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Henryk JURKIEtwICZ

na
Nidziańskiei
WSTĘP

badań obejmuje centralną 'część Niecki Nidziańskiej zawartą
ryglem Kodrąbia i linią Książ Wielki - Brzegi. Wykonano tu
18 głębokich Oitworów (14 Instytut Geologiczny, pozostałe przemysł naftowy, fig. 1), które przebiły utwory triasu. UZYlskany materiał pozwala na
wypełnienie luki w informacjach co do rozwoju i zasięgu poszczególnych
.ogniw triasu występującego pomiędzy obszarem śląsko-krakowskim, poludniowo-wschodnim odcinkiem Niecki Nidziańskiej, niecką łódzką i pół
nocno-zachodnim obrzeżeniem Gór Świętokrzyskich.
Szczególnie ważna jet możliwość dowiązania utworów triasu centralnej części Niecki Nidziańskiej do warstw tego wieku w jej przedłużeniu
południowo-wschodnim, opracowanym przez E. Głowackiego i H. Senkowiczową (1969) i W. Moryca (1971). Pozwala to prześledzić ogólny zarys
rozwoju basenów sedymentacyjnych w czasie zawartym pomiędzy permem a jurą na wymienionych obszarach. Rozwiązanie powyższego ",a<~aUL
nienia utrudniają jednak braki w materiałach geologicznych spowodowane ograniczeniem rdzeniowania. Braki te wpłynęły w znacznym stopniu
na dokładność wyznaczania
facjalno-stratygraficznych,
luk sedymentacyjnych,
i tektonicznych, często
one opracowanie właści>wej
uzyskanych Hlateriałów
gicznych.
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Fig. 1. S'Zikl1c }edinols:t.ek geol'Olg'k:znY'Clh Isąsi,adująlcy1ch :z Niecką Nddzli,ańską
Sk'e/tch of :the ,geoi1ogi-cal untits ,adj,a,cent Ito the N.Lda Trough
przypuszczaLne kontury prz.ebiegu Niecki Nii'dzłańskiej ,pod pokrywą miocenu;
md'OIcenu przedgórza Kar/pat; 3 - o.b;slz,a:r >Qlbjęty biadaniami geo'log,icznoprzez rG; 4 - otwoiry wykonane na zlecenie IG; 5 -otwory wykonalne pr.,zez priz,emysł nai,tO'wy
1 - iprobalb'le ,contours ,orf Ithe Nida 'Trough 'Under the Miocene co'ver;2 - extent 01:
the M10cene deiposits run the CaTipat:hłan forel.and; 3 - Mea of the geological and
drlil;ling activi>ty ,Q,f the Geolog:icalIlllJstitu>te; 4 - bore holes made It>Q the order oi
the Geologń.cal Institut'e; 5 - bor,e' holes made by the Petr'oleu:m Indus,t,ry
1 2 -

z,asięg

-wiert.ni'czY'ffi~

DOLNY I ŚR'ODKOWY PIASKOWIEC PSTRY
Dolny i
C'zęśd

środkowy piaskowiec pstry, którego zasięg na obszarze centralNiecki Nd.dziańskiej przedstawia fig. 2, leży z niewielką
na cechsztynie lub
na warstwach
on głównie
zagłębienia
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F1g. 2. M,apa mJąż,gzośd 'i :zasięgu doi1neglO li śTodklOweglO pstrego pilalsk10iWlca na ,obSZialme IcentTalinejc:z·ęśd NJeokii .Nidzi,ańs:kii,ej
Map ,od' thick'll€:ss and of exte:nt olf the Lower and Middle Buntsandsteirn in
the area olE the cenJta:-al pa:rt olf the Nida TifiO'Ugh
1 - prekambr; 2 - sylUJ: 'i ,ordowik; :3 - dewon do'Lny; 4 dewon śr,odkowy; 5 - dewon
górlny; 6 - ka'rbon doł.ny; 7 - cechsztyn; 8 - i:zopa,chyty 'Pstre'go pi,askowc,a (z wyjątkiem 'rel1u); 9 zasięg ce·chsZltynu; 10 granic'e geolo§ic.zne; 11 - uskoki; 12 strefy dyslokacyjne; 113 - o,tWOlry, w których stwierdz.ono występo'W,alnie dolne,g'o
i ś.rodkowego pst,rego pi.askowc:a; 14 - .otw,Oil' Y, w których nie stwierdZlono dolnego
d środ!ko1wego pSltire§o piaskowca
1 - P,recambrian; 2 - ISilur~an a,nd Ordovicialll; 3 - iLower Dev,onLan; 4 - M1ddle Devo,ni.an; 5 - Upper Devolnian; 6 - L.owe'r Carbonif.erous; 7 - Ze·chslteiln; 8 - isopachytes of Buntlsandstein ('except for the Roethian deposi,ts); 9 - exteIllt o,f the
ZechS'tein deposHs; 10 - geological boundaries; lJ. - fauJ.ts; 12 - disloc'ation z,ones;
13
bor·e holes sho'wing the oocur:rence .of Ithe Lo'We·r and Middle Buntsandstein; 14 b,ore hole:s without the Lowerand Middle BUlntsandstein

Najlepiej rozwinięte utwory dolnego i środkowego piaskowca pstrego
w o'tworz·e Milianów i Pągów. Można tu na podstawie rdzeni
i próbek okruchowych oraz badań geofizyczny,ch wyróżnić co najmniej

występują
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cztery różne kompleksy litologiczne, 'Szczególnie dobrze widoczne na wykresach karotażowych gamma (fig. 4). Kompleks naj starszy stanowią piaskowce drobnoziarniste o spoiwie ilalsto-żelazistym, miejscami silnie zailone lub przewarstwione mułowcem z licznym muskowitem. W dolnej części
tego kompleksu przeważaj ą piaskowce drobnoziarniste o lepiszczu ilasto-wapnistym, zaś przy spągu występują piaskowce zlepieńcowate zaobserwowane w otworze Milianów (tabl. I, fig. 12).
Kompleks wyższy reprezentują mułowce n1uskowitowe (Tabl. III,
fig. 19) o oddzielności płytkowej, przewarstwione piaskowcami drobnoi średnioziarnistymi dość zwięzłymi, o spoiwie ilasto-żelazistym (tabl. I,
fig. 13 i 14). Te dwa kompleksy stanowią prawdopodobnie dolny pstry piaskowiec, którego miąższość w otworze Pągów wynosi około 154 m, a w Milianowie okioło 150 m.
Kompleks III to piaskowce drobno- lub średnioziarniste o spoi wie że
lazisto-ilastym, z przewarstwieniami mułowców, ale ze znacznie mniejszą
.zawartością 'muskowitu.
Najwyższy kompleks charakteryzuje się naprzemianległymi warstwami piaskowców, mułowców i łupków pstrych. Przy stropie tego kompleksu
w otworze MiHanów 'występują zlepieńce średnioziarniste, złożone głów
nie z dobrze obtoczonych ziaren kwarcu spojonych lepiszczem żelazisto
-wapnilstym, stanowiące tu prawdopodobnie początek sedymentacji retu.
Miąższość kompleksów III i IV reprezentujących środkowy piaskowiec
pstry wynosi w otworze Pągów około 82 m, .a w Milianowie około 78 m.
W otworach "\Vęgleszyn, Secemin i Brzegi utw'Ory dolnego triasu mają
znacznie mniejsze miąższości. W Węgleszynie dolny i środkowy piaskowiec pstry ma miąższ'Ość okoł'O 84 m i nieco inny profil litologiczny niż
w Pągowie i Milianowie.Występują tu 'Od dołu zlepieńce złożone z kwarcytów, kwarców, dolomitów i 'Okruchów wapieni spojonych lepiszczem
żelazisto-wapnistym, a ponad nimi piaskowce różnoziarniste bezwapniste
z wkładkami mułowców z muskowitem i łupków pstrych (fig. 4 i 10).
W profilach otworów Brzegi i Secemin piaskowiec pstry {dolny i środ
kowy) stanowią od dołu piaskowce różnoziarniste z przewarstwieniami
muskowitowych mułowców, wyżej są 'mułowce z wkładkami piaskowców
średnioziarnistych bezwapnistych. Górną partię tworzą piaskowce drobnoi średnioziarniste rzadko z przewarstwieniami mułowców oraz piaskowce
zawierające sporadycznie grubsze ziarna kwarcu, a także drobne wkładki
brunatnowiśniowych, dość zwięzłych iłow,ców.

