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Osłrałygrafii . i . rozwoiu .. kaipru w . Polsce 

WSTĘP 

-l3adania nad utworami kajpru polskiego . prowadzone były od szeregu 
lat przez geologów, mimo to jednak materiał, jakim w tej chwili dyspo
.nujemy, jest stosunkowo mały i nie pozwala jeszcze na rozstrzygnięcie nie
których problemów stratygraficzno--facjalnych. 

Jedyne na tereIliie Polslki odsło!nięciJa. osadów kajpru, występujące 
w regionie śląsko-krakowskim i w obrzezeruu Gór $więtokrzys'kich, sta
nowią wychodnie kajpru powstałego w pasie. przybrzeżnym kajprowego 
~biornika sedymentacyjnego. Na obszarze tym różnice w wykształceniu 
'odpowiadających · sobie wiekowo serii są · dość duże, 00 przy zupełnym 
braku wskaźników patleontologicznych u1lrudn:ia zIlB!Cm,ie korelację po
,szczególnych profilów. Tym między innymi tłumaczyć :należy meliczne 
jesZlCZe do niedawna wiadomości !l1a tematll:l.aSz€.go kialjpru, 

Obszarem wyjściowym dQ .ustalenia stratygrafii kajpru na całym obsza
rze · jego wYstępOWa!l1.ia w Pol'sce (z wyjątkiem Karpat) jest obszar zachod
niej i środkowej Polski, który w · kajprze stanowił centralną część zbior
.:ndb sedymentacyjnego. Na obsrzal!"Ze :tym utwory kajpru. leżą wszędzie pod 
grubym nadkładem utworów młodszych i wszystkie wiadomości lIla temat 
jego rozwoju ~piemy z wykonanych na tym terenie głębokich 0two-
rów wiertniczych. . . 

Materiały uzyskane wostartnich latach z tych otworów w powiązaniu 
'z zebraJIlymi i uporządkowanymi wiadomościami o utworach kajpru, za
wartymi w wielu starszych publikacjach, pozwalają już w tej ohwili na 
wysnucie pewnych ogólnych wru.ookówpaleogeograficzno-facJailnych oraz 
':na wprowadzenie ujednoliconego schematu stratygraficznego kajpru. 

ZARYS STRATYGRAFII KAJPRU W POLSCE 

Ustalenie stratyg,rafii kajpru jest rzeczą trudną zje względu na. rupel
'ny brak wiej serii jakichkolwiek wskaźników paleontologicznych. Ma
"krofauna. kajpru jest niesłychanie ubogla, podobnie· jak mikrofauna i mi
kroflOra, które nie doczekialy się jeszcze wyczerpujących opracowań. 

Próby mikropaleontologicznej stratygrafii kajpru dokonał niedawno 
(lM7) C. A. Wicher. W pracy swojej, dotyczącej' kajpru i 'retyku Niemiec, 
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opisuje on kilka. gatunków otwornic, kilkanaście gatunków małZoraczków 
i megaspor oraz chary. Praca ta, zawierająca wiele cennych danych, nie 
umożliwia jednak rozstrzyg:nięcia najbardziej istotnego w tej chwili za_o 
gadnienia, to znaczy zagadnienia granicy między kajprem a retykiem. 

Wobec takiego stanu rzeczy, stratyg1I"aiii utworów !kajpru dokO!IlaĆ mo
:iJemy jedynie przez drobiazgowe analizy i zestawienia poszczególnych pro
filów, przez odnalezienie w nich odpowiadających sobie ~ogicznych po
ziomóW' litologicznych i ustalenie w miarę możności jakiegoś jednolitego 
schematu. Sche:m.atu tego szukać należy oczywiście na obszarach naj głęb-
szych części zbiomika kajprowego, a więc na Niżu ,Polskim. , 

Pehbych profilów litologicznych z tego terenu nie' mamywiele"; jednak, 
już I1aJ podstawie :istnłejących profilów można stwierdzić, że ich ogólny 
schemat litologiczn<H>tratygraficzny jest uderzająco . jednolity na bardzo 
dużym obszarze i Ze da 'się go z łatwością wiązać ze schematami stratygra
ficznymi przyjętymi dla kajpru niemieckiego. 

Schemat stratygraficzny niemiecki przeniósł na obsza!l' Polski O. Seitz: 
(O. Seitz, C. A. Wicher, 1951) w odniesieniu do wierceń z Pomorm Zachod

, niego (Czapliuek 3, Prądy) ' i wierceń śląskich (Leśna, ' Opole, 'SolnHti 
Wielkie)~ , ' " 

O. Seitz (1951) w podzi.a:leswoim włącza do kajpru retyk, zachoWując 
tym samym pociział !kajpru :na trzy części: " 

3) górny, czyli retyk, ' ' 
2) środkowy, czyli górny w naszym pojęciu; ' 
1) dolny, odpowiadający naszemu dolnemukaJjprowi. ,' .' 
W obrębie dwu niższych części kajpru O. Seitz wydziela :następujące 

serie (od góry ku dołowi): 
5. Konglomeratmergel, 
4. Oberer Gipsmergel, 
3. Schilfsandstein, 
2. ' Untere'r Gipsmergel - twoczące razem kajper środkowy (górny 

w naszym pojęciu), 
' 1. Lettenkohle - odpowiada'jący naszym iłoW'ęglom, czyli całemu dol-

nemu kajprowi. ,. 
W ogólnych zaf!'ysach schemat ten uwydatniaisię W' profilach wszyst

kich polskich wierceń prowadzonych na NiżU, a także w profilach wier-
ceń położonych w ,peryferycznej części kajprowego basenu sedymeri;tacyj~ 
nego, . gdzie analogie te są jednak bardziej ogólne. Strarty-grafia utW()I"ÓW 
kajpru przedstawia się w tym schemacie llIaStępująoo: . . 

