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STRATYGRAFIA JURY DOLNEJ . POŁNOCNEJ CZĘśCI
PASMA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEGO
UT<WORY_IłlETYIOK.IE l! I..WAISOWiE były od dawna
~ _lbardań lWielu geofJ.ogqw mten-esu'ją
cych Silę mezozoikJem śląsko-krakowskim. Trudn'OŚci
w. daltiOiwaJniiU os·ardółw IŚIDóidiląjd:ołwyiCh •i 1\.lLsltałiaJIJ.ru grandk:
mliędzy [lloszcZielgfflinylmł r9ell"ialrni, przy rnieil1c7m)'lch
ods~rn:ięciaclh .i lllradru wiemceń, 'Uin:ietnrorżlilw!Jały old't!Wio _
rzenae ·całe~ II1Wil1t®S,'tlwla cw:all'lstlw i nlalleżyie oma<!2lan.ie •Lab cw:ieiku. Zlddęc~a rge!OI101giicz:ne ILart; · poiWOjern-

n)"C'h Jbyrły ~arnilci7Jane 1do oiblszarrów wy;aboid'!lli doggeru, IPOZJwldl!ilły jedinlalk IUIStall!ić nasltępsrtiwo rwamSbw
wystę(putj ąC)'lah IW rst:ropie ~ilaJsu J(4, •1·2). B aJdiam:ia te nie
dcJsltarozyty materiałów IP~iJcl7m.Y1CJh :pcmwarlają~cyrc:h 1!1a rda'llolw.mie. IPO!Zilomów 'liasu.
Jalk !W.ilaidorno, pienwlsze !P<Jidsrta:WJOIWe 0\Pl"aOOIWarnie
dolnej jtu;ry rw Ploilislcre ,byrło rdrzliełern J. Sarmoon.oiW!icra
(19). Po !w.ielloiletiruieij :pl1ZJel1Wie IIla!Stępną próbę UJsrtalernia s\tr.altyrgr~ld dol!nej jurry p01dijął J. Qmooko (2J1)
w odiiJJiesienJi.ru 1dlo Jdbsz:arru międizy Klr:alk~ a Wi.e1un·ietrn.
Autor ten ,z prorfilórw wiertniczyreb wyrdobył i o=aczył
megaspory, łdóre wydzielił IW rzespoły pozwalające da1lorwać górl!ly rrettyk ~ po~omy iHasu. Wyróżn:ilł mrad
xety1lcl.em ikloilejrno IW\aJitstwy hetl.ren.owrslki.e;, połiom.sik1ie,
bilaJnQW;ircrk:i.e ~ ił~·iJercilme. iWszyt~ie te sex.te zarliczył
do ~ias!U dol!nego, jedymde IWall"ISitiwY łyoSJieclkie górne
m~ały ~itaJilJOJw:ić odipotWieidnJJk łiarsu śrrodlrowego il.'ll!b
górmego. rW ro,qjtaJŚ!ndreniru ido mapy .gero!Logircrznej .rejooru
międizy .Wiręozycą a rorzeJPilcarni ~12) pordtnioołern zat.Stlvzeżetnia 100 ·diQt morżl1iiWlolści wyrróżnienia .warstw
hel€1Ilr0!WS1kitch ~ark!o odrr~hne®O> a przy Jtym nad•ni:ższe
~ (pOIZioanu IJ;iasu.
W nrasrtępnyc:h Jtatatch ruiklarzały rsię rdalrszte tPI"atce natUkiowe rdo;ty;czą•cre rretytlm Ji, lias•U r.w rrórim.YJCh rergionracll
kln<lJ.iu. Po~Uid•n~owe ~aJWY qpra·CIOIWał S. Z. RóżytCild
(17)••wdevcenie IW ilVIeCJhroiWa.e łf.. Dadllez ,(1, 3) a ostaJtnio ,w. iKatrlarSIZ~ {5). JediilOI~e ro.zw:itnęly się
badarntia pail.eorbo1ta1Il.iiczne osaJdÓ\w rdol!ned jury rozpoczęte IW rd!utżyrrn IS/UOIPili.fu :na mattel'1iialaJc:h dostamc.wnYJOh
pil"IZez J . .z.n.oodtę i JPOObtot~cych JZ !Wierceń IW ~rejontie
C!ZętSWcbtOIW~.

dtOrtyczy

NIIC

dz~~.