Z analizy rozwoju litologicznego dolnego i środkowego piaskowca wynika, że \'" otworze Brzegi i Secemin kompleks I i II jest znacznie zredukowany, jak również słabiej rozwinięte są kompleksy III i IV wyróżnione
w profilach ,otworów Pągów i Milianów,w związku z tym trudno je ze
sobą korelować. Podobnie rozwinięty jest dolny piaskowiec pstry w W ę
gleszynie, z tym jednak, że dolna jego partia jest bardziej gruboziarnista
lub zlepieńcowata (fig. 4 i 10).
GORNY PIASKOWIEC PSTRY

RET

Ret został stwierdzony w zmiennych miąższościach we wszystkich
otworach wykonanych na obszarze centralnej części Niecki Nidziańskiej
(fig. 3) z wyjątkiem Jaronowk, gdzie dolny wapień muszlowy leży bezpo-
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Fig. 3. M:apa mliąż.szośd. utwo:rów iI'etu [IJ.la lohsza:rze 'oentraln;ejc:z.ęślCi Niecki N:idziań
skJej
TMckill'ess maiP IOf ,the H'Qie'thli,an depolsilt:s in the ,are.a 'OIf the 'cerntral part of the
Ni d a Tr:ough
1 - jura górna; 2 - i,z,opacihyń;y retu; 3 - zasięg utw,orów gÓTuej Kredy; 4 - uskoki;
5 - otwory, w który,ch stwierdzono wys1tęprow,alnie retu; 6
otwoiry, w kltórycih nie
s,twie,rdzo'llo wy:stę:po,wania ll'etu; 7 - miążSlZość retu 'W iProlfia,ach ·o,twOlrÓW wiertnkzych
l - Upper Jurassie; 2 - ,isolpachytes of Hoethi'an; 3 - eXltent o,f the Upper Creta,ceous
deposit.s; 4 - f,alults; 5 - bore ho'les showing the oecurrence of the Roethian deprosi ts; 6 - bore holes without the iR,oe:thi,an deposits; 7
thkkrness of Ro·efthiarn deposHs o.bserved in bor,e holes

średnio na środkowym dewonie (eiflu). Górny piaskowiec pstry w otwo·rach Węgleszyn, Pągów, Milianów, Secemin i Brzegi (fig. 4) zalega prawdopodobnie z niewielką luką sedymentacyjną środkowy piaskowiec pstry.
W pozostałych ,otworach ret spoczywa bezpośrednio na różnych ogniwach
paleozoiku (fig. 5 i 10). Miąższość jego jest dosyć różna i waha się od 17 m
w Książu Wielkim do 100 m w Pągowie (fig. 3).

Rozwój triasu

I

~

na 'obsz\arze Niecki

95

"'''J.''-'L.J.cu,,>n..l'C:.1

~
g]

o,

Q)

9

N

I....

tQ

r--

RII

lliJ

j"
~

c:
:::n
N
(t)

~

Ol

~

CD

I
lr>

~
;!

C9

,[mM

0

~

Bm

96

Jurkiewkz
Jędrzejów lO - f

Wloszczowa /6 -f

Fig. 5. '~orela,cja utwOirÓW dOilnego tTiasu w .otwoa::a'ch Ksią;ż Wielki, \W ęgrzynów, Potok Miały, Jędrzejów i Włbsrz,C'zlOwia
Garrrelatio!tl 'Od: the LOlWielf 'T,r:ia'gs,ic de:plOis:tts in bOil'e bo;lels Ks!iążWielki, Wę
glfzynów, P,Oltok Mrały., J ędirzejów land W~OS,ZrCiZ,QIWa
1 - sylur· 2 - eifel; >:I - zywet; 4 - karbon dolny; ,5 - cechsztyn; fi - wapień
muszlowy;' 7 - zlepieniec Ipodstawowy; 8 - :pia'sk'owiec .cienlwła,włcowy; 9 - łupek;
10 - ma:rgiel; 11 - waipień; 11.2 - wapień marrglisty; }j3 - dolomdt; 14 - dolomit marglisty; 15 - gips i anhydry,t; 16
miejs'ca po\brania rdrze\ni; 17 - wykresy pr,oii1owania gamma; 18 - występowanie faurny; ,b - wa,rstwy międ:zygi\psowe (?), c - warstwy gipsowe II; d - walrstwy z WHczkoWłc
1
Siiluri.an; \2 - Eifelian; 3 - Givetian; 4 - Lowe;r Ca,l'Iboniferous; 5 - Z.echsteirn;
6
i.Mus;cheJ.k.alk; 7 - hasal 'conglomerate; 8 - thdn-bedded s;and.stone; 9 - shale;
10 - marl; 11 - JJimesto'lle; 12- marły Umestone; 13 - ctolomite; H
mady dolomite; 15 - gY'Psum and ranhydrrite; 16
sampldlngsites in bore holes; 17 - d.ia:grams
of galmma J.ogging; Hl - f,aulna oCiCurrence; b - inter-gypsum beds (?); c - gY'Psum
beds II; d - beds from WilclZikow,ice

