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GRZEGORZ PIEŃKOWSKI 
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ANALIZA FACJALNA NAJWYŻSZEGO TRIASU I LIASU 
WYŻYNY KRAKOWSKO-WIELUŃSKlEJ ORAZ PERSPEKTYWY WYSTĘPOWANIA 

SUROWCÓW ILASTYCH 

Utwory epikontynentalne najwyższego triasu i liasu 
Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej badano już od dawna 
(4, 7, 13, 15, 18, 22), ale ich precyzyjna charakterystyka 
pa1eośrodowiskowa do tej pory nie jest opracowana (z wy
jątkiem jednego opracowania archiwalnego - 16). Kilka 
nowych pełnordzeniowanych otworów wykonanych dla 
Zakładu Geologii Złóż Surowców Skalnych Państwowego 
Instytutu Geologicznego (ryc. l) dostarczyło nowych da
nych, które pozwoliły na nowoczesne opracowanie sedy
mentologiczne tych utworów. Znajomość paleośrodowisk 
ma duże znaczenie dla przewidywania perspektyw występo
wania złóż surowców ilastych (16, 20). 

NAJWYŻSZY TRIAS 

Można tutaj wyróżnić, wydzielone przez R. Dadleza 
i J. Kopika (4), "warstwy" jarkowskie i zbąszyneckie, 

jak również problematyczne "warstwy wielichowskie". 
Ubóstwo danych mikroflorystycznych w "warstwach" jar-

Ryc. J. Mapka iokalizacyjna opracowanych otworów 

- neogen, 2 -jura środkowa i górna, 3 - jura dolna. 4 -
trias, 5 - otwory wiertnicze, 6 - miasto Częstochowa . Zasięg 

liasu na mapce Polski wg R. Dadleza (3) 

Fig. J. Localization of :he studied boreho/es 

- Neogene, 2 - Middle and Upper Jurassic, 3 - Lower Jurassic, 
4 - Triassic, 5 - boreholes, 6 - the town of Częstochowa. The 
range of liassic deposits on the map of Poland after R. Dadlez (3) 

UKD 551 .761.3/. 762.1 .022 : 553.61(438.232) 

kowskich i zbąszyneckich nie pozwala na ich precyzyjne 
uszeregowanie w profilu stratygraficznym. Można przyjąć, 
że wraz z "warstwami wielichowskimi" powinny one 
reprezentować retyk, lub przy postulowanym przez E.T. 
Tozera włączeniu retyku do górnego noryku (21) reprezen
towałyby one górny noryk. W tej pracy będę je określać 
jako najwyższy trias. 

Osady te reprezentują typową asocjację osadów czerwo
nych, a więc powstałych w klimacie gorącym i suchym 
środowisk ogólnie kontynentalnych. W omawianej części 
profilu występuje wkładka utworów morskich z fauną 

małżów i ślimaków, którą zarejestrowano w otworach 
Praszka (gł. 193-201 m) i Przystajń (gł. 204-210 m) -
ryc. 3. Ingresja ta była bardzo krótkotrwała, brak zróżni
cowanych facji transgredującego zbiornika morskiego, 
wspomniana fauna występuje w mułowcach niczym nie 
różniących się od występujących niżej czy wyżej (jedynie 
barwy tych mułowców przechodzą w szare) . Odbył się 
jedynie krótkotrwały wlew wody zasolonej do zespołu 

śródlądowych zbiorników jeziornych i rzecznych. Pozosta
łą część osadów najwyższego triasu Wyżyny Krakowsko
-Wieluńskiej należy uznać właśnie za utwory jeziorne 
i rzeczne osadzone w warunkach klimatu gorącego i prze
ważnie suchego. Niektóre partie profilu wskazują na okreso
we jego wilgotnienie (ryc. 2). 

Na szczegółowym profilu z Wręczycy (ryc. 2) i innych 
zestawionych profilach (ryc. 3) widać dominację pstrych 
osadów mułoweowych z licznymi konkrecjami, a nawet 
warstwami węglanu wapnia, które zanikają dopiero w 
najwyższej części profilu triasu. Konkrecje te wykazują 
budowę koncentryczną, typową dla wadoidów znanych 
z profilów glebowych klimatu suchego - caliche (8) . Z in
nych elementów profilu caliche spotyka się warstwy węgla
nowe, mogące być porównywane z pokrywami typu hard
pan. Obok tych charakterystycznych utworów węglano
wych na środowisko subaeralne wskazują również szczeliny 
z wysychania i nieliczne (zapewne z powodu złych warun
ków zachowania się) korzenie roślin. Na fakt bujnej (przy
najmniej w niektórych miejscach lub/i okresach) wegetacji 
roślinnej wskazują liczne szczątki napławionej flory, znajdo
wane najczęściej w piaskowcach tworzących przeławicenia 
w pstrych mułowcach. Piaskowce te, a czasem zlepieńce, 
tworzą charakterystyczne cykle sedymentacyjne rozpoczy
nające się granicą erozyjną i wykazujące malejącą ku górze 
średnią i maksymalną wielkość ziarna, aż do przejścia 

w mułowce (ryc. 2). Cykle takie są charakterystyczne dla 
koryt rzecznych (2). Dodatkowym potwierdzeniem takiej 
genezy jest dominacja warstwowań przekątnych rynno-
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wych, bardzo słabe wysortowanie, obecność materiału 

redeponowanego interformacyjnie (klasty iłowe i frag
menty konkrecji węglanowych), wreszcie obecność licznej 
miejscami flory. 

W związku z ogólnie lądową genezą omawianych osadów 
(z wyjątkiem wspomnianej wkładki utworów morskich) 
pochodzenie rzeczne wspomnianych przeławiceń piaszczys
tych jest niewątpliwe. Najprawdopodobniej były to koryta 
o charakterze roztokowym, na co wskazuje wyraźny udział 
frakcji żwirowej i nieregularna często cykliczność sedy
mentacji cyklów prostych. Pakiety 226-216 m i 200-
198 m w profilu Wręczyca (ryc. 2) mogą ewentualnie re
prezentować koryta rzek zbliżonych do meandrujących. 

