
Z'bigJniew MOSSOCZY 

Nowy podział stratygraficzny liasu 
w północnei części Jury Krakowsko-Częsłochowskiei 

WSTĘP 

Historia :nowoczesneg'O podziału pozaalpejskiego liasu w P'Olsce jest 
związall1a z nazwiskiem J. Sa!IllSO.nowicza (1929). Od czasów jego pracy 
retyk włączany jest do ddlnej jury. J. Samsooowicz wyróżnił trzy lias'Owe 
kompleksy warstw, z których dwa określił jako dolnoliasowe. Podział ten 
był przez długie lata. jedynym podziałem kartograficmie i paJeontologicz
nie uzasadn:Wnym. 

Na obsza,rze północnej części Jury KrakowSko-Częstochowsikiej brak 
był'O pr~ek WOOIltologicz.nych do oki'€lŚleDda pr:zynalerż:nOOci osadów 
liasowych do liasu dolneg'O, środlk'Owego bądź górneg'O. Jed.ynlie ~ 
staJe następrtwo paru poziomów wys.tępujących niezmiennie w spągu 
wao:-stw :kościeliskich nasuwał'O przypuszczenie, że mogą to być osady 
liasu górnego. 

Dopiero w 1955 r. J. Znosko stworzył drugi z kolei podział OIS8dów 
retyku i liasu dla obszaru między Krakowem a Wielundem. Oparł srię 'On 
na, 'Obserwacjach tereno~h oraz wymach wiereeń w Osiiawc:h, a ta:Icle 
w ,rejonie PrnB2lk:i.-Go~wal Śląskiego, uwzgJ.ęd!n:i.ając analitycznie 'OPU
blik'Owane materiały. Wyróżnienie w pr'Ofilach wierceń pooiomów mega
.sporowych stanowiło podstawę noweg'O podziału i był'O warmym krakiem 
naprzód w datowairriu osadów d'Olnej jury w Polsce. 

Badaniem osadów dolnej jury zajmowali się w tym czasie irun,i geolo
gowie w różnych regionach Polski. Wymienić tu należy przede wszystkim 
W. Kalraszews!kieg'O (1960), oprac'Owującego półnlOCną część 'Obr2erżen:ia 
Gór ŚwięWkrzyskich, S. Z. Różyckiego (1958), zajmującego się południo
wymi Kujawami, oraz R. Dadleza (1956, 1958), opracowującego pełny 
wwrcowy profil liasu z wiercenia. w Mech'Owie. 

W ostatnich latach nastąpił też rozwój badań paleobotanicznych osa
dów dolnej jury. Poza M. RogalSką (1960) włączyły się d'O badań w tej 
dziedzinie m.in. również T. Ma:rcin!lriewicz (1957, 1960) oraz T. Orłow
ska (1960). 

Te najważniejsze prace obok iTlillych dr'Obndejszych przyczynków po
głębiły znajomość dolnej jury, stwarzając podstawy do pełnego jej 
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po:ma.nia.. W dziale badań paleobotanicznych mają one znaczenie pod
stawowe. 

Wyniki nowszych badań skłoniły J. Znoskę (1959) do przeprowadze
nJiJa ;rewizji wieku wyróżnlionych serii litologiC'ZlIl.ych. Nazwy wyróż:n:io
nych serii i przypisany im wiek - w obu wersjach - uwidacznia 
tabela 1. 

Tabela 1 
Wyr6żoione przez J. Znoskę serie osadów i ich przydział wiekowy 

1955 I 1959 

Lias środkowy i górny warstwy łysieckie górne 

synemur . warstwy łysieckie dolne' lias ei ~ 

§ warstwy blanowickie .-

.g warstwy połomskie lias 8 lub 81 

3 
hettang 

warstwy helenowskie górne 
lias ot 

warstwy helenowskie dolne 

Retyk warstwy gorzowskie retyk: 

Rewi2ija ta określa wiek warstw blanowicik:ich i łysiecki.ch zgodnie 
z wynikami nowszych badań. Jednakże nie uległo SprostoWlanJi.u ,nieuza
sadnione w moim przekonaniu wydzielenie warstw helenowsikich jako 
odrębnego poziomu stratygraficznego. Wątpliwości 00 do słusmOOci inter
pretacji profilu w Gorzowie Sląskim przez J. ZnoSk:ę poruszyłem w 1955 r. 
w objaśnieniu do mapy . geologicznej rejonu Krzepice - Wręczyca. 
W chwili obecnejprzekorum:ie moje uzyskało potwierdzenie w wynika<:h 
badań paJleobotacicznych opartych lIla próbkach przekazanych do :bliższego 
zbadania przez J. Znos:kę. W oparciu o wspomniane maJteriały można. !bym. 
uzupełnić podział stratygraficzny profilu w 0slnacl1., a w profilu Gorzowa 
Sląskiego zmienić int.et-preta.cję strattygraffi liasu. . 

PODSTAWY REWIZJI DOTYCHCZASOWEGO PODZIAŁU 
STRATYGRAFICZNEGO OSADóW LIASU W PÓŁNOCNEJ CZĘSCI 

JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 

PRZEBIEG WYCHODNI LIASU W TERENIE 

Pasmo Jury Krakowskiej w dkolicach C2Jęst0chowy obr-zeżat od za
chodu ni€cltę nidziańską. Upad warstw jest ogólnie niewielki (około 1°} 
i skierowany ku północnemu wschodowi. Wyżyn.a jurajska :zbudowana ' 
jest z wapieJlii. malmu obciętych od połu.dndowego zachodu kuestą. W dol
nej części. tej kuesty odsłaID.iają się osady doggeru. W kieruJnlru południo
wo-mchodnim są to kolejno wapierrie piaszczyste keloweju oraz ilaste 
serie batonu i wezulu. Spąg osadów doggeru tworzą warstwy kościeliskie. 
Są to osady . piaszczyste z wkładkami: pias'1rowców syderytycznych, przy": 
należne do pięter bajasu i aalenu. Wychodnie spągu warstw koście1Jiskich 
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w pobliżu Częstoc:howyodsuwają się !l'laod1egłość kilJkunastu kilometrów 

od spągu osadów malmhu
ód
·,· od ~ __ J:""':_':_1_: h _..3_" __ :' . , " 

NQ południowy :zac warrstw A~l~C VUI:ii1.a,UJ.aJą Slę rowruez 
osady piaszczyste, lecz już bez wkładek morskich. Zawierają one pod
rzędne przewarstwien:ia iłów i drobne sferosyderyty. Jest to stroIX>wa 
część liasowych watrstw łysieckich. Z kolei następują szare iły walfStw 
lysiedk:ich z podrzędnymi przeławiceniami piasków i piaskowców sydery
tycznych. Wychodnie skal tego typu opisał F. Roemer (1870) w ;rejonie 
Lyśm i Siedlca. SzaTe iły przechodzą w niżej leżącą serię ID'Pków ila
stych z es:teriami) zawierających pockzędne wkładki piaszczyste i sfero
syderyty. Wychodnie tych osadów zaobserwowal F. Roemer (1870) w re
jonie . Gorzowa. S1ąskiego i wyróżnił jaJko warstwy z Hellewaldu 1. 

Następną serię warstw liasu stanowią ponownie szare iły z wkładkami 
piaszczystymI li syderytami, zawierające zazwyczatj waTStewtki węgla bru
natnego. 

Podane wyżej kolejne następstwo osadów liasowych leżących w spągu 
warstw kościeliskich zostało po raz pierwszy rozpoznane niemal komplet
nie i opisane przez J. Gołąba (1947). 

Rekonesansowe profile kartograficme w latach. 1948-1951 pezwoliły 
autorowi stwierdzić, że w rejonie GOI'2lOW& Sląsk:iego następstwo osadów 
me r&m!i się od poznanego w poprzednich latach w okolicy Częstochowy, 
El: warrstwy z Helenowa odpowiadają lI"etyiko-liasowi w ujęciu J. Goląba 
(1947). Pogląd taki wyraroDO w objaśnlieniu do mapy geologic.mej rejonu 
Krzepice - Wręczyca (1955). Ta !koncepcja autora była znana R. Osice 
(1953) i E. Cieśli (1953), którzy opierając się !l'la niej wprowadzili lokalną 
nazwę warstw he1enowsklich, lecz uważa:U je za odpowiedn:ik stratygra-
ficzny W1aI"Stw łysiec!kich. . 