Osady górnego piaskowca pstrego są reprezentowane przez mułowce,
margle, wapienie i dolomity z przewarstwieniami anhydrytu i gipsu
(tab. II, fig. 15, 16). W profilach otworów, gdzie osiągnięto ret w kompletnym rozwoju, można go podzielić w przybliżeniu zgodnie ze schematem
przyjętym przez H. Senkowiczową (1965, 1966) dla południowej Polski na
następujące warstwy (fig. 4 i5):
1. Warstwy gipsowe I - reprezentowane od dołu przez pstre mułowce z drobnymi wkładkami piaskowców i margle dolomityczne z wkład
kami gipsów, anhydrytów, czasem również dolomitów w partii wyższej
(tab!. II, fig. 15, 16). Miąższość tych warstw wynosi od 35 do 4'0 m, w tym
seria pstra nie przekracza 20 m.
Fig. 4. Kor-e:1alcla U'twoa::ów dol\nergo Itdalsu w 'Otw:O!r,a'ch Mi1ianów, Pąg6w, Sec:emitn,
W ęgllelsz\}"1U i Br:z.egli
OOlI"relatioill ,olf t:he IJoiWeir Tr:iaSisk rdepolS:itiS in bOiI"e hole:s MHi1anów, Pągów,
Secem:in, Węgles'Zyn and Brzeg,i
1 -ce.chsztyn; 2 - wapień musz,lowy; 3 - zlelpień!ce; 4 -- piasrk,owce; 5 - mułowc,e;
6 -- marlgil,e; 7 - wapie\nie; 8 - w,a:pie.n1e margliste; 9 - cto,lomity; 10 - dolomity
margłiste; 11 -- gipsy i anhydryty; /12 m:iejslc.a pobrania ,rdzeni; 13
wykresy profBo,wani.a gamma; 14
znaleziska faulny: I-IV - k,ompleksy wyd:zielolne w obrębie
dolnego i środkowego piaskowca; a - warstwy giJpsowe I, b - warrs,twy międzygip
s'Owe,c - warstwy gtipso>we II, d - warstwy z Wilczk,owic
1 - Ze.chstein; 2 - Musche1k,alk; 3 - 'c'onglomeraterS; 4 - sandstones; 5 - sHtstones;
6 - marls; 7
Jimestone1s; 8 -- ma,rly lilll1estones; 9 - ct:oIOlm'ites; 10 -- ma'rły <1010mites; 11 - gYlpSUrIDS and a,nhydrites; 12 - s:alIlllplltng sit'es 1n bore hOlles; 13 -- dia,gram
of gamma loggi.ng, 14 - faunisrt:tc finds; 'I-;!IV - cOrIDp1exe.s dis:tingudshed within the
L·ower and 1\1'iddle sandstein: a
gY'psum bed:s I, b - illl'teir-gypsum beds, c gypsum beds II, d -- beds flf'Om WHczkowice
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2. Warstwy międzygipsowe - reprezentowane przez wapienie i margle dolomityczne oraz dolomity. Miąższość ich nie przekracza 22 m.
3. vVarstwy gipsovve II - wykształcone jak'O margle dolomityczne
szare i szarozielonawe, wapienie dolomityczne i dolomity, rzadko z wkład
kami gipsu lub anhydrytu (tabl.
fig. 20). Miąższość omawianych
warstw jest dość równomierna i wynosi naj'wyżej 23 m.
4. Warstwy z Wilczkowic - tworzące najwyższą
retu zbudowane są głównie z wapieni szarych, często organ'Odetrytycznych
21, 22) z wkładkami szarozielonawego 'marglu, rzadziej dolon1.itów lub
'wapieni dolomitycznych zawierających liczną faunę, jak Myophoria costata Z e n k., Modiola triquetra S ee b., Lingula
Myoconcha gastrochaena D u n
Gyrolepsis .sp., Saurichthys sp. i
Miąższość omawianych warstw, 'O ile:są kompletne, wyn'Osi od 30 do 35 m.
Przyjmując powyższy podział można stwierdzić, że w 'Otworze vVęgrzy
nów, Książ Wielki i Włoszezowa reprezentowane są warstwy z Wilczkowie
i częściowo warstwy gipsowe
w 'Otworze Jędrzejów i Potok JVIały częściow'O warstwy międzygipsowe, warstwy gipsowe II i warstwy
z vVilezk'Owic. W pozostałych ot'worach występują wszystkie poziomy wymienione w punktach 'Od 1 do 4, z tym jednak, że w otworze Węgleszyn,
Milianów i Pągów prawie w calej miąższ'Ości retu spotyka się wkładki lub
wpryśnięcia gipsów. Utrudnia to wydzielenie warstw gipsowych I i II
w profilach retu tych otworów.
W APIEN MUSZLOWY
Wapień

muszlowy z

wyjątkiem

Jaronowic

leży

przy zachowaniu

lości morskiej sedymentacji na utworach retu. Reprezentują go wapienie
różnoławieowe, margle, rzadziej d'Olomity lub wapienie dolomityczne
(przeważnie w środkowej partii). Na podstawie analizy rdzeni próbe'k

okruchowych oraz materiałów paleontologicznych i geofizycznych zarysowała się 'm'Ożliwość przybliżonego podziału wapienia mUlSzlowego na
dolny, środkowy i górny, przyjmowaneg'O na obszarach sąsiednich (H. Senkowiczowa, 1959, 1960, 1970; E. Głowacki, H. Senkowiczowa, 1969).
Dolny wapień muszlowy, którego miąższość ustalona na obszarze
centralnej części Niecki Nidziańskiej w granicach 40-50 m, reprezentują
ławice wapieni o teksturach falistych, podkreślonych drobnymi przewarstwieniami margli, występujących głównie w dolnej części omawianego podpiętra. W górnej części dolnego wapienia muszlowego występują
wapienie jasne, 'Organogeniczne lub pelityczne, rzadko z drobnymi przewarstwieniami szarego marglu (tabl. IV, fig. 23). Fauna w omawianych
warstwach jest nieliczna i reprezent'Owana w większości przez Lin,gula
tenuissima B rio n n, Lima striata S c h lot h., Pecten aff. Velopecten
alberti G o l d f., Velopecten d. morisi G i e b., Mytilus eduliformis
S c h 1'0 t h., Gervilleia sp. i inne. Dolny wapień muszlowy dokumentują
również oznaczone przez B. Pacholec zespoły konoclont'Owe, w których
składzie najczęściej spotykane są: Hindeodella sp. d. nevadensis M li lI e r, H. triassica hirschmanni K o z r, Hindeodella sp., Prioniodina sp.,
Gondolella mombergensis T a t g e, Chirodella dinodoides
atg
Cypridodella mueller'i (T a t g e) i Chirodella sp.
7
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F'ig. 6. Mapa miąlższości wapienia musz10'we,go na obsza'rze eentralnej ,części Niecki
Ni dziań:skie j
T'hicklne:siS map .of the 'Mus1chelkalk dep'os~ts in the m'e,a of the ,central part
Q1f the Nida T'rough
1 - jura .górna; 2 - iz,opachyty w,a'Pienia musz.l'o,wego; 13
zasię,g wychodni kredy~
4 -otwory, wktó:rych stwterdzolil'O wy,sltępo:wanie wapienia muszloweg'o (cyfry ozna
czają miążs'zo'ść wa,p.~enlia ,mustZ1owego w pr,od'ilu)
1 - Uprper Jur'as:sk; 2 - iSOipachytes of Ithe 'MUischelk:a,1k deposits; 3 - ex'tent of
the Cretaceous outerop; 4 - bOlre hotles show,ing the occ'urrence of the 'Mus.chelkalk
deposits (Figures m·ean the ,thicknes,s of the Muschelk:.alk deposHs in the se'ctio,n)

Opisane utwory reprezentują prawdopodobnie wszystkie poziomy dolnego wapienia mu's zlowego w ujęciu H. Senkowiczowej (1966, 1969) dla
obszaru południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich i południowo
-wschodniej części Niecki Nidziańskiej, a więc warstwy wolickie, faliste,
łukowskie i warstwy z Lima striata. Bliżej sprecyzowanych granic pomię
dzy powyższymi poziomami ustalić nie można, co wiąże się z niedostatecznym rdzeniowaniem utworów w obrębie triasu.
Srodkowy wapień 'muszlowy, o miąższości około 50 m, reprezentują od
dołu vvapienie gąbczaste oolityczne (tabl.
fig. 24), wyżej wapienie organodetrytyczne i krystaliczne, rzadko z przewarstwieniami szarego
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Fig. 7.