Natomiast pakiety 277-277,5 m, 185-186 m, 177-
177,6 m (ryc. 2) wykazują typowe cechy dla innego "krańca" 
osadów aluwialnych - stożków napływowych. Wskazuje 
na to krańcowo złe wysortowanie większości tych osadów 
(typowe mulozwięzłe mikstyty), ich bezstrukturalność i brak 
wyraźnej gradacji ziarn. Byłyby to osady spływów muło
wych, typowe dla suchego klimatu z okresowymi nawałni
cami i wymagające istnienia wyraźnych stoków w paleo
morfologii. 

Tak więc utwory najwyższego triasu reprezentują osady 
rzeczne (piaskowce, część mułowców) i wysychających 

jezior okresowych (mułowce z węglanami) rozległej rów
ni fluwialnej klimatu suchego. Niekiedy klimat ten 
bywał nieco wilgotniejszy (rzeki meandrujące, duża ilość 
flory, ślady wegetacji roślinnej), niekiedy też bardziej 
suchy (pokrywy caliche i hardpan, osady stożków napły
wowych). Ogólnie dominował reżim rzek roztokowych, 
o dużych fluktuacjach stanów wody. Schemat ten , typowy 
w przedstawionym profilu Wręczycy (ryc. 2), powtarza się 
także w Przystajni, Praszce i Bolesławcu (ryc. 3). 

Ryc. 2. Profil wiercenia Wręczyca 3 

Kolumna l - barwa: 2 - jasnoszara, 3 - szara. 4 - ciemno
szara lub czarna, 5 - żółta, 6 - brunatna, 7 - czerwona, 7a -
różowa, 8 - zielona; kolumna 2 - dodatkowe cechy litologicz
ne: w - węgiel (warstwy lub rozproszony detryt), s - syderyt 
(warstwy, konkrecje lub rozproszony), p - piryt (konkrecje lub 
rozproszony), m - muskowit; kolumna 3 (objaśnienia w ramce 
u góry): a - powierzchnie erozyjne, b - klasty mułowcowe, c -
otoczaki kwarcu, d - okruchy węglanów, e - duże okruchy 
flory, f - zmarszczki prądowe, g - kopułowe warstwowania prze
kątne małej skali, h -: hieroglify prądowe, i - szczeliny de
hydratacyjno-kompakcyjne, j - szczeliny z wysychania, k - po
grązy; kolumna 4 - skamieniałości i skamieniałości śladowe: 

a - norki osadożerców (fodinichnia), b ·- ślady lokomotorycz
ne (repichnia), c - liścionogi; kolumna 5 - flora: a- napła

wiana flora, b - cletryt roślinny, c - korzenie roślin; kolum
na 6 - średnica ziarna największego (od mułu drobnoziarnis
tego do żwiru) oraz granice cykli sedymentacyjnych różnej ran
gi; kolumna 7 - podstawowy profil litologiczno-sedymentolo
giczny przedstawiający średnicę ziarna najczęstszego, m - mu
łowce, s! - pyłowce, sd - piaskowce, c - zlepieńce (mułowce 

zaczernione) oraz struktury sedymentacyjne (patrz objaśnienia 

l - l O do ryc. 3); kolumna 8 - głębokość; kolumna 9 - stra
tygrafia; kolumna 10 - zinterpretowane środowiska sedymen
tacyjne: A.F. - stożki napływowe, B.R. - rzeki roztokowe. 
A.M. - rzeki meandrujące, ch. -- kanały rzeczne i łachy kory
towe, lv. - wały brzegowe, er. - krewasy, f.p. - równia fluwial
na (zalewowa) ogólnie, d . - delty jeziorne, S - zbiornik brakicz
no-morski, S.L. - zbiornik brakiczno-morski częściowo odcięty 
i wysłodzony, L. - laguna, o.s. -- otwarta cżęść zbiornika. s.f. -
przybrzeże głębsze, f. s. przybrzeże płytsze i plaża. m . - bagna 
przybrzeżne, D. - delty, p.d. - prodelta, f.d. - czoło delty. 
d.ch. - kanały rozprowadzające. Symbol błyskawicy oznacza 

osady sztormowe (krótkie wydarzenia) 

Należy wspommec, że nie znaleziono tutaj typowych 
odpowiedników litologicznych wapieni woźnickich. Maksi
mum węglanowości przypada na ogół nie na najwyższe 
partie triasu, dlatego byłbym skłonny umiejscawiać ewen
tualne ekwiwalenty tych wapieni niżej niż czyni to S.M. 
Gąsiorowski (10). Obserwowane przez tego autora zlepień
ce przykrywające wapienie woźnickie też nie muszą od
powiadać zlepieńcom liasowym - dużo warstw zlepień

ców spotyka się w najwyższym triasie (ryc. 2, 3). W naj
wyższej części górnego triasu konkrecje węglanowe zanikają 
ustępując miejsca syderytowym, co wiąże się z wilgotnie-' 
niem klimatu na przejściu trias- jura. Ponieważ wapienie 
woźnickie tworzyły się w klimacie raczej suchym, umiejsco
wienie ich niżej ma tutaj dodatkowe uzasadnienie. 

Na uwagę zasługują kilkumetrowe osady najwyższego 
triasu w Bolesławcu, Praszce, Przystajni, w mniejszym 
stopniu Wręczycy (ryc. 3) . Pojawiają się tutaj barwy szare, 
a także obecne są konkrecje syderytowe. Nadal są to skały 
ilasto-mułowcowe. Te cechy litologiczne pozwalają upatry
wać w tych osadach odpowiedniki warstw wielichowskich, 
choć o bardzo zredukowanej miąższości . Obecność sy
derytu i szare barwy wskazują na zwilgotnienie klimatu. 
Wiek warstw wielichowskich został uznany jako górna 
część poziomu Lepidopteris ottonis (14), a więc za górno
triasowy. Zwilgotnienie klimatu i długotrwałe wietrzenie 
skał ilastych w takich warunkach (może także w ciągu 
dolnego liasu) ma istotne znaczenie dla perspektyw surow
cowych. 