POSTĘPY BADAŃ PALEONTOLOGICZNYCH 
I STRATYGRAFICZNYCH 

Jak w.sparnnia.no · wyżej, pierw~ badaczem, który zastosowad: ClIZ!na

cienie megaspor w celu uzasadnienia podziału retyku i liasu w Polsce, 
byl J. Znosiko (1955). Autor ten stwierdził występowanie górnoretyckiego 
I 2JeSPOlu megaspor w profilu Osin, co JUmoż]jWliło mu ustalenie dolnej 
granicy osadów liasowych. Określenie górnego retyku zmieniło poprzed
nio przeprowadzony podziiatł tego autora (1953), w którym górną część 
retyku uznawał już za kajper. . 

Retyk - według tej pierwszej koncepcji - nazwał: J. Znosko waT-
stwarni połomskimi i zaliczył do liasu. Osady te me'-mwierały jednak 
megaspor. Megaspory występowały dopiero w wal1"StWach blanowickich 
(zespół III i IV) oraz łysieckich (zespół V i VI). We wszystkich tych ze.
społach (III-VI) występowała najlicmd.ej megaspora. oznaczona przez 
J. Znoskę jeiIro Lycostrobus scotti N a t h., 00 stanowiło podstawę do przy
pisania tym warstwom wieku liasu ~ i aa. II zespól megaspor występuje
w osadach warstw helenowskich, !które J. Znosko wyróżnił w rejonie Go
l'2OWIa Sląskiego. Zespół ten :zawiera :identyczne gatunik:i. megsspor z tymi~ 
które występują w zespołach III-VI w profilu Osin. 

l Polska . nazwa tej WB1 brzm1 He1enów. 
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J. Znos:ko przekazał próbki z przekrojów wierWczych w GO'I"ZOwie 
Sląskim do zbadaTriB. paJeobota.nicznego. T. MiatrciJnikJi~cz (1957) 2lba
dawszy megasPory wYstępujące w warstwach helenowS.kićh wyróżniła 
gatunki. Triletes phyllicus Murr. i Triletes sp. "A'·' Mur:r. Według jej 
przelronan:ia megaspora oznaczona przez J. Znookę jako Lycostrobus scotti 
N a t h. jest megasporą Triletes phyllicus M u r r. T. Marcinkiewicz w osa ... 
dach do1noliasowych poochodzących z obrzeżenia Gór Świętokrzyskich 
znalazła liczne okazy, megaspor Lycostrobus scotti N a t h., natomiast 
w żadI1Jej z próbek poChodzących z Gorzowa Śląskiego formy tej me 
napotkała. 

W 1956 r. R. Dadlez ogłosił częściowe wyndiki uzyskane w głębokim 
wierceniu Mechowa.. Datowanie pa:leontologicme osadów liasu 'Y2 przez 
Acanthopleuroceras maugenesti d' O r b. umożliwiło mu poróWnanie nad
ległych poziomów z seriami 7Jl18Ilyml z :innych ' irejonów - 'IIl. in. Z war
stwami wyró2mionymi przez J.Znoskę (1955). Porównanie to s1doniło go 
do wyciągnięcia wniosku, że do liasu a nie można. zaliczać warstw od po
łoms:kich do blanowickich w dkolicach Częstochowy. 

W 1958 :r. ten sam autor przeprowadza szczegółowszą próbę paraleli
zacji profilu J. Znosk:i z pełnym już profilem Mechowa. Sugestie R. Dadle
za zostały uwzględnione przez J. Znoslkę (1959), !który przeprowadził 
rewi;zję wieku poszc:zegóm.ych pięter w sposób podatny w tabeli l. 

Ważne materiały paleobotąniczne przyniosło opracovra.nie megaspor 
głębokiego wiercen:ia w Mechowie (T. Marcinkiewicz, 1960). Dost.M'czyły 
one klucza do pod:ziahl liasu na ,poszczególne poZiomy. Dzięki temu 
T. Marcinkiewicz, T. OrłowskR i M. Roga.lska (1960) mogły udowodnić 
górnoliasowy wiek warstw helenowski<fu. Stwierdzenie to nasuwa wątpli
wość co do możliwości załiczenia. warstw helenowskich do dolnego liasu, 
jak to jeszcze próbowali interpretować R. Dadlez (1958) oraz J. Znosko 
(1959). ' 

Na prośbę autora n:i,niejszej p:racy T. Mardnlkiewicz (wiadomość ustna,) 
przeprowadziła rewizję megaspor prz-edstawionych na tablicach V-NIl 
w ,pracy J. ZI1OSiko (1955}. Zastrzegła się jednalk, że ze względu na :mało 
wyraź.ne fotografie · oznaczenia jej nie są zupełnie pewne. Do megaspor 
Thomsonia phyllicus (M'Uirr.) Potonie, o których niewłaściwym. 
oznaczeniu wspomni'aIlIO wyżej, należy dodać ten sam ga.tunek w poloże
niugrZlbietowo-hrzusz:nym nao fO!tog1rafiach 8 i 9 (tab. VI). Formy przed
stawione na fotograd:iach 21 i 22 tab1icy VI nie dadzą się oznaczyć. 
Horstisporites (Triletes) areolatus (H ar r i s). P o t o n i e J. Znosko ozna
ezył zgodnie z obecną terminologią. Fotografie 5-10 na tablicy VII 
przedstawiają za.peW'Jliel Trileites sp. "A" (M u r r.) M a ,r c i IlJ k i e w i c z, 
,a fotografie 14 i 15 Erlansonisporites tegimentus M a. r ci n k i e w i c z. 
Megaspory I zespołu (tab. V, fot. 13--20) przedstaowiają Trileites pinguis 
(H a r r i s) P o t o n i e, uznane przez J. Znoskę za gatunek zapewne 
górnoretycki. Potwierdza to przypuszczenie znalezienie przez T. Marcin
kiewicz tych samych megaspor również i w górnym rety'ku Mechowa. 

Jak WYnika ;z powyższych badatń, zgodnde z rewiżją J. Znoski (1959) 
warstwy blanowicld.ei łysieckie należy uznać za górny lias. Natomiast 
odmiennie od przekanania tego autora w.arstw hclenoWSlkich nie można 
uważać za osady starsze od górnego liasu. DoIkładne określenie wieku 
warstw polomsklch nie jest możliwe ze względu na brak megaspor. 

----
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PROBA INTERPRETACJI POL02ENIA WARSTW POLOMSKICH 
W PROFILU GORZOWA ŚLĄSKIEGO 

Stwierdzenie górnoliasow€tgo . wieku warstw helenowskich powoduje 
konieczność ~jęc:i;a się leżącymi nad nimi żwirami waJl"Stw po'lomskich 
':N Gorzowie Śląskim. 

J. Znosko (1955) pąraleHzował je z wocstwami żwirów polomskich 
:W Osmach. S'kłaIniało ·go do :tego niewątpliwie- pooobieństwo Utologiczne 
'tych żwirów ora.z przekonanie, że żwirowiska w ciągu liasu tylko w jed
nym okresie mogły się · rozwijać. Dalszy argument popierający wyróżnie
nde żwirów polO!IllSld,.ch w rej onie Gorzowa Śląskiego stanowiło występo
wanie ich ponad poziomem glinek ogniotrwałych, co się zgadzało Z obser
wacjami poczynionymi w odkrywkach w Polomi i · Lgocie w pobliżu 
Zawiercial. I w tym wypadku podstawę ~alelizacji poziomu glinek stalno~ 
wilo przekonanie, że są to osady pierwotne oraz że tylko w jednym okresie 
dolnego liasu możliwe było powstawanie takich glinek. . 

