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Retyk i lias południowego obrzeżenia 
Gór Świętokrzyskich 

WSTĘP 

Osady retyko-liasu są dobrze poznane w północnym mezozoicznym 
obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich, gdzie zajmują duże powierzchnie i do
starczają licznych i dobrych odsłonięć. Na tym obszarze zostały one 
wcześnie ro.zpoznane przez O. &:hneidera a następnie opracowane przez 
G. Puseha, M. Raciborskiego i A. Makarewiczównę. Piękne mono
graficzne opraoowanie w nowoczesny.m ujęciu przedstawił J. Samst>
nowicz w 1929 r. 

Obecnie znajomość liasu jest znacznie pogłębiona dzięki poznaniu 
pełnych profilów tych osadów, pochodzących z wierceń opracowanych 
przez W. Karaszewskiego, Z. Kozydrę i E. Cieślę. 

W zachodniej części Gór Świętokrzyskich retyk i lias .jest znacznie 
gorzej odsłonięty, wskutek tego trudny do syntetycznego ujęcia. Na tym 
.obszarze był on opracowywany przez G. Puscha, A. Michalskiego, na
stępnie C. Kuźniara, R. Krajewskiego, I. Jurkiewiczową. 

W południowej części Gór Świętokrzyskich osady retyko-liasu nie 
.odsłaniają się nigdzie na pawierzchni <terenu, z tego powodu ich obec~ 
DOŚĆ wśród mezozoiku tej części Gór Swiętokrzyskich nie była znana. 

Fakt braku osadów retyko-liasowych był nawet interpretowany 
paleogeograficznie przez J. Samsonowicza (1952), · który pisał: " ... cały 
.obszar na -południe od Gór .Świętokrzyskich był lądem obejmującym 
na wschodzie całe przedpole wału scytyjskiego, wzdłuż któregO' łączył 
się on z pozbawionym sedymentacji lądem Skandynawii sięgającym po 
Skanię i Bornholm." . 

W czasie prac geO'logiczno-poszukiwawczych prowadzonych w połu
.dniowej części Gór Świętokrzyskich w okolicach Szydłowa na obszarze 
wsi Jarząbki, Grabki Małe, Solec, Wolica, a następnie Dobrów - Rzę
dów, Poręba Wierzbicka zaczęto nawiercać w podłożu miocenu osady 
klastyczne pstre, seledynowe, czerwonowiśniO'we, fioletowe, odznacza
jące się dużą niejednorodnością i Z'lepieńcowamścią, oraz osady piasz
.czyste: jasnobiałe piaskowce, szare mułowce z licznymi szczątkami 
.zwęglonych roślin. Wówczas powstało podejrzenie, że w . południowej 
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części Gór -Świętokrzyskich, podobnie jak w północnym i zachodnim 
mezOroicznym ich obrzeżeniu, reprezentowane .są osady retyku i liasu. 

Aby sprawę ostatecznie wyjaśnić, przed zakończeniem prac wiertni
czych na tym terenie, w jednym z otworów przeWiiercono serię s~ą, 
piaszczysto":ilastą oraz podściełającą ją serię pstrą, detrytyczną. W ten 
sposób zdobyto wzorcowy profil dolnego liasu i retyku oraz określono 
wzajemny stosunek liasu do retyku i z kolei retyku do górnego-kajpru. 

Wyniki wstępnych analiz palynologicznych oraz wyniki geochemicz
nej analizy -osadów żelazistych, opraoowanych przez R. Wyrwickiego, 
po-zwoliły na wstępną interpretację stratygraficzną tych osadów. 

SYNTETYCZNY PROFIL OTWORU PORĘBA WIERZBICKA 20 

Głębokość w m 

0,00+ 10,00 
10,00+ 87,00 
87,00+108,70 

108,70+233,20 
233,30+288,50 
:288;50+320,00 

Plejstocen (gliny zwałowe) 
Sarmat (iły krakowieckie) 
Torton (wantwy pęktenowe, pogipsowe, baranowskie litotam
niowe) 
Lias dolny 
Retyk 
Kajper górny 

SZCZEGÓŁOWY PROFIL UTWORÓW RETYKU I LIASU 
Z OTWORU PORĘBA WIERZBICKA 20 

Głębokość w m Opis 

108,70+110,30 Mułowce szare, mikowe z detrytem zwęglonych roślin, z wkład
kami (w stropie 10 cm i na głębokości 109,80 - 20 cm) biały>ch 
kwarcowyoch piaskOWCÓW prawie pozbaw,ionych lepiszcza. 

110,30+117,90 Piaskowce krawcowe, drobnoziarniste (-HCl) z niewielką 40-
mieszką muskowitu i pyłu pirytowego, prawie bez lepiszcZa; 
od głębokości ókoło 113,70 m z powleczenia-mi iłastymi na war
stwach, łupiące się na n1eregularne tafle; od głębokości 
113,70 m - sypkie; od głębokości 117,00 m - poa:owate, często 

spękane wzdłuż prawie pionowych płaszczyzn, spękania wypeł
nione kalcytem lub -pirytem. 