że ,c.zęsc

ttyrch prac

ornawtirane®Q :terreruu. Są to prace
lV~ew.i.c7.a
(9, .w);
T. Matr·cil!lkiiewi.tc7.,
~nie

T.
'l'. OriŁotw\Slk:ie:j i M. RQJgailistkied .~10). Poci~arw,orwe :maczenie tCIJJ.a stratmr!lifH 1dorllntej jlll:ry ma rapr.CliCOIWanie
stJrarty,gmf.irczmro-;wZJOIDOIWe~ proitiiLu r.w MechOIWiie {3).
Pro:liill rtern ,dJooibaJl"lczyił !pl"IZetsdianek rumotillirwriraj!liCYtCh
opr.atoowanie s:1ll1art;ytgr.arfid do1lned ~ruxy il"ÓIW'noierż ! w OłkrO
łitcarcb. CzęJSJtoaborwy. PrÓ\bę ,taiką paJddął J. Zntoslro {2~).
Plozootarw~ Klin lllaJdaJl IWiaJI"Stiwy herlel!lOIWSkiie.
osoib-

nY ~ słbraJtyJgraficZJny, oo mardało
chatrarkltelr ~y.

ZargaJdiiliireati:a

oallro

dego

:r;rewilzó•i

poidzlłafhu simaJty~l"lalf.jtcZI!letgO

Wistatły ,pr!zeze mn.te

w ,,IKiwlarl:ttralt

lsz:ei'ZEU

doJnej jW"Y
qpraoowane i u!każą się

Geolllo~ym" ~11).

lu;b gru'7l!oiWlców riJŁoWytah i ilłów t!)S(bryoh llllb stnU®Ov.;anytch. W ooaid'acll li;-J71Ch II1a IWłtól"IIlyrrn z:liorbu Zl!lal~dJuiją
Slę blOiki rbl"€ikJC!ji l~ej i lWiapieni kaij;pru a tarkiże
stamszytch skał. Liltoliqgta osardów ll"teltyrk!u qpisanytOh
przez J. I..ewlińiSiki~ (7) i J. :z.nosk:ę ~:21) ;PClłk:ryJwra
się raałk:OIW.i'C:ie IZ danymi S. Z. Różyrclkiego.
Aooliiz.udąc drądnark qpilsy ka,jiprru IW profillarch J. LewińrsikiergjOr d J. ~·kii, rnaile.żałorby :rówrnierż li! Jte osadY
UIZJilać iZa rretytck:i.e. iW rtym MTY\Pa!dlk!u IW IW'ieroerniu
w C:zęltochtorw.ie (J. Le!Wiński) wv ogóle nie miel!iśrrny
kaj;pru, a 1W IW.ite:nceniracll IW ,Gor1JOfWlie śl. i Osialach
(J. Zn>Osko) .do lrońrca qpi!sanyoh ol1wrorrórw :wliertn:icz)'lcm ik.adfper Jjes7.10Zte
zositralllby ·oo~ięty. Za tark
dralekto idącą mter:pr~ą ;pmemarwiajją [pOIIlraldrt;tO profhle tn:ielmórYiah IlPfWY'Cih otW'Oli'ÓIW, gJdzie ~y!k.amy
iiliarste ooady tka'j:pru td~, a nard nimi riły psrt;re
ze z:lepieńcami irltasrtYJIDi: rwwd.ermd ąrcy11ni bryły i otkl1U-

!Illre

chy •Wa!l)ieni !WIOOn.itetkiirch, rbrek!cjii: rlilsoJWSłtiej i dolomiś:rodikiOIWetgO 1lr.iai!>U. lY.Di!ąiiS:WŚ•Ć :tych .'llaU!Pl':a!WdOpOidqbnliej rretYiclk~ah OO•!i!dqw s~a rw Sierdllrcu, ona S
01d Osiln. i14e,3 m 1(ik:aóper doiliny w rtym r®wotr~ ma
ty•1Jk.o 00,0 m mi~ilsz.orśtci). W ;ablWlitlł Olbe(llleQ .w .ztałą
cz:onyrah proitRach IW tten SJPOISÓ!b ,pl'IOWWXYIC:zaliie ruj ęto
retytk. J.\'Iu.ąjiis2lorsć retytku osiąJgallatbY wi~ •W maksy. maJnym ro7lworj:u ·1!5,{)-f.l:OO m.

tów

Pootęp .badań parlE!IootoiLorg~erz.nydl Jk.ari,e \Pl"Zyp1JISZX!Za.ć,
że w1lm"óbcre .UZY',sik.!liiilY rnalerżyte. krytlierri.a pOIZIWta1atjąrce
oclidzielić ik<lJ.iper rOtd .r'E!ityrk:u. Pr.zy Jted ~i · .ZJoo,taną

rozsrtrzy,gnięte zargadlnieal:la •litolOgitc~ rwy!kls2lta..l!cerua obu rtyrC!h IPOZlOIIIlÓW $llraty!gl"·af.irczny.ch.