1.' K aJ j P e I[" d o l'll y (odpowiednik Lettenkohle): KajPer dolny, n~ 
szący u nas nazwę iłowęgli, osiąga w różnych częściachżbior~a zm:ie:nrie 
miąższości od !k:illrudziesięciu' do stu:kilkudziesięciu me1lrów. Składa ' się 0n
z szarych, czasem w stropowej części pstrych iłowców, iłołupków i pIas
kowców z obfitymi zwęglonymi szczątkami roślin, tworzącymi niekiedy 
cienkie wkładki węgla. W osadach iłowęgli na obsearze brzeżnej części 
zbiornika, dolnokajprowego występują mniej lub bardziej liczne k.onkrecje 
żelaiziste dające w północnym obrzeżeniu G6rSwię1;9krzyskich lokalne . 
poziomy rudonośne (J. Samsonowicz, 1929; A. Kleoc2ftrows1ci,. 1957). Wna.j
głębszej części zbiornika występują w tej serii wkładki wapienno-dolomi-:-
towę z U;lOOą małżową, w strople zaś jednolity. kompleks dolomitowy, ·za
więrąjący ob,fitą fau:nę ma~ów: :{'dyophO)"ia gol.dfu.~sif, M. t~l1(rtsve'rsa, Nf:. kier 
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1. Mapa zasięgów faejalnych dolnego klajpru w Polsce 
Map of faciał extend of the Lower Keuper lin Poland 
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1 - osady dolom1towo-Ua.ste ze szczątkami roślIn l rzadJdmi skUiPienia.ml gipsu 1 anhy-
. drytu; 2 - osady p18BzczYsto-UBSte ze szcrzątkam! roślIn l rzadklm1 Skupieniami gIpsu 

i anhydrytu; 3 -:- osady Ua.sto-pIaszczyste z licznymI szczątkami roślin 
1 - dolomltlc-a.rglllaceous sedlments wl1lh plant remna.nts and with ra.re gypsum and 
anhydr1te accumulatIons, 2 - arenaceous-arg1l1aceous sedlments wlth plant remnantll 
and wlth ra.re accumulatlons of gypsum and anhydrlte, 3 - arglllaceous-a.renaceouB 
sedIments wIth numerous plant remnants 

Fig. 2. Mapa zasięgów facjalnych dolnej części górnego ,kajpru W Polsce 
Map of redal extend of lower part of Upper Keuper in Pola/Ild . 
1 - osady Ua.ste z rzadkImi wkładkami dolomitów l obfitym gipsem i anhydrytem; 
2 - Osady Ua.ste z rza.dlt1m1 wkładkamI piaskowców 1 obfitym gipsem i a.nhydrytem; 
3 ~ osady Ua.ste, miejscami z wkładka.ml zlepIeńców 
1 - argUlaceous sed1ments wlth rare dolomite 1ntercalatlons and with plentiful gypsum 
and· a.nhydr1te, 2 - arg1llaceous sed1ments wlth rare sandstone Intercalations and witb 
plentiful gypaum and anhydr1te, 3 - argUlaceous sedIments, loca.lly containlng con-
glomerate intercalations · .. 

fersteini, M. orbicularis, Anoplopora lettica i me (F. Roemer, 1870; 
P . .Assmann, 1926; 1929; J. Klapciński, 1959). Ten pooiom dolomitowy zna ... 
ny z obs':zm'U niemal cały'ch Niemiec pod nazwą Grenzdolomit (dolomit 
graniczny) przyjmuje się za poziom graniczący z kajprem górnym. W regio
nach, w których poziomu tego brak,granicę między dolnym a górnym 
'lmjprem prowadzimy prowizorycznie w miejscu przejścia szalrYch osadów 
ilasto-piaszczystych z florą w osady ilaste pstre, przede wszystkim czer
wOllle ze skupiemami gipsu i anhydrytu. Jest to zwykle dość trudne, po
nieważ prrejście to odbywa· się w większości przypadków powoli, stop
ni'OIWO (fig. 1). 