LIAS 

Osady liasowe Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej były 

badane już od dawna, np. w rejonie Praszki badania wy-

Fig. 2. Section ol the Wręczyce 3 borehole 

Column l - colaur; 2 - white-grey, 3 - grey, 4 - dark-grey 
or black, 5 - yellow, 6 - brown, 7 - red, 7a - pinky, 8 -
green; column 2 - additional lithological varieties: w - coal 
(seams or dispersed detritus), s - siderite (bands, nodules or 
dispersed), p - pirite (nodules or dispersed), m - muscovite; 
column 3 (explanations framed above): a - erosionaJ surfaces, 
b - mud clasts, c - quartz pebbles, d - carbonate fragments , 
e - large plant fragments, f - current ripples, g - small-scale 
hummocky cross stratification, h - current marks, i - shrinkage 
cracks, j - dessication cracks, k - load casts; column 4 - body 

-fossils and trace fossils: a - burrows of deposit - feeders (fodinich-
nia), b - crawling trails (repichnia), c - phyllopods; column 
5 - flora: a - drifted flore, b - plant detritus, c - plant roots; 
column 6 - diameter of maximai grain (from mud to conglo
merate) and boundaries of cycles of different range; column 
7 - main lithological-sedimentological profile explaining the clia
meter of most common grains, m - mudstones, sl - siltstones, 
sd - sandstones, c - conglomerates (mudstones darkened), and 
sedimentary structures (see for explanations Fig. 3, no. l - l O); 
column 8 - depth in metres; column 9 - stratigraphy; column 
l O - interpreted sedimentary environments: A.F. - alluvial fans, 
B.R. - braided rivers, A.M. - meandering rivers, ch - fluvial 
channels and channel bars, lv. - levees, er . - crevasses, f.p. -
fluvial plain generally, d. - lacustrine deltas, S. - brackish
-marine resorvoir, S.L. - brackish-marine reservoir partly sepa
rated and freshened, L. - Jagoon, o.s. - offshore, s.f. - shore
face, f.s. - foreshore and beach, m - marshes, D - deltas, 
p .d . - prodelta. f.s. - delta front. d.ch. - distributary channels. 

A symbol of lightning mears strom deposits (short events) 
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Ryc. 3. Opracowane prof/le i korelacje facjalne . Odległości między 
wierceniami - skala w górnym rogu, glębokości - skala na dole. 

Za poziom odniesienia (linia pozioma) przyjęto poczq:ek :rans
gresji dolnego tocu·ku 

a - poziomy transgresji, b - przypuszczalne odpowiedniki po
ziOinów transgresywnych, c - powierzchnie erozyjne (główne), 

d - przypuszczalne odpowiedniki powierzchni erozyjnych, l -
warstwowania poziome, 2 - warstwowania przekątne tabularne, 
3 - warstwowania przekątne rynnowe, 4 - kopułowe warstwo
wania przekątne , 5 - warstwowania faliste w heterolitach o ge
nezie falowej , 6 - warstwowania soczewkowe w heterolitach 
o genezie falowej, 7 - laminacja soczewkowa, 8 - warstwowania 
zaburzone, 9 - laminacja w mułach, 10 - brak wyraźnych struk
tur sedymentacyjnych, l 1 - warstwy węglanów wapnia, 12 -
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Fig . 3. Sections o.f the boreholes studied and general.facies correla
tions. Distances between boreholes - see sca/e in the upper le.ft 
corner, depths see sca/e on the bottom o.f the .figure. The beginning 
of the Lower Toarcian transgression was assumed as the reference 

Ie vel ( horizontal line) 

a - transgressive levels, b - probabie equivalents of the trans
gressive levels, c - main erosional surfaces, d - probabie equi
valents of the main erosional surfaces, 1 - horizontal bedding, 
2 - tabular cross-bedding, 3 - trough cross-bedding, 4 - hum
mocky cross stratification, 5 - wavy bedding in heterolites of 
wave origin, 6 - lenticular bedding in heterolites of wave origin, 
7 - streaky lamination, 8 - disturbed bedding, 9 - lamina
tion in mudstones, l O - lack o f elear sedimentary structures, 
11 - beds of calcium carbonate, 12 - calcium carbonate nodules, 



konywali J. Znosko, T Marcinkiewicz, Z. Mossoczy i M. 
Rogalska (13, 15, 18, 22). Moje obecne badania pozwoliły 
nie tylko na dokonanie szczegółowej analizy facjalnej, 
ale także na wysunięcie nowych sugestii stratygraficznych. 
Osady liasu omawianego rejonu są trójdzielne: w dole -
kompleks piaszczysty (ryc. 2), kończący się często osadami 
węglonośnymi (ryc. 3), wyżej - kompleks przeważnie mu
łowcowy z charakterystyczną dominacją barw zielono
szarych, wreszcie - w stropie - znowu kompleks piasz
czysty. Z. Mossoczy (15) nadał tym kompleksom kolejne 
nazwy: "warstwy podwęglowe", "warstwy blanowickie", 
"warstwy esteriowe" i "warstwy łysieckie". Badania sporo
we (13, 18) pozwoliły też na ustalenie stratygrafii, ogólnie 
"warstwy podwęglowe" - dolny pliensbach (karyks ), "war
stwy blanowickie" - górny pliensbach (domer), "warstwy 
esteriowe" - dolny toark, "warstwy łysieckie" - górny 
toark. Schemat ten, odbiegający zresztą nieco od poglądów 
Z. Mossoczego (15), można przyjąć jako punkt wyjścia dla 
dalszych rozważań. Do tej pory nie udało się potwierdzić 
obecności dolnego liasu na tym obszarze - być może 

osady takie istniały, ale zostały zerodowane. 
Lias środkowy zalega zawsze z kontaktem erozyjnym 

