne lub piaszczyst()-wapienne, zwy
kle dobrze przekrystalizowane. Wśród otoczaków wapiennych iiominują 
wapienie karbońskie. W Pojawiu J. Brzezicka (1961) stwierdziła OIbecność 
otoczaków skał magmowych typu trachitów potasowych. Miąższość kom
pleksów 'Zlepieńoowych jest różna i waha się od kilku do kilkudziesięciu. 
metrów. 

Pi.aslrowce są przeważnie drobno-, rzadziej średnioziarniste lub gru
boziarniste, mniej lub bardziej scementowane. Niekiedy są one kruche, 
rozsypliwe. Spoiwo jest na o~ół ilasto-żelaziste, rzadziej węglanowe lub 
anhydrytowe. Barwa piaskowców jest czerwona, szarozielonawa lub na
wet biała. Głównym składnikiem detrytycznym piaskowców są ziarna 
kwarcu. Z'nacznie rzadziej występują skalenie, wśród których spotyka się 
ortoklaz, oligoklaz, mikroklin i mikropertyt. ·Występują . turównież blasz
ki miki. W bardziej gruboziarnistych odmianach piaskowca można nie
kiedy spotkać drobne okruszki wapieni, rogowców i irmych' skał bardzo 
drobnokrystalicznych. Miner.ały akcesoryczne reprezentowane są głów
nie przez cyrkon, rutyl, granat i turmalin. J. Brzezicka (1961) wymie
nia jeszcze staurolit, apatyt i chloryty. 
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Mułowce f łupki ilaste mają barwę czerwoną, ale spotyka się w nich 
również wkładki i zaplamienia zielonawe. Skały te są dość zbite, za
wierają liczne 'łuseczki hydromiki, na ogół wykazują charakterystyczną 
oddzielność, :a wyjęte ila powierzchnię łatwo ulegają rozlasowaniu . 

. W utworach -mułowcowych często występują wkładki, konkrecje i żył
ki anhydrytu. Postępując od dołu profilu !ku górze obserwuje się ooraz 
tomniejs.zy udział materiału gruboklastycznego i piaszczystego, które 
zastępowane są przez osady pelityczne. W rezultacie tego .najwyższe 
partie pstrej serii złożone są prawie wyłącznie z iłołupków z cienkimi 
wkładkami lub laminami piaskowców. Należy tu jeszcze wspomnieć, że 
osady piaszczyste w niższych partiach !pstrej serii są typu subszarogła
zowego (J. Brzezicka, 1961), w górze ·natomiast f~cja terygemcma zło
żona jest· głównie z kwarcu i okruchów skał krzemionkowych. 

Z osadów pstrej serii rejonu S'Warww.a, Podborza, Słupoa, Radzano
wa, Nieczajtnej oraz Pacan owa Z. Milewska (1961) oznaczyła następu
jący zespół mikrofauny: Rhabdammina. sp., ·R. minuta S t e war t, 
P r i dd y, ThuTammina sp., Ammobaculites stenaTUS' T a p p a n, Ha
plophragmoides sp., T'I"ochammina helicta .T a p p a n oraz szczątki ryb 
i ślimaków. Obok wymienionych form pochodzących - jak to wy.nika 
:Z. loka1izacji wierceń - z terenu, g~zie należy się spodzIewać występo
wania głównie najwyż~zych ogniw śrQdkowego pstrego piaskowca Z. Mi
lewska w późniejszych opracowaniach archiwalnych wymienia jeszcze 
:malioraczki. Darwinula ingrata L j u ,b. i D. adducta L j u :b, ~'llm ty
pu Cha'l"ales oraz otwornicę T'I"ocholina vent'l"oplana O b e r G h a u s er. 
Wymienione wyżej małżoraczki wskazują według opinii O. Styk ną nie
wątpliwie dolnatriasowy wiek ooad6w (piaskowiec ,pstry dolny lub środ
kowy). NaJtoJ:nlast T. ventroplCinaj ~órajEistfomiąa1pejską, na terenie 
centralnej Polski pojawia się doPiero w 'utworaCh retu.' .'. 

Jak już wyżej wspomniano sedymentacJa . pstrej serii' mogła rozpo
cząć się jeszcze w dolnym pe:r:mie 1 trwać aż do środkowego pstrego pia
.skowca włączni~. NajprawdQPOdobniej nie za<:hodziła ona jednak równo
miernie. na oałym OpisyWanym 'ObSzarze. Osady czerwonego spągoWca 
j cechsztynu w tym ,wykszta~ceniu mogą się znajdować w $trefach naj
większych zagłębień.' ~ożna się więc spodziewać ich w rejonie Radłowa, . 
Dobiesławic "i Proszowic. W pstrym piaskowcu nastąpiło stopniowe roz
.szerzenie -msięgu 7Jbiornika sedymentacyjnego, -prawdopodobnie jednak 
głównie w ramach stref szybko obniżających się. Dopiero w górnej 
części środkowego pstrego piaskowca nastąpiło poszerzenie Z'biornika na 
obszar całego przedgórm. Stopniowe powiększanie się zbiorłi·ikówspo-
·wodowało, że zlepieńce podstawowe w strefach szybko obniżających się 
i poza nimi są różnego wieku. I Tak np. W otworze Liplas 2 leżą one 
w spągu cechsztynu~ a w otworze .zółcza 1" występują w spągu warstw 
pseudo-oolitowych, które stanowią najwyższe ogmw.o środkowego pstre
go piaskowca. 

Osady pstrej' serii; dość monotonne pod względem litologicznym i za
wierającenieliczne tylko szczątki fauny, znane !pOnadto jedynie z pró:" 
bek kontrolnych, trudne są do skorelowania. Przy okazji. opracowywania 
niniejszego artykułu podjęto próbę porównania omawianych osadów na 
podstawie profilowania elektrycznego. W wyniku tego uzyskano cieka
we obserwacje pozwalające na przypuszczenie, że pod koniec pstrego 



piaskowca mogło dojść, przynajmniej w niektórych rejonach omawiane
go obszaru, ·do wydźwignięcia i częściowej erozji osadów. Do tych obsza
raw należy przede Wszystkim rejon Kaz.imierzy Wielkiej i Skalłmrlerza. 

Pstra seria regionu pofudniowego poznana jest najlepiej w wierceniu 
Liplas 2 (W. Moryc, H. SenkowicżOwa, 1968), gdzie wiek jej został okreś
lony Jako cechsztyn. Jej wykształcenie litologiczne nie OObiega od przed
stawionego powyżej dla regionu północnego. Szczegółowsza paraleliza
·cja między tymi dwoma regionami jest jednak przy dzisiejszym stop
niu poznam.a tych osadów jeszcze niemożliwa do przeprow.adzenia. Miąż
.szości pstrej serii w tym regionie wahają się od kilkudziesięciu do po
nad tysiąca metrów. Wydaje się, że w wierceniach Grabie i Brzesko 
małe miąższości pstrej serii można tłumaczyć późniejszą działalnością 
erozyjną, w wyniku której zniszczone zostały wyższe ogniwa pstrej 
.serii, a pozostały jedynie jej mijniższe zlepieńcowate partie. 

PIASKOWIEC PSTRY GÓRNY - RET 

Słabe ruchy epejrogenf.czne, .które cJoprowadziły prawdopOdobnie do 
częściowego wydźwignięcia, a następnie zniszczenia części pstrego pias
kowca, o czym wspomniano wyżej, . sprawiły również, że w innych obsza
rach omawianego terenu pc;mstały obniżenia. tak znaczne; iż za ich pośred
nictwem (fig. 2) dO!!lzło do połączenia ąię basenu sedymentacyjnego środ
kowej Europy z triasowym morzem karpackim rozlewającym się po po
·łudniowej stronie Prakarpat. Linią, wzdłuż której nastąpiło na omawia
nym obszarze obniżenie ,strefy północnej, była wymieniona już poprzed
nio linia biegnąca na południe od Dąbrowy Tarnowskiej, N owego Kor-
.czy·na i W.fślicy~ . 

