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występowaniu

zmetamorfizowanych utworów
górnego dewonu i dolnego karbonu
w Górach Kaczawskich
WSTĘP

Góry Kaczawskie wraz z przyległą częsclą bloku przedsudecki.ego
coraz to nowych dowodów, umożliwiających właściwe ro~
wiązanie problemów stratygraficznych. Po dalszym ugruntowaniu wieku
kambryjskiego w poszczególnych seriach skalnych (T. Gunia, 1967;
J. Gorczyca-Skała, 1967) udokumentowano tu m. in. obecność utworów
ordowiku (Z. Baranowski, Z. Urbanek, 1972) oraz dolnego i środko
w.ego dewonu (H. Jaeger, 1964; J. Jerzmański, 1970; Z. Urbanek, Z. Baranowski, A. Haydukiewicz, 1975).
Ostatnio M. Chorowska (1975) zasygnalizowała obecność konodontów
wskazujących na górnodewoński i dolnokarboński wiek wapieni z Rzą
sin koło Gryfowa Sląskiego. Informacja ta stała się podstawą dla dokonania reWizji dotychczasowych zdjęć geologicznych tego rejonu. Wyniki prac, wykonanych latem i jesienią 1974 r., dostarczyły interesujących danych i rzuciły nowe światło na tektonikę i stratygrafię połud
niowo-zachodniej części Gót Kaczawskich.
Materiał dokumentacyjny, przedstawiony w niniejszym artykule, został zebrany "przy wydatnej pomocy K. Pałki. Zdjęcia konodontów wykonano w Oddziale Dolnośląskim Instytutu Geologicznego. Okazy konodontów stanowią kolekcję ODIG/6.
dostarczają

LOKALIZACJA TERENU BADAŃ
Miejscowość Rząsiny leży około

5 km na NNE "od Gryfowa Sląskiego,
Lwówkiem Sląskim a Lubaniem (fig. 1), na obszarze Wzgórz Radomickich (Pogórze Izerskie). Rejon ten pod względem geologicznYm namiędzy
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leży do zachodnie] części Gór Kaczawskich - jednostka Pilchowic w uję
ciu J. Gierwielańca (1956) względnie jednostka Bolk'Owa według J. Oberca (1972).
Główne zainteresowanie wzbudziła tu seria wapienna, odsłonięta fragmentarycznie w niewielkich kamieniołomach. Kamieniołomy, znajdujące
się na północ od środkowej części wsi, to kilka niezbyt głębokich wyrobisk
wydłużonych w kierunku WNW - ESE. Wyrobiska, jak to można wnioskować na podstawie porastających je drzew, zostały opuszczone co najmniej 60-80 lat temu, zapewne z powodu wyeksploatowania najzasobFig.

1.

terenu badań w obzai:bodniej części Gór Kaczawskich
Situation of the work area in
the western part of the Kaczawskie Mountaitrs
Lo~ja

rębie

starszy paleozoik zachodniej czę
Gór Kaczawskich i Zgorzeleckich
Gór l..upkowYch; 2 górnodewonsko-dolnokarbo4ska seria z Pogórza
Jesztedzldeio
1 Older Palaeozoic of the western
part of the Kaczawękie Mountalns
and the zgorzelec Sch1efer Mountains;
2 - Upper Devoman-Lower Carboniferous series of the JeAted footh1lls
1 ści

niejszych partii wapienia. Skała lita odsłania się na ścianach w kilku zaledwie miejscach i reprezentuje wapień mało przydatny pod względem
surowcowym (buły i soczewy wapienne w masie łupkowo-filitowej).
W dotychczasowej literaturze geologicznej wiek wapieni z Rząsin
określany był ogólnie, bez ściślejszego uzasadnienia, jako dolny kambr?
(G. Berg, 1935) lub ordowik (J. K. Mazur, 1956). A. Kaniewska (1974)
podała, że zespój faunistyczny, obserwowany w płytkach cienkich, wyznacza dla tych wapieni poziom biostratygraficzny młodszy od kambru.

BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU

RZĄSIN

Na opublikowanych dotychczas mapach geOlogicznych budowa rejonu
przedstawiana w sposób · bardzo różnorodny, odpowiadający
ówczesnym poglądom na wiek i tektonikę zachodniej części Gór Kaczawskich. G. Berg' (1935) na mapie geologicznej 1:25000, ark. Gryfów
widział tu pogranicze trzech różnowiekowych serii: algonckich filitów
(od północy), filitów wapnistych i wapieni dolnego kambru (środkowa
część, obszar łomów) i sylurskich łupków filitowych (część południowa,
obszar wsi Rząsiny). W wyniku reambulacji kartograficznej, a częściowo
nowego zdjęcia geologicznego, wykonanego przez J. K. Mazura (1956)
w części południowej oraz Z. Berezowskiego (1956) w części północnej,
całą serię paleozoiczną zaliczono do ordowiku.
Wykonana ostatnio przez L. Sawickięgo wstępna rewizja zdjęcia geologicznego okolic Rząsin pozwoliła przedstawić budowę geologiczną tegc
rejonu w sposób następuj.ący (fig. 2). Najniższym elementem stratygra·
Rząsin była
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Fig. 2. Szkic geologiczny okolicy Rząsin
Geological S'ketch ()f the RząsinY area '

Dewon środkowy (7): il - "pstra seria'" - metalupki piaszczYste 1 ilaste <a) z przewarstwieniami słabo zmetamorfizowanych piaskowców
(b); fran (7): 2 :I!Il1ty szare z wkra!fkami metałupk6w węgUstych;
faDien - tumej: J - szare wapienie, w spągu bulaste; tumej (7): oł fility szare z przewarstwleIi.l.ami zielonawych kwarcytów (c) ; 5 metalupkl zielone (d) przechodzllce· w metatu:fy diabazowe (e); 8 bieg i upad warstw; 7 - lineacja Br (osie drobnych fałdóW); Uwaga:

utwory

czwartorzędowe pominięto

.

lIoUddle Devollian (?): 1 - .. vartegated ser1es" - sandy and clay metashales (a) wUh intercalations of sl1ghtly metamorphozed sandstones (b);
Frasntan (7): li - grey phyWtes wlth !ntercalatl.ons ol carbonaceous
metashales: Famennlan ~ ' Tourna1s1an: 8 - grey lwestones, nodular
at the bałtom; , Toumal.s1an (,,: oł - grey 'PhY111tes wiłb tntercalat10ns
ol greenlBh quartz1tes (c); 5 - green metashales (d) gradtng !nto $ ' basic metatu:fs (e); 6 - strike and dip of łbe beda; 7 - B j lineatlon
(_es ot minor foldS); No~e: Quaternary sediments not considered