Jak przypuszczalI J. Znosko (1955), wa1rstwy polomskie w profilu geo
,logicznym Osin leżą bezpośrednio nad. retykiem górnym (tab. 2 i fig. 1). 
Zapoznooie się z profilem geologicznym Gorzowa Śląskiego (fig. 1) 
pozwoliło stwierdzić, że żwiry "polomskie" wyróżnione przez J. Znoskę 
(1955) w tej miejscowości stanowią odrębny, wyżej leżący poziom 
piaszczysto-żwirowy, nazwany obecnie warstwami podwęglowymi. W pro
filach wierceń UT 3 i 4/III nie uzyskano rdzenia z tych warstw. 
Jak jednak wynika. z opisów J. Znoski, brak rdzenia w Gorzowie 
Śląskim związany był z występowaniem piasków lub sła.oo spojonych 
piaskowców. W profilu nr 5/!H warstwy pqdwęglowe są wykształcone 
jako piaskowce drobnoziarniste. Obserwując zmiany zachodzące w osa
dach poszczególnych serii w profilu Gorzowa zauwaq;amy, że osady 
liasu z reguły w kierunku zapadania warstw staJją się coraz bardziej 
drobnOtZiarniste. Na przykład w szarych ilachwarstw lysieckich w otwo
rze nr 4/IlI spotykamy piaski średnioziarniste, a w otworach nr 5 
i 6/HI piaski pylaste. W wolłl'Stwach esteriowych w otworach od nr 3/III 
do 6/IH spotykamy kolejno · w łupkach domies2lkę piasków ;grubQ-, śred
nio-, drobnoziarruisiych i pylastych. Przyjmując prawdopodobieństwo za
chodzenia podobnych zmian w 'wa:rstwach podwęglowych, w otworze 
nil" 3/III występowały zapewne ,piaski gruboziaa:n1iste, a w otworze nor 4/III 
pilaSki średnioziarniste. Można. też przypuszczać, że w warstwach tych, 
zwł.asroza w części spągowej, występowały ,przewarstwienda o grubszym 
ziarnie. 

Jeżeli żwiry w otworach nr 1 i 2/III w Gorzowie Śląskim nie odP9wła
dają WarstwOlIIl polomsIkim z Osm, pozostaje do JOO'ZStrzygntięcia pytan!ie, 
czy ten poziom stra;tygraficzny ma swój odpowiednik w Gorzowie Sląskim. 

P,rzegląda.jąc profil wiercenda nr lilII w WlaTStwach nazwanych przez 
J. Znookę (1955) gorzowskimi spotykamy pod serią ze zlepieńcami iło
wymi warstwy pi.ag.ków i żwirów kwarcowych o granulacji poc;lobnej jak 
w wyżej leżących ~twach podwęglowych "(fig. 1 oraz tab. 2)~ Wotwo
rze nr 2/III mamy na odpowied.niiej głębokości piaSkowce z przerostami 
iłu. W st:a:'opie są one drobnoziarn:iste, dla głębszych partiiJYpis me podaje 
wielkości ziarna. W otworze nr 3/IH są cto jeszcze piaski gruiboz:iarniste, 



Tabela 2 l~ 

Porównanie nowegopodzialu dolnej JIB'Y z podziałem J. Znoski Da przykładzie profDów Osin koło Częstochowy i Gorzowa $llpIdego 

I 

I 
Z. Mossoczy, 1960 

I 
J. Znosko, 1955 

I 

Wiek 
Osiny i Gorzów Sląski Osiny I Gorzów Sląski . 

. do ~ .s bajos- warstwy kościeliskie piaski ~e żwirkami i piaskowcami sydery- warstwy kościeliskie 

1

8 .g aalen tycznyrpi 
, - warstwy kościeliskie 

piaski z szarymi mułkami ilastymi i żwi- warstwy łysieckie górne 

lias ~ warstwy łysieckie rkami 

~ 
iły szare z piaskowcami syderytycznymi 

warstwy esteriowe łupki szarooliwkowe z esteriami i sfero- warstwy łysieckie dolne 'i 
lias E 

syderytami warstwy helenowskie górne 
'" warstwy blanowickie iły szare z węglem brunatnym, piaskami 
10 (węglowe) i żwirkami 

żwiry i piaski z łupkami zielonawoszary-
warstwy blanowickie 

.... lias 8? warstwy podwęglowe 

ł 
mi 

...:I 
hiatus 

.fi! lias "'(? I mułki szare liasu środ-I mułki ~laste sza:e z piaskami (w rejonie warstwy helenowskie 

kowego Częstochowy hiatus) dolne 
hiatus 

r 
~. 

i 
hiatus .s o lias IX? warstwy połomskie iły pstre, margliste z piaskami i żwirkami 'O 

- żwiry · i · piaski z iłami marglistymi 
warstwy połomskie 

warstwy gorzowskie 
Retyk retyk zlepieńce i gruzłowce iłowe, pstre iły warstwy gorzowskie 

margliste 

K~per górny kajper górny iłowce ·brunatnoczerwone z brekcją Ii- kajper górny kajper górny 
sowską i wapieniami woźnickimi 
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Fig. 1. Pnekrój geologl.~y w okolicy Gorzowa S1ąskliego 
Geologl.cal section of the ~on ot Gorzów $ląski 
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Miąższość nowo wyróżnionych poziomów dolnej jury w znanych wierceniach w rejonie częstochowskim 

Stratygrafia 

Czwartorzęd 

I wezul 

S bajos-I warstwy koście-
aalen liskie . 

warstwy ły- 2 
~ --

sieckie 1 
--

warstwy 
esteriowe 

fi} I> 

«I 
warstwy blano-
wickie 

.~ --

...:l 87 
warstwy pod-
węglowe 

--
y7 mułki ilaste 
--

2 
«7 warstwy po-

łomskie 1 

Retyk 

~I kajper 

wapień muszlowy 

• Czwartorzęd wraz z batonem, 
55,2 SPIIII nie osiągnięty. 
x Nie przebito. 
-Hiatll8. 

1 !iII 

1,5 

-

-
-

-

-

-

17,9 

12,8 

(19,3) 
33,0 

(13,7) 

55,2 

x 
x 

Rejon Gorzowa Śiąskiego(J. Znosko, 1955) (R. Osika, (J. Le-
, E.Ekiert, wiński, 

1954) 1928) 

2/ill 3/III 4/III 5/III 6/III 
Michali- Często-

nów chowa 

15,1 0,1 0,3 2,5 3,7 I 34,0 56,0* 

około 

- - - - 34,7 - 70,0 

- 11,6 3,1 28,2 27,9 - 19, l 

- (9,1) (10,8) (9,6) (9,9) (15,0) 
26,2 35,3 45,6 45,4 22,0 .35,0 

- (17,1) (24,5) (36,0) (35,5) (20,0) 

- 26,7 20,8 12,3 20,5 · 46,0 39,0 

1,8 13,2 14,2 15,1 x 33,0 40,0 

25,5 22,2 21,3 19,4 X 8,0 5,0 

27,6 30,8 31,8 30,3 x x -
(22,0) (25,1) (36,7) 2,6 x x (48,0) 
33,8 27,6 70,0 87,7 

(11,8) (2,5) (33,3) x x (39,7) 

23,1 x x x x x 196,3 

x x x x x x -
x x x x x x 6,0 

Tabela 3 

(1. Znos-
(R. Kra- . 
jewski, 

ko,1955) 1947) 
Osiny Jaworz-

666 nik 1/46 

5,6 28,2* 

około 

21,5 50,0 

30,4 17,2 
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(7,2) (12,0) 
21,8 24,6 

(14,6) (12,6) 
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w następnym drobnoziarn:isie. Wahan:ia wiel!k.ości ziaroao piaskowców. 
przy zachowaniu ogólnej tendencji. stopniowego zmniejszalIllia się gram.u
lacji w kienmku upadu, nie stanowią przes21kOOy do uznanja w tym pro
filu stropowej części waTStw gorzowskich (w określeniu J . Znoski) za 
facjalną odmianę warstw połomskich w Osinach. 