Terenem wzajemnych kontaktów obu zbiorników były zapewne wąs
kie i płytkie cieśniny powste.łena obszarze Prakarpat. 'Bliższy przebieg 
tych stref nie jest znany. Przypuszcza się, że między innymi przebiegały 
()De na SE od linii Dębica - Rzeszów (J. Nowak, 1927; H. Senkowiczo
wa, 1960). Przedostanie się wód morskich na opisywany teren spowodo
wało, że ret w odróżnieniu od pstrego piaskowca dolnego i środkowego 
jest wykształoony głównie w postaci osadów marglistych z wkładkami 
wapien~ i dolomitów, a nierzadko również gipsów i anhydrytów. 

Ret omawianego obszaru poznano na !pOdstawie wierceń Zółcza l, 
Woj sław 3, Niwiska 4 i 7, Podborze 10, Mędrzechów 1 i Oblekoń, z któ
xych otrzymano pełrie lub prawie pełne profile. W pozostałych otworach 
Wiertniczych ret wydzielono 'lia podstawie · próbek kontrolnych i zapisu 
profilowania elektrycznego. Osady retu charakteryzują się tu :bowiem 
rOporami . ~ększymi niż skały pstrej serii, 'a nieco ·mniejszymi zazwyczaj 
.nii skały wapienia mu.sz1owego (fig . . 3). W obrębie skał retu opary są 
bardzo zmienne, jedynie mniej więcej w środkowej części tego komplek
su występuje seria charakteryzująca · · się wysokimi stałymi oporami . 
.Można ją obserwować we wszystkich wierceniach wykonanych w oma
wianym rejonie. W otwarze Podborze 10, gdzie ret rdżeniowany był 
·w sposób ciągły, odpowi.ada OIl,'8'\V~stwoin .. międzygipsoWym (ilajwyż
:sza czę~ć dolneg~ retu);. Być może.. ~e."i w j .nnych· 'Wierce:ni;ach jest po
dobnie. 
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Miąższość retu stwierdzana obecnie waha się od około 40 m ~ w re-
.. jonach położonych peryferycznie w stosunku do centralnej części zbior

nika - do 100 mw otworze Grądy 1. W rejonach, które w czasie sedy
mentacji morskiego triasu ulegały silniejszemu obniżaniu miąższość retu 
dochodzi do 70 m. Podział stratygraficzny retu oraz jego charakterysty
kę litologiczną przedstawiła H. Senkowiczowa (1965). 

y 

. o 1 • 2 /,100, J ~ 4 / . S 100 6" (140) 7 

_8/,<:~ 9 k :.: .. :\::::<Jl0[:-;-:=- I"I==~= ==-912[[]]] 13 - 14 

Fig. 2. · Mapa rozmieszczenia morskich osadów triasu (retu i wap!enia muszlowego) 
DistrlbutklD map ()f TriassJ.c marine deposits (Roethian and Muschelkalk) 
1 - wiercenia w ktllrych osady mm:sldego triasu n!.e wystI:pują; li - wiercenia, 
w kt6rych osady morsldgo triasu występu,ją; 3 - izopachyty; 4 - obszar pozbawiony 
obecnie osad6w morsld~o triasU; li - zasie nasunięcia karpackiego; 6 - m1ął
szoAć morskich osad6w tr1alu; '1 - mil&ła066 morskich osad6w triasu w przYpad_ 
kach, gdy wiercenie nie osiągnęło ich spągu; 8 - g6rny wapień muszlowy: 9 - środ
kowy wapień muszlowy; lD - dOlny wapień muszlowy; 11 - ret; 11 - nierozdz1e
lone osady morsld~o triaąu; 13 - obBZaQ', na których wapień muszlowy Idy prze
kraczająco w stosunku do retu; 14 - kierunki transgresji morza karpaCkiego 
. w strefie wzajemnych kontaktllw 
1 - bOre hole. in which TriaBBic marine depos1ts have not been ascerta1ned; II -
bore hole. which have pierced Tr~assię marine depositB; 3 - iBopachoulI lines; 
4 - area deprived, at preaent, ot the Triasęic l:DBrine depositB; 5 - extent ot 
Carpathian overthrust: II - thickn~s ot TriaBBic marine depositll in metres; '1 -
thlckness ot Triassic marine depositB in the cases when a bore hole did not reach 
the1r bałtom; B - . Upper Muschelka1k: 9 - Wddle MUSćhelka1k: 10 - Lower 
MulIchelkalk; 11 - Boethiąn; 11 - TriaBBic mBl'ilu! depositB, non-SUbdivided; 
U - area · in which Mu.chelkalk !iepOllltll ręst, in relation to the Boethian oneII, 
tranqrl!llldvely, 14 - d1rections ot trlUllllJll"Ullt!>n ot the Carpathian lea in the zone 
ot mutual contac:tll 
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WAPIE~ MUSZLOWY 

Osady wapienia muszlowego podobnie· iak i retu powstały w środo
wigku morskim .. Na gr8J:licy z retem nastąpiło· pogłębienie i poszerzenie 
połączeń z morzem karpackim i dlatego wśród skał wapienia muszlo
wego dominują wapienie. Zasięg zbiornika wapienia muszlowego był 
bardzo zbliżony do zasięgu morza retu z tym jednak, iż na' początku dol
nego wapienia muszloweJto nastąpiło obniżenie rejonu Kazimierzy, gdzie 
wapień muszlowy dolny leży na pstrej serii lub na paleozoiku. 

6rqdy I /JqbrIJWo TamowskO 4 Pod/Jorz1J m F::::::~~&33~'!!S!..!.I!!!1!P.~~ 
JURA SROUKOWA t 6tJfłNA 

o!kQIa ____ 

f1/fI1OWo o 20 40 

Fig. 3. Korelacja wybranych profiLi elektrycznych wapienia muszlowego i retu 
COITelat~n ol selected elecmc logging profiłes of Muschelk·a1k and 
Roethian deposits 
1 - wapienie; z - dolomity; .3 - plqkowce; 4 - iły i Iłowce; 5 - anhydryty 
1 - llJDartones; J - dolom.ites; ł - sand8tones; 4 - elal"8 and ~ystones; 
5 - anhydrites 

Dolny wapień muszlo'YY reprezentują skały wapienne wykształcone 
podobnie jak w Górach SwiętakrzySkich i na obszarze śląslro-krakow
skim. A. Tokarski (1965) opisując wapień muszlowy przedgórza Karpat 
wydziela na podstawie różnic litologicznych dwie facje:' świętokrzyską 
i górnośląską, które mają się zaznaczać w· osadach górnej części dolnego 
wapienia muszlowego. Naszym. zdaniem nie można mówić o istnieniu 
dwóch facji, bowiem cały obszar świętokrzyski, śląsko-Jkrakowski i obszar 
przedgórza były'w zasięgu tej samej płytkiej mcji nerytycznej. Osady 
warstw 'łukowskich na terenie Gór SWiętokrzyskich i warstw goraz
deckich na terenie śląsko-krakowskim są pod względem litologlcznym 
niemal identyczne i dlatego wydzielanie w ich obrębie na przedgórzu 
dw6chtypów jest niewłaściwe, zwłaszcza że poznane są one głównie 
z rzadko pobieranych .pró~ kontrolnych. Pełne profile tych osadów 
znane są bowiem jedynie z wierceń: Pacanów 1, Zółcza 1, Skalbmierz 4, 
Trzciana 3 i Wojsław 3. 

Wydaje się, iż dOipiero w warstwach z Lima st1'iata można by wy
dzielić obszar z większym udziałem skat ilastych - podobnie jak w G6-
rach Swiętokrzyskich _. od: obszaru, na którym dominują wapienie, co 
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jest właściwe dla warstw karchowickich i terebratulowych z obszaru 
śląsko-krakowskiego. Jednak dla przeprowadzenia takiego rozgranicze
nia brak j e8t dOOatecmie dokładnycll materiai6w. 