117,90+118,35 Piaskowce drobnoziarniste o lepiszczu ilastym, impregnowane 
pirytem, na głębokości 117,90 m z wkładką (15 cm) mułowców 
pylastych (-HCI). 

118,35+119,50 Mułowce ilaste, kremowe i szaropopielate, pylaSlte, miękkie, 

blasżkowo -- roosypliwe; na głębokości około 119,5 m nieco 
spiaszczone oraz zlustrowane. 

0119,50+121,50 Mułowce ilaste, mikowe, lokalnie tafelkowooddziellDe, . na głę

bokości około 121,20 m spiaszczone. Upad 25°. 

Kwa.rtaln1k GeolOgiczny - 13 
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. ,' 121;50'+12'1,00 

127,00+129,00 

. 129,OO+14t2,OO 

142,80+148,00 

148;00+149,60 

149,60+162,50 

162,Ml+1M,80 

164,80+193,00 

193,00+194,50 

194,50+195,50 

1\)5,50+197,70 

197,70-;-205,80 

205,80+207,40 

Katarzyna Pawłowska 

Mułówce ilaste, szaropopielate, mikowe ze . znaczną domieszką , 
pirytu, od głębokośCi 122,50m mułowce illaste. Upad 25.°, ·Od 
głębokości 124,00 m .seria mUłowcowo-piaszczy&ta: mułowce mi
kowe, szare, silniespias'ZCzone iro2lSY'pliwe, !Ze szczątkami !l"o~n, 
z wkładkami (do 10 cm, a na głębokości 126,10 m-40 cm) pia
skowców przekątnie uławiconych detrytem zwęglonych roślin. 
Piaskowce ,na ogół drobnoziarnis.te z przerostami . mułowców 
i :mułowcesmugowane mater~ałem . piaszczystym . 
Mułowce szar9popielate, mikówe, spłaszczone, sypkie, z detry
tetp zwęglonych roślin. Pojedyncze pionowe kanały wypełniooe 
jaśniejszym piaskiem z nieregularnie ro:z.mieoszczonymi wkładkami 
piaskowców zwięzłych, niekiedy o lepiszczu wapiennym, z do
mieszką detry-tu !roślin. Na głębokości około 142,80 m · upad 15°. 
Mułowce szare, mikowe, z dość obfitym detrytem roślin, sp1a
szczane jaśniejszym materiałem, liczne oc7lka piasżczyste; 'nle
kiedy znaczna domieszka pirytu. Upad 20+25°. Na głębokości 

147,30 m szczątki małża. ' 
, Mułowce mikowe szare, mierzwisto i oczkowo nierównomie1,"nie 

spiaszczone, z większymi fragmentami , roślin, z warstewką 

(0,5 cm) węgla na głębokości około 148 m i wkładką piaskowca 
na głębokości 149,20 m. 
Piaskowce drobnoziarniste szare, niekiedy . o kawowym odcieniu. 
na powierzchniach warstw zatlone, z licznymi pionowo zorien
towanymi rurkami piaszczystymi (ś'lady robaków?). Od głębo

kości około 155 m piaskowce kwarcowe, mikQwe, o łupliwości 

zbliżonej do taflowej, z pojedynczymi r,izQidami i d,etrytem roślin 
oraz piaszczystymi oczkami; niekiedy na. . powierzchni warstw 
.zailone i. przechodzące w przekładańce piaszczysto-mułowoowe. 

Iły węgliste, zgniecione i zlustrowane. 

Mułowce i piaskowce' " drobnoziarniste; na odcinku 164,80+ 
165,15 m z licmymi zwęglo·nymi rizoidami; niżej z drobniejszymi 
:rizoidami, zmierzwistymi smug·ami ilastymi, niekiedy z oczkami 
i wałecZ'k:amipiaszczyS'tymi, z domies7lką pyłu węgłoWeg<)o Na 
odcinku 189,50+191,00 m uwarstwienie p:rzekątne i wykHnowu-
jące się. . ' , 

Piaskowce kwarcowe drobno- i śiedniozia,rniste; nte1<i.czne 
'Szczątki roś1in;przekątne i strome uwarstwienie. 

MułQwce ilastą, 'szaropopielate o blaszkowej , Oddzielności. 

Piaskowce gruboziarniste z domieszką żwirów kwarcowo-kwar- , 
cytowo-piaskowcowych; otoczaki o średnky 0,5+3 <:m. Na głę

bokości 196,OÓ+197,70 m luźne żwiry kwa.tcowo-kwarcY'f;owo-
-piaskowcówe. . . 