ficznym jest pelityczno-psamityczna "pstra seria", złożona ze słabo zmetamorfizowanych metałupków ilastych i piaszczystych. "Seria pstra" dobrze odsłania się w łożysku potoku Wilka, płynącego przez Rząsiny, jak
też w licznych wcinkach dróg polnych na północ od. wsi. W serii tej
można wyróżnić partie o przewadze występowania psamitów (żółtawych
piaskowców, loka,lnie arkozowych, najczęściej dro~noziamiBtych, o zróż
nicowanym stopniu wysortowania ziarna, z rzadkimi przewarstwieniami
kwarcytów) oraz partie o przewadze osadu pelitycznego (metałupków
przechodzących w fility serycytowe, barwy szarozielonawej). Wspólną
cechą całej tej serii jest stopień metamorfizmu (płytka strefa epi) , wy_
rażający się w ukierunkowaniu tych składników, które uległy rekrystalizacji (pelit kwarcówo-skaleniowo-serycytowy). Partie jednorodne,
łupkowe (filitowe) wykazują mikroskopowo widoczne zondulowanie warstewek (krenulację), w których uwidacznia się złupkowanie wtórne, skośne
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do warstwowania. W obrębie serii piaszczystych spotyka się ' niekiedy
zielonawe" ,nierownozi.arniste arkozy, bogate w milimetrowej wielkości
ziarna syderytu oraz ziarna neoformacyjnych skaleni, wskazujące na
lokalnie nieco wy7JJzy' stopień metamorfizmu. ,
'
Skały "pstrejserii" w czasie fałdowania wykazały różną kompetencję, wskutek cze~ w obszarach o przewadze osadów psamitycznych
przeważają fałdy umiarowe, roowartokątne, zaś W obszarach o przewadze filitów występuje gęste, izoklinalne sfałdowanie metałupków.
Ku górze" .. Pstra seria" przechodzi w zespół filitów szarych, zawierających przewarstwienia ku stropowi coraz liczniejsze - filitów
grafitowych i metaiłowc6w węglistych. Skały te odsłaniają się w ' kamienioromie dolnym (por. fig. 4), W łożysku potoku płynącego na wschód
od łóm6w, oraz - wpoBtaci zwietrzeliny - w różnych miejscach na
zboczach wzgórza Kurki. W obrazię mikroskopowym w czarnych metaiłow
cach z łomu dQłnego spotyka się liczne polikrystaliczn.e agregaty kwarcowe, mogące stanowić wtórne wypełnienia po strukturach organicznych
lub pustaciach (gazowych?). Skała ta zbudowana j~st głównie z drobnołuseczkowego serycytu i chlorytu z pigmentem węglistym. Lokalnie pojawiają się warstewki i przerosty serycytowo-kwarcoW'o-węgliste, pozwalające nazwać te odmiany czarnym metałupkiem krzemionkowym.
Wapienie, graniczące z czarnymi metałupkami, zawierają liczne, czarne
fragmenty łupkowe w postaci cienkich' blaszek kilkunastomilimetrowej
wielkości, ukierunkowanych zgodnie z płaszczyznami teksturalnymi są- .
siednich łupków. Wyżej wapienie są mniellub bardziej jednorodne, od
ciemnoszarych do prawie czarnych, drobno- i średnioziarniste, o połyskli
wym przełamie. Skały są pocięte siecią nieregularnych żyłek kalcytowych. W partii spągowej wapienie są bulaste, soczewkowate, a soczewy
otoczone Są masą metałupkową (filitową) barwy szarej lub szaroziel0nawej. Soczewy te są w większości spłaszczone i ukierunkowane zgodnie ,
z płaszczyznami warstwowania sąsiednich skał. Wapienie odsłaniają się
jedynie w łomach na. NE od majątku w Rząsinach (fig. 3). Ich przedłu
żenia ku WNW i ESE, zaznaczonego ' na mapie geologicznej G. Berga
(1935), nie udało ·. się - jak na razie - prześledzić 1• .
Wyżej leżący zespół warstw (szare fility t zielonawe metałupki) w zasadzie jest podobny do odpowiednich skał zespołu leżącego pod ,w apieniami, zarówno' pod względem składu mineralnego, jak i stopnia metamorfizmu. Nowym elementem są tu cienkie wkładki bladozielonawych,
prawie ~ewnych kwarcytów, które są sporadycznie widoczne, w postaci
warstw nie grubszych niż 1-2 m, we wcin.ltach dróg polnych, jak również w niewielkim łomiku na zachodnim zboCzu wzgórza Kurki.
W p6łnocno-zachodriiej części opisywanego terenu występują ponadto, leżące najwyżej w profilu warstw, metatufy diabazowe, przewarstwiające się z zi~lol!ymi metałupkami. Metatufy ' sąskałą szarozielonej
barwy, o wyraźnej teksturze łupkowej, z ziarnami. różowego skalenia
kilkumilimetrowej wielkości. Przy dużym stopniu zwietrzenia ' skała
staje się jamista, o wyglądzie gąbczastym. pokryta wżerami. W obrazie
• Autorzy zastrZeiają się, !e rewizja zdjęcia z 1974 r. bYła dokonana na podstawie marszrut terenowYch. nie popartych robotami ziemnymi, ' a więc w ostatecznym obrazie kamgraficznym mogą w przyszłości wystąpić r6m1ce.
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Fig. 3. Szkic geologic1JDY łomów wapienia w Rząsinach {rekonstrukcja)
Gealogical sketch of the limestones. quarries at Rzłlsiny (reconstruction)
Fran (?): 1 - :W1W grafitowe 1 mułowce wegllste, li - :W1W szare; :faman - turnej:
li - wapienie. szare bulaste z' W1rIlcen1ami łupków, ł - wapienie szare, masywne,
5 - brekcja wapienna; 6 - zarys skarpy dawnych kamieniołomów; 7 - dyslokacje;
8 '- bieg 1 upad warstw; g ~ złupkowanle; -10 - l1neacja Be w łupkach; U - miejsca występowania :fauny konodontowej (numeracja wg tekstU); 12 - lJnla przekrOju
geologicznego
Frasn1an (1): 1 - grapbitic ph:yll1tes and car.b Onaceous sitstones, 2 ...:.. gre:y pby1l1tes;
Fal:nennian - TournaWan: li ' - gre:y nod\,llar :um.estones with .. &hale intercB.lations,
ł gre:y mass1\>'8 llmestomis, II - llmestone łlrecc1a, 6 - escarpment outl1ne o:l the
old quarries; 7 - :faults; 8 - strlke and d1p of the beds; 9 - schlstosit;v; 10 - B
l1neation in the shales; 11 - conodo~ts occurrence sites (numbers as in the iext);
12 - a8ological cross-seci1on line .
W drobnoziarnistym, chloryłowo-serycytowym tle ' uwidaczniają się duże, monomineralne blasty albitu, bądź agregatyalbitowe,
zapełnione wydzielonymi w szczelinkach tlenkami żelaza (stąd pochodzi
różowa barwa widocznych megaskopowo skaleni). Blasty i agregaty są częś