na różnych ogniwach górnego triasu (ryc. 2, 3). Najniższa 
jego część (odpowiednik "warstw podwęglowych") jest 
wykształcona jako osady piaszczyste, miejscami z wkład
kami zlepieńców (tak jak we Wręczycy, ryc. 2) lub są to 
osady piaszczyste z mniejszą ilością osadów zlepieńcowych, 
ale z częstszymi wkładkami szarych mułowców, tak jak 
w innych wierceniach (ryc. 3). Wśród omawianych otworów 
na szczególną uwagę zasługuje otwór Praszka l, ze względu 
na pojawienie się wkładki utworów brakiczno-morskich 
w omawianym kompleksie "warstw podwęglowych". War
stwy te, to przede wszystkim jednak utwory rzeczne, pod
rzędnie jeziorno-bagienne o następujących cechach: do
minacja cyklów prostych, liczne granice erozyjne, dominacja 
warstwowań rynnowych, bardzo obfita napławiona flora, 
szczątki korzeni roślin i wkładki węgliste (gleby kopalne) -
szczególnie liczne w górnej części "warstw podwęglowych". 
Zarówno litologia, jak i miąższość "warstw podwęglo
wych" są bardzo zmienne obocznie, nawet na bliskich 
odległościach (ryc. 3). Np. w profilu Wręczyca (ryc. 2) 
występują praktycznie wyłącznie grubookruchowe osady 
piaszczyste ze żwirami, będące osadami kanałów rzecznych 
rzek meandrujących, a w dolnej części zapewne roztoko
wych czy prostych (osady wielkich korytowych łach po
przecznych udokumentowane wielkoskalowymi warstwo
waniami przekątnymi tabularnymi - gł. 144-140 m). 
W otworach Przystajń, Praszka, a zwłaszcza w otworze 
Bolesławiec zaznacza się większy udział mułoweowych 

osadów pozakorytowych - osady równi fluwialnych z gli
fami krewasowymi, osady limniczno-bagienne (ryc. 3). 

W obrębie "warstw pod węglowych" wieku pliensbach
skiego zaznacza się w jednym otworze (Praszka l) wpływ 
zbiornika brakicznego. Zaznacza się to obecnością skamie
niałości śladowych, charakterystycznych facji heterolitycz
nych, a przede wszystkim pojawieniem się cyklów odwróco
nych osadów deltowych wypełniających stopniowo płytkie 

konkrecJe v.t,:glanów wapnia, l 3 -- konkrecje syderytowe, 14 -
warstwy syderytowe, 15 -- warstwy węgla, l 6 - flora napła wio
na, 17 - korzenie roślin, 18 - fauna morska, 19 - norki osado
żerców (fodinichnia), 20 - ślady postoju (cubichnia), 21 - ślady 

zamieszkiwania Diplocra.'erion (domichnia), 22 -- szczeliny z wy
sychania. 23 - szczeliny dehydratacyjno-kompakcyjne, 24 - po
wierzchnie erozyjne, 25 - strefy perspektywiczne dla występo

wania większych koncentracji kaolinitu. 26 - osady najwyższego 
triasu 

i wysłodzone odgałęzienia zbiornika pliensbachu. Dalej 
w rejonie na południowy wschód od Częstochowy znalezio
no w ekwiwalencie tego morskiego kompleksu małża Car
dinia phillea d'Orb. (oznaczony przez dr Janusza Kopika). 
Jest to pierwsza niewątpliwie morska fauna z osadów 
pliensbachu z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rów
nież facje tego zbiornika morskiego są w rejonie Częstocho
wy znacznie bardziej zróżnicowane, bardziej wyraźne są 
wpływy procesów falowania w zbiorniku. 

Na odcinku Przystajń- Wręczyca wpływ tej ingresji 
nie zaznaczył się - zbyt silna była tu akumulacja osadów 
rzecznych. Mułoweewy pakiet z glebami kopalnymi roz
dzielający rzeczno-korytowe utwory pliensbachu w Przy
stajni może być interpretowany jako osady bagnistych 
równin przybrzeżnych, których uformowanie było związane 
z podniesieniem się bazy erozyjnej rzek wywołanym in
gresją morską. Podobny pakiet, ale znacznie cieńszy, 

można znaleźć też we Wręczycy (ryc. 2, gł. 135,5 m). Na
tomiast znacznie grubszy i wyraźniejszy jest pakiet limnicz
no-bagienny w Bolesławcu (ryc. 3). 

Schyłek sedymentacji pliensbachu na Wyżynie Krakow
sko-Wieluńskiej, to tzw. "warstwy blanowickie" zwane 
też "warstwami węglowymi" (występujące warstwy węgla). 
Najlepiej widać to w Bolesławcu, gdzie warstwy zailonego 
węgla tworzą pakiet grubości 7 m (ryc. 3). W pozostałych 
otworach typowe "warstwy blanowickie" nie są wykształ
cone, a profil pliensbachu kończy się osadami korytowymi 
(Wręczyca, Nowa Wieś), czy też osadami równi zalewo
wych (Praszka, Przystajń). Warstwy węgla stanowiące 

utwory bagienne i gleb kopalnych pojawiają się znowu 
w najwyższym pliensbachu na południowy wschód od 
Częstochowy . Widać więc bardzo dużą zmienność facjalną 
"warstw b lanowickich", jak zresztą całego pliensbachu. 
Strefy wzmożonej działalności koryt rzecznych (Wręczyca) 
są obecnie zastępowane strefami równi ·zalewowych (Przy
stajń) czy obszarami sedymentacji jeziorno-bagiennej (Bo
lesławiec). Dodatkową złożoność facjalną pliensbachu po
woduje wspomniana ingresja brakiczno-morska, która po
winna być korelowana z maksimum wpływów morskich 
w całym basenie polskim w wyższej części dolnego pliens
bachu. 