Piaskowce kwarcowe różnoziarniste z domieszką żwirku kwar
cowo-kwarcytowego (o · średnicy ,0;5+1,5 cm)~ Poniżej, od olrołD 

, 199m, piaskowce kwarcowe, niekiedy mikowe !Z nagromadzonym 
detrytemroślin, pyłem węglowym i pirytem na powierzchniach 
warstw; lokalnie przekątnie uwarstw.ione i spękan.e. 

'Mułowce szare, silnie piaszczyste, z ławicowo na.gromadzónytn 
detrytem zwęglonych roślin; lokalnie obfitapi:r:ytyzacja: 
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207,40+215,60 

215,60+218,10 

219,30+223,10 

223,10+225,15 

225,15+225,55 

GłębDkość w m 

233,20+235,70 

2;15,70+250,30 

250,30+252,30 

Iłowce szaropopielate; drobnoblaszkowe, z wykwitami ałunów, 
silnie zIUlS'trowane, z wrostkami i przerostami syderytów i mu
łowców syderyiycznych; na głębokości' 212,10 m Wkładka (5 cm) 
zwięzłych piaskowców wapnistych stromo nachylonych; niżej 
(15 cm) mułowce mikowe, szare ze szczątkami roślin; od głębo
kości 212,30 m iłowce szaropopielate z przerostami sydel"yt6w. 
Upad 20°. 
MułoW<!e pias:zczyste, szaropopielate; na głębokości około 216,10 m 
ż rizoidami. Od głębokości 216,40 m piaskowce z nagromadzeniem 
rizoidów na pojedynczej warstwie oraz piaskowce mikowe, 
lokalnie spękane, ze szczątkami roślin, w tym również długie 

igły drzewa iglastego. 
'Mułowce sżaropopielate z mierzwistymi smugami piasku, z licz
nymi szczątkami roślin. Wśród makrosk'opowyCh szczątków dłu
gie igły i l'i'stk'i paproci. 
Mułowce .i iłowce Slzaropopielate, niekiedy nieco spiaszczone, 
ze sferulitami syderyJCżnymi do głębokości 221,10 m, 'niżej z ~ 
rośtami i wros'tkami syderytów ilastych. 
Mulowce ilaste szaropopiehite, niekiedy nieco piaszczyste, miej
scami z licznYmi szczątkami roślin. Upad ' 25". Na głębokości 

224,40 m pojedynczy małż. 
Iłowce szaropopielate, blaszkowo łupliwe, silnie zlustrowane, 
z przerostami syderytów ilaBltych. 
Mułowce szaropopielate, silnie piaszezyste, z detryltem roślLn, 
z przerostami piaskowców (do 10,cm) i ocżkami pia'szczystymi; 
miejscami ze sferulitami oraz przerostami syderytów. Od głębo
kości 227,10+227,60 In - liczne rizoidy. 
Piaskowce mułowcawe, mikawe, warstwowane falisto i przekąt
nie pyłem węglowym i drobnym detrytem raślin, miejscami 
prnech<><:ł.zące w mułoOwCe; abfiites.zcząotki raślin. Na głębOkOści 
233,20 m astry kontakt z seledynowym mułowcem retyku. 

RETYK 

Opis 

Mułowce piaszczy.ste, zielonawe, przechodzące w mułowce ilaste 
czekoladowo brązowe i Pstre, lokalnie spękane. 
Piaskowce a zmiennym uziarnieniu, mułoOwce' piaszczyste i zle
pieńcowate, pJ'zewaznie zielonawe, niekiedy z czerwonymi i fio
letowymi przemazami. Materiał , detrytyczny: toczeńce ilaste, 
żwir kwarcowy, akruchy piaskowców i wapieni - obficie, nie
równamiernie nagromadzony w postaci przerostów i gniazd na 
odcinku 238,00+241,20 m. Niżej mułoOwce piaszczyste i ilaste~ Na 
głębokości 244,00+250,30 m - piaskowce różnoziarniste z toczeń~ 
cami iłów lub z próżniami pa ich wyługowariiu, lokalnie prze
chodzące w mułowce; liczne spękania. Reakcja z HCl przeważnie 
ujemna, ' miejscami słaba. 
Zlepieńcowaty pseuda-aolit wapnisty (40 cm) złożony z toczeń

ców muło.wc6w brązawoczerwonych i zielonych oraz wapieni; 
lokalnie przekrystalizowany kalcytem. Niżej (15 cm) zlepieniec 
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:;52,30+260,20 

260,20+261,50 
261,50+263,20 

263,20+266;60 

266,60+267,75 
267,75-:-272,10 

272,10+273,40 

273,40+274,30 

274,30+275,95 

275,95+277,90 

277,90+281,15 

281,15+282,20 

282,20+285,80 

Katarzyna Pawłowska 

ilasty złożony z licznych toczeńc6w. Niżej (15 cm) zlepieniec wa
pienny zrostkowy; w spągu prawie wyłącznie zmżony z czerwo
nych mułowc6w. Na głęobokości 251,00m granica erozyjna mię
dzy serią zlepieńcowatą .a podściełającymi mułowcami szaro
zielonymi i brązowowiśniowymi. 