Górny rrertylk. tW Osdrntacth ~OlS tal iPl"IZ!eZ J. Zn.oskę r(21)
'tl:d•otlrurrnern;ta!Wauly ,przez I .zespół rrnetgjasp011101WY • .O:ma!Cz:el!lie rtro Z~Q~ąr.Wlo pOttWieiiOWI!le .znatl.ezieuiem !tyrah
sa:rnyrch llio·nrn ('.niJ,e·~tes pim.qu.is ,(HarJ."IirS) P.olt.o'Il i eJ przez '.!.'. rJ.V1lłii'CJIIllkiew.ilcz 1W ,goonym rt11tytlw lV.Lercnowa (11).

Osady rretytku :Są wymtaWcone •w posbci pstryteh
d•lóm marrgliiSityiC!h ·o ·ba>l'IWateh . giórWII1le br:UI!lta:lmyJ(lh,
wisniowyc:h .i ZJ.elooYJch., tZ wlk!ąd.ltalllli Z;iepleńcórw :i!iowycll .i !p01d·11Zę<dln.Y\Illi przclaJwLoon:iami piraskrowców.
ZruwieraLią

one l!iśicionogi ó. oo~.n:ie.

LIAS
Warstwy

połomslde.

[Uib ma;rJgl]:iSrtym.

RETYK

Gmniroa rkadlpru .i xetylru Dla terenie P!Oilski dot)'lchCJzas rnie rzootała Olkireśrlo1I1a patleonJtollroJgilcznie. Liltro:loig.ię
retylkiu poil!uldlnilo!Wyloh iKJu/joarw O(plraJcow.a~ S.
Róey.dki

z.

(.17) r.w SJPOrSOb Oid~y!Wlczy oa>listutiąJC ~a@ardrnien~ sedymenltloiltogilcz.ne. WedilJuig l!l•iet~ olsaldy !rety,k:Ju a tarlme
dolnego 1li,asu są rw Jw,ięk!s2JOLiiCJi meJdeiponJOIWa:nymi osadami lkaijlprlu, wyrkBztaliOornytrni IW ~PD~Sta•ci ·ZJlepieńcó:w

W pl'IOtf.itlu Osin nad osadaroi

retyaro J. Znosrko ,(~O, 21) IWY!różnił serię IWICIIpnilsltY'Clh
z1eyieńców i iow.irrów iklwai'ICOIWYJCh z ~atl."ISibwierrllia
mi piasków a JPO!drzęd!nlie Jteż .ilłów ma~tym. Nard
serią tlą IW górze IPOOOWinie IPOjarwi<lJ.ią się ~Y ps;tre,
maTJgłiste rz cientkittni przewars·twie:ni:ami .rzlepieńtoow
i pia~Sloo!wtcó,w 'k:JWJar:COIWy·cfu O J:episZJc.ZJu WCI\Pll'isttyim

·. ' ·

Carrość JtYJC'h rwati'Stbw J. rlinośloo ~211) lllratzlWał rwarstwami IP!ołomskimir, międ!zy ·r:retylk"iem a imirarrnri
.pm;YfjllllOIWiał !jedrriJak dwżą /Pl"IZ'ffiiwę iCZaSIOIWą. JeJdtnakrż.re
sillme lreiilldrnoilsrcenJOje rlirtoloigi'CZne IOrSaJdÓ'W ~tyku (prO•
wltarrzaJjąrcre się w rsti"IO'pQfWej 1serii IWair:srtiW JPorlioirnslkirdh,

tich ma.rglistOfść tQil"CiiZ WytSrtępOIWarnJie li\śtciotnogów
i oogoni•i przerrna~wdt~ją rramej m :~dnim .naISit~ern Slbr.altylgl"lalfiJcZIIlyim .tytah osaidów po .górnym
retyku.
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zlepieńce

i piaskow<'.e kwa:rcowe z przewarstwieniami
pstrych iłów
12-33
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1

pstre margliste, zlepieńce
i gruzłowce, iłowe prze- ,
warstwienia piaskowc6w
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iły

pstre margliste, zlepieńce
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i groziowce iłowe, przewarstwienia piaskowców, (nieprzei ż,vir6w
bity)
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A

E

N

o

Oznaczone przez J. Znoskę i T. Marcinkiewtcz.
Tri.lei.ee.s pigni.s (Harri~) Poeonie
Erlansoni.sporite.s sparassi..s (Murray) Potoni.e.
Thomsonia phyllicus (Murray) Pofonis
Oznaczone przez M. Rogalską.
Cupre.saacites su.bgranulaeus Rogalska.
Obserwowane przez J. Znoskę.
8) Obserwowane przez Z. Mossoczego.