2. K a j p e r gó r n y. Na całym obszarze jego występowania, z wy
jątkiem pasa utworów brzeżnych, w osadach kajpru górnego obserwujemy 
wyraźny podział na trzy części: 

c) górną serię gipsową, 
b) piaskowiec trzcinowy, 
a) dolną serię gipsową. 
a) DoJna seria gipsowa (odpowiednik Unterer Gipsmergel w schema

cieO. Seitza, 1951). SeriJa tą składa się z iI'ó:ŹJIl()Ibarwnych, na ogól czerw<>::
nobru;Il~rt:nych, .D.8l ;rui.ektórych . obszarach sz·arych iłowców i margli z mniej 
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! lub bardziej częstymi" wkładkami dolomitów, wapieni i p1askowców 
; (F. Roemer, 1870; R. Michael, 1912; P. Assmann,}926; 1929; O. Seitz; 
!C. A. Wicher, 1951; M. Jask.o~,: W. KairaszewSk,i,1959; J. Klapciński; 
j 1959). W całej centralnej części zbiornika w serii tej występują liczne sku
! pienia, a czasem i przeław:lcenia gipsu: i anhydrytu, których w peryfęrycz
i nęj części zbiornika zupełnie brak W obrzęieniu Gór Świętokrzyskich 
: serii tej odpowiada'ją iłowce i margle pstre z wkładkami wapiennymi, cza
; 00m ooidowymi (J. CZaTIlocki, 1925;1927; 1933; J; SlaIII1Sooowicz, 1929; 
: 1933; A. Kleczkowski, 1953). W osiowej częścizbiomi.ka. miąższość dolnej 
serii gipsowej dochodzi do 100 (do 120) m, zmniejslZając Sli.ę odpowiednio 
ku brzegom zbiiQornlik,a (fig. 2). 

b) Piaskowiec trzcinowy (odpówiednik Schilfsandstein w schemacie 
'O. Seitza). Seria ta znana jest z niemal całego obszaru występowania kaj
pru (M. Schmidt, 1928). NaClwa jej, powstała na terenie Niemiec, pochodzi 

. od zwęglOlllych szczątków skrzypów występujących lokalruie w bardzo 
dużej ilości. Na terenie' Polski skrzypy występują w tej serii w stosunko
wo niewielkiej ilości i Iliazwę tę zachowujemy właściwie jedynie ze wzglę
du na tradycję i szerokie :r;egionalne roz:przestrzenienie tej serii. Litolo
gicznie seria ta przypomina bardzo serię iłowęgli. Składą się ona przede 
wszystkim z szarych piaskowców z wk~aldkami iłowców z mndej lub bar
dziej obfitym zwęglonym detrytem roślinnym i rzadkim piryteni. Pia
skowce stanowiące tę serię są często arkozowe bądź glaulmnitowe (p. Ass
m:aIIln, 1926; 1929; O. Seitz, C. A. Wicher, 1951; M. JaSkow:iJa:k, W. Kara
szewski, 1959; J. Kłapciński, 1959). Seria piaskowca trzcinowego me osiąga 
wielkich miąższości. Na obszal!'ze monokliny· przedsudeckiej, gdzie miąż
szotki jej są maksymalne, nie przekraczają one 50 m. 

c) Górna seria gipsowa (odpowiednik Oberer GipsmergeZ w schemacie 
O. Seitza). Seria ta, osiągającą: w ooiowejczęści zbiornika sedymentacyj
nego miąższość około 200 m, przypomina swym składem litologicznym dol
ną serię ,gipsową. Są to różnobarwne, 7l8.!zwyczaj czerwonobruJna1lne, ·ilow
ce i margle i1aste z wkładkami mulowcowymi. W głębszej części zbiorndka 
. w osadach tych występują pojedytrlcze w1kładki gipsu ian'bydrytu, lrtó
rych brak w części peryferycznej (F. Roemer, 1870; R. Michael, 1912; 
P. Assr:nann, 1926; 1929; O. Seitz, C. A. W:ichoe!r, 1951; M. Jask;owiak, W. Ka
raszewski, 1959; J. Kła.pciński, 1959). 

Wykształcenie k&jpru w region1e · śląsko-krakowskim jest bardzo spe
cYficzne. Występuje tu kilkudziesięcio.- do stułcilkudziesięciometrowej 
miąższości seria czerwonych ilów z wkiładkami wapieni noslZących lokal
ną Illae:wę "wapieni woźn:idcich" i z wkładkami zlepieńców WlalpienJIlO-iLa
stych noszących również loka,lną nazwę "brekcji lisowskiej" (F. Roeme:r, 
1870; R. Michael, 1912; J. Lewiński, 1928; J. Premi'k, 1933). Zagadnienie 
wieku tych utworów dyskutowane jest już od szeregu lat. Wypow:iadało 
się ·na ten temat wielu badaczy, zaliczając je bądź dokiaj:pru górnego, bądź 
do retyku. Problem l1:en 'rosta! jednalk do tej pOlI'y pierozstrzygnięty. Ostat
nio problemem tym z·ajmował się J. Znosko(1953), który na podstawie 
przesłanek sedymentologicznych i tektonicznych zaliczył te utwory do 
górnego kajpru. 