Mułowce piaszczyste i piaskowce ś:fednio- i gruboziarniste, 
szarozielone, z licznymi toczeńcami seledynowych ił6w, lokalnie 
z domieszką kaolinu, od głębokości 253,40 m z domieszką żwiru 
kwarcowego (kwarce o średnicy 0,7+3 cm); lokalne zlustrowania 
i spękania. 
Mułowce ilaste, czekoladowowiśniowe, 10kaJ.nie słabo spiaszczone. 
Piaskowce mułowcowe, jasnoseledynowe o łupliwości poziomej. , 
Od głęb. 262,10 m piaskowce grubo:ciarniste i nier6wnoziarniste. 
zlepieńcowate, z domieszką żwiru kWarcowo-karcytowego, biało
różowe, słabo zwięzłe, z domie~ką kaolinu; w spągu piaskowce 
kwarcowe, szarozielone z toczeńcami iłów. 
Mułowce piaszczyste i piaskowce drobnoziarniste szaroseledy
nowe, z lianymi toczeńcami i przerostami ilastymi, z domies:rką 
kaolinu i nielicznych większych ziarn kwad"Ców, lokalnie (na głęb. 
266,10 m- 15 cm i na głęb. 266,50 - 8 cm) tworzących przerosty 
zlepieńców. 

Mułowce" brązowoczekoladowe ze śladami poślizgów. 
Mułowce piaszczyste i piaskOWce drobnoziarniste szarosefedy
nowe, lokalnie z bardzo licznymi toczeńcami ilastymi oraz z do
mieszką kaolinu. Na głębokOści. około 271,0 m warstwowane pod 
kątem 15°. 
Piaskowce szaroseledynowe z toczeńcami iłów, z domieszką 

kaolinu i rozrzuconyeh pojedynczych ziarn kwarcu, z wkładkami 
(20 i 30 cm) mułoweów pstrych. 
Piaskowce zlepieńcowate, jasnobiałe złożone w przewadze 
z kwarców, chalcedonów żółtych i piaskowców. 
Mułowce czekoladowowiśniowe (30 cm); mzeJ pstre zielone 
i szarozieolone 'z wiśniowymi smugami, lokalnie z domieszką okru
chów wapiennych. 
Mułowce pias!Zczyste z ciemniejszymi smugami ilastymi; nagłę
bokości 277,60 m wkładka (15 cm) piaskowca zlepieńcowa.tego, 

złożonego z kwarców i wapieni. 
Piaskowee drDbnoziarniste, lokalnie na krótkich odcinkach war
stwowane iłem poo kątem 15°. Na głębokooci 279,10+279,35 tn 
piaskowce ZWięzłe, szare; o lepiszczu wapnistym. Na głębokości 
280,45 m wkładka wapieni gruzłDwatyeh,spojonych iłem (+ Hel). 
Mułowce pstre, ilaste, nieco mikowe i piaszczyste, smugowane 
iłem. 

Piaskowce średnioziarniste, kwarcowe, jasnokremowe, z domiesz
ką kaolinu, ze smugami i toczeńcami seleodynowego iłu i glinek; 
na głębokości 283,50 m przeroot mułowców szarozielonych; od 
głębokości 284,30 m w piaskowcach liczne przero&ty ilaste; w spą
gu mułowce pstre i czekoladowe. Na odcinku 284,80+285,80 ni 
piaskowce drobnO'Ziarnis,te, szarozielone, niewyraźnie stnugowane 
zielonym iłem. 
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:285,8(4-288,50 Piaskowce średnioziarniste, różowe, słabo zwięzłe, ze znaczną 

domieezką kaolinu; od głębokości około 286 m zlepieńcowater 

ze znaczną domieszką żwiru kwarcowo-kwarcytowego (otoczald 
do 3 cm) i pojedynczyeh otoczaków skał osadowych. Na całym 
odcinku obfite toczeńce ilaste, kt6rych ilość wzrasta ku spągowi. 
Na głębokości 288 m ostro zarysowana granica z wiśniowymi mu
łowcami ilastymi, bryłowymi 'kajpru górnego. 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OSADÓW KAJPRU GÓRNEGO 
I OKREŚLENIE GRANICY Z RETYKIEM 

W skład osadów górnego kajpru w połulL"lio.wej części Gór Święto
krzyskich wchodzą mułowce i iłowce pstre, w przewadze CZerWIOne 
z odcieniem wiśniowym, a niekiedy i fioletowym, często z 7Jielonymi 
cętkami i plamami. Wkładki pias~owców występują podrzędnie. Cha
rakterystyczną cechą tyCh osadów są liczne wkładki brekcji lisow5kdej 
o~az gdzieniegdzie rozsiany .gruzełkowaty groszek lwa pienny. 