Nidziańskiej

doJnego kajpru na obs,zarze centralnej

ezęśd

Nieck1i Ni-

Thkknes's map ~of the Llow.er KJeUjper dejpols:i:ts in the :a;rea (of the central part
of the Nida T,rough
1 - wa,pień muszlowy; 2 - kaj:per górny; 3 - retyk; 4 - izopachyty dDlnegtD kajpru;
5 - zasięg wychDdni luedy; 6
otWo'TY, w których ,s,twierdzono występowan,ie utworów dDlnegD kajpru (cyfry ,oz,na,czalją. m'ią,ższoś,ć dDlnego kajpru); 7 - otwDry, w których st,wierdzonD bezpośTedni,e uł'ożenie T'etyku na ikaj'prze górnym lub ,na wapieniu
mus'zlowym
1 Muscheil.kalk; 2 - Upper Keu,per; 3 - Rhae.ti.c; 4 - iSQpachytesDf Ithe L'Dwer
KeupeT depDsits; 5 - extent of the Cretace,ous oUtCTOpS; 6
hDr,e hDles showing the
Dccurrence ,ooi ,the Lower 'Keuper de!posdJts i(F:1gur'6s me,an the thic'klness Df the Lower
Keupe,rdeposits); 7 - bo're holes showling where ithe Rha.etk deposits Irest imme'diately on the U]JIpe,r iKeUiper ,Dr on the IMu,siohelkalk de!posits

marglu. W niektórych
np. w Pągowie i Milianowie, spotyka się
drobne skupienia kryształów gipsów lub anhydrytu w obrębie wapieni
dolomitycznych środkowego wapienia muszlowego. Fauna jest tu na ogół
nieliczna. Najczęśdej spotyka się Spirijerina jragilis (S c h lot h.), Waldheimia collin,geri (Assm.), Casionella ecki B 6 h m, Myophoria elegans
(D u n k.), Avicula cf. bronni A l
Lirna striata S c h lot h. var. lineata (E c k.) i inne. Konodontów w obrębie opisywanego podpiętra wapienia m:uszlowego nie znaleziono.
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Górny wapień muszlowy reprezentowany
przez wapienie drobnokrystaliczne szare o teksturze gruzłowej, podkreślonej nieregularnymi
wkładkami ciemnoszarych margli. W obrębie wyższej części opisywanego
poziomu występują vvkładki wapieni organogenicznych z licznym udziałem Coenothyris vulgaris (S c h lot h.), Spiriferina sp., Gervilleia costata
(S c h lot h.), Modiola sp., Myophoria vulg'aris (S c h lot h.), Terebratula
i inne. Występują tu również nieliczne konodonty, które B. Pacholec zaliczyła do gatun'ków Chirodella dinodoides
a t g e), Cornudina sp., Ozarkodina kock eli T a t g e i pojedyncze
Paragondonella
Miąższość górnego wapienia muszlowego
Miąższość całego wapienia . . . . . '......,." . . '"
6.

Ksiq.ż

o

Wielki

8

m.iąższloś,ci
dzliański'ej

F!ig. 8. M!apa

gÓirlUego kajpru rU'a obsza,rz.ecen tralnej części Niecki Ni-

T'hltckness ffiiap of the Up:peir Keupeir deiposits in the a,rea od'theoeilltrla!l pad
IOd' the Nida TriOiuJgh
1 - w,apień muszLowy; 2 - retyk; 3 - izopa1chyty gó,rnego ka,jrp.ru; 4 - za'sięg wychodni kredy; 5 - otwory, w 'który,ch stwtie,rdzono występowanie g6rnego kaj'pru
(cyfry oZlnacz,ają mią'żslzość górnego kiajpru w profilu okr,eśl,onego otworu, cyfry ze
zlnakliem mniejs'zoŚcli. nrie:pełrtą miążsZiOŚĆ); 6 - otwory, w których stwiel'dZiOnO występowanie ['etyku na wapiellltu muszlowym

~
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KAJPER
stwierdzono we wszystkich otworach wykonanych
części Niecki Nidziańskiej, brak go natomiast
części omawianego obszaru (otwory K'siąż
i Węgrzynów).
w obszarze centralnej części Niecki
Na podstawie analizy
o dość zmiennej miąższości Nidzial1skiej wyróż,nić można
górny, o miąższości od 36,2
w granicach od 4 do ok. 40 m.
do 186,4 m (fig. 8).
Kajper dolny reprezentują piaskowce drobnoziarniste szarozielonawe,
z drobnymi
łupków szarozielonawych lub czarnych,
z licznym
roślin. Znaleziono tu również sporomorfy, głównie
z gatunku Pinetatisporites fimbriatus K l 'a u s :s. Jest tu również i makrof.auna
Anopl.ophora asciaeform.is A l b.)
sp. i Lingula
sp. oraz fragmenty muszli wielkoskorupowych
Kajper górny w
rozwoju litologicznym jest wytrójdzielny.
występują wkładki anhydrytów o teksturze trzewiowej
z przewarstwieniami dolomitycznych
wapieni bitumicznych lub
Miąższość tej serii vlynosi od 35
do 60 m. Stanowi ona odpowiednik
serii gipsowej. Część środkową
pstre
mułowcowo-piaszczyste, często z wkładkami
szarozielonawych lub czarnych iłowców ze szczątkami 'flory. Seria ta
o miąższości dość
mieszczącej się ,7\1 granicach od 30 do 80 m,
odpowiednik tzw. piaskowca trzdnowego.
kajpru górnego
mułowcowoz szarozielonawymi
zawierające
gipsów i
zwykle różowo
serii
m i może ona rezarówno odpowiedsą bardzo słabo
m serię iłowców
druzami anhydrytów,
serii gipsowej górnej ~

RETYK

Keuper deposits; 4 the occurrence orf the
deposi.ts in
reduced
on the
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Fig. 9. Mapa miąższoŚCii retyku na lobszlar,zecentralnejczęśd Niecki Nidziańskiej
Thkklness Imap Oli the Rha,etk depolS:i'ts in the :a,rEla oi the central partoii the
Nida TiTOUgh