Powyższe wywody wskazują, że w Gorzowie Śląs1cim bezJpośrednio 
nad retykiem !rp.ożria. wyróżnić warstwy połomskie, zupełnie podobnd.e jak 
to uciyociiil J; 'ZIlooko w OsHiach (tab. 3).TPudności w oddzieleniu retyku 
od warstw polomskich Są dosyć duże. W 1953 r. w Osinach J. Znooko 
właśnie ~twy połomsk:i.e uważał za retyk. <kanicę str.dpową 'kajpru 
wspomniany autoc w tej samej miejscowości pos-tawJI . wówczas opierając 
się głównie nie na. litologii, lecz ,na różnicy kąta nachylenńa warstw. 
Autor ten następnie uznał w 1955 r. tę samą granicę :za kontakt retyku 
i liasu. Ws,pomnia;na niezgodność kątowa została uznana za dowód dużego 
hiatusu czasowego pomiędzy retykiem a wa.rs,twami polomskimi. 

ARGUMENTY SEDYMENTOLOGICZNE UZASADNIAJĄCE POTRZEBĘ 
NOWEGO PODZIAŁU STRATYGRAFI~'NEGO 

Jak już wspomniano, osady retyku w Osinach wykazują .zmiany nachy
len.iJa warstw (J. Znosko, 1953). I tak w głęb:;:zych poziomach (kajper 
według J. Znoski, 1955) wynosi ano okolo25°, a wyżej, W części datowa
nej przez I zespół megaspor na retyk górny, maleje do 10...;.:..15°. Warstwy 
poło.ms!kie i wyższe leżą już w przybliżeniu poziomo. Podobne zmiany 
upadu warstw polomskich, według interpretacji J. Znoski (1955) zaliczo
nych do warstw gorzowskich, obserwujemy w profilu Go:rrowa w otworze 
oc 4/III, gdzie nad piaskowcem o upadzie 18° występuje ił piaszczysty 
o upadzie 14°. Zmiany upadu warstw osadów przeważnie gruboiklastycz
Illych, polegające na maleniu upadów w warstwach lrPłodszych, najpro
ściej można tłumaczyć stopniowym Z1apehrieniem zbiocnilm sedymenta-
cyjnego. . 

Analizując prz€!kr,ój geologaczny Gorzowa Śląsilciego :zauważymy, że 
żwiry w liasie mogą występować w serii piaszczystej warstw lysi€c:kkh, 
w spągu warntw esteriowych (otwór nr 4/ III) , w warstwach podwęglo
wych i w warstwach połornskich. Jeśli dodać, że wkładki żwiTOwe spo
tykamy w innych · rejonach również w szarych Hach warstw lys.ieckiich. 
oraz w wa'rstwach hlanowickich, dkaże się, że większość wyróżnionych 
poziomów liasowych może :zawieraJĆ WlkŁadk'i żwirów. W osadach lądowych 
zaś lo.kaln:ie każda taka wklladJka, może się rozwinąć ' w grubą serię . Nie 
można więc nadawać zasadniczej roli lokalnie napotkam.:ym seriom żwirów 
be-z; dokładniejszego prześledzenia na\StępstWla wamtw i datujących je 
szczątków organicznych. Liczne poziomy żwirów w liasie notują również 
S. Z. Różycki (1958), R. Dadl€Z (1958) i W. Karaszewski (1960). 
. Pozostała do o,mówienia jeszcze sprawa wieIku glin ogni'Oltrwalych. 
Tutaj 'I'ysująSlię dwa zagadnieruia: 1) w jaikim poziomie liasu występują 
glinki ogniotrwałe; 2) kiedy one powstały. 

Jak to można, obserwOlWać w terenie, na wychodniach bżdej z wy
dzielonych w tej pracy serii ilastych liasu spotykamy miejscami takie 
glinki.. Podobne fakty stwierdzono również w Oibrzeże!l!i.u mezozoicznym. 
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GÓl' Swiętokrzyskich(Z. Kozydra, 1956) . Pczemiana skał i1.aSItyeh w glin!ki 
.ogniotrwałe jest manym procesem występującym szczegó1nde w wilgot
nych rejonach klimaJtu subtropikalnego ' (p. Schaufelberger, 1950). Tego 
typu procesy dbserwujemy czę:;to w trzeciorzędzie, gdzie nawet g1iny 
wietrnelinowe 'bogate w żelaoo przybierają charakter glin kaolinowych 
(Z. Korzydm, J~ Kostecld, 1957; Z. Mossoczy, 1959}. · Procesy kaolinizacji 
mogły :zachodzić, :rżeCZ jasna, i przed tr7Jeciorzędem, a :także w liasie 
(8. Z. Różycki, 1958). Większość gllilek tmpotykanycł\ W rejohach wy
cll.odni skał ilastych powstała w neogenie. Za tak młodym wiekiem. prze

·mawia logicznie Illiewiel!lm możliwość mchowarua. się do czasów WSipÓl
ezesnych produktów wietrzenia paleogeńskiego lub ' starszego (Z. Mosso
czy,1959). 

OPIS POSZCZEGóLNYCH SERII LITOLOGICZNYCH I PROBA 
OKRES LENIA ICH POl.OZENIA STRATYGRAFICZNEG02 

RETYK 

Granice retyku i kajpru nie zostały w Polsce dotychCZ18S ściśle usta
lone. Na omawianym terenie taką próbę podjął J. Zoosko w 1953 1'. 

W 1955 r. tenże autor zrewidował wcześniejsze swoje poglądy i uznał 
~dy zaliczone poprzednio (1953) . do kajpru za retyckie. Opierając się 
naopracowamu S. Z. Różyckiego (1958) i R. Dadleza (1958) za retyckie 
należy uznać redeponowane osady kajpru wykształcone w postaci zle
pieńców iłowych i ilastych gruzłoWlCów oraz iłów pstrych i smugowco
wych. W osadach takich występują na wtórnym zlori:u bloki brekcji lisow
skiej i wapieni woźnickich, a niekiedy terż skał jesreze starszych. Obec
ność takich skal była dotychczas uważana za dowód kajprowego wieku 
towarzyszących im osadów. Zastosowanie ~o kryterium dopro
wadziłoby do stwiez:dzenia, że w Gorzowie Sląsk:im i Osinach retyk nie 
zostal przebity, a w CzęstOchowie (J. LewińSki,- 1928) w ogóle kajpru brak. 

Jak wspoznnjano, J. ZnOSlko w 1955 r. w Osi!lla.ch wyróż:n:il górny 
retyk, a żwiry polomskie zaliczyl j:uź do liasu. W ten sp0s6bzostala okre
ślona dolna granica bU. 

DOLNY LIAS 

War s t w y p o ł o m s ki e. Nad osadami rety'kuznajduje się seria 
<JSadów żwirowych 8ZC7Jegó1nie dobrze wy(k:szta1cona w dkoliaich Często
chowy .Ser:ia, ta pr7.eChodzi w górnej części w utwory przeważnie ilaste. 
Miąższość 'Całej serii wynosi w Osinach 67m, w CZęstochowie 87,7 m, 
a w Gorzowie Śląskim od 33 do 70 m (otwÓl' m- 41III). ' 

Zlepieńce w dolnej części składają się glówrue z otoczaków kwareo
wych z domie.sMą piasków i mają wapienne lub margliste lepiszcze. 
Występują one w kilkuip(YLi.omach oddZielonych :Nami marglistymi. Nad
legła seria pstrych iłów marglistych, zwłaszcza w otworech położonych 
bliżej wychodni skał starszych (Osiny, Gorzów Sląski nr l/III), zawiel'a 
zlepieńce ilowe i gruzlowce. Stanowią one dowód nawrotu do stosunków, 
jakie panowBll'y w retyku. Zarówno osady rety1k:u, jak · i warstw polom':' 

J Patrz tabele 2, 3 1 " oraz ngura 1. 
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Tabela 4 
RozmiellZc:zenłe niektórych megaspor, mikrospor oraz oogonii i esterii w górnym retyku i liasie okoliC Zamerda; Częstochowy i Gol'ZQ"Wa Śllpkiego 

<. 