Granica między górnym kajprem i retykiem jest ostro zarySOlwana. 
W spągu retyku występują piaskowce zlepieńcowate, _ miąższości około 
80 cm, z domieszką grubego żwiru kwarcowo-kwarqtowego (otoczaki 
do 3 cm). Osady retyku są zatem transgresywne w stosunku do podście
łającego kajpru i różnią się od kajpru piaszczystością osadów oraz. 
wysoce detrytycznym charakterem. 

CHARAKTERYSTYKA LITOLOGICZNA OSADÓW RETYKU 

Osady retyku odwiercone w otworze Poręba Wierz!bicka mają 
55,30 m miąższości. W skład ich wchodzą skały klastyczne: piaskowce' 
.o różnym uziarnieniu - od odmian gruboziarnistych, zlepieńcowatych 
do piaskowców drobnoziarnistych i mułowców piaSzczystych. Piaskowce 
niekiedy mają lepiszcze ilaste, przeważnie seledynowozieilone lub są 
w ogóle pozbawione lepiszcza, słabo zwięzłe. W lepiszczu często wystę
puje kaolin oraz liczne ilaste kolorowe toczeńce iłów i glinek. Rzadko 
spotyka się lepiszcze wapienne. Piaskowce zlepieńcowate zawierają 
znaczną domieszkę żwir~ przeważnie kwarcowo-kwarcytowego, rżadziej 
występują otoczaki piaskowców i wapieni, podrzędnie lidyty oraz chal
cedon o jaSkrawej cynobrowoczerwonej barwie. 

Typowym i charakterystycznym osadem są · piaskowce seledynowe, 
białe, żółtoróżowawe, zlepieńcowate, z obfitym kaolinem, licznymi 
toczeńcami przeważnie iłów i mażących gIincl!::. 

Osady ilaste, przeważnie mułowce barwne, czerwone lub seledy
nowe występują jako podrzędne na ogół cienkie wkładki. Wyraźnie 
widać, re poohodzą one z rozmywania osadów prawdopodobnie kajpro
wych, stąd ich ilasty charakter. Niekiedy taka skała ilasta składa się 
z samych toczeńców ilastych. . 

W profilu retyku, na głębokości 251,00 m, zaobserwowano brak ciąg
łości sedymentacji i granicę erozyjną. W stropie mułowców czerwonych,. 
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,na głębokości 251,00 m, leży zlepieniec prawie wy!łącznie złożony z pod- , 
, ścielających czerwonych mułowców. , ' , 

Charakterystycznym, ale niezbyt rozpowszechnionym osadem jest 
masywna . wapienna skała zlepieńoowata, Składająca się z mułowców 
czerwonawych i seledynowych, wapieni, niekiedy o wyglądzie pseudo-

' -oolitów oraz kwarców dochodzących do paru milimetrów średnicy; 
lepiSzcze przekrystalizowane kalcytem. W profilu ' ;Poręby Wierzbickiej 
stwierdzono ją raz na głębokości 250,30 m, ma ona miąższość około 
40 cm. Skała ta bardzo przypomina niektóre rodzaje br~kcji !lisowskiej, 
od kajprowej brekcji lisowskiej odróżnia się ona obecnością ziarn 
kwarcu. 

Klastyczne oąady retyku są niekiedy uwarstwione. Przeważnie jest 
to warstwowanie przekątne, ' często iłem lub warstwowo ułożonymi 
toczeńcami ilastymi. Upady w serii retyku są niewielkie, wahają się od 
5 do 150

• Partie ilaste często są zlustrowane, a piaskowce spękane. 
W utworach retyku z otworu Poręiba Wierzbicka nie zobserwowano 

żadnych śladów organicznych, analiza palynologiczna również nie ' wy- ' 
kazała o:becności sporomorf. Z tego względu wiek tych osadów , mógł' 
być określony jedynie na podstawie ich położenia . . , Występują one 
w spągu niewątpliwego, udokumentowanego palynologicznie liasu 
i w stropie kajpru. Również litologia tych osadów, szczególnie ich cha
rakter detrytyczny; wyrażający się w dużej domieszcze materiału po- ' 

'branego z podłoża ioto.czenia, jest typowa dla ' osadów powstałych 
w tym czasie i zgodna z tym, co wiadomo o retyku z innych obszarów 
Polski. 