pów utworów geologicznych
retyku można wyroznlc
trzy
litologiczne skał
poszczególne j ego odcinki.
Zespoły te nie mogą
traktowane
odpowiedniki stratygraficzne, ale
mogą mieć lokalne znaczenie
VI
dolnym
przewarstwione piaskowcalni ,or'ot>n()zJlar
fig. 28),
występują także wkładki
z wkładkami piaskowców i dolomitów (tabl.
o pstrym
zabarwieniu. Utwory węglanowe są dość częste w naj niższej części Olnawianego odcinka retyku.
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W zespole środkowym podstawową skałą są również mułowce, ale
częściej przewarstwiane piaskowcami oraz zawierające wkładki zlepień
ców śródforma,cyjnych. Zlepieńce te złożone są z różnej wielkości okruchów (tabl. V, fig. 27-30) wapieni, dolomitów, syderytów i toczeńców
iłowców, spojonych lepiszczem ilasto-mułowcowo-wapnistym, ,fragmentarycznie kalcytowym. Zespół górny charakteryzują od dołu mułowce bruna tnowiśniowe, wyżej iłowce pstre, rzadko z przewarstwieniami piaskowców drobnoziarnistych i wkładkami zlepieńców śródformacyjnych.
UWAGI PALEOGEOGRAFICZNE
Obszar centralnej ,części Niecki Nidziańskiej, po zakończeniu działal
f'az o~ogenezy waryscyjskiej, był wyraźnie zróżnicowany morfologicznie. W obniżeniach powaryscyjskich rozwijała się sedymentacja permskoAriasowa, której dalszy przebieg zależał z kol'ei od działalności tektonicznej ,faz eokimeryj ski ch, charakteryzuj ących się głównie ruchami
pionowymi. W związku z tym dolne ogni:wa triasu występują przeważnie
w formie niewielkich płatów wyrównujących obniżenia powierz,chni popermskiej, a triars wyższy wykazuje szereg luk sedymentacyjnych i erozyjnych.
W wyniku stopniowego obniżania się obszaru centralnej części Niecki
Nidziańskiej, co zaznaczyło się już wyraźnie pod koniec 'środkowego piaskowca pstrego, transgresją morską postępującą od NW obej'mowane były
coraz to dalsze 'Obszary niecki. Cały obszar objęty został transgresją dopiero w wyżiszych ogniwach retu. Morze zalało początkowo obszary poło
żone bliżej osiowej partii Niecki Nidziańskiej, które ulegały znacznie
szybszemu pogrążaniu, a później strefy peryferyczne południowo-wschod
nie. Swiadczą o tym coraz to młodsze osady retu spoczywające transgresywnie (zlepieńcem podstawowym) na różnych ogniwach paleozoiku
w miarę posuwania się z północnego zachodu na południe i południowy
wschód.
W trakcie sedymentacji retu następuje co najmniej dwukrotne spły
cenie zbiornika i przejście z Isedymentacji węglanowej w sedymentację
węglanowo-ewaporytową. Okresy regresywne w czasie sedymentacji retu
były jednak krótkotrwałe. Ze względu na pełniejszy rozwój utworów retu
w północno-zachodniej części Niecki Nidziańskiej, a więc w otworach
GidIe, MHianów, Pągów i W ęglelS'zyn, należy sądzić, że transgresja postę
powała z kierunku zachodniego lub północno-zachodniego.
W 'wapieniu muszlowym dominują osady 'węglanowe strefy nerytycznej. Pod koniec sedy'mentacji wapienia muszlowego następuje wyraźne
spłycenie zbiornika morskiego, a nawet powstają przerwy w sedymentacji. Zaznacza
to redukcją lub nawet brakiem osadów najwyższy,ch
ogniw górnego wapienia muszlowego, a częściowo także kajpru dolnego
Skały piaskowca pstrego dolnego i środkowego oraz dolnego retu reprezentują dolną formację terygeniczną cyklu diastroficzno-sedymentacyjnego kompleksu starokimeryjskiego, utwory wyższego retu i wapienia
muszlowego - formację węglanową tegoż cyklu. Górnokajprową formację
lagunową powyższego wygasającego już cyklu sedymentacyjnego reprezentują początkowo anhydryty i gipsy z przewariStwieniami dolomitów,
ności
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które przechodzą ku .górze w serie pstre o
stopniu zapiaszczenia
z okresową sedymentacją ewaporytów. Tworzenie
'Osadów górnego
kajpru zachodzi w warunkach płytkiego zbiornika sedymentacyjnego,
okresami o wyraźnym charakterze lagunowym, czego dowodem są utwory
gipsowo-anhydrytowo-dolomityczne.
Znaczne redukcJe kajpru obserwuje
np. w .otworze Jaronowice
i Potok Mały. M.ogą one być spowodowane zarówno
u.'7 .. ," ..... ...,
nicznymi, jak i ograniczeniem sedymentacji lub
pr:ze!onne
górnego kajpru i retyku.
Po krótkotrwałym gÓ'rnokajprowym okresie spłycania się zbiornika
morskiego nastąpiło prawdopodobnie w czasie dolnego retyku ponowne
pogrążanie się dna zbiornika sedymentacyjnego, które trwało przypuszczalnie do końca triasu. Powstawały tu utwory piaszczysto-mułowcowo
-ilaste nowego niepełnego cyklu sedymentacyjnego neokimeryjskiego
formacji węglanowej i lagunowej), często zredukowanego w stropie, co
sp.owodowały ruchy wznoszące młodszych faz neokimeryjskich.
Warstwy retyku w obszarze południowym Niecki Nidziańskiej, np.
w W ęgrzynowie i Książu Wielkim, leżą
na wapieniu mlJ.SL~low~(m
Należy więc przypuszczać, że kajper prawie w całości
rozmyty
przed retykienl. Widać wyraźnie, że tendencje wznoszące pod koniec triasu były silniej zaakc'entowane na południu i południowym wschodzie
omawianej nie,cki; na północy i północnym zachodzie tendencje te osłabły
w górnym kajprze, a w retyku zostały zastąpione ruchami obniżającymi.
Swiadczą o
znacznie grubsze osady kajpru i retyku w północnej i
Niecki Nidziańskiej (fig. 10).
obszar Niecki Nidziańskiej został wyniesi.ony i poddany
zostały zapewne zniszc.zone wyższe ogniwa
co
ciągłości sedymentacji pomiędzy retykiem a
oraz
i środkową jurą.
1'"'\ ... '.., ...
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Fig. 10. ProfilIe tf'ia:su zoibszaT'U ,celUtrał:nej części Ni,ecki Nidziańskiej
Tria:s:sic sectioDs [Irom the all'ela of the IcelU/tr:al .part ,Qf the Nida Trough
1 - wa'pi'eni.e; 2
wapienie grurzłowe; 3 - wa,pli.enie faHste; 4
w.apienie oolitowe; 5 - wapienie ma,rgliste; 6 - wrupieJliie dolo.mityczne; 7 - dolomity; 8 - dolomity margliste; 9 - gi,psy i aX1hydrylty; 10 - ił.'owc'e; '111 - mułowce; 12 - pias,kowcecie,nkolawicowe; 13 - pi,askowce gruboławic,owe; 14 - zlepleńc,e; 15 - syliUlr: 16 - dewOIn; 17 - karbon; 18 - Icechszty/n; .19 - dolny !i. śr,odkowy
piaskiowiec ,ps'try; 20 - górny pi.askowiec ps-try (ret); 21 - wapień mus'zilowy; 22 - k'ajrper; 23 - ,retyk; 24 - lias; 25 - werwl;
26
baj.OIS; 27 - skamieniałości f,auny; 28 - sz,czą:t1d flory
1
limestones; 2 - nodu'l.ar limeslt'one,s; 3 - wavy lime's:tones; 4 - oolitic limest,ones; 5 - m.ady limestones; 6 - dolomitdc 1Lmestones; 7
dolomiJtes; 8 - marly dolomites; 9 - gy-psums and anhydrites; 10 - claystolnes; 11 - ,siltst,ones; '12 - thin-ibedded
sandsltones;1I3 - th-lck..,bedded sa,ndstones; 14 - (!,OIng.lom'era-tes; 15 - Siluri'an; 16 - Devonian; 17 - Carboniferous; 18 - Zechstein;
19 - Lowerand Middle Buntsandstelin; 20 - Uppe,r Buntsandstein (R,oethian); 21 - iMuschełka llk; 22 - Keupe'l'; 23
Rhaetiic; 24 Vesoulia1n; 26
Bajoda,n; 27
fossH fauna; 28
flora remains
Lia'ssic; 25
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nego piaskowca pstrego stanowią zwykle utwory gruboklastyczne lub zle-·
pieńce, jak np. w otworach Milianów lub Węgleszyn.
Różnice dotyczące rozwoju litologicznego retu na obszarze południowej
Polski i centralnej części Niecki Nidziańskiej zaznaczone są głównie
w dolnej jego partii. Istnieje również problem granicy retu z wapieniem
muszlowym inaczej ujmowany przez E. Głowackiego i H. Senkowiczową
(1969) i W. Moryca (1971). W centralnej części Niecki Nidziańskiej, gdzie
występuje zmniejszona
retu obserwuje się brak serii anhydrytowo-gipsowej i utworów pstrych. Występują natomiast wyższe ogniwa
retu rozpoczynające
zawsze zlepień,cem, co świadczy o transgresywnym ich pochodzeniu.
retu i wapienia muszlowego w omawianyln
obszarze przyjęto - podobnie
W. Moryc ((971) na prz.edgórzu Kar,pat - w stropie zasięgu Myophoria costata, co odpowiada stropowi zespołu
litologicznego "a" według W. l\rforyca. E. Głowacki i H. Senkowiczowa
(1969) uważają, że
retu uzależniona jest od położenia danego·
punktu na tle
sedymentacyjnego. A więc w obszarach peryferyjnych jest ona
większa natomiast w obszarach centralnych
basenu. To j'est
ogólne. IDodać jednak należy, że miąższość retu
jest zależna także od morfologii podłoża przedreckiego, która powodowała
wysokościowe zróżnicowanie obszaru i nierównomierne obejmowanie
transgresją morską. W związku z powyższym ret może mieć lukisedy-·
mentacyjne, głównie w dolnej części i może rozpoczynać się zlepieńcem
podstawowym leżącym na różnych ogniwach starszego podłoża (fig. 10).
Znaczna różnica
obszarem południowej Polski a centralną
częścią Niecki
występuje w sedym'entacji kajpru. Na obszarze centralnej
Nidziańskiej dolny kajper jest bardzo słabo,
rozwinięty, a jego mlązszoSC
różna zwykle od kilku do 40 m. Na
obszarze południowej
Głowacki, H. Senkowiczowa, 1969;
W. Moryc, 1971) miąższość dolnego kajpru mieści się w granicach 6070 m. Górny kajper na obszarze centralnej części Niecki Nidziańskiej ma
znaczną miąższość
natomiast w południowo-wschodnim prze-o
dłużeniu niecki
H. Senkowiczowa, 1969),
ogóle występuje, to
a
brakiem
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Polski. Kwart. g eol. , 13, p. 338-356, nr 2. Warszawa.
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'H3y'lHTb JIHTOJIOrH'IeCKOe pa3BHTHe TpHaca (<pHr.