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

IIl!łlstę:p~S~twem cZJaSIO!Wym przema~w~a ;też
Sltoslllillkami ~anymil nra K.u!j:atwacll
(2, 1'7), g~dziJe nald ll'·etYJ(lką serią lcloldrawtską dlaGiną rwys.t®uje doooo,liaJSOIW•a se•r:ia ldłodaJWISka gónna, Zlawie-ra1ąca i.-ÓW~ież CŻ!Wd1ry ~amorwe W częś-ci spąJgOweQ,
a w •ozęślci ~DIW•eQ 'wyika:zruti•ąoa po11:li01bieńsbwo 1i!tooJ.o,gi!Ci2lne tdlo seriii lkllloldaw.:lkiej dolm·ed. W •ten sposób
IllaOIPI':aJWidOIPold.Oibn!.ej !W0Jmtwy polomskie są ooadem
dJoWn.eglo łiaiSIU. Alrua,1otgie z serią •zCllgalj,Ską ,w obrzeże
IIl.i'U Gór św:iębcmrzYisk~ch •(5) 1pll1Jwai1adą się S(poidziewać, że Wla!l1Stwy poł.omsikie mieszczą się w liaffie .~l·
Br.alk: megaspQir rw rw.art;itWiaJch p:>łomsddclh \Pil"Oifill.u
Os:in n-ie IPO'llW'ala 111a ~razie blilżej · Oikrr'ffiłU:, jaiki.e piętra
doilln~ liasu są tu reprezentowane. Nie mb·Żnra jednak

· Za ··l)Hskirrn

analo~

IZe

wyłclu.czyć możli'WUŚ·Cli, że

410

wars·twy polomskie

należą

jesZJcze do ll'etyku. Miąższość wa1'1Stw polomskich waha
się

w g)ranricaJch od 33 do 85 m.

IliiA.S SRODKOWY
a) szare mułki ilaste.
w:a.r~s.twami

po~oon.s.kilm:1

w· ~rej-Oillie

.GorziOIWa Śl. nad
@itruki og:n.i.o-

W'Ylat~ją

IDr!wałe

[pl"oid'lllk\t [prneOibratŻeinira SlzaJryldh mułi..ltmv
li!lJaisrt;ych. Wa:milJwy ipol!OilllLSdtie IW tym lrejiQIIlie fW'Yil"ÓŻIIli
ilem z rw:a.ratw gDII'Z'owsk~ah J. !Zruotsk!i r(21), a sza!l."e
mułki z warstw helenows-Icich doLnych tegoż autora.
iRerw.irzóę łlołkallinego poidziaru iSibratygrralf~CIZlll~o tprofiiliu
G~a S l. IUIZasadniam · bliżej we WJSrpomnianej powyżej pra.cy zrownej do d'I"uku (11). Osady te zarwie'I"ają podrzędne
ilośd,DIWo

w

przewarstwienia
części

stropowej.

piras~czyste, !W7Eastaj~ce

Wytst~O!Wam.ie rw 'WSJrSł.WiaJ~h m'U!ltków i i.lalstycil pyfł
ków Cupressacites subgranulatus R o g a l s k a nie.zm.anY\dh w lltasie tdolinym (!16) IPiiZY lbrak:u rwm~d megai!;Po.r garunllru ThmniSooia ph'!folicus r(IM IU!Il'\ll'\ a y) J? ort; O n i e tpO!jaJWiiJaQąioelj !Się IW Mec:ihdw:ie IW il:ias·ie ~
(T. Maireilnlk:ietw.icz tlO) !POOJW.atlla IPI"ZypuiSZ\czać, ri.e
mamy 1liu 100 ICZyiilJienia z IQ\S.ald:ami iliaw y. :00 !takim
!PI"ZYid?JiaJl:em p!.'zema!Wia :róiwrl!ież po~di01bień$!Wo liltoiboigkvme osatd~ liiCisu y iMeC!hołwa .(12), tpO!łtudtn:iOiwYIOh
KLU;jarw J(17) o11atz 0\l::m:retż.enila Gfu $więtl<JikiJ."IZylskilcoh
t(seria gireLni~- 5).
S':tJa·re ·llrilu!łlkli il1aStte IW 1()11:.rwOID!l!Cih rwientn·ilczy'ch rw po~w .CzęrsillolclhoJWy m:ie 17J00tlail:y doltYJC!hc:tJas natpolllkal!le.
Należy !PiliZY\PIUS~ć, że w tym rreQtołn:ie Welgły ooe
~j·i !P'l.7Jed ids.aidzeniern się IWYiŻJeti leżąi<led serii: liiwirÓW i IPilasków rwarr!Sitw poidrwęgl~. il.VI!iqlżisz.ość
stz:aryteth IIlllldfiOOiw IWYJilOSi oik. 130 m.
b) warstwy podwęglowe. Na:llWę watrsitw podwęglo
wytcth IW\Pl'OIWald:zJilł F. RtultkJOłWISiki 1(118). WatnlltJwy ;te
oalj~ie~ są wy:kts7Jta;j]Ci()ne w tPoolatci pi.alsiktotW1c&w
1 pitaS'kórw, lllieik.ieldy t:OOŚ rw !P'OiStalci :zJlejpieńlców llulb