Ponad osadami lądowymi najwyższego pliensbachu 
(,,warstwy węglowe") występuje bardzo charakterystyczna 
seria ,skalna, w której dominują osady mułoweowe barwy 
zielonoszarej. Warstwy te były różnie nazywane - "war
stwy łysieckie dolne" (22), "warstwy esteriowe" (15). Nie 
ulega wątpliwości wiek tych warstw - dolny toark (13, 
14, 18) oraz ich ogólnopolski zasięg (3). W związku z tym 
szerokim zasięgiem uzasadnione jest stosowanie nazwy 
"warstwy ciechocińskie" (19). Są one ogólnie osadami roz
ległego zbiornika brakiczno-morskiego. W rejonie Wieiunia 
znajdowano w ich obrębie otwornice (7). Na badanym 
obszarze wyraźnej fauny morskiej nie stwierdzono, ale 
w otworze Nowa Wieś na głęb. 75 m znaleziono ślady za
mieszkiwania Diplocraterion, znane tylko z osadów zbior
ników zasolonych (9). Te same ichnoskamieniałości stwier
dzono na obszarze na południowy wschód od Częstochowy. 

13 - siderite concretions, 14 - siderite bands, 15 - coal seams, 
16 - drifted flora, 17 - plant roots, J 8 - marine fauna, 19 -
burrows of deposit feeders (fodinichnia), 20 - resting traeks 
(cubichnia), 21 - dwelling structures of Diplocraterion (domich
nia), 22 - dessication cracks, 23 - shrinkage cracks, 24 - erosio
naJ surfaces, 25 - perspective parts for occurrences of bigger 
concentrations of kaolinite, 26 - uppermost Triassic deposits 
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Potwierdza to w pełni morski (brakiczno-morski) charakter 
zbiornika dolnego toarku. Osady dolnego toarku zalegają 
z wyraźnym kontaktem transgresywnym na różnych osa
dach górnego pliensbachu, stanowiąc znakomity poziom 
korelacyjny (pozioma linia odniesienia - ryc. 3). 

W zależności od facji, na które wkraczał zbiornik 
dolnego toarku, różne też są facje transgresywne zbiornika 
morskiego. Tam gdzie zbiornik wkraczał na mułoweowe 
utwory środowisk równi fluwialnych, jezior czy bagien, 
osady transgresywne toarku też zaczynają się osadami 
mułowcowymi, często o barwach szarych (otwory Przystajń, 
Bolesławiec). Tam gdzie w stropie pliensbachu występo
wały piaszczyste utwory korytowe (Praszka, Nowa Wieś, 
Wręczyca), dolny toark zaczyna się przybrzeżnymi i plażo
wymi utworami piaszczystymi powstałymi z przerabiania 
piaskowców rzecznych. We Wręczycy pakiet ten ma zniko
mą miąższość, a w Praszce i w Nowej Wsi sięga kilkunastu 
metrów. Piaskowce te różnią się istotnie od rzecznych 
piaskowców górnego pliensbachu - są bardziej dojrzałe, 
występują w nich kopułowe warstwowania przekątne typo
we dla stref przybrzeżnych (11), spotyka się skamienia
łości śladowe, mniejszajest ilość flory, pojawiają się wkładki 
typowych heterolitów o genezie falowej i zielonych, charak
terystycznych barwach. Te kryteria facjalne decydują o za
liczeniu tych piaskowców do "warstw ciechocińskich", 

chociaż litologicznie były one zawsze zaliczane do "warstw 
blanowickich". 

Powyżej występują już "typowe warstwy ciechociń
skie" - zielone, miejscami szare mułowce z wkładkami 
piaskowców. Najczęściej spotyka się typowe heterolity 
soczewkowe, faliste i smużyste (17) o genezie falowej (6). 
Bardzo liczne są wkładki sztormowe - warstewki piasz
czyste miąższości od kilku do 30 cm z erozyjnymi spągami, 
z przeciwnie zorientowanymi hieroglifami mechanicznymi, 
z gradacją ziarna o malejącej ku górze średnicy, z kopuło
wymi warstwowaniami przekątnymi i ze zmarszczkami 
falowymi w stropie. Wszystko to są cechy typowych tem
pestytów (1). Liczne są też wkładki syngenetycznych syde
rytów i konkrecje pirytowe (złe natlenienie dna). Bioturba
cje, miejscami bardzo liczne, należą najczęściej do kategorii 
osadożerców (fodinichnia). Liczne są spękania mułowe, 

które reprezentują szczeliny dehydratacyjno-kompakcyjne; 
w przypadku niektórych szczelin możliwa jest też geneza 
synerezyjna - mogłaby się ona wówczas wiązać z szybki
mi zmianami zasolenia w zbiorniku (5). O płytkości zbior
nika, zwłaszcza w wyższej jego części, świadczą korzenie 
roślin oczeretowych i liczna flora. Ku górze tendencje stop
niowej regresji nasilają się i zbiornik dolnego toarku zmie
nia się w bagnistą zatokę (marsze). Tam też, ale sporadycz
nie też niżej, pojawiają się odwrócone cykle niewielkich 
delt. Wszystkie wspomniane cechy pozwalają przyrównać 
zbiornik dolnego toarku do współczesnej zatoki Maracaibo 
w Wenezueli (12). 

Najwyższą część utworów liasu stanowią znowu osady 
piaszczyste, zwane "warstwami łysieckimi górnymi" (22) 
lub "warstwami łysieckimi" (15). Stanowiąone odpowiednik 
"warstw borucickich" S.Z. Różyckiego (19). Zalegają 

one najczęściej erozyjnie na "warstwach ciechocińskich", 
choć zdarzają się też przejścia ciągłe o charakterze delto
wym (otwór Wręczyca - ryc. 2). Tam gdzie ten kontakt 
jest erozyjny (wiercenia Przystajń i Nowa Wieś, ryc. 3), 
znaczna część niżejległej serii ciechocińskiej mogła ulec 
erozji. Przeważnie "warstwy łysieckie" stanowią kontynua
cję tendencji regresywnych nasilających się w górnej części 
dolnego toarku. Jest bezsporne, że są one górnotoarckie 
(13, 14). Reprezentują osady koryt rzecznych wkraczają
cych na bagnistą zatokę, jaka pozostała z dolnotoarckiego 
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basenu "warstw ciechocińskich". Miejscami, zwłaszr.za 

w górnej części "warstw łysieckich", można znaleźć osady 
równi fluwialnych, jak również osady limniczno-bagienne. 
Regularne cykle proste, obecność licznych osadów wałów 
korytowych i glifów krewasowych wskazuje zdecydowanie 
na środowisko rzek meandrujących. Bardzo liczna jest 
napławiana flora, występują też korzenie roślin i wkładki 
węgla (ryc. 2). 