4, 5

H

10),

a TaK)J(e BOCCTaHOBHTb YCJJOBH}f ero

.ce,1J,HMeHTaI(HH.
HH)[(HUll

TpHac

:saHHbIMH, HO

rrpe,1J,CTaBJJeH

rrOXO)J(HMH

OTJIO)KeHłfSIMH rreCTporo

rrec'laHHKa,

no JIHTOJIOrH'leCKOMY pa3BHTllIO B

'leTKO

,1J,H<p<pepeHI(Hpo-

pa3pe3ax OT,1J,eJIbHbIX CKBa)KHH.

HH)KHHll H cpe,n;mIB: rreCTpbIH rreC'laHHK c He60JIbIIIHM Ce,ll;HMeHTaI(HOHHbIM rrepepbIBOM 3aJJeraeT
''Ha BepXHeM I(eXIIITeB:He. CaMoe rrOJJHOe pa3BHTHe 3THX 51.pyCOB Ha6mo,1J,aeTC5l B ceBepO-3ana,[(HOH
'lacnr HH,1J,351.HCKoH Bnap;HHbI, B CKBa)KHHaX IIoHrYB, MHJI5lHYB, rH,1J,JIe H rpaHHI(e. 3p;eCb MO)KHO
BbI,1J,eJIHTb 'leTblpe JIHTOJIOrWleCKH pa3JIH'IHbIX KOMIIJJeKCa (<pHr.

4),

KOTopbIe rrpH6JIH3HTeJIbHO

KOppeJIHpYIOTC5I. c rrOXO)KHMH IIO pa3BHTHIO, HO BeCbMa pe,n;y.u:HpOBaHHbIMH KOMIIJIeKCaMH HH)[(HerO
TpHaca B CKBa)KHHax: CeI(eMHH, BeHrJIeIIIHH H b)KenI (<pHr.

4). B

OCTaJJbHbIX CKBa)KHHaX @Hr.

2)

OTCYTCTByeT HH2KHHB: H Cpe,1J,HlIH rreCTpbm rreC'IaHHK, a Herrocpen;CTBeHHO Ha pa3JIH'IHbIX 'laCT5lX
naJIe0305l 3aJIeraIOT OTJIO)KeHIHI p:3Ta (<pHr.

5).

P3T pa3BHT B Kap6oHaTHOH <paI(HH no KpaRHeB:

Mepe c ,ll;ByMSI npOIIJIaCTKaMH :::lBanopHTOB Ha ceBepO-3arra,1J,e, a B IOrO-BOCTO'lHOM HanpaBJIeHHH
BepXHHe 'laCTH p:3Ta 06bI'IHO Ha'IlifHaIOTCSI c OCHOBHoro IWHrJJOMepaTa. TaKoe pa3BHTHe p3TCKHX
·OTJIO'JIWHHR CBlif,1J,eTeJIbCTByeT O nOCTeneHHOM npo,ll;BH)!CeHHli TpaHcrpeccHH c ceBepO-3ana,ll;a Ha
roro-BOCTOK.
B

paKoBHHHOM H3BeCTW!Ke npe06JIa,1J,aIOT Kap60HaTHbIe OTJJO)!(eHH5I., KOTopbIe, BepoHTHo,

3a HCKJIIO':l:CHHeM pa3pe3a .5fpoHoBHIIe 3aJIeraIOT HenOCpe,1J,CTBeHHO Ha p3TC 6e3 Ce,1J,HMeHTaIIHoH-

B

KOHI(e nepHO,1J,a

ce,1J,HMeHTaI(HH paKOBHHHoro H3BecTumca rrpOlifCxO,llHT 06MeJJeHlie 6acceitHa, a

Ha HeKOTopbIX

Horo rrepepbIBa.

B

5IpoHOBHI(ax paKoBHHHbm H3BeCTH51.K JJe)KHT Ha 3llcPeJIe.

IIJIOII(a,1J,51.X MoryT HMeTb Meno rrepepbIBbI Ce,1J,HMeHTaI(HH, lfTO rrpHBO,ll;HT K OTCyTCTBHIO CaMbIX
Bepxr-mx lfaCTeR paCCMaTpHBaeMoro H3BeCTH51.Ka H lfaCTH'IHO HH)KHerO KeillIepa.
KeRnep,
(<pHr.

7

H

8)

3aJIeraIOII(HH

Ha

paCCMaTpHBaeMOR

TeppHTopHH,

HMeeT

H JIHTOJIOrH'IeCKH ,D;mp<pepeHI(HpOBaIf. H';DKHHH KeRnep (cPHr.

pa3JIH'IHYIO

7)