Powyżej górnej serii ·gipsowej, na'wielkich obsza'l'ach Pc)lski i Niemiec, 
leży różnej miążsżości kompleks . różnob.aWWIlych pstrych iłowców ZiaWi~ 
l'lająCYC}:l obficie drobniutkie otoczaki, gruZełki (opisywane niekiedy jako 
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konkrecje), twardego marglu czy wapienia, tworzące niiejscami drobne 
ławice i wkładki zlepieńcowate (A. Jen~h i J. Berg, 1913; M. Schmidt, 
1928; R. BrinkmalIm, 1948; O. Seitz, C. A. Wicher, 1951; R. Wienholz, 1959). 
O. Seitz (1951) tę serię nazywa Konglomeratmergel i w siWoim schemacie 
stmtygmficzm.ym traktuje ją jako najwyższe ogniwo kajpru środkowego, 
1lIad którym leży już udokumentowany mikroflorystycznie retyk. 

Zagadnienie górnej granicy kajpru jest właściwie do . tej pory rueroz
strzygnięte. Geologowie niemieccy, podobnie jak O. Seitz, włączarją serię 
Konglomeratmergel i jej odpowiedniki zazwyczaj do kajpru środkowego, 
czyli górnego, według naszego podziału. Wśrród geologów polskich ·zdama 
na ten temat są podzielone. Jedni serię tę włąc:zają do górnego kajpru, 
inni do retyku, jeszeze. inni granicę między kajprem a retykiem stawiają 
,gdzieś wewnątrz tej serii. 

Nie mamy dotychczas żadnych dowodów stratygraficznych na 1laikie lub 
inne potraktowa'lllie tej sprawy i jedyną słuszną drogą do rozwiązania tego 
:zagadnienia wydają mi się w tej chwili rozważania sedymentologiczno
paleogeograficzne. 

Z punktu widzenia sedymentacji górna seria gipsowa jest etapem koń
cowym wielkiego procesu powodującego w konsekwencji wyschnięcie 
zbiorników górnokajprowych i zapanowanie na całym obszarze lądowo
pustyniowych warunków. 

Utwory Konglomeratmergel, osiągające ' miejsaami okolo 200 mmiąż
,szości, to niewątpliwie zupełnie różny genetycmiie osad, roopoczynają(!y 
nowy cykl sedymentacyjny, poprzedzony dłuższym czy krótszym na ' róż
nych obszarach okresem denudacji i stanowiący w pewnych partiach pro
dukt resedymentacji osadów triasowych. Na obszarze Polski pólnocno-za
chodJniej wśród osadów tej serii mamy kilkakrotnie do czynie!naa ze SikIalami 
ilasto-dolomitycznymi, niekiedy z oolitami. Swiadczą one o istniejących 
tutaj w tym czasie krótkotrwałych zalewach morskich (R. Dadlez, 1957). 

Odrębność warunków sedymentacji oraz olbrzymie regionalne rozprZe
:sttzen:ienie tego typu sedymenrtu znanego z jednej strony z obszm-ów Szwa...., 
bii, a z drugiej z obszarów wschodniej Polski, w polączeniiu z faktem,że 
.analogiczne do Konglomeratmergel utwory leżą w Polsce wschodniej ~
pośrednio na kaJjprze dolnym lub nawet na walpieIlÓlU musrz:lowyttll (Ostrów 
Mawwieaka, Ełk, Pisz), potwierdmją moim zdaniem słusZlllOŚć poiJralkto
wania tej serii jaiko serii retyckiej. Pogląd ten wypowiadał już niejedno
kTotnie J. Znosko. Podo.bnie traikt'Ujetenprroblem także S.Z. Różycki 
(1955) w swoich pracach dotyczących jury Kujaw. . 

Powody, dla których serię Konglomeratmergel włączyłam tutad do Te
tyku nie mają oczywiście charakteru dowodów, a de.finitywne rozstrzyg~ 
nięcie tego zagadnienia wymaga jes'zcze dużej pracy, jednak jedyne istnie
jące w tej chwili przesła.nki sedymentologiczne przemawiają zdecydowa
me za tarkim ujęciem tego problemu. 

ROzw6J PALEOGEOGRAFICZNO-FACJALNY KAJPRU W POLSCE 

c' Wycofujące się morze wapienia muszlowego pozostawiło. na obszarze 
Polski i Niemiec jednolity, jakkolwiek płytki, zbiornik wodny, w którym 
przebiegała sedymentacja osadów kajprowych. 'Niezbyt 'liczn~ jeszcze w tej 
chwili wiei-<::eniahie . pozwalają zorientować się dokladnie w rz:eźbiedna 

Kwartalnlk Geologiczny ~ 11 
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tego zbiornika, jednakże już na podstawie istniejących d8lllych widoczne . 
jest, że ogólny rozkład głębokości w jego obrębie jest podobny w dolnym 
i górnym kajprze: 

. . Największe głębokości tego zbiornika związane są w cms:ie całego kaj
pru z jego częścią zachodnią i środkową. Ku północy i półJnocnemu wsch~ 
dowi zbiornik ten spłyca się stopniowo, ku południowi i południowemu 
zachOdowi spłycanie to jest znacznie szybsze. 