Nad "warstwami łysieckimi" występują zróżnicowane 
osady heterolityczne osadzone w basenie morskim, wiązane 
już z jurą środkową (ponowna transgresja). 

N a zakończenie chciałbym się krótko odnieść do 
perspektyw surowcowych, wynikających z przedstawionej 
tu analiży facjalnej. Szczególnie ważne są perspektywy 
znalezienia złóż surowców ilastych z dużą ilością kaolinitu. 
Nie należy spodziewać się takich koncentracji w górnym. 
triasie (z wyjątkiem najwyższej jego części - "warstw 
wielichowskich"). Powodem był suchy klimat powodujący 
raczej procesy laterytyzacji, a nie kaolinizacji. W miarę 
wilgotnienia klimatu szanse powstawania wtórnego kaolinu 
wzrastają. Tak właśnie jest w samym stropie najwyższego 
triasu, gdzie długotrwałe · wietrzenie w warunkach klima
tu wciąż ciepłego, ale już wilgotniejszego mogło doprowa
dzić do znacznego wzbogacenia w kaolin. Procesy te mogły 
zachodzić przez cały dolny lias, a grubość pokrywy paleo
wietrzeniowej może być miejscami znaczna. Jedynym nie
korzystnym czynnikiem była tutaj erozja rzeczna dolnego 
pliensbachu, która mogła usunąć cenne produkty długo
trwałego wietrzenia (np. Wręczyca - ryc. 2). Wszędzie 

jednak tam, gdzie dzięki słabszej erozji pokrywa ta za
chowała się (Przystajń, Praszka), można się spodziewać 

w szarych mułowcach w stropie triasu interesujących kon
centracji kaolinowych związanych z retycko-dolnoliasową 
pokrywą paleowietrzeniową. 

Interesujące też mogą być koncentracje kaolinowe 
związane z utworami lądowymi (rzecznymi, a zwłaszcza 
limnicznymi) pliensbachu - panował tu ciepły i wilgotny 
klimat. Czynnikiem niekorzystnym jest ogromna zmienność 
facjalna, a więc "soczewkowe" i nieregularne występowanie 
potencjalnych złóż związane z rzeczno-limnicznym środo
wiskiem sedymentacji. Większe miąższości mułowców w 
rejonie Bolesławca, związane dodatkowo z występującym 
tu węglem (ryc. 3), mogłyby być jednak interesujące w skali 
lokalnej. Podobne nadzieje na małe, izolowane złoża można 
by wiązać z rejonem Praszki i Przystajni. Rejon Wręczycy 
jest mniej perspektywiczny, ze względu na dominację 

grubookruchowych osadów korytowych. 
Te same uwagi dotyczą górnego toarku, a zwłaszcza 

najwyższej jego części, gdzie w wyniku zbliżającej się trans
gresji szerzej rozwinięły się nadbrzeżne równie limniczno
-bagienne. Istnieje tam szansa znalezienia bardziej roz
ległych pokładów surowców ilastych o dużej zawartości 

kaolinitu. 
Dolny toark ("warstwy ciechocińskie") trzeba uznać 

z racji ich brakiczno-morskiej genezy za nieperspektywiczne, 
jeżeli chodzi o kaolin. W pewnych strefach (górna część 
tych warstw, a zwłaszcza partie o genezie deltowej) mogło 
dochodzić do lokalnie zwiększonych koncentracji kaolinitu 
(12), ale zjawisko to miało charakter zbyt lokalny przy 
dużej zmienności przestrzennej i niewielkich rozmiarach 
delt dolnego toarku na tym obszarze. Illitowe mułowce 
serii ciechocińskiej mogą stanowić natomiast dobry suro
wiec towarzyszący do produkcji cegły. 

Wnioski z niniejszej pracy powinny być wykorzystane 
w poszukiwaniu koncentracji szlachetnych minerałów ilas
tych. Że tak już jest, świadczą niedawno~ opublikowane 
wyniki opracowań mineralogicznych i surowcowych (20), 



których punktem WYJSeta są wnioski z moich wcześniej
szych archiwalnych opracowań sedymentologicznych z 
omawianego regionu (16). Perspektywy występowania 

zwiększonych koncentracji kaolinowych przedstawiono 
schematycznie na ryc. 3. 

Na zakończenie pragnę bardzo serdecznie podzięko
wać Pani Kazimierze Kołacz z Zakładu Petrografii 
i Mineralogii Państwowego Instytutu Geologicznego za 
wykreślenie niezwykle trudnych i pracochłonnych rycin 2 i 3 
z tak znakomitym efektem. 
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SUMMARY 

Several new boreholes from the Cracow- Wieluń height 
allowed to recognize the paleoenvironmental characteristics 
of the uppermost Triassic and Liassic terrigenous deposits. 
Uppermost Triassic is represented mostly by fluvial/lacu
strine red-beds, except of a thin intercalati9n of marginal
-marine sediments in Praszka and Przystajń boreholes 
and some grey mudstones in the uppermost several metres 
of the profile. Uppermost Triassic sedimentation took 
place on a widespread fluvial plain with dominance of 
seasonal lakes and braided river systems. Caliche profiles 
with pisoids and dessication eraeks are common and 
plant roots do occur. Some alluvial fan intercalations 
have been found. Periods of a more humid climate are 
indicated by more "compete" fining-upward cycles with 
levess, crevasses and abundant plant remains, which 
indicate meandering-river systems. The several top metres 
of Triassic profile are represented by clays and mudstones 
with siderite sphaerulites. This grey facies was forming 
probably during the whole Lower Liassic time (when the 
climate was humid) as a weathered cover of the red Triassic 
deposits. 