mikroskopowym

ciowo ukierunkowane, a opływa je drobnoziarnista masa tła o wyraźnej teksturze łupkowej.
.
Budowa tektoniczna okolic Rząsin jest skomplikowana i w niektórych fragmentach trudna do wyjaśnienia na podstawie dotychczasowych
badań:.· 'Generalnie biorąc, mamy· tu do czynienia z wiązką fałdów o kierunku WNW-ESE, przy czym osie drobnych struktur. fałdowych, szczególnie .widocznych w mezofałdach decYmetrowej i metrowej wielkości
V{ obrębie ,;pstrej serii", wykazują nachylenie ku WNW pod umiarkow'~-
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5. Fragment ściany wschodniej w północnej części łomu górnego
Fragment of the eastern face in the northern part ot the upper quarry
l l -

55-

numery próbek
sample num bers

szare, poprzedzielane szaroczarnymi metałupkami ilastymi. W niż szych
stratygraficznie partiach widoczne są warstewki wapieni o grubości kilkunastu milimetrów, oddzielone cienkimi laminami czarnych metałupków,
częściowo silnie wapnistych (próbki 11/1 i 11/3). Wapienie te za\vierają
liczne fragmenty czarnych metałupków ilastych.
Utwory te są tak silnie wygniecione w wyniku nacisków tektonicznych, iż tworzą przeważnie różnej wielkości budiny wśród łupków.
Pierwotne laminy metałupków, oddzielające warstewki wapieni, zachowały się sporadycznie.
W południowej części łomu górnego (próbki 9/3 i 9/5) - na ścianie
południowo-wschodniej odsłonięte są wapienie masywne, ciemnoszare, miejscami prawie czarne, cienkoławicowe. Wapienie te są partiami
pocięte gęstą siecią żył kalcytu. Tworzą one pakiety warstw o miąż,
szości 30 do 60 cm, poprzedzielane ldlkunastocentymetrowymi wkładkami
czarnych łupków ilastych.
W obrębie północnej ściany łomu dolnego (próbka 8) wystę pują fragmentarycznie wapienie ciemnoszare, masywne z dużą ilością żył kalcytu.
Do badań konodontowych pobrano próbki ze wszystkich opisanych
wyżej odmian wapieni. Konodonty nadające się do oznaczeń uzyskano
z sześciu, spośród siedemnastu próbek (tab. 1). Na podstawie konodontów
ustalono pozycję stratygraficzną analizowanych utworów w pięciu przypadkach. Próbkę nr 5, w której stwierdzono 1 okaz źle zachowanego
konodonta, przypominającego wykształceniem parapetu i zarysem jamy
bazalnej (tabl. I, fig. 2 a·-d) osobniki z rodzaju Gnathodus, zaliczono ze
znakiem zapytania do cuI!. Należy zaznaczyć, że wapienie z próbki
nr 5 zaliczono wstępnie bez zastrzeżeń do wyższego turneju bądź dolnego
wizenu (M. Chorowska, 1975). Konodonty dokumentujące famen uzyskano z próbek 11/1, 11/3, 9/3 i 9'/ 5.
W próbce 11/ 1, pochodzącej z naj niższej stratygraficznie partii wapieni bulastych z wkładkami łupków, stwierdzono następujące formy:
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Tabela 1

IWciowe

zestawieołe kCJDOdootm, uzyskanych

wapieol w Rząsłnaeh

z

'Tmnej
Famen
toU-toIV
cuI I~?
Numery próbek

I

Gatunki

11/1 111/3
Ancyrockila buckeyensls Stauffer
.4patpgnathus inveraus Sanri~'!naf'ft
G1IIJt/wdlls'1. sp. ·

I .9/3

8

I

5

1
1

2
I

,

I
I
I
1

Palmatolepls sp.
Polygnathua sp.
Polygnathua glaber glaber Ulrich et BassIer
Polygnathua comnumia comnumls Branson et

1

I
I

2

Mc-hl
Polygnathus normalia Miller et Youngquist
Polygnathua sp.
Prloniodina sp.
Siphonocklla cooper; Hass
Spatlwg1llJthodua atabilia (Branson et Mehl)
Synprloniodina sp.
Tripodellua ro!)ualua Bischoff