W niższej części dolnego wapienia muszlowego odpowiadającej war
stwom wolickim i falistym występują wapienie, czasem faliste i margle. 
szare, czasem z fragmentami skorup i członami liliow(!ów~ Lokalnie spo-. 
tyka się tu również szare, twarde dolomity. Najniższa część . dolnego wa
pienia muszlowego zaznacza się dwojako na wykresach karotażu. Cechu-o 
ją ją bowiem albo osady o oporach zmiennych, albo też skały o oporach 
stałych wysokich (fig. 3). Jak: zauważono, zmiennooporowe osady margli
sto-wapierume cechują obszary o największych miąższościach triasowego 
kompleksu węglanowego, gdzie dno zbiornika było bardziej labilne. Na
tomiast na obszarach, które miały tendencje stabilniejsze, wysokoopo-

· rowe skały wapienne i dolomityczne dominują od spągu. 
Wyżej leżące warstwy łukowskie, jak można .zauważyć na pod_ . 

· stawie wierceń rdzeniowanych w sposób ciągły oraz próbek~
,nych, reprezentowane są przez jasne, czasem białe wapienie pelityczne 
ze szczątkami fauny, miejscami z drobnymi porami (wapienie piankowe) 
oraz przez wapienie beżowe z dużymi stylolitami. N apatkano w nich 
szczątki fauny w postaci fragmentów skorup małżów, terebratul i czł 

,nów liliowców. Występują tu również otoczaki szarych wapieni. W wiE 
· ceniu Węchadłów w . interwale osadów odpowiadających najprawdopo
dobniej warstwom łukow~ napotka.nodolomity kawerniste. 

MiąŻS7Jość warBtw łukowskich jest zmienna i waha się od 20 do 40 m. 
Warstwy łukowskie na całym opisywanym obszarze cechują skały wy
sokooporowe. 

Stosunkowo najlepiej poznane jest wykształcenie warstw z Lima 
striata. Są to naprzemianległe warstwy · wapieni szarych i margli oraz 
łupków. marglistych, ciemnoszarych, przy- czym wydaje się, że wzajemne 

· stosunki miąższościowe między poszczególnymi warstewkami są zmien
ne. Napotkano w 'nich liczną faunę reprezentowaną przez terebratule, 
małże - zwłaszcza Lima Sp. - oraz człony liliowców. Miąższość tych 
warstw waha się od 20 do 40 m. Warstwy z Lima strlata cechuje zwykle 
naprzemianległe ułożenie skał niska- i wysokooporowych, ·c.o widoczne 
jest na wykresach profilowania elektrycznego. 

Osady środkowego wapienia muszlowego, jak wynika z materiałów 
uzyskanych dotychczas, reprezentują wapienie szare, pylaste i krysta,.. 
liczne o różnej miąższości ławic, nierzadko z wkładkami zlepieńców śród
formacyjnych. Napotkano tu również wapienie gąbczaste i wapienie do
lomityczne I()raz dolomity. Rzadziej spotyka się wkładki iłowców i mu
łowców marglistych. Gipsy . i anhydrY..tY występują tu w postaci cienkich 
warstewek i impregnacji. Dziś jeszcze nie można powiedzieć czy osady . 
saUnarne gromadzą się, podobnie jak w Polsce centralnej, w środkowej 
części tego ogniwa, czy też występują w całym środkowym wapieniu 
muszlowym. Wydaje się natomiast, że udział ewaporytów w budowie 
środkowego wapienia muszlowego jest, jak to zauważył już A. ·Tokarski 
(1962), większy w zachodniej części omawianego obszaru niż we wschod
niej. Miąższość środkowego · wapieni·a muszlowego waha się od 35 do 
około 80 m. . , .. 

Górny wapień muszlowy reprezentują głównie wapienie jasno
i ciemnoszare, gruzłowe i .faliste z licznymi żyłkami kalcytu, a .lokalnie 
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również z glaukonitem. W wyższej części spotyka się wkładki piaskow
ców marglistych. W wapieniach liczne są szczątki fauny reprezentowa
nej głównie przez .terebratule. W jasnoszarych wapieniach występują 
pekteny. Wapienie z pektenami (otwory Wojsław 3 i Niwiska 7) odpo
wiad'ają warstwom z P. discites, należącym do niższej części górnego 
wapienia muszlowego, zaś wapienie z terebratułami należą do warstw 
ceratytowych odpowiadających najwyższej części górnego' Wl8.pienia 
muszlowego. Osady górnego wapienia muszl()lwego stwierdzono dotych
czas w wierceniach: Strożyska 1, Niw:iska 7 i 4, Wojsław 3, S'łupiec 1 
oraz Zółcza 1. Miąższość górnego wapienia muszlowego na Opisywanym 
terenie jest ndewielka, ale bardzo stała i wynosi około 20 m. 

KAJPER 

Granicę między wapieniem muszlowym a kajprem można obserwo
wać jedynie na podstawie .wierceń wykonanych w rejonie Mielca. A. To
karski (1965) a.nalizujac te materiały stwierdził, że nie ma tu ciągłości 
między kajprem a wapieniem mus'zlowym, w tym bowiem czasie za
znaczyła się tu. działalność fazy labińskiej orogenezy kimeryjskiej. 
W związku z tym zdaniem wspomnianego autora osady iłowęgli spoczy- . 
wają tran~gresywnie .na różnych ogniwach wapienia muszlowego. 

Autorzy niniejszego artykułu nie całkowicie zg'adzają się z poglądem' 
A. Tokarskiego. Z naszych obserwacji wynika, że występuje tu cały wa
pień muszlowy górny, który pozostaje. w ciągłości sedymentacyjnej . 

. z iłowęglami. Obecność 10 cm wkładki zlepieńca nie może naszym zda-. 
niem świadczyć, jak to przyjmuje A. Tokarski, o transgresji dolnego 
k'ajpru, bowiem warstewka stwierdzona w jednym wierceniu (Woj
sław 3) mogła powstać w wyniku zmniejszenia się zasięgu zbiornika 
dolnego kajpru w stosunku do zbiornika wapienia muszlowego. Jest rze
czą prawdopodobną, że dźwignięcie strefy Prakarpat i czasowe zamknię
cie !połączen rz. morzem otwartym na granicy wapienia muszlowego i kaj
pru ma związek z notowa:ną przez Z. Kotańskiego w Tatrach fazą labiń
ską, ale nie wydaje się nam, by w rejonie Mielca zaznaczyła się ona sil
niej niż spłyceniem zbiornika i zmniejszeniem jego zasięgu.' Ciągłoś~ se
dymentacyjna między środkowym i górnym triasem jest w rejonie· Miel
ca widoczna wyraźnie. Tu bowiem górny wapień muszlowy zawiera 
wkładki szarych, glaukonitycznych piaskowców oraz ciemnośzarychłup
ków ilastych. Udział !piaskowców i iłowców zwi-ędtsza się gwałtownie na 
granicy z kajprem i już w obrębie iłowęgli wapienie tworzą tylko cien
kie, podrzędne wkładki. 

Z dortych~ch naszych obserwacji wynika, iż na opisywanym 
w artykule· obszarze osady kajprowe reprezentuje głównie kajper dolny. 
Jego obecność (fig. 4) stwierdzono w otworach: NiwiB'ka 7 i 4, WOjsław 3. 
Mielec 7 oraz Trzciana 3. Prawdopodobnie występuje 'On również 
w otworach Słupiec 1, Załuże 1, Oblekoń 3, Strożyska 1 i 5 oraz Ostrów.: 1. 
W kilku z wymienionych wierceń na diollJl'Ym ~aj!pr.ze występują jeszcze. 
osady, których przynależność stratygraficzna nie. jest całkowicie !pewna, 
mogą one bowiem należeć do górnego kajpru lub już do· retyku. 