T. Marcinkie-- T. Rogalska (1960) 
J. Znosko (1955) zespoły mega- wicz (1960) wy-

Cupressacites subgranula- . J. Znosko (1955) 
brane mega-sporowe· 

spory· tus Rogalska esterie i oogonie 
Stratygrafia 

Osiny koło 
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skich, zawiellają liścionogi i oogonie (J. Znosko, 1955). Podobieństwo lit,o;... 
logicz.ne osadów retyku i dolnej !ury stwierd.zil: lIla Kujawach 8. Z. ~ 
życ.ki (1958). Brak osadów typu retyckiego w wyższych poziomach dolnego
liasu, a także liasu środkOlWegO i góm.ego, stanowi powamy aTgUment 
przemawiający Z!'l dolnoliasowym, a może nawet iretyclcim wiekięm 
warstw polomskich. 

T. Marcinkiewicz (1960) znalazła w warstwach polomskich Gorzowa. 
Śląskiego -(według, obecnego pod:zi:atlu stratygraf.icznego) megasporę Erlan
sonisporites spa.rassis {M u r r.) P o t o n i e. nie notowaną dotychczas z te
renów Polski. przy 'braku megaspor górnoretyckich może to stanowić 
argument przemawiający za młodszym od górnego :retyJlru wiekiem 
warstw rpolomskich. Równocześnie wspomn:iana odrębność megaspor po
znanych w wam-twach polomsikich i g.<)rnoretyck:icll statnowi potwierdze
nie słuszności dokonanego obecnie rozróżnienia tych poziomów w rejonie' 
Gorzowa Śląskiego. 

M. Rogalska (wiadomość ustna) opracowała mikros.pory wierceń w Osi
nach i ' Gorzowie Śląskim na. odcinku zaliczonym w tej pracy do retyku. 
(Osiny), warstw połomskic1h oraz liasu środkowego (Gorzów Śląski) i gór
nego (Osiny i Gorzów Śląski). Okazuje się, że pomiędrzy spektrami warstw 
poloms:k:i:ch i nadległych istnieje duża różnica, co dowodzi długotrwałej 
przerwy w akumulacji osadów po osadzeniu warstw połomski.ch. Nato-· 
miast rÓŻnice pomiędzy spektrami w,a;rstw polomskich w Gorzowie 
Śląskim. i retyku w Osinach są niewiele więks'Ze niż między !kolejllO po
sobie następującymi ser:ia:mi gÓTnoliasowymi. Na tej podstawie można 
przypuszczać, że waTSItwy poloms!k:ie połOlŻOne Illad osadami. górnego
retyku są od niego niewiele młodsze, a więc do1noliasowe. Porównując je' 
z seriami litologicznymi Mechawa (R. Dadlez, 1958) wypadałoby utożsa
mić warstwy połomskie z liasem a, a na Kujawach z serią kłodawską górną 
i kSawerską (8. Z. Różycki, 1958). 

,Termin war s t w Y P o 10m s k i e, w.prowadzony przez J. Znoskę ' 
(1955), utrzymano dla tych warntw w OsinIaCh. W Gorzowie Śląskim 
objęto tą nazwą g6rnąC7.ęŚĆ warstw gorzowskich . wyróżnionych przez 
tegoż autora, natomiast watrStwy określone przez niego jako polo'rn&kie 
nazwano walrstwami podwęglowymi. Warstwy pOłoms:kie są zapewne' 
ooadlam.i dolnego liasu. 

SRODKOWY LIAS 

8 z a r e m u ł k i i l a s t e. W rejonie Gorzowa Śląskiego ponad: 
warstwami polomskimi występuje seria glinek z przewarstwieniami pia.;
sków. Wchodziły one w skład warstw helenowsikich dolnych według 
ujęcia J. ZI10Silti (1955). Białe glinki. powstały z sza.TYch mułków :ilastych. 
w . wyniku procesów wietrzeniowych trzeciorzędowych lub starszych. 
Pierwotny charalkter skały dokumentują szare wkładki zachowane w spą-' 
gowej części tej serii w otworaCh iIlI 1-4/III oraz caJ'a, seria w otworze. 
nr 5/III. Miąższość szarych mułków ilastych wynosi tu około 30 m. W alro-· 
licach Częstochowy na te osady dotychj~ nie natrafiono. 

WŚTód m.egaspor oznaczonych z tych warstw T. Ma.rcinkiewicz (1960)· 
nie napotkała gatunku Thomsonia phyllicus (Mu r~.) P ot oni e, który 
w profilu Mechowa pojawia się po raz p.ierwszy W liasie a i to w niewiel
kiej jeszczelic.zbie. Nat<mllast wSród.m.iik!roopor występuje już dosyć 
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{)bficie Cupressacites subgranulatus R O g a l s k a, którego w d'Olnym liasie 
datyJchczas nie stwierdzon'O, Z tyohprze;łanek można, wnosić, że szare 
inJulki ilaste są osadem llaSJUśrodik'Oweg'O - najpr;a!Wdopodobniej piętra 'Y. 
P'OZiom ten na PomO'rzu Zach'Odrri.m je'3t dat'Owany paleo.n:t'Ologicznii.e na 
podstawie przewodnieg'O amolri1a Acanthopleur~eras maugenesti d' O 1"' b. 
(R. Dad1ez, 1956; J. Znosk'O, 1959). Był tO' okr~ maksyIDallnej w liasie 
tnansgresji morskiej. Osady teg'O po!Zi'Omu mają powszą!hniie charakter 
mu~ków ilastych zarówno VI Mech'Owie (R. Dadłez, 1958), jak na Kuja
w.ach (górna część serii sJawęci,ńskiej głównej ~ S. Z. Różycki, 1958) 
i w obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich (część górna serii gielniowskiej -
W. KaTas:zewski, 1960). . 

Warstwy te nazwan'O prowizorycznie szarymi mu&ami ilastymi liasu 
'ŚrodkGweg'O. 

Z w ir Y i P i a, s k i war s t w P o d w ę g l o w y c h, N8!d szarymi 
mułkami ilastymi leżą wa:rstwy żwirowe, Q których mówiono już wyżej. 
F. RutkO'wski (1923) wyróimił te osady w 'Okolicach Zawiercia, ina:zwał je 
warstwami podwęglowynri. W Gor-z'Owie Śląsilcim według podziału J. Zno
.ski (1955) warstwy te w otw'Orach nr 1 i 2/II1 zos1Jaly zaliczone do warntw 
poolomskich, a w otworach następnych do górTIlelj części warstw helenO'w
.skich d'Olnych. W Osinach w spągu warstw blanowicldch zachowała się 
iy];kO' cienka stropowa część tej serii żwirrow.o-p1aszczystej, pod'Obnie 
.i w Częs:ttJchowie (tab. 3). Natomiast w .ndektórych ni,epublikGwanych 
wierceniach ich miąższość dochOOzi w tym rejGnie do 22 m. W rejonie Go
rmwa ŚląskiegO' warstwy podwęglGwe osiągają 20+25 m grubości. 

Wal!'Stwy tych żwirów i 'piasków miejscami zawiera'ją 'Obfity detryt 
zwęglonej Ż"ośmmości, 'Okruchy, a czaseim również kawałki węgla bru
natnegO'. Oprócz przewan;twień szaa-egG jJtu częst'O zaw1erają :również 
wklad:ki iłu zielonawego, a dosyć często toczeńce i pok1Jady białych gl:iriek. 
Spotyka się tu również niekiedy sferosyd.eryty i piaskowce s-ydeTy,tyczne. 
Opisyw.ane' ~wiry i piaski występują stale poniżej warg,tw blanowiokich, 
"które w omawianoym terenie bardzo często zawiera,ją przewarstwienia 
węgli brunatnyclh. Ten wzgląd spowodował, że już F. RutkGwski (1923) 
nazwał je wa- r s t wam i p G d wę ,g 1 G W Y m i. 