CHARAKTERYSTYKA LITOLOGICZNA OSADÓW LIASU 

, Miąższość osadów liasu w otwOl'ze Poręba Wierzbicka ,wynosi 
124,50 m. W spągu liasu brak jest osadów gruboklastycznych, 'granica 
jest ostro zaznaczona dzięki kontrastowi, jaki tworzą pstre, ' 'kolorowe, 
piaszczysto-zlepień-oowate osady retyku w stosunku do ciemnoszarej, 
'piaszczysto-ilastej serii liasu. Ponadto granicę .tę ,wyznacza zanik spo
romom oraz niezgodnoś'ć kątowa, jaka istnieje pomiędzy tymi osadami. 
, W spągu liasu, na odcinku 233,00+288,00 m, nad retykiem wyst'ę
pują piaskowce drobno~arniste, mikowe, lokalnie przechodzące w mu
łoW'Ce, uwarstwione ka.pryśnie, falisto i ,przekąrtnie pyłem twęglowym 
idetrytem Ztwęglonych roślin. Na odcinku 228,00+207,40 m występują 
mułowce i iłowce szaropopielate, po.drzędnie z wkładkami piaskOwców. 
Ten 'komPleks osadów jest niezmiernie charakterystyczriy dzięki prze:.. 
rostom syderytów, sferulitów oraz mułowców Syderytycznych. Odpo:.. 
wiada on niewątpliwie podobnym osadom znanym z innych obszarów 
występowania lias-u pod nazwą serii rudnej. Typowym osadem dla tego 
odcirika są iłowce występujące na głębokości 225,55+225,15 m; 216,40+ 
207,40'm. Są to iłowce SzatI'opopielate z wykwitami ałunów i pirytyzacją, 
silnie zlustrowane, o gładziutkichpowierzchriiach oddz'ielności , co ' je 
-wyróżnia spośród otaczających osadów. Występujące ' :w tych iłowcach 
przerosty sydery,tów są gęsto rozmieszczone nI' na głębokości 225,80 m, 
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na odcinku 10 cm stwierdzono trzy przerosty syderytów o grubości 
H-2 cm. - -- -

Kompleksy mułowców przedzielające iłowce mają pojedyncze wkład
ki syderytów oraz sferulitów syderytycznych, szczególnie licznych na 
odcinku 221,10+219,40 m. Oprócz tego w mułowcach napoPYkasię licz
ne szcząrtki roślin, w tym długie igły drzew iglastych (Czekanowskia) 
oraz szcząttiki paprotników; na głębokości 216,40 m .-:..... nagromadzenie 
rizoidów. Na głębokości 224,40 m stwierd;zon<> pojedyncze szcząt!ki mał
żów. Na odcinku 219,40+221,10, w mułowcach popielatoszarych wystę
puje znaczna domieszka sferu1itów syderył;ycznych. 

-W stropie tej serii na odcinku 205,80-:-199,00 m występują piaskowce 
kwarcowe, lokaJnieprzelkątnie uwarstwione, z nagromadzeniem szcząt
ków roślin na powierzchniao'h ławic. Odgiłębokości 199,00+197,70 m 
występują piaskowce z domieszką żwiru kwarcowo-kwarcytowego, na
stępnie od głębokości 197,70+196,00 m, - luźne żwiry kwaroowo-kwar
cytowo-piaskowcowe i w ich stropie, do głębokości 195,50 m, piaskowce 
gruboziarniste z domieszką żwirów. _ 

Zwiry -kwarcowo-kwarcytowe składają się z luźnych otQCza:ków 
kwarców, kwarcytów i piaskowców o średnicy 0,5+3 cm. Stanowią one 
tu wyraźny poziom o znacznej miąższości (1,70 m). Według obserwacji 
Z. Kozydry -(1961) nagromadzenie żwirów o tak znaCZIi~j miąższości 
występuje w spągu serii skałobSkieji można je interpr:etować jako 
transgresywny początek nowego liasowego cyklu sedymentacyjnego. 

W -stropie zwirówi piaskowców zlepieńcowatyCh- leży kompleks 
piaszczygto-murowcowy, mikowy, z obfitą zawartością szczątków roślin, 
lokalnie przekątnie uwarstwiony detrytem roślin; osad'Y te niekiedy są 
sypkie -lub rozsypliwe. Na głębokości 148,00 m występuje warstewka 

- węgl.a _ (0,5 m) oraż na odcinku 162,50+164,80 m - iły węg1iste~ _ --c- - -. ' 

Na głębokości 149,60+155,00 występują, Hczne rurki pias~zy'ste~ 
interpretowane przez W. Karaszewskiego jako §lady działa1iiości l-oba.:.. 
ków. Na odcinku 164,80+165,15 m ~tWierd.wn()1icznie nagromadu;me 
riZlOidry, niekiedy tu i ówdzie pOjedynczO~ozrzuoone. Na głębokoiicl 
147,30 m znaleziono pojedynczy szczątek małża. -
- Występujące na głębokości 117,90+108,70m jasnobiałe , piaskowce 
kwarCowe wyraźnie kontrastują z resztą osadów. Są to piaskowce gi-U
boławicowe, na ogół o skąpym lepiszczu, sypkie, niekiedy taflowo łUp
liwe, z wkładkami mułowców szarych <> odcieniu fioletowym zdet.rytem 
żwęglonyćh roślin._ - -, -, 

PRÓBA OKREŚLENIA STRATYGRAFIJ LIASU 

Z omawianych osadów, występujących -- na głębokości 109,00+ 
230,20 m, wyłkonano 23 analizy sporowo'1Jyłkowe. 