Dolny kajper (fig.· 5) można podzielić na trzy kompleksy o różnych 
cechach litologicznych podkreślp.nych :zIflian.ami barw. 
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Fig. 4. Mapa rozmieszczenia osadów kajpru i retyku 

Distr:bution map. of Keuper and RhaeUc deposlts 
1 - wiercenia, w których nie napotkano osadów kajpru i retyku; 2 - wiercenia, 
w których napotkano osady kajpru 1 retyku; 3 - Izopachyty; ł - obszary pozba
wione osadów "kajpru l retykU; II - zasięg nuunięc1a karpackiego; 8 - łllcma 
mll1!szość osadów kajpru 1 retyku; 7 - m111~ość kajpru l retyku w przypadku, gdy 
wiercenie nie dotarło do ich SPlllu; 8 - Obszary, na których nie ma obecnie retyku, 
a pod jurą występuje kajper; 9 - obszary. gdzie nie ma osadów kajpru, a retyk 

. spoczywa na starszych ogniwach tria~; 10 - obszary, gdzie retyk spoczywa na 
kajprze . . 
1 - bore holes in whlch Keuper and Rhaetic deposits have not been encountered; 
2 . - bore holes in 'Which Keuper and Rhaętic depoalts have been encountered; 
3 - lIopachouB lines; ł - area wlthout K"euper and Rhaetic deposits; II - extent ot 
Carpathian overthrust; 8 - totaJ thic~esa ot Keuper and Bhaetlc depoalts in" 
metres; 7 - thickneslI ol Keuper and Rhaetlc deposits in the case when a bore 
hole did not reach their bottom; 8 - aręal, where at present no Rhaetlc depolita 
occur, and the Jurassie formatlona are tąlderlain with Keuper deposits; 9 - areas. 
where no Keuper deposlts occur. and łbe Bhaetic dePOsits rest on the older TriasIlic 
members; 10 - areas, where the Bhaetlc depoaits overl1e the Keuper ·ones . 

Kompleks a spoczywa bezpośrednio na osadach górnego wapienia 
muszlowego. Są to głównie iłowce i mułowce szare i zielonawe oraz 
piaskowce, które w pewnych profilach (Słupiec 1) nawet dominują. 
Pia,skowce są zwykle szare, drobnoziarniste, rzadko gruboziarniste. Głów
nym· sldadnikiem są ziarna kwarcu, a obok ruch skalenie . i produkty ich 
rozkładu. Loka1nie występuje glaukonit, natomiast pospolicie muskowit 
1 biotvt. Podrzędnie· spotyka się · wkładki szarych wapieni, czasem org·a-
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nodetrytycznych, sporadycznie wkładki syderytu" i dolomitu (Woj sław 3). 
W Wojsławiu napotkano również 2 wkład'ki zlepieńcowe: Jedna, wystę
pująca .na granicy z wapieniem muszlowym, ma 10 cm miąższości, zbu
dowana jest z ostrokrawędzistych ułamków wapieni o średnicy około 
"l cm. Druga, położona 12 m wyżej,. ma 25 cm. rniążsrości i składa się 
z okruchów iłowców i piaskowców spojonych iłowcem. 

W .osadach !kompl€lksu a występuje często zwęglony de tryt TIOŚłim:ty 
oraz szczątki fauny. Miąższość kompleksu waha się od 40 do około 50 m. 

Kompleks b napotkano w wierceniach Niwiska 7, Wojsław 3, Mie
lec 7, Trzciana 3 i Słupiec 1. Być może, że występuje on jeszcze w in
nych otworach, ale luki w rdzeniowaniu nie pozwalają na stwierdzenie 
tego. W kompleksie tym występują iłołupki zielone i szarozielone prze
chodzące w wiśniowe i brunatne oraz rzadkie przewarstwienia piaskow
ców drobnoziarnistych, c"zeT!WIOIlych. Miąmrość ilro:mplelksu b waha się 
w granicach 1 + 12 m. 

Kompleks c stwierdzono w otworach Wojsław 3, Mielec 7 i Słupiec 1. 
Stanowią go piaskowce szarozielone, drobnoziarniste z miką, ze zwęgle
niami, miejscami wapniste oraz iłołupki szare z florą i skupieniami pi
rytu. W otworze Mielec 7 napotkano w tym kompleksie szczątki mai
żów. 

Wydaje się, że kompleks c mmyka .na omawianym obszarze dolny kaj
per." W porównaniu z niezbyt jeszcze dokładnie poznanym profilem dol
nego kajpru z Gór Swiętokrzyskich, można go zapewne k.orelować z ob
serwowanymi w antyklinie zbrzańskiej "łupkami z wkładkami pi-as'kow
ców i podrzędnie wapieni z fauną (H. Sen:k.owiczowa, 1969). Poziom ten 
może odpowiadać dolomitowi granicznemu, znanemu z terenów central
nej i zachodniej POlski. Miąższość dolneg<> kajpru wynosi na omawianym 
obszarze 60 + 70 m, a więc tyle, ile na południowym obrzeżeniu Gór 
Swiętokrzyskich. 

Ponad opisanym kompleksem obserwuje się osady pstre, 'które w wier
ceniach Słupiec 1, Trzclana 3, Wojsław 3 i Niwiska 7 są reprezentowane 
przez kilkanaśGie metrów iłowców z WIldadkami piaskowców. Tylko 
VI' otworze Mielec 7 priewiercono je w całości. Są to iłowce,mułowce 
i .piaskowce szarozielone, c.zerwonofioletowe i brunatne o miąższości 21 m. 
Zostały one wyróŻ'Illi.Olle jako kompleks d. 

Kompleks e stwierdzony już tylko w otworze Mielec 7 reprezentują 
łupki szare i zielonawe ze zwęgloną sieczką roślinną, z wkładkami j.as
nych pias'kowców również z florą, której ilość maleje ku górze profilu. 
Miąższość tego kompleksu wynosi 37,7 m. 

Kompleks f znany również jedynie z otworu Mielec 7 stanowią pias
kowce szaro-czer.wone przechodzące w rdzawe, drobnoziarniste z wkład
kami szaro-rdzawych łupków. 

Przynależność stratygraficzna utworów zaliczonych do kompleksów 
d, e i f nie jest pewIIlI8.. Mogą ooe howiem lIla1eżećzal1'ÓMl:o do kaj\PfI"U 
górnego, jak rÓWJ1.ież i do retyku. Za ich przynależnością do kajpru 
przemawia ciągłość sedymentacyjna obserwowana między kompleksem 
c i d oraz fakt, iż we wszystkich przytocZOlllycih p.rofilacth spoc.zywają 
one na tym samym kompleksie c, podczas gdy utwory retyku na oma
wianym obszarze spoczywają zwykle na różnych ogniwach starsZego od 
nich triasu. A. Tokarski (1962) z wyróżnionego przez siebie kompleksu 
"pstrych pelitów "górnego kajpru", odpowiadającego według przyjętego 
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prnez !l1aS podziału. iIrorripleksOłW'i d, podaje ~ół milkroflotry. W skład 
tego ze9pOlu wchodzą formy, które mogą występować zarówno w utwo
rach kajpru, jak i retyku. Na uwagę jednak zasługuje obecność Cheiro
lepidaceae, które według ustnej informacji T. Orłowskiej-Zwolińs'kiej 
pojawiają się dopiero w najwyższym kajprze i · przechodzą do retyku. 
Obecność tych form może wskazywać na przynależność kompleksu 
d a ;rÓW!l1ocześnie i wyżej leżących lkoIrIIPlelksów e· i f do retytku. 