W kajprze dolnym sedymentacja. na wieilikim obsm.rze Polski odbywala 
się · w obrębie jedm>litego zbiornilm wodnego, który rytmicznie zmniejszal 
i .. powiększał swój zasięg, zwiększając i zmniejsmjąc tyn1 samym teren 
sedymentacji ' de1towo-lagunowo-rzecznej. 
. , ,Widoczna wyraźnie w profilach dolnokajprowych rytmika sedymenta...,. 
cji, -wyrażająca się naoprzemi-anległością piaskowców (z ilorą) , iłowców 
idolamitów (z fauną maJ:żową) wslmzuje na to, że okresy sedymentacji 
wpłytkim 'zbiorniku wodnym i okresy sedymentacji wód pły:nących nie 
były długie. Najdhlższyokres paru:>warua tego zbiornika przypada na ko-
niec -clolnego klajpru, 'kiedy to na całym obszarze cenljxałnejczęści zbior
nilka sedymenJtacyjnego osadzały się lcilku- d'O ki1kum.astome1lrowej miąż-· 
szościkompleksy tzw . . dolomitu granicznego . 
. ',' "Obszar północno-zachodniej Polski,pozoistający w dolnym kajp~ rów~ 
nież w zasięgu tego z·biorn.ika, cechuje pewna odrębność profilów litolo
gi:cmych. Brak tutaj zupełnie wkładek dolomitycznych, brak także pozio-· 
mu dolomitu granicznego. Kajper dolny tworzy tu seria , naprzernianole-: 
gły-chilowców,mu1owców i pieskowców z bardzo obfi1ą florą. Obszar ten 
staJnowi zapewne w tym czasie, w połączeniu z obszarem Meklenburgii 
(R. Wienholz, 1959), wielki stożek Da'Pływowy jakiejś płynącej z północy 
rzeki· czy rzek. 

Miąższości, jakie osiągają utwory kajpru dolnego w Polsce północno
~chOdniej, odpowiadają miąiszościom. obserwowanym w ce:rutralnej. ' części 
zbiornika sedymentacyjnego i dochodzą <do około 150 m. W obrębie wschod
niej i poludniowo-wschodniej części obszaru sedymentacji zmnj,ejszają 
się one macznie, me przekraczając 40+50 m. 

W tej wschodniej i poludniowo-wschodniej części · obszaru sedymenta.
cyjnego kajpru dolnego sedymentacja odbywała się wyłącznie w zasięgu 
działalności wód lądowych plytnących czy nawet jeziornych. Teren ten nie 
znajdował się 'nawet okresowo w z,asięgu jednolitego zbiornika ' wodnego 
zWiązanego z zachodnią częścią Polski.. Powstają tu serie naprzemian
ległych iłowców i piaskowców , z obfitą florą i kon!krecjami . żelazistymi,.. 
które wpólnOOIlJym obrzeżeniu GórSwiętokrzyskich tworzą nawet lokalne 
poziomy rudonośne . 

. Pod · kOnieC sedymentacji dolnokajprowej rozpoczyna się :na całym ob-
szarze stopniowa przemia:na bardziej wilgotnego i umim-kowanego klimatu. 
w klimat suchszy, gorętszy, zbliżony do pustyniowego, panujący zdecydo
wanIie w kajprze górnym. Wśród szarych ilasto-piaszczystych osadów z flo
rą pojawiają się czerwone i bruJnatne barwy, a :naJ obszarze zasjęgu zbior-· 
nika wodnego - ,także drobne skupieni,a gipsu i anhydrytu. 

Sedymentacja najniższej częś<;i kajpru górnego, czyli dolnej seriLgip-· 
sowej, ,jest wyraźną kontynuacją sedymentacji dolnokajprowej. Różnica. 
polega tu przede wszystkim na zmianiie klimaltu. 

Na: obszarzepołudniowo-zachodniej i , centralnej ' Polski w płytltim Wy-;-
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sychającym :zb:iJO!rniku osadz.aJją , się W tym czasie /I'lÓŻJnobanvne, SiZalre i czer
wonobrulIlatne, iły i iłowce z wkładkamj dolomitów. ri. marr:-gli dolOlIl1itycz-
inych,zawiemjące obfite skupierua gipsu i aIIlhydrytu. Podobny typ sedy
:menmcji obserwujemy także na obszarze Polski pólnocno-zachodnil.ej, gdzie 
jednak występują dość licznie wkladki piaskowców, co pozwala wysnuć 
'przypuszczenie, że na obs,z,arze tym płynęły w dalszym ciągu jakieś rzeki,. 
.oczywiście 'macznie , mniej aktywne niż w kajprze dolnym.. " 
, Na olbs:2!airZe peryferycznym wschodnim 0II'IaZ w o.brzeże.rui.u Gór Święto-, 
krzyskich i w regionie śląsk<>-,krakowskim w seriach, odpowiadających, 
dolnej serii gipsowej brak zupełnie wtrąceń gipsowo-rulib.ydrytowych. , 

Przy końcu dolnej serii gipsowej obszar Polski pokryty był w znacz
nej części przez bardzo płytki wysychający zbiornik wodny o podniesionej; 
koncentracji soli, ku wschodowi i południowemu wschodowi przechodzący' 
W 'płytkie Walowane zbiorniki, leżące w obrębri.e pustynnego, s.ilhle ' wie-
trzejącego obszaru. ,,' ; , " 