Osady te nie ma,ją jak dotychczas dGkumentacji paleontologicznej. 
Leżą nad. warstwami prawdGpodobnie należącymi dO' liasu 'Y, a poniżej 
wars.tw blanowickich datowanych na część dolną liasu E. Należy więc 
sądzić, ż,e' wall'stwy podwęglowe .powstały w liasie 8.. Seria wtarstw po
wstalych w liasie a na irun,ych obszaralch P'01s\ki ma charakter piaszczysty. 
'Tak jest w Mechowie (R. Dadlez, 1958), na Kujawach (seria. slawęcińska 
.górna - S. Z. Różycki, 1958) i w GbrzeŻleniu Gór Świętokrzysldch (seria 
Drzew:icy - W. Karaszewski, 1960). Osady te są przy tym ba.rdzo dużej 
.1niąższ<JŚci, rzędu 200 m. Na,leży więc spodziewać się, że w omawianym 
obszarze mamy tylko stropową część tych osadów i że po osadzeniu się 
.szarych iłów nastąpił dość długi okres erozji. 

LIAS GORNY 

Szare -iły z węglem brunatnym-warstwy blano
w i c!k i e. W profilu wiercenia w Osinach J. ZnaskG (1955) wyróżnił 
warstwy blanowiokie. Zastosował nazwę wprowadzoną przez F. Roemera 
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(1870), kitóry wymieniał węgle - brunatne w Blan.oV.rk.ach. Warstwy te 
składają się głównie z szarych iłów zpodT'zędnymi przewBlrStwieniami 
piaszczystymi i zawierają cięsto wkladki -węgla brunatnego. W osadach 
tych spotykamy także sferosyderyty. W ~wie Śląskim osady zali
czone obecnie dO' tych wmstw stanowiły według J. ZrulsIki (1955) spągową 
część WMStw he1enowskich górnych. 

Miąższość tych warstw wynosi w Gorzowie ŚląSik:im. dkolo 15 m, 
a w pobli:bu CzęstochO'wy 33-:.-40 m. 

FlO'rę warstw blanow:i.cldch, podobnie ~ jak wyżej leżących 
WMStw esteriowych oraz dO'lnej ilastej partii warstw łysieokich, cechuje 
wśród. megaspor obfitość ThomsooUa phyllicus (M 'li r r.) P Q t D n i e, 
a wśród mikrospor duże ilości Cupressacites subgranulatus R Q g a l s k &. 

Tak bogate występowanie obu wymieniO'nych SipOr charakteryzuje górną 
część liasu a, lias E i dolną część liaBu ~. -

Litologicznie warstwy te odpowiadalją dooyć dO'brze dolnej i śroc1!ko-. 
wej części liasu E w Mechowie(według R. Dadlem, 1958) oraz dO'lnej 
~i serii ciech.ocińsIk:iej S. Z. RóżyckiegO' (1958). Można więc przy-
puszczać, że w a 'l' s t w Y 'b l a n Q w i c ik. i e powstały w dolnej części 
liasu E. 

Nie moima jednak wykluczyć mO'żliwości, że warstwy blanowick:i.e 
przynależą dO' liasu a. Odpowiedntk tych. wao:stw w 'l'egionie świętokr2:y
Sk:im staJn.owi prawdopodO'bnie górna część serii drzewi.ckiej, wYroimionej. 
i :załiczonej dO' liasu a 'przez W. Karaszews!.kiegO' (1960). Amor ten suge
'ruje również, że tego samego wieku są w profilu MechO'wa osady umiesrb
czane przez R. Dadleza w doJnej części liasu E. 

Lupki ilaste O'liwkO'woszare - warstwy esterio-' 
we. Warstwy te występują w OsinaCh nad warstwami blanowiokimi 
i zOstały pr7eL J. Znoskę zaliczone dO' warstw -łys:ieckich. W rejO'nie 00-
rzowa ŚląskiegO' tworzą O'ne środkO'wą część warstw helenoWSikich gór
nych według terminologii tegoż autora. W rejO'nie Gorzowa Śląskiego
miąższość ich waha się w granicach 12+26 m, a w rejonie Częstochowy 
21-:.-46 m. --

Są to rupki. ilaste oliwkowoszare z wlcladłmmi piaszczystymi. i wtrące- ' 
niami sferosyderytów, lokalne przewamtwion.e szarymi łupkami ilastymi 
z milką. Zawierają one przewarstwien:La z obfitym 'Pyłem żwęglonych: 
roślin. Na powierzclmiach waxstw spotykamy często odciski- liściorur 
gów - esterii. Osady te zarównO' w Osinach, jalk i w Gorzowie Śląskim,_ 
zawierają również liczne sporomorfy. Spąg ich stanO'wi cienka warstwa: 
żwirów lub piasków gruboziarnistych. 

Badania paleobotaniczne udowodniły · ich gÓI"llO'li.aoowywiek, 00 pa
dano W cytowalIlych wyżej pracach T. MareinJk.iewicz, T. OrłO'wskiej: 
i M. Roga1sk:iej (1957, 1960). 

Warstwy €SIteriowe są szerokO' rozpoW\SllechniO'ne we wszystkich rejo-
nach zawierających osady górnego liasu. Zostały one wyróżniO'ne przez
wszystkich autorów w obrębie serii górnego liasu (R. Dadlez, 1957, 1958;
S. Z. Różycki, 1958; R. Osika, 1958; W. Ka'l'aBzewski., 1960). S. Z. Różyoki 
nadał im nazwę serii ciechoci.ńskiej. 

Wyniki uzySkaine przez R. Dadleza, J. KO'pika i T; Marcinkiewicz: 
w Mechowie pozwalają na zaliczeru.e tej serii. do górnej części -llaslll E.; 
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w związku z szerokim ' ~zestrzęnieniem · · :tej chą,~ycznej 
serii w większości obszarów liasowych w Polsce wprowadza się rmzwę 
war s t w e s t e r i o w y c h r6wnież i dla omawianego w tej pracy 
terenu. . 

S z 8J r e ił y war s t w ł y s i e c k i c h . Wan:'Stwy esteriowe prze
chodzą w stropie w szate iły, zawierające wkładki piaslrowców częściowo 
syderytycznych i pi:a~ów, .ą także drobne lronkrecje syderytów ilastych. 
Wszystkie te utwory zawierają często zwęglone szczątki roślinne i IItikę.· 
Od niżej leżących łupków esteriowych oddzieLa. je lIlie kiedy warstwa 
piasku lub piaskowca. Miąższość szarych iłów waha się od około 15 do 
35m. 

Szare iły wa.rstw lysieck:ich leżą w stropowej części duZej serii osadów 
ilastych składających się na opisywanych terenach i 'Warstw blanowic
kich, esteriowych i szarych iłów łysieckic'h. Lączna miąższość tej serii 
ilastej wynosi 60-:-100 m. Osady tych warstw są bardzo bogate w s,poro
morfy, o stopniowo i nieznacznie zmieniającym się składzie florystycz
nym. Z wyżej pod.anych względów szare iły warstw łysieckich przy-
puszczalnie na.le'Żą do liasu t. . 

Warstwy te, w badanym rejonie równie dobrze rozwinięte jak war
stwy esteriowe i IblamJOwick:ie, nie mają jednaJk litologicznego odpowied~ 
nika. w Mechowie. Na Kujawach S. Z. Różycki (1958) notuje zaledwie 
7,5-metrową serię, którą można poróWllmć z szarymi iłami wa'l'Stw 
łysieckich. N8Jd tymi osadaroi. zaznacza wyramą niezgodność. W północ
nym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich sz.are ilymOŻIla porównać do 
kompleksu dolnego i środkowego serii' borucicltiej wydzielonej przez 
W. Karasrzews!Jtiego (1960). Wykształcenie tych waoc-stw jest jednak prze-. 
ważnie piaszczyste. 

p i a s ar i wa 'l" s t w l y s i e c ik i .c h. Stropowa część liasu jest wy
kształcona jaiko seria piaszczysta. Zawiera ona dl'lObne mniej lub baJrdziej 
liczne prnewarstwienia szarych mułków, !które w wyniku wietrzenia 
przeChodzą w czerwonawe, ochrowe lub białe glinki. Lokailnie napoty
kamy tu wkladk:i. drobnych żwir6w. Miejscam.i dominujące w profilu są 
wtrącenia piaskowców syde<rytycznych. Milka jest obecna, lecz nie wy
stępuje w takiej ilości jak w ni2ej leżących seriach ilasto-łupkowych. 
MiąiBzość tych wamw pias1JCzystych waha się w gtOOIIlicach od 10+15 m;. 