MOII(HOCTb

npe,ll;CTaBJIeH neC'Ia-

HblJ.\1H OTJJO)KeHH5IMH c npOrrJIaCTKaMH TeMHblX CJIaHIleB, c 60JIbIIIHM KOJIII'IeCTBOM <pJJOpbI. BepxHHH
KeillIep pa3BHT B rreC'IaHO-aJIeBpHTOBOH H rJIHHHCTOH <pa:QHH c rrpOrrJIaCTKaMH nmCOB li aHrH,ll;pliTOB. OH 'IeTKO ,1J,eJIHTCSI Ha Tpn 'laCTH, Ha HH)!(f-IIOIO rHilcoByIO cepHIO, TpOCTHHKOBbm neC'IaHHK

li BepxHlOIO rHrrcoByIO cepHIO.
Ha roro-BocTOKe I(eHTpaJIbHOR lfacnf HH,1J,35lHCKOH Brran;HHbI OTCyrCTByroT OTJI02KemUI KeR.nepa (cKBa)KHHbI BeHr)KHHYB li KCeH)K BeJIbKH), a HerrOCpe,ll;CTBeHHO Ha paKOBHHHOM H3BeCTHSIKe
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'3aJIerae T peTIIK. CJIe.1l;yeT rrpe.1l;IIO JIaraTb, 'ITO
OH 6bIJI rrOJlHOCT bIO pa3MbIT nepe.1l; OTJlO)J(eH
J-feM
B CKBa)J(HH aX JIpoHoBH D;e H IIoTOK MaJlbI Ha6JlIO,n; aeTC5! 3Ha'IHTeJ
lhHa5I pe,n;yK-QH51 KeMrrepa. OTCyrCT BYIOT B OCHOBHO M HH)J(HHe era
'IaCTH, 'ITO MO)J(eT 5lBJI5ITbC51 CJIe,l],CTBHeM KaK
TeKTO.HH'feCKH X YCJIOBHH , TaK H OrpaHHQ eHH5! Ce.1l;HMeH
TaD;HH.
P3THK pa3BHT Ha BceM paCCMaT pHBaeMO H
TeppHTo pHH B neC'IaHO -aJIeBpH TOBo-rmm HCTOH
<paU;HH, 'IaCTb C BHYTpH< popMaU;H OHHhIMH KOHrJIOM
epaTaMH . Ero MOID;HOC Tb .1l;OBOJIhHO 3Ha'IH"TeJIbHa, HO 5IBHO YMeHhIIIa eTC5I C ceBepO-3 arra):(a
Ha IOrO-BOC TOK (<pHr. 9). He6oJlhI IIa5! JlHTOJlO
rH"IeCKa5I .lJ;mp$epe HD;HaU;H 5I H OTCYTCT BHe rraJleOHT
OJIOrH'Ie CKHX IIOKa3aT eJIeH He II03B0Jl5! eT 60Jlee
)l;eTaJIbH O CTpaTHrp a<pH'IeCK H paC'meH HTh p3THK.
p3THKa.

Heruryk JURiKI EWICZ
DEVEL OPMEN T OF THE TRIASS IC IN THE CENTR
AL AREA OF THE
NIDA TROUG H

'The area iin 'Study IWig. 1) :compri ses Ithe ,centrall pant .of the
Nida Trough , beginning w:ibh the lK'0Idrqb horst ,as f.<lir as the Hne KSliqzW 'ielki
- BrzegL Here 18 deep
,dri1l'ingrs pier:ced the Mesozo licand parltly, OIroom pletely,
thePa[a eo'Zok formati ons.
The trnateriails olbtaine d from the'se dHlings aHQlwed the author
to eXlplain the [Hhological dev;e:I-opment of the Trias,sk format,ionrs I(Figs 4, 5
,and 1'0) and to reconstr'uClt
the 'condHi ons of their :sedimentaltiion.
The LowetrT ria:ss-k irs represe nted here by 'the Bruntsa,nds,tein
marked ly
differen tiated, IbUit 'chara'c terized by Ithe rSiimilarr lit:holog icar
l deve1loprment in ,the lin,dividua l areas pierceld by the hore holes ,cOlns,i.dered. The
L'ower and Middle Buntsarndsltein rests here, \ViHh 'a isHght sedimem ta,ry g!a,p,oln
the Upper Ze'chste.in depos~ts. The best deveilolpme:nt of these stages
,can he ,observe d in the north-w estern part
of the Ni:da. 'T'r'Ough, .as Ishown fby bore holes. rPqgow, MWano
w, Girdle and Grranice.
Her,e 'can be 'distinrg uirshed four comple xes (Fi1g. 4) 'Cif various
whlich mOire
or 'less are :corre:la ted wHh 'the simHar, !but strongl y ,reduce
dcompl exe:s of the Lovv;er
T'r;iassircencoUlnterred in the followi ng bore holes: iSecemi
n, W~lgiles'zyn and Brze:gi
(Fig. 4). In the Iremad:ning bore ho'Ies (Flirg. '2) the .Lower
.and !Mirddile iBuntsa ndsltein
derposHs a're wb:sent, the Roethia n formatio nls Irelsting 'immedia
,te1ly on various Pailae:ozoic memlbe rs (Filg.5) . The Roethia n is develop ed in acarbO
lnate faoies, at least
wi:th two evaporli te irnterca lat,ions in the norrth-w estern ,are,a,
whe!rea s in the s,outh-eastern region the higher Roethia n memhe r's as a rule
begin with 'the basau.
,comg,lomerrarte. :Sucha deiv<ellopment of the Roethia n deposits
pr,Orve>s a g·radu.all rtransgression whkh apprroa:ched from north-w est towards :the south-e
a'stern .areas.
,In the Musche lkalrk, carbon ate delPosHs rprredomina,te, ,probab
ly resting, except >forr
the section a't Jar,olnow'ice, lin a rsedime nta,ry rCon,j;linuiity with
the Roethia n. At Ja-ronowi'ce the Musrchellka~k Ireslt on the Eifellian !beds. At the
end ,of the MU!s,che[kaJk
sedime ntation the basin beoame shaUow e:r,and ait some
places the sedimen tartion
evencea serd, thus being respons ible for the 'Ila>ck 'Of the upperm
ost :part orfthe iM'lliSchelkali k cons:ideifed, a-nd partly of the Lower Keu:per .
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The Keupe;r :1:11 thils larea lilS ,characte!r:izeid by various thkknelss i(FiglS 7 and 8)\
and ,mar:ked Id.'thologlilcal ddffer'entiat1on. In 'the Low'eT Keuper .(F,ig. 7)a,re found arena,ceous deposits with in'terealat:i>o:n:s :of dark {shales wiJth abundant fJ.'orra ,remains,.
The UppeIT." Keupe,r i,s developed iin a:n arlena:cel()1us-silts,tone fades and day facies,
with gypsum and ,anhydrite interbeddings. It revels a distinct tripartition into the
l,orwer gYIPsum slerl1es, the !reed :sandstlone land tlhe upper gypsum :serlies.
In 'the ,s'Outh-,easte:nn area ,of (the 'centrall part 'Df ,the Nida Trough the Keuper
delpo:sits alreaibsent i(biorrle hole W~grrzy[l6w and Ksiq,z Wli>e:lki), the Rhaetk deposits
immediately clOvering the Muschelkalk lanes. It shbU}d he {supposed that these deposdJts
wereoompl1 etely erroded s:till belf,orr,e the Rhaetic ;pedod. ,In bore ho,lesJlaIT."onlOwtice
and ,PO't:ok Maly the lKeupe;r :is IstJ."'Oiugly reduced. F\or the lInoslt part its Ibrvler ,parts
aire notVliS!ib[e; thdscan he 'explaliJned by bDth .te1ctonk condItions and res,triction in
sed:im.en'taltdon.
The Rheatic deposits aire develDped within the entire area considered, in the
arenace:ous-siltstO'ne-day facies, frequently with the lintrafiormational conglomerates. Their thkknesis is fal1rly Icolllslilder,able, but s'tlr'olllgly decrea:silng Iflrom north-west
to south-easlt {Fiig. 9). A :sLight !1ithologlilcal dilfferentiattiJon ,and a Ilacko:f palaeontological ,e~idelnCleiS do not anow the Rhaeti:c to !be S'trratigra,phi:cally divided in moredetail.

----_._------------------------------------

TA1BLICA I
Fig. 11. KiO!11:takt zlepienc,a z pia:sk1olWlcem sredniozias.mILstym. W~gleszyn IG-l,
2546,2-25'46,4 rn. Klolntaklt Ice:chsztyn piaskolv,iec pstry

gl~b ...