Ten olbrzymi proces wysychan&a przerywa nagle wielka zmiana klimat
tyczna, zachodząca na przełomie dolnej serii gipsowej i p:iJas:k.owca trzci-~ 
nowego. 
, Seria piaskowca trzcinowego przypomina swym. charakterem litol(F
.giC21l1ym serię iłowęgli. Na całym obszarze Polski pows'talją w tym czasię, 
szare osady ilasto-piaszczyste ·z obfi·tą zwęgloną florą, tworzące niekiedy 
:drobniutkielamimcje węgla. Seria ta powstała w warunkach nagle zwięk+ 
szonej ilości opadów, dostarczających wysychającemu zbiornikowi górno-
.kajprowemu wielikich ilości wody, lctór:a spowodowała jego. odrodzenli.e. 
, Okres ;ten trwa 2lIlJaCzn1e krócej niż okres iłowęglii. Maksymalne miąż-:-
szości serii , piaskowca trzcinowego notowane na obszarze monokliny przed
sudeckiej me prze!km.czają 50 m, Z!IIlIliJejszając się odpowiednio na IJlOZO"" 
stałych terenach. ' , ' 

warunki powstawaJIlia gó:mej serii gipsowej są analog1icm.e do warun-:-' 
,ków tworzema siędo1nej serii gipsowej. Na pograniczu piaskowca trzci-
'nowego' i górnej serii gipsowej zachodzi ponownie ' zmiana klimatyczna t
jaka. poprzednio nastąpiła na pograniczu serii iłowęgli i dolnej serii gip-:-
:oowej. , ' ' 
, Na obszarze najgłębszym, w Polsce południowo-zachodniej j, central-
:nej, wśród ilastych, przeważnie czerwonych osadów, występują jeszcze 
'zupełnde pojedyncze wkładki dolomitów. W Polsce pólnocno-zachodniej,. 
;wśród podobnych osadów występują także wkładki mułowców i plaskow
'ców. Skupienia i przewarstwienia gipsu i aJIlhy~y:rtu, rzadsze w spągowej 
części serii, stają się COImZ częstsze :ku jej srtlropowri., osiągając sporadycz
nie kilkudziesięciocentymetrowe grubości. 

Z terenu całego wschodniego brze-mego pasao obszaru sedymentacji zu":'-
'pełnie brak danych. , 

Zbiornik g'Órnokajprowy w iI1ajw~m kajprze nie ulegał już za
pewne 'Okresom kolejnego zwięksmnia. i zmniejszanria swego za.sd.ęgu, 00 
wyraża się w osadach tej serii brakiem wyraźnej cykliczności sedym.en-
talCji, obserwowanej w dolnym kajprze i niższej części kajpru górnego. 
, Pod koniec tego ' etapu s.edymentacji proces wysychania zbiorD.lkB. do
prowadza do powstania ' (przynajmniej na większej ' części obszaru) typa-
wo pustyndowo-lądowych warunków, w których następuje intensywna de- ' 
nudacja powstałych osadów" ' ' " 
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Tabela I 
Wykształcenie kajpru w Polsce 

Podział 

Zachodnia i środkowa część 
zbiornika sedymentacyjnego 

straty- Obszar południo
, graficzny wo-zachodni 

Obszar pół
nocno-zachodni 

i centralny 

iłowce i margle iłowce i iły róż-
ilaste rÓŻD.obar- nobarwne z 
wne z pojedyn- wkładkami mu-

czymi wkładkami łowców i pias
wapieni i dolo- kowc6w, miejsca
mitów. Obfite mi dolomityczne. 

skupienia gipsu Skupienia i ' 
i anhydrytu wkładki gipsu 

i anhydrytu 
130 + 200 m 100+ 180 m 

Wschodnia, brzeżna część zbiornika sedymen
tacyjnego 

Obszar 
wschodni 

Obrzeżenie Gór Region 
Świętokrzyskich Śląsko-Kra

kowski 

iły, iłowce i pias
kowce rÓŻD.obar

wne, wapniste, 
miejscami z 

wkładkami żwi

rowisk i zlepień
ców kwarcowych 

~I-----I·~~---------I-~------~--I 
piaskowce szare, piaskowce szare, piaskowce, mu

łowce i iłowce, ze 
zwęglonym detry-

częściowo arko- czasem arkoz,owe, 
zowe, z wkładka- ze zwęgloną florą 

mi iłowca, ze niekiedy z lami
zwęgloną florą i nacjami węgla i 
rzadkim pirytem rzadkim pirytem 

tem roślin 

: ~ ___ 1 __ 3_°_: _5_0_m __ I __ o_k_oł_o_30_m_1 
iłowce, margle iłowce rÓŻD.obar- iły, iłowce, mar
dolomityczne i wne z wkładkami iłowce czerwone gle z wkładkami 

dolomity róŻD.o- piaskowca, z nie- z wkładkami zle- wapieni, niekiedy 

iły i iłołupki 
czerwone'z 
wkładkami 

wapieni (wa-

o 
"O 

~ 

CI) 

o.. 

barwne z obfity- regularnymi wtrą- pieńca wapien- olitycznych pienie woźnic
kie) i zlepień
cówwapien
no-ilastych 