Megaspory występują tu mniej licznie rriż w niżej .. leżących . seriach 
ilastych. To samo dotyczy mikrospor, a zwlJaszcza gatuniku Cupressacites
subgranulatus R o g. Zubożenie spektrum pyqJkowego jest niewątpliwie 
C7Jęściowo spowodowane mniejszymi. możliwościami zachowania się szcząt-· 
ków roślinnych w osOOach glóWnlie piaszczystych. 

Seria pi a s zczystawars tw łysieckich odpowi8Jda praw
dopodobnie górnej części liasu ~ . Miąższość jej wynosi 10+15 m. 

seria osadów calego liasu górnego opisana w taJkim porządku jak. 
w tej pracy została 'po rarz pierwszy niemal kompletnie opisana i wy~ 
dzielona jairo Il"etyko-lias przez; J. Goląba (19~7). J. Znosko w tabeli XI 
swej pracy (1955) wyróżnił piaszczyste osady warstw łysi€ctkich g6rnych. 
W profilu Gor.mwa. Śląs!k:i.ego warstwy te zaliczył do warstw kościeli
skich. 
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W pracy mniejszej 2'.laIrówno szare iły, jak i piaski leżące nad war
stwami esteriowymi, nazwano łącznie war s t w a ID i ł Y s i e c k i m i. 
Takie ujęcie na ogół pokrywa się z określeniem wprowadzonym. jeszcze 
przez F. Roemera (1870). 

GRANICA LIASU I DOGGERU 

Wałt'Stwy łysieckie przechodzą ku górze w dosyć grubą (25+35 m) 
.serię osadów morskich zwanych warstwaani. kościeliskimi. Są to osady 
reprezentujące aruen i bajos. Osady datowane bogatą fauną na Cybatej 
Górze są środtlrowOOJaleńskie, lecz dolnoaaleńskie mogą być piaSk:owce 
leżące 20 m :n<iżej, :zawierające słabo zachowaną faunę małżów morskich. 
'WaTStwy kościeliskie skł:adają się głównie z .piasków z wkładkami piaskow
(OOW syderytycznych i 'niekiedy zawieraJją domieszki- i1Jaste. Miejscami 
występują w nich wkładki drobnych żw:iTów. Cechą charaikteryzującą 
warstwy kościeliskie są ś1adyfaun;y morSkiej, które najlepiej zachowaoly 
się w piaskowcach syderytycznych. W piaskowcach tych spotykamy nie
Kiedy sferulity. W piaskach czasem natrafia się na ;pojedyncze oJca!Zy 
spiry1:yz'Owanej fauny. . 

W wierceniu w Osinach na podstawie notatek z pierwszeg'O opisu tego 
profilu dokonaneg'O przez autora w 1951 r. granicę walfStw kościeliskich 
przesunięto do głębokości 57, 4 m. Na tej głębokości występował piasko
wi€c ze sferulitami kaolinowymi. W Gor:rowie Śląskim w 'Otworze nr 5/III 
spąg warstw kościeliskich stanowi wkładka! żwirowa, a w następn.ym 
-otworze nr 6/III przyjęto miąższość zbliżoną do wymienionej wyżej. W pro
filu 'Otworu Częstochowa (J. Lewiński, 1928) pociafIlo przypuszczalny spąg 
warstw kościeliskich na głębokości 145 m , przyjmując dla nich miąższości 
znane z Osin i Jaworznika. 

WNIOSKI 

Praca n·iciejsza uzasadniła, po!krótce podstawy nowego podziału liasu 
w omawiaonym terenie. Osady górnego retyku są dobrze udoilrumentOowane 
paleontologOnie przez megaspoo-ę Trileites pinguis (H a r r i. s) P o to
n i e. Wyżej leżą warstwy polornskie, stanowiące mpewrne ,poziom liasu a. 

Po luce sedymentacyjnej obejmującej co rIl8(jmniej część liasu a 
i lias ~ osadziły się szare muMd ilaste przynależne rlaIpewne do liasu 'Y. 
Nad nimi leżą warstwy podwęglowe (lias ~). Warstwy te od starszych 
mułków Hastych oddziela również luka sedymentacyjna,. 

Osady lialSu górnego tworzy dosyć dużej miąższości kompleks osadów 
.ilastych, w których wyI'óżniono trzy poziomy straftygraficzne. Do1ny 
poziom stanowią warstwy b1anowickie, :zawierające l{jkalnie węgle bru
natne (dolna część liasu e). Środkowy poziom tworzą bardzo chartaktery-:
styczne łupki ilaste zielona·woszare z esteriami, nazwane warstwami 
.esteriowymi (górna część liasu e). Gór.n.y poziom. serii ilastej :zawiera szare 
iły warstw łysieckich. Najwyższe ogniwo górnego liasu stanowi seria . 
piaszczysta warstw łysieckich, leżąca w spągu osadów aalenu. W8łrStwy 
łysieckie są zapewne ooadami liasu t;. 

Zakład Złóz Rud żelaza I. G . 
.Nadesłano dnia 10 czerwca 1960 r. 
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36Ml'HeB MOCCO'tfH 

BOBOE CTPATHl'PAcitJfIIECKOE ,I(EJIEIDfE JIEAACA 
B CEBEPBOA 1JACTH KPAKOBCKO-'lJEBCTOXOBCKOA IOPY 

Pe'31OMe 

:6 pa6OTe . 06ocHoBhIBaeTCJi HOBoe CTPaTHrPaq,WiecKoe .ąeJIeHHe HillKHe:lł lOph! 
B pa:lłOHe paCIlOJlO:lKeBIBDM ' Me:JK,107 HBO:lKBKltOl\II li![ ~ Ha lOr OT 'tfeHCTOXOBbl 
'fi rO:lKOBOM CnEmCl!::HM. OOHOBalme K aTOMy · ~e.neamo COCTaBnJiIOT ony6JlHKosaJBHbIe 
Ma-repliIanbI (B oco6eB:s:ot;TH MaTepHaJIbI 3aKJ1IOqaI.O~ecJi B pa60Te E 3'BOCKo, 1955), 
rrOJIeBhIe Ha6JIIO~eJmJi aB-ropa H pe3ynbTaThI 06nwro IIporpeciCa CTI>aTJfl'P'ił!ł>H'łE!CIKHX 
li![ccne.ąonlł!IDdl: ne:lłaca B IlioJIhIne IJOCJie 1955 ro.ąa. OcHoBHyIO PCł3l'llHQy no cpaBHe
HJfi() . c .ąenem1eM E. 3BOCJrn COCTCmJIJieT mrrepnp~ pa3pe3a B TO,1H;OBe CneH
CKHM (Ta,6n. 2, <PMl'. 1). 