rbw:m-ów. ZalWiie'l"laQą llleri; IPOtdirtzęd!ne pr1Zetłalwlilooni.a a:utt>ik.óiw dJla;stytc!h, !CZasami s:illin!ie ·węgliawy1ch. SpOttyjka ~ę
Iw nirch :rÓIWinież ,ottoczaik.i rw~a ibiilllnatne!g'O. Osaody te
coohn:Iije dwa zmienność tliltoil!ogi!c?Jna, .a miąrżs•:oość ·~r;th
IUIJ.ega s:i!Lnym W\alhal!lliom ·old rO rdo •25 m. ,W !PkfuliiriJU
Ozęsltoc:ihorwy m~ć ·ilc:ih rnalj\cz.ętŚiC'irelj je!$ ball'Cl:liO
m.ała i rwytn.osi ok. 5 m.

W .próbkach tbadam.ych doty·cohczas nie natrafiono na
moagaJSpory tani py;laci. Wyżtej ile~Żąiete watr'Silwy blam.oIW·ilcik.te rwylka:zmdą ·barrldiz:o oiblf!tte wys,'tępo;w:an:ie megałSpory Thormsontia rphytbiJcus IeM 1\llll' !l"l a y) iPI o r1l o n i e,
·kitóre tceChluije l:Las e. Polori.enie mi.ę'dlzy ()IS·adami lłia'SIUJ y
d e po:ziw:a!la :przYJpus.lJC!mć, że mamy do taeynienlia
,z oiSoald:atmi iliasu ~- Pon.iełwiaQ; ilLa~ ~ w ;MeJcJho\wlie (t2)
.i obmerżetni'tl Gór Ślwlięboklrzyts:kilclh t(Ser:ia Dreelwilcy 5) ma ollrolio 2100 m rni:ąrilsi'l.IOO<:i, nałerży \Pl'zytpu.s~.
tż.e ld<>tYJcih'CI7JatS tpQLZIIltane IW!aJIISLjjwy iP(lld!węg1owe olbelj.tniU!j ą 'nieWiirei.L'ki wyiCirneik górnte\j :części ~Iasu ~.
GORNY LIAS