The Lower Liassic is absent, probably because of 
erosion . Pleinsbachian deposits rest always with an erosio
nal contact on the underlaying rocks and are representes 
by flovial sediments, which form fining-upward cycles. 
These cycles represent mostly meandering channels inter
fingering with fluvial plain and lacustrine facies. In the 
Praszka borehole one may observe an intercalation of 
brackish-mar 'n e facies, which is builded up o f mostly 
heterolithic and muddy sediments with burrows, plant 
remains and fauna of Cardiinidae. Those sediments were 
deposited as coarsening-upward cycles of deltaic systems 
filling up shallow brackish embayments and lagoons. 
Some lacustrine/swampy equivalents of these deposits 
occur in Bolesławiec section and some more marine facies 
were found south-east of the area studied. This marine 
intercalation is absent in Przystajń and Wręczyca boreholes, 
where intensive fluvial sedimentation was dominating for 
the Pliensbachian time. 

Overlaying Lower Toarcian is developed in characteristic 
greenish muddy-heterolithic facies deposited in a very 
extensive brackish-marine reservoir. The lower transgressive 
boundary of Lower Toarcian constitutes an excellent 
correlative horizon. The character of transgressive deposits 
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depends on the type of underlaying Pliensbachian fluvial 
facies - above the sandy deposits one may find some 
met~es of nearshore sandstones, while above the muddy 
fluvial plain or lacustrine deposits only muds or lenticularly
-bedded heterolithes are present. A vast majority of Lower 
Toarcian is builded up of heterolithic/muddy deposits. 
Feeding burrows are common and some Diplocraterion 
structures mark the most marine conditions in this basin. 
Upper part of the Lower Toarcian show regressive tenden
cies, the brackish-marine reservoir was gradually rep-laced 
by extensive marshes. These marshes are consequently 
covered by fluvial deposits, which represent Upper Toarcian. 
Overlyaing Middle Jurassie is developed again in marine 
or brackish marine facies. The sequence of mixed continen
tal - marginal marine - marine environments is pro
bably caused by eustatic oscillations . The best prospects 
o f findin g o f clay minerał resources (o f which kaolin i te 
is the most important) are connected with Liassic fluvial 
plains and lacustrine facies and with palaeoweathering 
cover above the Uppermost Triassic. 

Translated by the authar 

PE31DME 

HecKonbKO HOBbiX CKBa>KII1H npo6ypeHHbiX Ha Tepp111-

Top111111 KpaKOBCKo-BemoHCKOH B03Bb1W€HHOCTII1 C,D,enano 

B03MO>KHOH pa3Be,D,KY naneocpe,D, caMero BepxHero Tp111aca 

111 nei1aca, npe,D,cTaBneHHOf'9 Tepp111reHHbiMII1 OTno:>KeH111HMII1. 

CaMbiH BepxHII1H Tp111ac npe,D,cTaBneH 4a~e Bcero pe4HO

-o3epHbiMI!1 OCa,D,KaMII1 KpaCHOH aCCOL\111al.\111111, C 111CKnf04€

HII1€M TOHKOrO npocnoi:1Ka no604HO MOpCK111X OCa,D,KOB 

B CKBa:>KI!IHaX npaWKa 111 nwii1CTaHHb, a TaK>Ke cepbiX ane

BpOni!ITOB B HeCKOnbKI!IX BepxHII1X MeTpax pa3pe3a. Ce,D,I.1-

MeHTal.\1!1H caMero BepxHero Tp111aca n po111cxo,D,111na Ha w 111-

poKoi1 pe4HOi1 paBHII1H€ C ,D,OMII1Hal.\1!1ei1 nep1110,D,II14€CKII1X 

03ep 111 CII1CT€M ropHbiX nOTOKOB. no'-!B€HHble pa3p€3bl 

"Kan1·1W" C nii130111,D,aMII1 111 Tpe~II1Hbl BbiCbiXaHII1R BCTpe4a~OT

CR 4aCTO B 3TII1X OCa,D,KaX, HaXO,D,RTCR B HII1X TaK:>K€ KOpHIA 

pacTeHI!1i1, a TaK:>Ke npocnoi1KII1 oca,D,KOB anmoBII1anbHbiX 

KOHYCOB. nep1110,D,bl 6onee Bna:>KHOro Knii1MaTa OTpa:>Ka~TCR 

6onee nonHbiMII1 npocTbiMII1 L\111KnaMII1 c oca,D,KaMII1 6epero

BbiX BanOB, KpeBaCOB 111 MHOr04111Cn€HHOi1 ą>nopoi1, 4TO 

yKa3biBaeT Ha oca,D,K111 MeaH,D,p111py~~II1X peK. HecKonbKO 

BepxHII1X MeTpoB pa3pe3a Tp111aca npe,D,cTaBneHo 111naM111 

111 aneBponii1TaMII1 c CII1,D,ep111TOBbiMII1 cą>epon111TaM111. 3n 

cepaH ą>al.\111R o6pa3oBanacb BepoRTHO B Te4eHII1111 H111>KHero 

neiiaca (Kor,D,a Knii1MaT 6bln Bna>KHbli1), KaK Kopa BbJBeTp111-

BaHII1H Ha Tp111aCOBbiX OTnO:>K€HII1HX. 

H111>KH111i1 nei1ac OTCYTCTByeT, BepoRTHO 1113-3a 3p03111111. 

Oca,D,K111 nnii1HC6axa Haxo,D,RTCR Bcer,D,a c 3p031110HHbiM 

KOHTaKTOM Ha H111>Ke ne>Ka~111x nopo,D,ax 111 OHI!I npeA

cTaBneHbl pe4HbiMII1 OCa,D,KaMII1, KOTOpbl€ ą>opM111py~T U,111K

nbl C 3€pHOM YM€Hbl.UII1Ba~~II1MCR K Bepxy (npOCTble L\111K

nb1). 3TII1 L\111Knbl n peACTaBnR~T o6bi4HO oca,D,KII1 MeaH

AP111PY~~II1X KaHanoB conp111Kaca~~111ecH c oca,D,KaMII1 ann~

BII1anbHbiX paBHII1H 111 03€pH0-60nOTOBbiMII1 OTnO:>K€HII1HMII1. 