RETYK 

Osady niewątpliwego retyku leżą niezgodnie na utworach starszego 
triasu w związku z wyraźnie zaznaczoną tu działalnością epejrogenezy 
eokimeryjskiej. W rejonie Niwisk, Wojsławia i Mielca spoczywają one 
.na różnych ogniwach kajrpru, w rejonie Radzanowa, Michałowa, Węcha
dłowa i Jaronowic kontaktują z wapieniem muszlowym, a w rejonie 
Kamionki osady, które m~ą być rety~. leżą na recie. 

W osadach przykrywających różne ogniwa triasu wyróżnić można 
dwa rodzaje utworów: piaszczysto-zlepieńcowe i ilaste. Skaly ilaste na
potkano w rejonie Michałowa, Radzanowa i Węchadłowa oraz Jarono
wic, a ponadto w okolicach Kamionki. Reprezentowane są one przez 
wiśniowe i czerwone iłowce oraz mułowce zielonawe i brunatnoszare. 
Zawierają wkładki zlepieńców złożonych z okruchów wapieni oraz zle
pów utworzonych z okruchów iłowców. 

()sady piaszczysto-zlepieńcowe napotkano w rejonie Trzciany, Słupca, 
Mielca i Niwisk. Wykształcone są one w postaci piaskowców o struktu~ 
rze grubo"': i średnioziaronistej, barwy szarej .1 czerwonej . Piaskowce te 
są głównie złożone z ziarenek kwarcu oraz nielicznych skaleni, drobnych 
okruszków wapieni, piaskowców i mułowców. Łyszczyki występują 
w nich aporadycznie i reprezentowane są· głównie przez m~skowit. Spoi
wo jest skąpe i. składa się z drobnokrystalicznego węglanu wapnia, sub
stancji ilastej oraz hematytu, !który tworzy często otoczki na paszcze.;.. 
gólnych ziarnach. W piaskowcach o zabarwieIiiu smrym w doŚĆ dużej 
ilości występuje piryt. Lokalnie spotkano w nich szczątki liliowców naj
prawdopod'Obniej na wtórnym złożu. W· otworze Trzciana 3 znaleziona 
została Rhaetavicula cf. contorta (iP o r t 1.), cytowana w pracy P. Karn
kowskiego i E. Głowackiego (1961). J. Kopik (1969) cytując tę formę opa
truje jej · nazwę znakiem zapytania. Podobnie wykształcony (55 m) kom
pleks z1epieńcowy ·napotkała K. PawłowSka (1962) w otworze Poręba 
Wierzbicka. Stosunek zlepieńców z Poręby Wierzbickiej do zlepieńców 
z rejonu Mielca nie jest dotychczas viyjaśniony. 

Położenie serii ilastej w stosunku do piaszczysto-zlepieńcowej nie jest 
również dostatecznie ją.sne. J. Kapik (1969) przypuszcza, że mogą się one 
wzajemnie zastępować; możliwe jest również, że osady ilaste występują 
pclIllŻej serii. zlepieńcawej. K. IRaJwrowska (1962'}, q>.isując z iPol'ęby 

. Wierzbickiej występujące pod zlepieńcami mułowce pstre z wkładkami 
piaskowców li brekcji lisaw*ich, uważa je za górnokajprowie. J. Kopik 
(1969) sugeruje natomiast, że mogą one należeć również do retyku. 

Rozprzestrzenienie utworów kajpru i retyku na omawianym obsza
rze · jest na ogół mniejsze niż niższych pięter triasu, utwory te bowiem 
są na znacznej przestrzeni rozmyte przez erozję przedjurjaską. Niemniej 
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jednak osady retyku mogą miejscami zalegać bezpośrednio na starszym. 
podłożu, !poza zasięgiem wapienia muszlowego i pstrego piaskowca. Być 
może, iż do retyku należą ilaste osady napotkane na utworach paleozo
icznych w otwoI'Qch Niwiska 1 i 2, które :nie posiadają żadnej dokumen
tacji wskazującej na ich wiek (A. Tokarski, 1962), oraa: iłowce we wspom
nianym już otworze Kamionka, które poznane są głównie z wykresu pro
filowania elektrycmego. 

Mielec 7 

w I/~ ---9~1-4-=====; 

Skala ~ 
ploflOwa D lO 40m 

'filZ! . - '. 
~l ~Z~JI'=-=-::-:I4.I:>·<>·15F-:-:~·::::J6 'I·Z!·;·'; 7 y~~ B 'I!I 9 fe 10 ~ ~ ~ ..:----- :-:: :::::.:, .... ... : ..... lItYI,' 

Fig. 5. Zestawienie profili kajpru i retyku z rejonu Słupca i Mielca z uwZględnie
niem profili elektrycznych 
Compar.isan ot Keuper and Rhaetic sections ot the Słupiec and Mielec 
reglons 
1 - wapienie; li - marale; li - d!l1om1f;y; 4 - iłowce l mułowce; 5 - pIaskowce; 
6 - zlepieńce; '1 - pstre zabarwienie: 8 - szczątkI fauny; 8 -, szczątki :flory; 
10 - 8Yderyt 
1 - Umeetones; II - marls; li - dolom1tes; ł - claystones and a11!ltones: 5 - 8aOO
stones; I - conalomerates; '1 - varlegated colour; B - fauna rema1D.l; II - flora 
rema1ns; 10 - lliderite 

Według dotychczasowych danych wyst~ kajpru i retyku ogra
nicza się do stosunkowo wąSkiej strefy biegnącej od Kamionki w kie
runku Mielca i Trzciany oraz Pacanowa. Druga, równie wą&ka strefa 
biegnie od Strożysk i Ostrowia w kier~ W ęchadłowa i Lip6wki. 
W rejonie Micha'łowa obie te strefy ~ączą się ze sobą i rozprzestrzeniają 
w kiet1lJIlku północno-zachodnim, łącząc się z kajprem i retykiem po
łudniowego dbrzeżema Gór Swiętokrzysldch. Łączna miąższość osadów 
kajpru i retyku (fig. 4) jest bardzo zmienna i wynosi od O do kilkuset 
metrów. 

WNIOSKI 

Na podstawie przedstawionej charakterystyki osadów permu i triasu 
można wysnuć wnioski dotyczące historii rozwoju omawianego obszaru 
między orogenezą waryscyjską a kimeryjską. 

W wyniku działania ruchów waryscyjskich omawiany obszar uległ 
wyniesieniu oraz dużemu zróżnicowaniu morfologicznemu. W cza.ąie 
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przypadającym na dolny lPerm był to teren podlegający erozji. W obni
żeniach mogły się gromadzić produkty wietrzenia w postaci usypisk ru
moszu skalnego. Obecność skał magmowych w osadach może wskazy .. 
wać, jak przypuszcza I. J~kiewiczowa, na zaznaczające się wtedy prze
jawy wulkanizmu. 

W cechsztynie, a może nawet wcześniej, powstały strefy silnie obni
żające się, o charakterze rowów tektQ'Ilicznych. Obeoność takich stref 
stwierdzono w regionie południowym - w okolicy Bochni j Brzeska. 
Można się jednak domyślać, że na .terenie przykrytym nasuniętymi Kar
patami stref takich mogło być więcej. 

W regionie północnym taką strefą był ~apewne obszar, którego oś 
przebiegała od Radłowa ku Proszowioom. Przebieg południowej granicy 
tej strefy me jest dokładnie znany, ale granica północna ·biegła na po
.łudnie od Dąbrowy Tarnowskiej, Nowego Korczyna i Wiślicy. Na północ 
od tej linii znajdował się obszar stabilny, silniej wyniesiony. 

W pstrym. lPiaskowcu rozmieszczenie stref lahilrnychnie uległo praw
dopodobnie zmianie. Dopiero pod koniec środkowego pstrego piaskowca 
w regionie pÓ'łnocnym uległ obniżeniu obsm'r położony na północ od wy
mienionej wyżej linii. Być może, iż ob~żenie' to było związane z prze
ciwnym ruche1;n obszaru położonego od tej 11i:b..ii na południe, w wyniku 
którego zniszczeniu uległa tu część pstrej sern. . 