- Na całym tym odcinku M. Rogalska stwierdziła obecn9ść Lycostro
bus _$cotti N a t h., - co upoważnia do zaliczenia wymienionych osadów 
do .t,tettangu, czyli liasu a. , _ ' _ _ _ _ 

R. Wyrwicki opracował geochęmiczne osady żelaziste .liasu ~- Poręby 
Wier~bickiej. Skład mineralriy tych os.!idów(głównie syderytu -i mitu) 
oraz :zawartość węglanów, według R. Wyrwiekiego, ąązbHżone. do _ ~_a~ 



Katarzyna Pawłowska 

OSzydlów 

Tr 
JI 

n .. 

" 
Dobrów 

o 
Rzędów 

o 

Fig. 1. Szkic tektoniczny okolic Szydłowa (według St. Pawłowskiego) 
Tectonic map of the Szydł6w. region (according to St. Pawłow-
ski) . . 

l - dyslokacja; 2 - upad warstw; Jm - maJm; Ja - li8lll;Tr - trias 
l - dtsloca.tton; 2 - d1p ot strata; Jm - Malm; Ji - Lias; Tr - TrtasBtc 

d6w żelazistych serii zagajskiej z p6łno.cnej i zacho.dniej części Gór 
Swięto.krzyskich. Z braku innych dowo.dów paloonto.lo.gicznych, spągową 
część liasu do głęboko.ści 199,00 m można warunko.wo. uznać za odpo
wiednik serii zagajskiej. Jeżeli występujące w stropie serii zagajskiej 
piasko.wce zlepieńoowate i luźne żwiry uznamy za odpowiednik tych 
żwir6w, któreczęsto.obserwow.ał Z. Ko.zydra w spągu serii skłobskiej 
w p6łnocnej i ,p6łnocno.-zacho.dniej części . Gór Swięto.krzyskich, wówczas 
w pro.filu Poręby Wierzbickiej m'ielibyśmy udokumento.waną obecność 
serii za,gajskiej i skło.bskiej o.raz ewentualnie (piaskowce naprzemian
ległe z mułowcami) spąg serii zarzeckiej. 
. Osady retyku i liasu wygtępują IW południo.wej części .GÓr Swięto
krzyskich na o.graniczonej przestrzeni. Ro.zpoznano. je w ol,{olicach wsi 
Jarząbki, Grabki Małe, Wolica, Jadwisin, Solec, Po.ręba Wierzbicka, 
Rzędów, Dobrów (fig. 1). 

Utwo.ry retyko.-liasu przyjmują udział w budowie dwu elementów 
tektonicznych, miano.wicie synkliny Grabek Małych o.raz w mo.nokli
nalnym układzie ro.zciągającym się na wschód od linii dyslokacyjnej 
Szydłów - Po.ręba Wierzbicka. 

Jurajska synklina Gra·bek Małych jest asymetryczna, jej skrzydło. 
południo.we jest bardziej strome niż półno.cne. W części osiowej synkliny 
leży płat malmu o.toczony liasem. Na tym obszarze . można się spodZie
wać · najpełniejszego. profilu o.sad6w liasowych. Wstępnie przeprowadzo
na analizapalyno.lo.giczna wybranych próbek .z otworów w Jarząbkach 
wskazuje na o.becność liasu 'Y i> eweniualnie liasu 8, 
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Na wschód od linii dyslokacyjnej Szy:dłów - Poręba, w O'brębie 
układu mO'noklinalnego, osady liasu są silnie, czasami całkowicie zdarte 
tak, że pod trzeciorzędem nawiercano niekiedy bezpośredniO' retyk. 

WNIOSKI 

Stwierdzenie występO\~ania retyku i liasu iW południowym mezo
zoicznym obrzeżeniu Gór SwiętO'krzyskich zmienia pogląd na paleogeo
grafię tych O'sa-dów, której jak się okazuje, otaczają lpaleozoiczny masyw 
świętokrzyski od północy, zachodu i południa. 

Retyk i lias ,południO'wegO' obrzeżenia, pomlmO' drobnych facjalnych 
różnic, wykazuje wiele analO'gii dO' równO'wiekowych osadów z innych 
O'bszarów Gór Świętokrzyskich. 

Udokumentcwanie obecnO'ści retyku i liasu wśród mezozO'iczny.ch 
osadów południowej części Gór Świętokrzyskich rozszerza i wzbogaca 
znajomość stratygrafii i tektO'niki tegO' obszaru. 