a) warstwy blanowicoJ,de. NatlJWę ltę wprowa~ił
J. 'ZnOISikioo 1(~1) LtHltwiązl.lłjątc do !dawnego 10kireśllenia
F. Roomera ,(1J5). Wamstrwy ibil.atnJow:~clklte zaJWieradą
.szSJre .itły tPia!s?Jczysrt;.e - cz:a•s•ami .z prnewamt:wteniaimi
·illów łiU\plkiOIWIB.!tY'ch oliwkoowych :z IPQdirzędnymi wtrą
looniami tPiaslków httb !Piaśk:OWJCów. iNiekitedy \Wystę
!p\llją w niiC'h siferosyde.ryty. W a:-er,j!Qilllte crzętocthorw
~Sk:im rw waJI"S1lwa~cih ltYJc:ih ~ort;y.ka się l!laidito !J:lll"'Z'6W81Ts1iw.ienila !Węgla lbl"\UIIllaltnego·.
W S!Wetj trte'Wilzjj.i z (L9t59 r. J. !Z·nost!oo {.22) zaili!CZ)'\ł
'Wiar&tiwy tblatno:wlilclkie i ~sie,cikie do ll.i'aSU górn€@0.
Wiek ,ten. rwylka~zarły WIS\Pomndiane rwe rwstępie baldania
:paletOJ'bOitamiiJc7Jlle IZa:r&vrnio !dla rwymieniony!dh warstw
!P.OO\f·ill'U rw Osin:aiCih, liaik i &a wan-sibw h€atetn.OWGik.ich
.górnYJdh w Gotrzo!Wiie SI. ·AI~enttY :pa[etoiililldlogi.czne
!PO\bw!ierldzitły w :tym !P'11ZYIPllldiku mode priZeilroruam.ie, że
te same po?Jiomy IS1;il1altYigl'a.fiiCI7Jne ,j, U1:Jolotgilc2mte liasu
wyslt~W1Jlją rw t~ąlgu tdlolggerlll za:r61Wno w ll"etjtol!lie Czę
s1JochiO!WY, lj.alk i Giotl17JO!wa śl.
W aa:stlwy lblan.OIW·ildkie tCechuije d'Uii: lball1dzo otbllilte
WYISitęporwaJ!Jiie <megai$0TY TOOmsomria psyU.ricus (IM u rr a y) P o t o n i e i z tego względu naJleży je włączyć
. do liasu e. Pibu"ÓW\niU!jąc IPI1Difill. Moohorw.a (2t, 3), mrorż
n.a 'Wa•Iis:bwy llllatnO'Wicik!ie S\PatraileH~ać z do·liną
górtnej ·j.ego ,cozęśtci wymęśtcią tte~ piętra, gldYJŻ IW' 1
l3JtęjpU(j ą jlU.ż IW!amtwy etslterilo\We.
MiąŻIS2lOŚĆ !Wiall"IS<'ttw lbl:all10IW3iclkrob rwa.ha się od lJ5
do 410 m;
b) warstwy esteriowe. iPIOill:ad rwam·t wami blanowjjck.ilrni. IWY1Słtępuije seria IW JPl"lzeiW'atża)jątooj ~~i w-yiklS7itailioona •w IP\OStaiCi ~ów illaStYICih ot1ilwlklorwosza!l"YJC!h z muisllooiW'iltem. ,w J!U)ąJgu zatwiemad·ą ol!le graruczną !Wa.mtwę tPi:atszozystą 1ulb ż!wilrrO'Wą. W strqpowej
częślc!i łluallków rdlomilest7Jld pi.asik(iw ;pr!zylbioeralją nia
i!l.ośrci, lecz mają •drtdlm:ie]szą gr!lllllll[la.Qję. Pl"'Z'ew.a·rs:trwi.en~a StZSJrYicih •węgftils!ty!oh łutpkótw ~OitY'lm !Się równileż, a ICZatsem ,tetż sd:e.rosYJderylty. Na porwierzJC:bnia!dh
waa:lillw lliiiOŻtna lllajpl)Jtika·ć JOidicitSiki łilśdonogów - zwa-

'llycll ipCl!P'UJ.amnie esttarttami. tlVIiąri:swść Wlall'"Siflw esterio.;
rwych wyrnosi .od .20 Ido 45 m .
Wamttiwy es'te·r~olwe S•tam.OIW!ią ibarr"\dlzo cll:a!ralk!te.rystycmny ;JmmtPiLeks rwy\slt~.ą•cy !WISZędzie, •gidzie ,$l)Oity!kJamy :Oisatdy gÓirinetglo· łi.alslu. ·Wymilenilatją .je S. Z. Ró'Ż)'lCki tG17), R. Dadllez r(!1, 2), R. Osilka ·~1C3), W. KaraIS!Zewsiki ·C5). W iiJ11101fillu MetCihlorwa osady estetttklrwe są.
darowane na rgórną część lirulu e.
c) warstwy łysieokie. N.a!ZJWę wail"\S.trw łysieckicll
twJproiWia:d?Jilł F. Rtoemer oQ1•5). ll?,r!zYI}ę\ła się Ol!la po'Wis~etdhnie, !lecz ,ltta:iJdy 11JOOlog ~~na1 c:retj dą inJteitprettował.
·J. ZlnoSiklo· .(r21) Klibedi!OOJwał ltą nazrwą łąctmie warSI1lwy
eateriowe i łyt;;iecikie klłbeCilltie IPOO'PO'llorwanetgO· podiziarl!u. W ~..m, '7Jwężlonym, 'llljęcinl :jest OIIla :natiibaru~iej :Z!b1iJWIIla do !Pietr'Wiotln~j •ohall1alkterytsltytki ttych
Wa~rsltJw [pOtdam.e.j JPI1zez F. 'Roeme.11a.
Wa.mrtlwy łYlsi~ie 1dz!ielę tn.a •d)w:a iki~Y
rwartstlw. Doliny sttanorwią ISizaTe iły i łu!Pkli ·i!Lastte, czę
sto !Pia!S?JCIZY\Site, z oll:Xf,i:tym .IIJ.IUSk!O\Wilte.m. Pilatslkd liulb
piasllrow<:e odldizJieladą :j·e :zta'm'YJCzajj od wamtw eSte'l"i.otwytdh i ttiwlonz.ą liJCzllliejtS!Ze pmewarr:stWlienia w ~ci
sttr•O\PO!W'elj. S/P(l!tylka s·i.ę ll"ów:nteril p!'lz.efW\all'IStiw.ienia
piasik:oiW'ców syldery~ttdwyt~h.
S!ZSJre t~ły IWialrtSttiw ły!sieclkiKih ma!ją lo0-35 m miąri:
'S:tlOŚtCli. P•oldlolbn!ie j•aik .w.amtwy bliatn.oiW'Lc:k:ie i esttedo·we, z J.®órylmi ,tJwioti'zą olbs:rem'ieds'zą 7r0-400 m mi!~
szą ~Serię ill.asttą, rS\pOttytka się tie we W'S'z.yts1Jk]C'h
~illacll gÓirllle®Q

li:alsu.