W recie nastąpiło dalsze obniżenie strefy północnej i występOWanie 
tych osadów należy łączyć prawdopodobnie głównie z tą strefą· Równo
cześnie obniżyła się wschodnia część Prakarpat, umożliwiającpołącze
me się omawianego zbiornika z morzem r'ozciągającym się na lPołudnie 
od Praikarpat. Strefa łącząca oba zbiorniki - zwana bramą Karpat 
wschodnich - czynna hyła przez cały ret i wapień muszlowy. Okresami 
była ona zapeWllle lekko spłycana i zwężana, 00 oznaczało się w zmia
nach zasolenia; powstawaniu ' anhydrytów, rozwoju fauny alpejskiej lub 
jej zaniku oraz w powstawaniu osadów piaszc;:zystych. 

Dopiero na granicy z kajprem nastąpiło ' silniejsze wydźwignięcie 
omawianego o~mru, w wyniku którego zamknięte zostało połączenie 
z morzem otwartym. W związku z tym nastąDiła również zmiana w cha
rakterze .zbiornika, który z morskiego przeszedł w stadium. brakiczne. 
R'Uchy 1'.EIktaniome, które do tego dqprowadziły, A. Tokarski (1005) Wiąże, 
prawdopodobnie słusznie, z analogicznymi obserwowanymi w Tatrach, 
gdzie Z. Kotański określił je' jako :fazę labińską (saksońską). 

Rozwój osadów kajprowych :poznano bardzo niedokładnie, gdyż uległy 
one prawie całkowitemu zniszczeniu przed os·adzeniem się retyku, kiedy 
to cały ' omawiany obszar w wyniku ruchów eokimeryjskich został wy
dźwinięty ku górze. Osady kajprowe zachowały się jedynie :na tych ob-: 
szarach, które przed retykiem znalazły się w strefach obniżonych. 

W wyniku tych ruch6wzniszczeniu uległy również częściowo osady 
wapienia muszlowego (fig. 2). Cały wapień muszlowy zachował się tyl
ko w. północno-wschodniej części omawianego obszaru, gdzie również 
kajper uległ tylko częściowemu zniszczeniu. Na pozostałym zaś obszarze 
występują osady środkowego, a głównie dolnego wapienia muszlowego. 
W rejonach położonych najdalej na południowy wschód pod retykiem 
występują nawet osady retu. Ze stopnia zniszczenia osadów morskiego 
tri'asu można wnioskować, że podczas ruchów eokimeryjskich wyri.iesie
nie obszaru było ,niejednolite. Zaznaczyły się wtedy przynajmniej trzy 
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strefy obniżone, z których jedna Ciągnęła się wzdłuż wyniesionegQ ob':' 
szaru dolnego Sanu i Gór Swiętokrzyskich, druga znajdowała się w re
jonie Strożysk, a trzecia - najmniej poznana .- w rejonie Grądów. Na 
tych obszarach zniszczenie osadów przedretyckich jest stosu'Ilkowo naj-
nnndejsze. . 

Osady retyku spoczywają przekraczająco na różnych osadach silarszego 
triasu. Tworzyły się one zapewne głównie w tej samej strefie co i osady 
węgl'anowego triasu. R. Dadlez i J.Kopik (1963) przypuszczają bowiem, 
że zbiornik retyku łączył się płytkimi przelewami a: morzem otwartynn 
przez bramę Karpat wschodnich, tak samo jak w recie i wapieniu musz
lowym. 

Po triasie omawiany obszar zosta·ł wyniesiony wskutEdt kolejnych faz 
ruchów kimeryjsldch i poddany ddalam.u erozji ~niu uległ wtedy 
nie tylko retyk, lecz nierzadko również · i starsze utwory triasu, na któ
rych spoczywają dopiero osady jury środkowej lub górnej. O niszczeniu 
środkowego triasu pl"Zed transgresją środkowojurajską świadczy obec
ność skał dolnego wapienia nnuszlowego w zlepieńcach podstawowych 
batu w otworze Grądy 1 (W. Moryc, 1965). . 

Z podanego przeglądu wynika, że omawiany 'Obszar był w czasie per
mu i triasu terenem ożywionej działalności ruchów tektonicznych, które 
hyły jednym z głównych . czynników decydujących o rozwoju tych osa-
dów. . 

Biuro Dokumentacji i Projekt6w 
Geologicznych Przemysłu Naftowego 
Warszawa ul. Kruc~ 38 

Zakład Stratygraf U 
Instytutu Geologicznego 
Warszawa ul. Bakowiecka 4 
Nadesłano dnla 9 maja 1988 1'. 

P!SMlENNIcrwo 

BRZEZICKA J. (1961) - CharakteTystyk:a peb:Qg!oofiCż1ia· serl'{ C'Leo:wanej W pro~ 
fi1u "Pojawie l". Spraw. z Pos. KOIn. PAN Oddz. w KrakQwie, I - VI, 
p. 256 .:....258. ·Kiaków. . . 

CZARNOCKI J. (1957) - ?ąsżukiwania roPy naftowej 'W okolicach W6jczy. Pr. Inst. 
Geol., 5, nr 2. Warszawa. 

DADLEZ R., KOPIK J. (1003) - Problem rety.lru wozacllod:niej Pol9ce na tle profilu 
IW K&iążu Wjelkopolakim. Kwart. geol., 7, p . lB1.~168, nu: .'1. W8Irs.za!Wa. 

KARNKOWSKI P., GŁOWACKI E. (1961) - O budowie geolQgicznej utwQrów 
podmioceilsk.!k:h ,ptt.edgórza Kal"Plrl środkowych. Kwart. geol., 6, p. 37z.:-
419, nr 2. Warszawa. . 

KONK J. (1900) - Stratyp-afia mezozo:'ku. G6r Swlętokrzyskich - Retyk. Pr. 
Inst. Geol., 58. Wamzawa. 

KOTAŃSKI Z. (1961) - Tektogeneza i rekonstrukcja paloogeografil pasma wier
chowego IW Tatrach. Acta .geo-L pol., 11, ;p. il'8'71-Nl16, nr ~. W,ll1"ISIZaIWa. 

MILEWSKA Z. (1961) - Dotychczasowe wyniki badań mikrofaunistycznych osa
dów trł.asowych przedgórza Karpat. Spraw. z Pos. Kom. PAN Oddz. 
w IUamwle, I-~, p. ~2'512. Knk6w. . 



354 Eugenfusz Głowa<lkd, Hami.a Sendrowk20wa 

MORYC W. (1965) - Uwagi: do stratygraf!i i rozwoju utworów jury środkowej na 
pn:edgórzu Karpat w SIflref1e Dąbrowa 'Da'l'nowska - S'ZC2lIlcm. Geofiz. 
i Geol., naft., 18-12, p. 273 - 281. Kraków. 

MORYC W., SENKOWICZOWA H. (1968) - O wieku pstrych utworów z L~plasu. 
KiWart. geol., 12, p. 537-645, nr 3. Wa:rsm.wa. 

NOWAK J. (1927) - Zarys tektoniki Polski. Kraków. 
OBUCHOWICZ Z. (1963) - Budowa geologiczna przedgórza Karpat środkowych. 

Pr. Inst. Gool., 30, cz. 4. Wa1'szawa. 
PAWWWSKA iK. (1962) - Retyk i lias· południowego obrzeżenia Gór Swiętokrzy

sldch. Kwart. gero., 8, p. 4136-:-446, lIll" 3. Warszawa. 
POŁTOWrCZ S. (1961) - Odkłuc1e w ·podłożu miocenu zamki gdowskiej. Spraw. 

z Pos. Kom. PAN Oddz. w Krakowie, wr - XII, p. 451 - 454. Kraków. 
"Sl!:NKowrOZOWA H. (1959) - Srodkowy trias na obszarze zapadliska przedkar

pacldego. Kwart. gol., 3, p. 7-70, nr l. Wars71awa. 
SFJN-KOW'ICZOWA H. (1960) - Wpływ fauny alpejskiej w osadach retyku ! wa

pienia muszlowego na obszarze Polski. Acta geoI. pol., Księga pamiąt
kowa ku czci profesora Jana Sa.msonowicza, p. 239 - 257. ,Warszawa. 