HOBQe . ~enemre BHYmaer, 'lT() ~ paTa c Ke:lłnepor.t: CJI~yer IIO

MecTHTb B nO~OllIBe necTphJX rJ.IHHIHCTbIX . ~KOB. Bep:xlHM:lł p3T onpe~eJIJieTCJi xa
paa:r.:repHo:lł MeraCIlOPQJ!: Trileite$. . pinguis . <a. a r r.) P o t o n i e. HaBePXIBeM P3Te He
cornaCHO 3aneraIOT IIOnOMc~e CJI()l![, nO,lllPa3)1;eneHiHbIe Ha ~e "CJaCT'H: mflKHIOlO rPa
lnI~necq~~TYIO H BepxmolO -co ,~ec'!BOM: llec:T.PhlX' rmm.llonOMCKlHe. 
CJIOH JiBnJiIO'llCIl BepoJi'11B:O ropH3(m'roM ,moirn:ero ne:lłaca a: B lq)OBne nOJLOK<::Rlłx 
CJWeB npHHJiTO BaJtiAHe rMaTYca B ce,ą;HMeHTa:qHH, OXSaThmalOm;erO no KPa:lłHe:lł Me-
peqaCTh · ne:lłaca a M ·:Becb Jie:lłac (3. . , 

.. CJIe.ąyroIWfMM ,n03,l1.'BeIDmmK oca~Ka!.m JiBnJiIOTcJi , cepbIe ,rJW.al<{CThle ane13pMTbI 
c~erOneimca.~ecKiK. i:Jl!WDfCThle aneBP~~~yroT~aM ne:lłaca 
y o6o~OB3iH'HbIM alIfMDm1'1"ÓSo:lł ' ipaYJlX)lł (P. ,lI;aWte3, 1956, E.3IrocIlro, 1959). Ha Ha

me~ ~epPKTOPID[ cephIe aneSpHTbI ew;e He co.u;ep:m::aT MeracnophI Thomsonia phyZlicus 
iM u r r .) P o t o n i e, n;~JiIO~:lłCJi li pa3pe3e MsxoBa 'B · ne~ace a. Bhmre 3wreraIO'r 
KomnOMepaThI M !IreC"CJa.HHXH Ha3hIBaeMble I1i01tYI'OJI!.HblMH cnOJlMH. 0iłH 06pa3OBa-
Jl'HCb sepoH'lJHO B BepXHe:lł qaCTM ne:lłaca 3. ' . 

BepJtmri1 iIefta:o aa'łHHaeTCJi OTJI'O:m::eaMJiMM IJOJIOMcrrlfx CJIoeB . . ·3TocephIe l'JmHbI 
c 6YPHhlM yrJIeM, KOTDphle CJI~€T 0'l'He<!TH K JIefJacy e (E: '3HOCKO, 1959). 3'ror. 
Boopaer::-OOoOHCll!IlilBaeTCJi KeraOllOlPO:lł . Thomsonia phyHicus(Murr;) Pot'onie 
(T.;·' iMap~~~; 195'J}" Ji . Jń.J.m,~ •. Cupr.esmcites subg1'anulatus ····R o g a l s k a 
(M. PoranbCKa, 1960). Ha~ 6JJ~cnOJnm Bh~eneHhI 3cT3pHeBhle cnOK. 3'ro 

--
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3~emrcepbIe ', r~e ' ' CJI~L O:l:m , OO;ąep:Hi:aT MHOrO CIIop ' rrepe'I'l{CJIeHHbIX 
y:8te "B 6JI~mx CJIOJlx, ··· 

3cT3pKeBbIe CJl'OH BC1peąaIOTCSI TalOKeBO Bcex . pa~oHax IroJIBJIemut Bepxaero 
neHaca B IIom.we. B M:sxo:ee Ha IIOMOpbK P. ,lJ;a;ąJIes (1956, 1958) OTHOCiK'l' : me 
K' BepXHeH ~aCTH JIeHaca" 2. HaA 3CT9pHeBblMlK CJIOJłMJH 3aJIeraIOT JIbICe~e CJIOH. 
omr . COAeplKaT ABaJllj1ToJIONf'łOOJ{lJ{ OTJIWłaIO~C8 KOMIIJIeKca: CJIoeB. ~. 113 

:a:Hx CÓCTaBJIHIOT 'CePbre rJIHBbI, a BepX1m1jł rrearn:. Cepble rJmHbI JIbI~X CJIrea 
cO,ęplKaT , lIłIfloro cnop: '~reraElH'HO TeX 'lKe CaMbIX BHAQB; KaK B ;ąBYX HKJKe
JIeJK&qmcJOOMlrrJIeKcax C.noeB. IIec'NlHHCTIłH cepHn . JIblceqKHx CJIoea 3anerąeT 

yji!:e "B rro;ąOIilBe OTJIOlKeaJ;1H aaJIeHa. JIbICeQlOie CJIOH BepoHTHO 06pa3osaJIHCb B nefl
ace t. 

Zbigniew MOSSOCZY 

NEW STRATIGRAPmC DIVISION OF LIAS IN THE NORTHERN P ART .OF 
CRACOV -CZĘSTOCHOWA JURA 

Summary 

This paper is in.tended to justify a new stratigraphical di-V'ision of the Lower 
Jocaasic .in the area situated between Jaworznik and Osiny, south of Częstochowa. 
and Gorzów Sląsk1 (south-western Poland). This new divtision is 'hased on published 
material (especially material .presanted in J. Znosko's (1955) pa:per), on the aUlthor's 
own field observations, and on the results of the Wl,iversal progress reached in 
Poland siInce 1955 in the stratigraphical investigation of the Lias. The prind.pal 
difference, compared with the basie diV'ision given by J. Znosko, is the mtexpratation 
of the seclli.on at Gorzów Sląski (TabIe 2, Fig. 1). 

My new division suggests pIacing the 'boundary between the Rhaetic and the 
Keuper a 'Iong· the bottom of the varliegaJted argillaeeous deposiił:s,. The Upper Rhaetic 
is identified by a characleristic megaS\pOre: Trileites pinguis (H a ł" ,r.) P o t o n' i e. 
On tap of the u,pper Rhaetic 11e unconformalbly the Polomia beds. They have been 
dhrided into a lower :part W1ith gTlWeIs and san.ds, and an upper palit mth pre-' 
dominating variegated. dayg. Undoubtedly the Polomia bedS represent the horizon 
on the Lower Lias a. At the top of ,the Polorrtia Ibeds the author assumes a mru.-:ked 
break ln sedimentatfiion coinprising, at least, pa11t of Lias a and the antke Lias 13. 

The successively younger deposits are grey arg.illaceous sLlts of rthe Middle 
Lias. Lithologically, these argillaeeous silts correspond to the depos.t1s of Lias y, 
dated by its amrnon!ite fauna {R. Dadlez, 1956; J. Znosko, 1959). In Łha discussed 
Polish atrea, the grey silts do not yet contain any megaspores Thomsonia phyllicuB 
~Murr.) Po,tonJ.e whJ.ch d,n the Mechowo secti'On profile appears :in Lias 3. The 
stJiPerimp'OSed conglomerates and sandstones are called ithe SUbcarbonaceous beds; 
they are certain to have been fonned :in the up,per .part of Lias 3. 

The Upper Lias starts with th BIanowice beds; tbese are grey clays with seams 
of :brown cool which, aocording in 'J. Znosko (1959), should be <issigned to Lias ł!. 
This age seems to be iruHcated by the ample occu,rrence of megaspore Thomsonie 
phyZZicus (iM u ,u.) Poto n,i ~ (T. Marcinkiewicz, 1957) and of tpOillen Cupressacites 
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subgranulatus· . R {} g a l s ika (M. Rog,alska, 1960). :Oyerly<ing :tbe BlaIl,owu:ce beds, 
Esteria beds have been distingu:ished; these are greenish-grey ~giJlaceOull ~h:ales. 

:They .containnumerous spores mentioned before willi .the BJ,anowicę J;>eds. _ - The 
Esterda beds are found :in every area Wlhere the Upper Lias occurs m-Pwan<i At 
Medhowo; in Pomerania, R. Dadlez (1956, _11OO8)assignsthem to th:e UiPPer. pad 9f 
lAas e. Above the Esteria bed& there extenn the Lysliec beds; 1lhey _contaln two J1,th~ 
logi.cally differing complexes of layers. The lower layer 'oonsiSts of grey claYl!, tlle 
UlPper - of sands. The grey claY5 of·,t'he Lys-iecbeds con'tiain numer(}Us S/!>Ol"e5, . :w;ith 
'the predominance of the same species .-a5.are fo.und in bOIth _ underlydng coznplexe~ 
·of layers. Tne &andy series of the' Lysiec 'beds already li'Ell;l at the j)ottom of. -the 
Aalemian beds. Ii seems that the Lysiec :beds were fo rmed in Lias ~. . _ , 

,' : ;: 
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