RÓWIIldaż tPOdobnte jaik obie poprzetdinie ser~ie dlai91;e

i s,zare .lli:y rwars:tlw ~ys,iecikiJClh zaJWirenljją .ba'l"!d7JO obficte megaiS!P<Jil"ę Thomson.ia rphyll!icus CM Ul r tl'l a y) P ot o n ·t e ,(r8, ·9) !i pyll!ek CupreSJSQJcites subgranulatus
Rog:altsika (16). ,ze rwqgj,ęd'tl ma :poll;ożenie n.aid !Wiall"Sibwami esrt;eriowymi . dalbowam.ymi lila gómą część
liasu e, nale.ży je ·zalirczyć do r:ti~u ~Ponatd s•?Jarym·i •irłalmi tWy/sttę!putje seria IPI~YS~
· IW!artsllw iłysriecikilch. Pial~i tYJcih W:a:I"Stiw m~jsearo'l
madą wtk1ardiki 1d:robnych żrwiL!'\ków -i pilruskoWICÓW
czasami ptasik'oiWicórw SYlderryi)'ICZJnY'c:ih. P·otdl1zęjdnlie wy$tępll\ją IW lllJilc:h prze!Wa:I"Stt'.V'ienia ilDUłkÓIW il'Uib U<Jw
pilas7JC!Zy.sl;ytch. MiąrisZIOść iJch d'Orcthiotdali do 25 m, lecz
naojczęśicie!j IUI1mzytrnJUije stę rw grarnbcatc:ih. 10. do 15 ~·
W osatdaLCh tpials:7JCZYsltYICh IW!ll!rstw ·łysieclk~ch maileJe
illość megaspor i pyłków, nie ~miemających się jakośtOilomo. Piaski należą więc nierwątplirwie do wall"stw
łysieclldch •stropowej częśd ·liasu ~Na~dtległte IW'ai'\S1lwy !kloŚtCiielis!kie !l"'e!lJreOOlli1:Julją juri:
'brtatnJ~yłw!ne molr!Sikie 1o.sa'dy .aałenu i lba\jlos'U.
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ZBIGNI·EW

PE310ME
Pe3yJihTaThi
rraJieo6oTaHHqecRHX
HCCJie~oBaHHił,
IIpOBe~eHHbiX Ha~ o6pa3D;aMH H3 ORpeCTHOCTeił l.JeHCTOXOBbi, a TaR:me o6pa6oTRa rrpocpHJIR Jieiłaca H3 MexoBa, II03BOJIHJIH aBTOpy IIpOBeCTH HOBOe CTpaTHrpacpHqeCKOe ~eJieHHe HH:atHeił IOpbi Ha OIIHChiBaeMOił TeppHTOpHH.
IIpocpHJib H3 paiłoHa romoBa CJieHCROro COIIOCTaBJieH C IIpOcpHJieM H3 0CHH. B BOBOM IIO~pas~eJieHHH
yBeJIHqeHa MOIIl;HOCTb p3Ta, Bbi~eJieHbi HH:atHeJieiłaco
Bbie IIOJIOMCKHe CJIOH, Cpe~HeJieiłaCOBbie CJIOH rJIHHHCTbiX aJieBpOJIHTOB H IIO~yrOJihHhie CJIOH, a TaiDKe BepxHeJieiłaCOBhie 6JIRHOBHil;RHe, SCTepHeBhie H JihiCeD;RHe
CJIOH.

D~OW~I

Instytut Geologiczny

CHARAKTERYSTYKA DOGGERU CZĘSTOCHOWSKO- WIELUN SKIEGO
!lll3. li.oc:mne OldSłicm:ięcia i wys~~:va:
Z Enie!WZGLĘDU
ll'lllld :be!l~a d<>Jgger częsltoC'h\QiwSilro-!WlelnlńJSkll

był od dawna obiektem m:iJnrtere:sowarnia JWiie1u geologów. Efellctem lbaidań byQy Qi•czme ~e, z k!tó-

~.acll. W 'O'Statttnilch
prac stratygrafioztlyoh

czytclkim wzrujpelłnJilotny ~stał na obs•zal'lze męstoohtOW
skim IPOtdzL!lli stn'aJtyjgradJożmy wezu~u ,górnego .(2).