SENKOWICZOWA H. (1965) - ·Podział i rozwój facjalny osadów retu na obszarze 
po1Judnfuwej Polski. Kw8ll."t. goo1., 9, p.241--.260, m' 2. Warszawa. 

SENKOWICZOWA H. (1969) - Stratygrafia mezozoiku Gór $więtokrzyskich -
'Th'd.as. !Pr. IDSIt. Geol., 58. Wars'Z8wa. 

STEMUL&K J., JAWOR E. (1963) - Wgłębna budowa tektoniczna przedgórza Kar-
. ;pat w obsZB!l'Ze lila 28Chód od Dtmaj'Ca i Wisły. Kwart. geol., 'I, p. 169-

184, nr 2. Warszawa. 
TOKARSKI A. (196:1) - Struktura Niwisk. Pr. geoI. K<lm. Nauk GeoI. PAN Oddz. 

w Krakowie, nr 13, p. 1 - 44. Kraków. 
TOK.AR.SKI A. (1965) - Udział wapienia muszlowego 'w budowie geologicznej Kar

paJt. Acta geod. poII.., 15, $l. Iltł1'--J.55, nr ~ Warsmwa. 
WDOWIARZ J. (1954) - Zarys wgłębnej tektoniki strefy na południowy wschód 

od Gór $więtokrzysldch. Biul. Inet. Geo1. lbm.]. W8I."BZawa. 

~ rJIOBAIJ;KH, r8JlBa CEHKOBHlłOBA 

3AMEąABHJ1 OTHOCH'I'EJILHO PA3BHTHH 'IPHACA 
BA IOro-BOClOKE nOJILWIł 

Pe310Me 

ABTOpa.MH OIlHCLlBlUOTCJI OTJIOll:eBHJl TPHaca npep;ropllJ,lX, KapnaT, a T8XlIre IOro-BOCTO'lHolI: 

""I8cTH MexoBCJ[OI: lIJVI ~ npIl'IeM rJIaBHoe BBBMlIBHe Y,1I;eJIJIeTClI DX pa:iBJITmo H miJIeoreo

·rp~O-TeXTOHH'!eCKBM OTHODIeHHlIM. 06pa60TXll M8.TepHaJIa npoH3BO,lJ;HJIaClo no pe3ym.
TaTllM, IIOJIY'lemn.IM H3 Hec.r.:OJI&XBX ,1I;ecJlTXOB CJm8'lK'HH, ,l(ruI KOppe.lISlD,HH OTJIOmm:HI: B IIIlIPOKOM 

M8.ClIITa6e 6J.mH HCU0JI&30Bam.I :meX"l'pH'IeCKHe H pa,u;a:oMeTplł"leCK.He H3Mepem1l1 B 3TBX OTJIO

lKCBHBX. 

. Ha OIIHC&lBIleMoA TepPJlTOPHK 3ILJIe['aIOT ·OTJI03:eHHlI TPHaCa, HIl'łBBlUl OT· nl!cTporo nCC'I8llBlta 

BnJIOTh ,11;0 p3Ta BK.llI01JBTeDJ>lIO. HBXHHIt H cpe,ll;llHit ni!cTpłdił nClC'lallllli: COCTaBJIJleT npO,1l;OJDKeHIIe 

~8.IJ;HOBHorO IJ;BX.JIa ~ XOTopłdił 3,11;ec:& 3lUIeraeTBOT,1I;eJJbHJ.IX MecTax. OH 06pa

:JOBall amLlIOI'H1JIIO nCc1poMy JIeC1J8BBICy H ,11;0 CBX nap OT,u;eili!B: OT nl!cTporo IIeC'łaHIIKa TOm.J:O 

B CKBa'lK'HHe JIHIr.nac 2, r,1l;e 06H1lpyzem.t pyxOBO~ 4Jop~pw n:eX:urretmt. B ocT8JP>HWX 
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f'KP8JDD1!lX DO,lt pnOM ~ uCcrpu: cepmr. KOTOpaJI BKJIIO'I8eT cpe,JtBd H BIiCKBlIlt ·Dc.

eTPloII: DClC'I8BHK, a T1UCIIte B03MOmu.dt ~exDI1'clbI. D;exurreAH BMecTC C TpIlllCOM 38JIeI'aeT Ba OT

nozemmx up6oBa, ,lteBOBa BJIH ,lt0ECM6pJm. 

n&:Tpas ceplIlI COCTOBT B3 apI'HJlJDlTOB • anc:aPOJIll'IOB, a'I'IIJCU ImC'IlIBJD:OB B KOHl'nOMep&TOB. 

KOHl'JIOMeP&TW H IJeC1IlIBBKJl upeo6na,Jt8IOT 06Ll'1BO B BRZBe1t, a apIllJJJlll11.I H &.neBpOJIllTloI B BCPX

:aea 'l8CTJI. qacTO BC1J)C'IIUOTCII BKJDO'leHlIJ1 I1IIlCOB H a:srB;IU)HTOB. Mo~OCTIo no:lil: cePRB co

CTaBmreT OT 0 ,lt0 60JICC 1000 M. 

' Pl5T H puOBJIHIII>I:IiI: JBBeC'I'BD: o6p&3OB8H xap60BaTIUdMII DOPO,JtaMB: JI3BeC'l'IDIDMB, MepI'CJIJI

MH, ;o;onOMHTaMH, 1J8CTO C BEJJIO'ICIDIJIMH 8BI1I,lij>HTOB, ImC'IlIBJD:OB H aJreBPOJIBTOB. CyMMaPHlllI 

MO~OCTJ. 3TBX OTJIOz:emdt MeCI'IIMB;o;ocmraeT 250 M. 

Kellnep ]I PST JJpe;o;C'J'IIBJ ;o;eTp:H'I'H'leCKBMB OTnOlltCBJlSlMll, a OClIOBHOM nl!cTpo:lt OKpIlCEll. 

B caMOI: IIJDII1Ie:It 'IJ8CTB xe:ltuepa 3aneraeT cepBll )'I'JIIIC'IHX CJIB.BQeB, npe,n:CT8BJIeHHIUI 1'&m:w.m 
apnvIJlB'l'8Mll ]I aJIeBPOJDl1'llMll, rnaya:OHllTOBloIMB nCC1l8H11!!'8MB, BTOpOCTeJJelDlI.lMJ JIBJIJIIOTCII 

BK.JJIO'ICBBlI Jl3BCCTBJlKOB C OCTaTKaMll I)aym.l B I)nopw. MUCIIMa.lDdI8.Il MO~OCTIo OTnOlltemdl: 

Ke:itnepa ]I p:na paBIIa O)[ono 400 M. 

H3 lIMCIO~ ,lto DOCJIe,Jtllero BpeMeJDI cse,n:emIII: 0 P8.CMll.TpBBllCMO:lil: TCPPHTOPHB CJJe;lO'eT. 