(brekcja 

mi skupieniami ceniami dolomi- no-ilastego (typ 
gipsu i anhydrytu tu. Obfite skupie- brekcji lisow-

nia anhydrytu skiej 

50+ 120 m 40+90 m 
~owce, mułowce iłowce i miłowce 

i piaskowce szare, szare z licznymi 
miejscami czer- wkładkami pias

wonawe, niekiedy kowca, z obfitą 
glaukonitowe lub zwęgloną florą, 

arkozowe, z obfi- z konkrecjami 
tą zwęgloną florą żelazistymi i 

i nielicznymi rzadkimi skupie-
skupieniami gip- , niami anhydrytu 
su i anhydrytu w części stropo-
w części stropo- wej 
wej. W stropie 

dolomity z fauną 
małżów 

50 + 150 m 60 + 150 m 

piaskowce, mu~ 
łowce i iłowce 
z obfitą zwęglo
ną florą i poje
dynczymi . kon-

krecjami 
żelazistymi 

25 +45 m, 

lisowska) 

iłowce, iłołupki, iły i piaskow
piaskowce szare, ce szare ze 
niekiedy z wkład- zwęgloną flo
kami dolomitów. rą i pojedyn
Obfita zwęglona czymi wkład
flora, konkrecje karni wapieni 

żelaziste (lokalny 
poziom rudo
nośny), Rzadka 
fauna małżów. 

W spągu miejsca
mi żwiry kwar

co~e 



o straty,grafii i rozwoju kajpru w Polsce 709 

UWAGI KOŃCOWE 

W czasie całego kajpru obserwujemy dwa wi.ellcie cykle sedymenta
cyjno-klimatyczne, od baordziej wilgotnego i umiaorkowanego klimatu do 
suchszego, zbliżonego do pustyniowego. 

Pierwszy. z tych cykli, obejmujący serię iłoiWęgli li. doliną serię gip
sową, zostaje gwałtownie przerwany przez jakąś naglą zmianę klima
tyczną, z którą wiąże się wielki wzrost ilości opadów. 

W drugim cyklu właśnie prze'z tę zmianę zapoczątkowanym, a obej
mującym serię piaskowca. trzcinowego i górną serię gipsową, kontynuuje 
się zapoczątkOWaiIly poprzednio proces wysychania zbiorników gÓ>rnOkaj
prawych. 

Nowy w:ieHd ,cykl sedyme1lltacyjlIly, poprzedzony okresem denllldia.cji 
utworów 'kajprowych, 'I'IQZ'Poczy'lll!łl seria. !iłów i moogli zlepieńCowatych, 
leżąca na zerodowanej powierzchni różnych poziomów kajpru, a nawet 
niekiedy wprost na wapieniu muszlowym. Seria ta reprezeI1Jtuje już utwo
ry retyku. 

Największe miąższości osadów kajpru związane są z zachodnią i środ
kową częścią klajprowego zbiornika sedymentacyjnego. Rozkład miąższości 
jest, jak można przypuszczać na podstawie dość nielicznych zresztą da
nych, analogiczny we wszystkich poziomach kajpru. 

Oś zbiornika kajprowego miała kierunek NW -SE i PTzebiegała mniej 
więcej na linii Szczecin-Mog.il'l1.~-Tomaszów MiarroIwi.ecld kJu południowemu 
wschodowi wynurzając się gwałtownie nasklonie paleozoicznego masywu 
Gór ŚwiętokTzyskich, ku północnemu zachodowi zaś ciągnęła się wzdłuż 
póbnoonego wybrzeża Niemiec i dialej na obszarze Da!.triJi. 

Kierunek tej osi nie jest zgodny z kierunkiem 'Osi basenu sedyrnerut.a
cyjnego wapienia, muszlowego, który zbliżony był bardziej ,do ;równoleżni
kowego. Oś tego basenu przebiegała w swej zachodniej części na. obS'zarze 
obecnej monokliny przedsudeckiej, na południe od Gorzowa Wielkopol
skiego (H. SeI1Jkowiczowa, 1959). Z przesunięciem tej osi wiąże się zapewne 
przekraczające położenie osadów kajp'I'u na piaskowcu pstrym stwierdzone 
w otworze Pasłęk 1.G. 1. 

Obecny zasięg występowania utworów lrnjpru nie pokrywa się praw
dopodobnie dokładnie z jego zasięgiem sedyme.ntacyjnym. Na. utworzeIllie 
współczesnego obrazu występowania kajpru miała niewątpliwie pewien 
wpływ przedretycka denudacja.., co w większym. stopniu dotyczy utworów 
kajp'I'U górnego njż dolnego. 