rych ljtaiko rułljwaJż.nietjJsze oi!IallierżY' wymien1t: prSIC€
G. Bulkowslkiegta U), Stt.. iKo'n.tlkretwioza (4) oa::az
B. iReblbitnldera (9). Poid'2liall: StraJtyJgl"aJfiilclzny doggeru
PQdainy prnez Relhlbilnidera stoOOIWlaoło wieil!u pór!n;ielj-

~ycll geoOioigów. :Wrele oeiliilYcil danyi<ih o {jurze czę
s!bochows:kietj zaiWlieralją ~worndlania z baJda* geo•liogicZll1YIC'h jproWa!dZOny\<lh !lll3. ltym 01bSzall'~ przez

J. iPtrelmilkla. Na s7JCZegó!Jną IU!Waigę zasfulgutle prta·ca
~ aJUI1xma z 'l"'ik!u ,!1933 ornalWład.ątca buldowę geologbiDą d1ro1iiJC Częslt'OJC!horwy ,(8).
W okresie powotjermym prawad:zxme były systema-

g~OI1oigilczne lłów ll"UidtoniOŚnych, !!la
pO!WIStalło ISJZel'eg OfPI'Iaooocwań omawla.jącYJch .zagadnienia złożowe (5, 7), straJtygrarlil.crme

tyczne

:baldano~

poldstaw.ie tk:tórYJch

(li1) i petro®raJf.ilcZJlle (2). IP111a10e ik~alfila7me
tytrn itereruie ~dzał Zlb. Massolczy (6).

n:a

PodS,taJW'ą dO dailszyiCih prac sttraty~atfiictm.yoh , odiLa
doggeru Sta:ło· się m'DIIlogralf:ikmne td7liero st. Zjb. Różyietk,~ (LO) o górnytrn d~l"ze .i dolnym mailtnie

JUJI'Y iK:rakowsOO<>-Ozęstto<db<Xwlsiklitelj. St. Zb. Różytclki
w!prlolwadtzi!ł ndwy', ibalridzo S'2JClZ'elgółorwy potdział straty~r;afitc:zny, lkltóry ijest olbecmie szeroiko stosowaJilY

pr.zy
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OlpllaJOOwyiWanilu

domero

ltaikiż,e

1

na

ilnnYICh

J.artlacll na IPQtdjgtaJWie wy:ników
J. Znoski (12) o doggerze łę

AALEN W idtqgger:ze

BAJOS

C'LęS(botdhOIWSilro..twieluńSk.im

001a1dy

aa!le-

·nu i tbatjos111 ~e są przez piJaSiki d piasikorw.ce Ęire~dnilo- i ,gJI"UUbooioamitlte z dO!!Iliesoz.ką drdb-

negiO 7Jw.irnku.

Olm'teŚ'latne

są

one

n~ą

ol"eegiona!Ln.ą

ja/klo "!PiasllroWice J.rot§cielilsklie". Na 1Wy1Ciholdniwch utbwfo.,
:ry te rw wyttllilku mie'1lrnelnia tpl"zedlsibatwi:ają sdę jalko
pilaslkio!wlce tŻtala;zilste o ipelfneQ .gaan.ie · lbao:\w Old żółbed
pmez 'Wiiśtn:iOiWą ido ciemnOibrunaJtnetj. W i!)a.rtialcih nie
7JW1etrzaiły;clht, w IWiieroeniooh, p.ia!Sk:i 1 pila.Sk:ocw.ce madą
zalba1'1Wien~ b~łoiS2«ł:re, ŻoÓMlotSrLall'e nraz zieLotn.e i .za-

witerta.ją podrzędne Wlkładiki piaskow.c&w sydarytycznych 1uib t9ZJamJozytborwytcth.
Uzyskana tZ ltyeh osadów fauna claij'";' podSitarwy jio
tw.ie;rdzeruia, 0e ~ą JOlile aailen d tba!jiOIS. F,oom.y
;P!'IZe'WOtdnie dlla ata!lenu .zlilJaila:zł Ztb. MossiotCIZy na "Cy-'
baJtej GÓI"ze" k; P:I'Zystajjni. e; :baJ!olsu, ~ÓIWirl:ie gór-

nego, fi31Uillla prtze1W101dnia JCylbotwtaina jest ;pmez ki:lk!u
a'll!torów. WY!d:z.iiel1enie tyroh ;pięter na I<Jibsi7lalrze j'wry
krailrowslro-tClt.ę$toclhO!WISkiej

ze WJZtględu n·a

nie j~ jednalk możlitwe
jednolite tWyiks7ltaoJicenie caiłej serd•i.