'lT0 BO BpeMII Bap.BCl(ll:l!l:cJw<l opoI'CHC3a OBa 6wna DpBDO,u;mrra ]I no,n:BCpl'8JlBCl. MOp(JoJrOI'lAecJ:oA 

WI~. Ha c:aMYX BJI3D[X TqlpllToplIJIX, MCCTI1MII npe,ltCTaBlIJlI()~ carol: 3OHlal, 

lIMCIOD{IIC xaparrep 'I'CD'OHII'ICCD pBOB. B MCJIIDIit BO;o;m,Dt 6acceAHax OTUS,zn,m8llBCI. DOPO,ll;h1 

~reb:a, a HBZC JIi!crporo JICC1IlIlIBD. B Cpe,n:HeM Iri!crpOM JICC1faHII!!'e UPOB301DJID OIJYCUHllC 

ceBepo-BOCTO'IHoA 'IJ8CTB ODllCWBaeMo:lt TqlPHTOPHB, Ba KOTOp)'IO C IOI'O-BOCTOm HaCTyDllJIO 

MOpe. I<>ro-3auaAmuI 1JaCTI, 6J.ma no,u;mrra H 1JaCTB'IH0 1I0~ranaa. 9p03IIlI. Mope B ceBepo

-BOCTO'IIIOil 'I&CTJI coxpaBJUIoa. BDJIOTIo ,n:o paxOBBBHOro K3BCC'l'BlIJ:a BKJIIO'IJI'I'eIIW[o. Ha ~e 
C XclbJepoM B JI03MOZBO pe:JyJIL1'&TC ,n:eBTCJD.lI0CTlI ~ na()lDICKo:lt (CUCOHCKOil:) 1)a.3w. 
upepJI&JI8CI. CBS3I> C OTXpWTWM MOpeM B Ba OIIIICIo1II&CMoA TqlpBTOPRB 06P&30BIlJICJ[ 6acce:I!I:B 
ISpl.lll'lecJ:0ro nma. Ornoz:emu: Eeluepa BMelOTCJl TOJIhXO B HCCI:OJUdDIX MeCTaX, T. Jt.OHll 6WJD1 . 

DO'lTll ~OM P&3PymeBW nepe,n: OTJIOJleIDIeM pem. B TO z:e BpeMll1JaCTB'IHO 6WJD1 p&3PymeJDol 

OTJIOlIl'eBIIII p8J:OBBBIIoro JI3BCCTIIJID ]I pna. H3 OTJIOlItemIII: KeInepa caXpamvIClI TOm.xO HIDJ:BlI:II: 
xeluep. OrJIOz:eBlIJI BCpXHero EeJiuepa He 6WJlB TYT 06Bapyz:eHW C ,ltOCTaTO'lHO:IiI: CTeDeHLIO YBC
pe1IBOCTlL nocne eituepa na TqlPHTopu 6wna ~ ]I 1I0,n:BCpI'JIBCb p&3P~ 

B pmyJIL1'&TC 30DIMepldk:l:Bx .JtBJDlCIIlIII:. 

OrJIOl£CIBIUI p:na HeCOrJIIlCHO 3aJICI'8lOT Ba pa3JDI'IHIilX IJ8CnIX CTapmero TpJmCa. ORB 06pa-

3CiJl8JIilc& no BceA BePOJlTHOCTJI B ToA z:e 3OHe, 'lT0 ]I OTJIOl£ClBlUl Pi!'ra B pUOBBHlIoro R3BCC1'HlIm. 

nocnc TPJIIIC8 OJJBC&lB8eMBlI TqlPBTOPBll 6wna no,n:mrra ]I JICDYT&JIa ,n:dtcTBBe o'lepe,JtlloR SP03BB. 

B TO BpeMII 6wm: P&3Pymem,I OTJIOz:eBBlI p3T& ]I 'I&CTlI'DI0 crapmero TpIIllCIL Ha TpBace 3&Jle

r8IO'I;' ,OTnOz:eHBll cpe,n:ae:It BJIH aepXBCI IOpIoI. B OClIOBBRX KOBI'JIOMepaTaX 6&1'& BC'I'pe'IlIlO'l 

DOPO,ll;h1. oTH~CClI Jt p8J:omumoMY .JI3BCCTBlIKY. 

Eugenlusz GWWACKI, Hanna SENKOWICZOWA 

.REH.A.RKS ON THE DEVELOPMENT OF TlUASSIC DEPOSITS 
IN SOUTH-EAST POLAND 

Summary 

The authors discuss the Tri8!'lsic formations found to occur in the area of the 
Carpathian foreland and in the south-eastern part of the Miech6w trough. con
sidering mainly the development and palaeogeographic-tectonfcal relations of the 
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Mea in study. The elaboration is based on the l'esults obtained from several bore 
holes. The correlation of the formations has been supported by both electric and 
radiometric measurements made in these bore holes. Trlassic ~sits that occur 
in the area of study begin with Buntsandstein to Rhaet!.c inclusive. Both the Lower 
and the Middle BuntSaOOstein are in a sed&i.menta'l"y contiJDuity W1ith the 
Zechstein that may be Ifoundhere, et places. ID!; lis developed anaIl<lgously 
to the BuntsaOOstein. So far, it has been distinguishes from the Buntsandstefn 
deposits in the bore hole Liplas 2 only, where index foraminifers of Zechstein age 
~ been eoooun~. lkl the other bqre 'boles, the iRoetbi.an :l:s unde1'l1a1n with 
a variegated series that comprises the Middle and the Lower Buntsandstein and/<lr 
Zeohstein; Both the Zechstein formaltion and the Triassic one rest on the Carboni
ferous, Devonian or pre-Cambrian. 

The variegated series is developed as claystones, 8iltstones, sandstones and 
conglomerates. The sandstones and conglomerates dominate mainly m the lower 
'part, whereas the clays tones and sUtstones - in the upper ;part. Gypsum and 
anhydrite intercalations are lDumerous. The thickness of this series amounts to 
from a feather edge to over 1000 m. 

Both Roethtan end MU8C'lrelkialtk are developed as c8I1',bonate ser11es: Ume«to.nEs, 
'marls, dolomites, frequeIlltly with anhydrlte fnterbeddings, as well as sandstones 
and siltstones. The total thickness of these formaCoos reaches, at places, up to 
250 metres. 

Keuper and Rhaetic are represented by detrital formations, mainly <If variegated 
nature. In the lowermost part of the Keuper, there occurs a series of cJay-coals, 
developed as dark e1ayswnes 1lIld sUtstones, as :well as g1auconi~ sandstones, 
subordInately with the limestone intercalations, and wiifu flora and . fauna remains. 
The total maximum thickness of the Keuper and Rhaetic depos~ts amounts here 
~~~ . 

It results from the previoUS data that during the Variscan orogeny, the'. area 
was eievated and considerably differentiated morphologically. In the most depressed 
areas that, at places, resemble grabens, ZechBtein and then Bunts8.00~tein deposits 
were laid down within ·the shallow water basIns. At ~e Middle BuntsandSltein time, 
a lower'..ng of the n<lrthern part of the area took place, and the sea invaded from 
a SE diree.tl.on. In that period, the south-we.nem part w·as ' elevated and partiy 
eroded. In the north-eastern part, in turn, the sea persisted untu the Muschelkalk 
inclusive. At the boundary With the Keuper, the oonnection with the open sea was 
hroken, maybe due to the movements of the Labinian (Saxonian) phase, and the 
area changed into a basin 'Of brackish type. The Keuper 'deposits are known to 
occur at a few sites only, since they had almost ent:.rely been eroded before the 
Rhaetic deposits were laid down. At tJtat time; both Muschelkal'k and Roethian 
deposits were destroyed, as well. At present, the Keuper deposits are represented 
by the Lower Keuper deposits only. The Upper Keuper deposits have been 
ascertained doubtlessly. After the Keuper time, this area was elevated and . eroded 
owing the Eo-Cimmerian orogeny. 

The Rbaatic deposits rest transgressive1y on v.ar'.ous men:ibers of the Older 
Triassic. Most ,pr®ably, they were laid dawn in the same zone as .the Roethian 
aru:l Musche1:kJalk formation. After the Triassic 1dme, :the area was uplitted and 
eroded again. This resulted in a disappearance of the Rhaetic and partly of the 
older TriassIc formations. At present, the Triassic is overlain with the Middle or 
Upper Jurassic deposits. In the' basal conglomerates of Bathoman are found rocks 
of Muschelkalk age. 
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