Oon'ta'C't ,of ,c'O'nglome!I'ate wdth medium-grained sandstone. \V~gleszyn IG-l,.
depth 2546,2---,2546,4 m. Oontad Zec!hsteiJ.l-Lower Burntsandstein
Fig. 12. PiasklOwiiec
iZ ,w:a'I'iStevvkam.i zlepie11c;3. MHian6w IG-l,
18,32,8-1833,0 m. Dolny piaskowiec pSltry

gl~b.

MediuID-grain:ed isandstorne wHlh oong,lome!I'ate in::::,rbeddin;gs. MiH,an6w IG-l,
depth 1'832,8-'1833,0 m. Low,elr Burrtsands'tein
Fig. 13. Pli.askowiee slredniozi,arlnlisty .z .lamdnami mns.kowitow'ego mulowca. P q.g6w
IG-l, gl~b. 2399,0-2399,2 m. DoJ:ny
Medium-g1raine,d s'ands!tone with laminae
de;pth 2399,0-2399,2 m. Lower Btun:t.:sla~ndst;E:in
Fig. '14.Piaskowiec dr'Ohnolzli'alrn:isty .z
m.ulowca muskowHowego. Pqg6w
1'0-1, gl~b. 2361,6-;2,3m,8 m .. Dolny pia,slli:O\Viiec p,stry
Fine-grained sandstone with laminae of muscovite siltstone. Pqg6w IG-l 1
depth 23'61,6-236'1,8 m. LlO'wer Buntlsand:stein
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TABLICA II
Fig. 15. MargieI.dolomityczny laminowany ciemni,ejs.zym mulowcem zawierlajqcydruzy 'anhydirytu. Milian6tw IG-'I, gl~b. '1574,4-1574,5 m. Het
Dollomitic mar~ laminated with darker sliItsltOine with anhydrite druses. MiHanow IG-l, depth 1574,4-1574,5 m. Ro'ethian
Fig. 16. MaT@iel doll,omitYiczny z nieregularnymi wkladkami anhydrytu.
IG-l, gl~b. 23'96,0-2396,2 m. Ret
Dolomitic ma,rls with iinegular anhydrite 'intercalations.
depth 2396,0-,2396,2 m. Roethian
Fig. 17. Anhydiryt trzewiowy przewarstwiony dolomitem.
-,2332,8 m. Kajper
Wrinkled anhydrite interbedded with dolomite.

J~drzejow

J~drzejow

W~gleszyn

W~gleszyn

IG-l.

gl~b.

2332,6

IG-l,

IG-l, depth 2332,6:

-2332,8 m. Keu}:er

Fig. 18. Anhydryt iZ laminami marglu dolomitycznego. Wbszcz,owa IG-l gl~b. 2167,7
-2167,8 m. Kiaj,per
Anhydrite with lam,inae of dolomitic mad. Wloszczowa IG-l, depth 2167,
-2167,8 m. Keupn
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Fig. 17

Fig. 18
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TABLICA III
Fig. 19. Mulowiec z musk'Owlitem. Nii,klO1e :skrzyziorvv1arne, pow. 88 X; Milia:n6w IG-l r,
gl~b. 1681,9 rn. Piaskowie,c pstry

Siltstone with mUlsClo'vtite. CT'(){slsed niclOls, enL X 88. M:ilian6w IG-l, depth
1681,9 m. Euntsandst'eLn
F.ig. 20. Do:lomit .z ,anhydrytEm. Nikole sk1rzyz,olwane, ,prow. 15 X; Pqg6w IG-l, gl~,b~
2'162,5 m. Ret
DolomHe with ,anhyddte. Cr'Oiss'ed nkols, enL X 15. P q.g6w IG-l, depth 2162,5·
m. Rroethian
Fig. 21. Wlapienor:ganodetTytyczny. Bez nik1olli, pow. 22 X; MilianOw IG-l,
1552,0 m. Ret

gl~b.

OrganIQldE:trital l:imest'Oine. WHhiout nkols, enl. X 22. Milia:n6w IG-l, depth
1552,0 m. Roethialn

Fig. 22. Wapi'en j.w. IMHian6w IiG-l, gl~'b. 1519,2 m. Relt
L,ime:s!tone a:s above. Mlilian6w IG-l, depth 1519,2 m. RlOethJ.a:n

TABLICA nI
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TABLICA IV
23. Wapien organodetrytyczny. Bez nikoli, pow. 4 X; Ja,ronowice 'IG-l, :gl~b.
179'2,0 Iffi. Doilny wapien mUStzlowy

OrgianlQideiJritall lim1esltone. Wlithout IDiicols,e!I1l. X 4. JalflO!I10Wlke IG-1, depth
1792,0 m. Lower MUSlchelklalk
F,ig; 24. Wa,pien oo,uto,wy i pseudo-oolitowy. Bez niikoli, pow. 15 X; Ksiqz Wielki IG-l,
gl~b. 1064,3 m. Wapien IffiUiszlowy
Oolitic limestone and pseudooHti,c limes1tone. Without nicol'S, enl. X 1'5, Ksiqz
W,ieliki IG-1, depth 1064,3 m. Mus:chelka1k
Fig. 25. Dolomit mikrytowy, laminowany. NikOlle skrzyzowane, pow. 15 X; JaronoWlice IG-:1, gl~lb. 1737,2 m. Kajper
Micri<tle dolomite, lamiilnated. CrIOls's'ed ntcol:s, enl. X 15. Jarrolnowli.rce IG-I,
depth 1737,2 m. Keuper
Fig. 26. Wapien z warstewikq detrytycznq. Bez nikoli, pow. 15 X; Pot'ok Maly IG-l,
gl~b. 1672,1 m. Klajper
Limestone wHh la detrrital lamina. Wtth'Out n:iClols, eal. X 15. Potok Maly
IG-l, depth 167.2,1 m. Keuper
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Fig. 23
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TA'BL1CA V
Fig. 27. Plrzewa1rlsltwi'enia :pi,askolWca, wapienlia
J·ar,ontOwke 1G-1, gl~b. 14318,0 rn. Retyk

,i

zlepieiwa. Bez 'nikoIi, POIW. 4 X

1nter1calations ,of :sandstone, ltimestone and Iconglome1rate. WHhout \D.:ko:ls,
enl. X 4. JaronoiWice 1G-1, depth 1438,0 m. Rhae'tic
Fig. 28. Piaskowiec iPolimiktY'c:zny, lezq'cy na rozmytej powierwhni wapienia laminowanego. Niikole skrzyz1oWlane, pow. 20 X; Jaronowice 1G-l, gl~b. 1554,2 m.
Retylk
P10lymkHc sandSitone reisting on an eroded surface 'Of llalffilirnated limestone.
Cros'ssed nlico:1s, en!. X 20. Jaronowiee 1G-1, depth 1554,2 m. Rhaetic
Fig. 29. Otoczak piaskowlea w :obr~b!ie wapienia do},omity,czneg1o. Bez nikOlli, pow.
4 X; J:aronowiJee '1G-l, gl~b ..1435,5 m. Retyk
Sandstone peblble within dolomitic limestone. Without nricols, enl. X 4. Jaronowice 1G-1, depth 143,5,5. Rhaetic
Fig. 30. Zlepienriec sr6dflorma1cyj:ny. Bez ,nikoli, pow. 4 X; Ja!T1otIlowice IG-1, gl~b.
1438,2 m. Reltyk
1ntraformationalconglomerate. Without nicols, en!. X 4. Jaronowice 1G-1,
depth 1438,2 m. Rhaetk
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