ZlIIkład Geologii Niżu I.G. 
Nadesłano dnia 2 lutego 1960 r. 
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o CTPATHI'PA4»HH H PA3BHTHJI KEftJIEPA BDOJlLmE 

Pe3JOMe 

OnpaTHI1Pa<pHH lKemxepOBbIX OTJIOlKeamt B llOJIbWe OImpaeTCH ~,n;e· .BC.erQ 
Ha JLHTOJIOI'H'i~oH . H3MeJi'l1HBdcIrH H cewwearonOI'H'leCImx iIpe,n;noCbIJIKax. . ORa 
CBSI3aHa co cxeMaMH repMaHCKOrO Ke:Bnepa. IIpHHJlTaH cxeMa ,n;eJIHT Ke:Bnep . Ha: 

c) BepXiHM l'HIICOIBaH cepHH 
b) neC'IaHHK TPOcTHHKoBbm (Schilfsandstein). 
a) ~ rnnCOBaH CepHH 

1. HHlKHHH Keffilep - rJIHHoyrJIH 

BepXHHH rpaHHI\a KeHiIepa ' YCTaHOBJIeHHaH ' 'Ha OCHOBaHHH ce,n;HMeHTOJIOrH'Iec~x 
~,n;nOCbIJl'OK npoxo~ B K!pOBJIe BepXiHe:B NmCOBO:B cepn:n, Ha,n; KOroPOH 3aJIercucn 
reHE!'lm'iecKH OTJIWlHble rmmw:CTbIe OCa,,n;KH, 'IaCTO KOHl'JIOMepaTOBQI'O xapalKTepa, 
npe,n;CTaBJUIIOIl{.I1:e YlKe p:m 

. B I,tennepe Ha6JIIO,n;a€TCJl ,n;Ba xPYmn>IX ce~e!l'l'aqHOHHbIX ~JIa H,n;y~ OT 

BnalKsOro YMepeHHoro KJIiliMaTa K ' lioopaCTaIO~e:B 3acywmmOc'1'H ' H nYcTt:.lIHHOOi.iH: 
IIepBbIH OXBaTbIBaeT cepHIOrn:HHoyrJIeHH HmKHIOIO rnnCOByID cepmo, a BTOPOl'1 

CepHIO ~BOro nec"ia:HIKKa H BepxmoIO rn:rreOByIO cepHIO. 
CaMbIe 60JIbwne MOI.qli'OC"l'H ropH30HT0B KeHnepa CBH3aHbI c 3ana,ll;'HOH H ~eH

'l'paJIbHO:B 'IaC'l'bIO KennepoBoro CeA'HMeHTaq,HOHHOrO 6acce:tma, OCb K'<JII'OIPOl"O n;po
CTH[PaeTCH B IIOJIbwe B mmrpaBJIemm: C3-103. 3To uanpaBJIeH.He corJIaiCIHO c Ha

nj>aBJI6ImeM OCH ce,n;HMeHTaqHOHHOl'O '6accemm' paKlOBmmoro M3BecTHHKa H c 3THM 
HaBepHO CBH3aHO BCKpbIToe B IIaCJI3HKe TpaHCrpeccHBHoe 3aJIeraHHe Ke:Bnepa Ha 
nec'DPOM lIIelNaHiHlKe. 

CoBpeMeHIHOe pacnpocTPaIHeEm€' xe:BnepoBbIX OTJIOlKemW He nOKIPbIBaeTCH, B OCO-

6eHHOCTH no OTHoweHHIO K BepXHeMY Kennepy, C era ce,n;HMeHT~OHHbIM pacnpo
CTpaHeHHeM. H3BecTHbIe H3MeHeHHH B era nepBH'iHbIX rpaHHI\ax BbI3BaJIa ,n;opSTCKaS{ 

,n;e<Hy,n;a~H. 

Anrna SZYPERKO-SLIWCZYNSKA' 

ON STRATIGRAPHY AND DEVELOPMENT OF THE KEUPER IN POLAND 

Summary 

The s1ratigraphy of the Keuper seddments j,n Po1aJnd bias chiefly been based on 
its llthological varia:bleness aIIld on sedimentological premises. The Keuper !in Poland 
is connected with stratigraphical schemes of the GermaJrl Keuper. In the succession 
adopted in ,this paper the Keuper has been divided into: 

, 
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2. Upper Keuper 

c) upper gypsum series, 
b) reed sandstone (SchiZfsandstein), 

a) lower gypsum series. 

1. Lower Kewper - Lettenkohle beds. . 

: s .. . 

The upper Keuper boundary, establ1'shed on the basis of sedimentologicaJ 
considerations, extends at the top of the Upper gypsum series; overlying · this series 
are genetically diSBimilaT argilla:ceous sediments, frequently of conglomeratic type, 
which here already -represent the Rhaetic. . 

Within the Keuper we note two ~eat sedimentation cycles extending :lirom 
a humid moderate climate towaTds a climate of iilnoreasing aridity and desert 
cha'I"acter. The former comprises the series of Lettenkohle and the lower gypsum 
beds, the latter the Teed sandstone series and the upper gypsum beds. 

The greatest thicknesses of all Keuper hori7JOIlS' me connected with the westem 
and cenwal part of the Keuper sedimentation basin; on Polish territory the axis 
of this basin runs :in a NW-BE dill"ection. This dill"ec1lion does not conform with 
the axis of the sedimentation basin of the Muschelkalk, and this probably is 
COIIJIlected with the transgressive posdtion of the Keuper upon the HUlIlter sandstone, 
asce!l"ta1ned at Pasl~k. ' . 

The Pil"esent-day extend of the Keuper fails to tally with its sedimen<tary ma:J.ge
especially with regaro to the Uppeil" Keuper sediments. Certain changes . in it!! 
~mary :range must have been caused by Pre-Rhaetic denudation. 
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