Zakład ZdJQĆ GeoI.og1CZDYch IG. 
Nade!!łano dn1a 22 styCl!lD1a 1962 r. 
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KaTa2KHHa ITAB.nOBCKA 

roT HJJ:EaAC I01KHOro OKARMJlEBHB CBEHTOKlBHCKHX rop 

CO~epJKaHH, e 

OTJIo.m:eHHn p3Ta H JIeHaCa B CBeHTOKIl1HCKHX ropax XopOWO H3yqeHhI B ceBep

HOM H 38JI~OM Me3030HCX:OM OKaHMJIeHHH MaCCHBa Ha OCHOBe MaTepHaJIOB J43 

6ypoBbIX CKBaJKHH aBTOp yCTaHOBHJI HOByxo npOBHHI:(HIO 3aJIeraHHJł JIełłaca B I01KHOH 

ąaC'l'K CBeHTOKlIIHC'XHX rop. B 9TOM paAOHe OTJI01KeHHH p3Ta H JIeHaCa npmuDIaIOT 

yqaC'l'He B C'l'PC)eHJłK 11!JYX TeKTOHHąeCKHX 9JIeMeHTOB, a HMeHHO CHHKJIHHaJIH rpa6o:!c 
• MOHOKJIHBaJIH IIpoTHl'HBaIOIqeHCH K BOCTOKY OT ~HCJI~ IIlblwzyB-I'paISKH. 
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:_H~ _ npe;n;CTaBJIeHHOM aBTOPOM npoQ>J-me 6YPOBOH CKBa1KJ1Hhl ilOp3MQa Belld5HWCa 
.M~OC'l'b OTJIOOKeHH'H J?3Ta COCTaBJIHeT 55,3 .M. 31'0. KJIaCTHQecKHe H rpy60KJIaC'l'H
"'IecKHe -:nec'.l1pOqB~re . 06paaoBaHJul. _ O~JIP2KeHHH - JIeHaca _ 06JIa;n;alOT -MOIqHOC'l'bIO 
124,5 .At.; -Ha OCHOBe CnOpoMOIXPbI Lycostrobus Scotti N a t h. mm OTHeceHbI K HH2K

HeMY, JIeHacy. BOJIee nOJIHoro npo<PHJIH JIeHaCa CJIe;:IYf!!r 02K~aTb B oceBOH qaCTH 
JIeHaCOBOH CHHKJI'HHaJIH I'pa60K, -r;n;e npe)p3apmeJIbHble naJIHHOJIorH'IecKHe HCCJIe;n;o
.BaHHH AOKaaaJIH npHcYTCTBHe JIeHaCa i' H E. 

_ , HOBble ;n;aHHbIe 0 3!lJIer8.HHH JIeHaca B lO2KHoH qaCTH CBeHTOKIW1'CKHX rap HMe-

101;' _ qOJIbmoe 3HaqeHHe ;n;JIH -H3yqeHHH n8neoreorpa<pHH p31'a H JIeHaca, a 1'aK2Ke 
,AJIH . BbIHCHeHHH _ no;n;TPeTH'iHoro reOJIOrnqecKoro C'i'poeHHH 3TOH QaCTH CBeHTO:KI.Im
CKHX rop. 

'. " .~ ... - ~ . 

Katarzyna PAWLOWSKA 

THE RHAETIAN AND THE LIAS OF THE SOUTHElRNPERlPHE~Y 
OF THE SWlJfl'l' KRZy:2; MOUNTAINS 

Summary 

In the Swi~ty KXzyz Mountains the sediments of the Rhaetian and the Lias 
have been thoroughly recognized in the iIli>rihern and western >Mesozoic periophery 
of this massif. On the basis of material found in bore-holes the aUJtbm- describes 
a new a·nd hitherto unknown province of occuxrence of the Lias in the souther:-n 
part -of the Swi~ty Krzyz M<>untains. ]in - this area, the sediments of the Rhaetian 
and the Lias participate in the structure -of two tectonic units - the Grabki 
sYlQcline and a monoclinal structure extending east of the -Szydl6w-Grabki disloca
tic-no 

_ : In the profile <>:f bore-hole Por~ba Wienbi-cka presented by the author the;
thic~ness of the Rluietianstldimoots .is 5.5~a m.; these sedimoo-ts are clastic and 
coarse-cla.sotic, of variegated type. The Lias sediments show a thickness of 124.5 m.; 
on <the basis of the sporomo!1ph Lycostrobus Scotti found here, they -were assigned 
to the Lower Lias. A more complete profile of the Lia-s may be eXJl)ected t<> be 
found in the axial part of the Grabki 6yncline, where preliminary palynological 
examinations already revealed the presence of Lias i' and 8. 

These new data on the occurrence of the Lias in the southern part of the 
Swi~y Krzyz Mountains are of marked significanocefor the . co~nizance of 
the palaeogeography of--the Rhaetian and the Lias and for the eluc.idationof the 
sub-Ter'tia'l"Y geological strudure of the Swi~ty Krzyz Mountains. 

'. ' .' 
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