B CKBa:>KII1He npawKa 6bJna Hai1,D,eHa npocnoi1Ka conOHO

BaTO-MOpCKOi1 <ł>al.\111111 B ą>opMe reTeponii1TII14eCKII1X 111 ane-

BpOnii1TII14€CKII1X OCa,D,KOB C OKaMeHenOCTHMII1, OCTaTKaMII1 

paCTeHII1i1 111 ą>ayHoi1 Cardiinidae. 3TII1 oca,D,KI!I o6pa3y~T 

U,111Knbl C 3€pHOM paCTY~II1M K Bepxy, OHII1 HBnH~TCH OT

no:>KeHI!1HM111 CII1CTeMbl ,D,enbT, 3anonHH~~II1X MenKII1e cono
HOBaTble 3anii1Bbl 111 naryHbl. 03epHo-6onOTHbl€ 3KBII1Ba

neHTbl 3TII1X oca,D,KOB HaXOARTCH B pa3pe3e 6onecnaBu,a, 

a 6onee nonHoMopcKII1e ą>au,111111 6bJnll1 Hai1AeHbl K ~ro

-BOCTOKY OT 111CCne,D,OBaHHOrO pai10Ha. 3Ta MOpCKaR npo

CnO~Ka OTCYTCTByeT B pa3pe3aX nwl!1cTai1HII1 111 BpeH4111U,bl, 

r,D,e B nnii1HC6axe ,D,OMII1H111pOBana 111HTeHCII1BHaR pe4HaR 

C€AII1M€HTaU,111H. 

Bb1we ne:>Ka~111e oca,D,K111 HII1>KHoro ToapKa npeACTaBne

Hbl B xapaKTep111CTII14ecKoi1 reTeponii1TII14eCKII1-aneBponii1-

TII14ecKoi1 ą>au,111111 oca:>K,D,eHHoi1 B 04eHb o6w111pHOM eono
HOBaTOM 6accei1He. no,D,OLUBa TpaHcrpeCCII1BHOrO TOapKa 

onpe,D,enHeT xopow111i1 KoppenHT111BHbli1 rop11130HT. Xa

paKTep TpaHcrpeCCII1BHbiX OCa,D,KOB 3aBII1CI!1T OT Tll1na nOA

CTII1na~~II1X pe4HbiX oTno:>KeHII1i1 nnii1HC6axa - HaA nec

YaHII1CTbiMII1 OCa,D,KaMI!1 HaXOA111TCR HeCKOnbKO MeTpOB np111-

6epe:>KHbiX oTno>KeHII1i1 a Ha,D, aneBponii1THbiMII1 oca,D,KaMII1 

ann~BII1anbHbiX ,D,Onii1H 111 03ep HaXOARTCH TOnbKO 111nbl 

111n111 cnOII1CTble reTeponii1Tbl. BcTpe4a~TCH MHOr111e cne,D,bl 

oca,D,KOeAOB, a CTpyKTYPbl Diplocraterion npe,D,enR~T ca

Mble MopcKII1e ycnoBI!IH B 6acei1He. BepxH~~ 4aCTb 

HI!I:>KHero ToapKa xapaKTep1113111PY~T perpeccii1BHble TeH

AeHU,II1111, B MecTo conoHoBaToro 6accei1Ha nocTeneHHO 

o6pa30Banii1Cb o6w111pHble 6onoTa. 3TII1 6onoTa np111Kp111Tbl 

nocneAOBaTenbHO pe4HbiMII1 oTno:>KeHII1HMII1 sepxHero Toap

Ka. Bb1wene:>Ka~111e ~pCKII1e oTno:>KeHI!IH npeACTasneHbl 

conoHoBaTo-MopcKII1MV1 111 MOpCK1!1MII1 ą>au,1!1HMII1. TaKaH no

cne,D,oBaTenbHOCTb KOHTII1H€HTanbHbiX, no604HO-MOpCK111X 

111 MOpCKII1X OCa,D,KOB 6bJna sepOHTHO Bbi3BaHa 3BCTaTII14€C

K111MII1 OCL\111nnHU,II1HMII1. CaMble 6onbwll1e nepcneKTII1Bbl Ha

XO>KAeHII1R rnii1HII1CTOrO CblpbR (caMbiM Ba:>KHbiM HBnReTCH 

Kaonii1H111T) CBR3aHbl c nei1acoBbiMII1 ann~s111anbHbiMII1 pas

HII1HaMI-1 111 03epHbiMII1 ą>au,II1HMII1, a TaK>Ke c Kopoi1 naneo

BbiBeTp111BaHII1R Ha,D, CaMbiM BepXHII1M Tpl!laCCOM. 

nepeBOA H. Markulisowa 
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Uniwersytet Warszawski 

PROBLEMATYKA ZLOŻOWA W DZIAŁALNOŚCI JANA SAMSONOWICZA 

Wśród znanych polskich naukowców-geologów po-· 
czesne miejsce zajmuje Profesor Jan Samsonowicz. Zostawił 
On ogromną spuściznę, ukazującą szeroki krąg Jego nauko
wych zainteresowań. Taka wszechstronność w nauce jest 
wynikiem uporczywych poszukiwań i wysiłku, które charak
teryzują tylko koryfeuszy nauki. Bystrość, szeroka wiedza 
i wielkie doświadczenie pozwalają wiedzieć, analizować 
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i uogólniać o wiele szerzej i głębiej fakty geologiczne 1 ich 
zjawiska. 

Działalnością naukową obejmował Prof. J. Samsono
wicz Góry Świętokrzyskie, Wołyń, Kujawy, nieckę łódzką, 
nieckę mazowiecką po Hel. Wielotorowa i bogata była 
Jego działalność badawcza, obejmująca niemal wszystkie 
gałęzie nauk geologicznych od stratygrafii przez paleonto-