I

1

Hin.dęocklla

sp. 1
OiRde4cklla sp. 2
lcriodlls aymmetricua Branson et Mehl
Neoprioniodus sp.
Ozarkodina sp.
Palmatolepi3 minuta mimlta Branson et Mehl

.1 9/5

I
I
I
I
1
2
I

l

AncyrodeUa buckeyensiB S t a U f f e r, 1938 (tab!. I, fig. la, b), Hindeodella
sp. 2 (tab!. I, fig. 4a, b), Tripodellus robustus Bischoff, 1957 (tabl.
IV, fig. 4a-c).
,
.
Wymienione gatunki pochodzą naj pewniej z różnych poziomów stratygraficznych i występując wspólnie mogłyby świadczyć o mieszanym
zespole konpdontowym. Prawdopodobnie Ancyrodella buckeyensiB, której
zasięg ograniczony jest do poziomutoIa-toI3 (W. Ziegler, 1958, str. 40,
tab. 2; 1962, str. 23), pochodzi z okruchów czarnych metałupków, które
wchodzą w skład analizowanych wapieni. Wapienie te zaś osadzały się
w famenie, na co wskazuje gatunek TripodelluB robuBtu8, notowany dotychczas najniżej w poziomie ton!! (B. F. Glenister, G. Klapper, 1966).
W wapieniach żalegających w profilu pionowym w odległości niecałego metra powyżej omówionych utworów (próbka 11/3) stwierdmno
opr~z licznych okruchów . formy dobrze zachowane, głównie z rodzaju
Hindeodella, Ozarkodina i PolygnathuB. Są to: Icriodu8 symmetricuB
B r a n s o n et M e h l, 1934, Ozarkodina sp. (tabl. II, fig. 2a, b), PalmatolepiB minuta minuta B r a n ~ o n et M e h l, 1934 (tabl. II, fig. 3a, b).
Polygnathus glaber glaber U l r i c h et B a s s l er, 1926 (tabl. III, fig.
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la-c), P. normalis M i ll .e r et Yo u n g q u is t, 1947 (tab!. Ul, fig.
2), Polygnathus sp.
Gatunek Pahnatolepis ' minuta minuta, który pojawia się doPiero
w utworach z pogranicza toI i toII (W. Ziegler, 1962, tabela 2) wskazuje, .
że analizowane. wapienie są młodsze od franu. Wapienie te powstały
w niższym famenie, nie pMniej Iiiż w poziomie Platyclymenia - toIV;
w którym kończy się występowanie gatunku Palmatolepis minuta minuta
(W. Ziegler, 1962, tabela 2) i Polygnathm 'normalis (Z. Wolska, 1967,
str. 415).
.
,
Konodonty dokumentujące niższy famen - poziom Cheiloceras · ewentualńie· PlatycZymenia - stwierdzono też w wapieniach masywnych z południowej ściany łomu .górnego (próbka 9/3) oraz w wapieniach bulastych znajdujących się w ' odległości· 0,9 m na wschód. W wapieniach,
z ·których pobrano próbkę 9/3 stwierdzono: ApatognathU8 inveTsU8 S a nrre m a n n, :1955, l'almatolepissp. (tabl. II, fig. 4). W próbce 9/5 zanotowano n~tomiast: Hindeodella. sp. 1 (tab!. I, fig. 3a, b), Neoprioniodus
sp. (tab!. II, fig. 1 a, b), Palmatolepis sp., Polygnathus sp. i Synprioniodina
sp. (tab!. IV, fig. 3 a, b). ': . ". .
Należy tu dodać, że Poly.gnathus sp. jest zbliżony do gatunku P. bischoffi R h o d e s, A u s t i n et D r u c e, 1969, który, jak dotąd, znany był tylko z karbonu.
. Konodonty karbońskie uzyskano z wapieni masywnych, które wystę
pują na ścianie p6łnocnejłomu dolnego (próbka 8). Są to okruchy głów
nie z rodzaju Hindeodella i Polygnathm oraz dobrze zachowane .gatunki:
Polygnathus communis communis B r a n s o n et M e h 1, 1934 (tabl.
II, fig. 6 a, b), Prioniodina sp. (tab!. · III, fig 4 a, b), Siphonodella coopeTi
H a s s, 1959 (tab!. IV, fig. 1 a, b) i Spathognathodus stabilis (B r a n s on.
et M e hl, 1934) - tabl. IV, fig. 2 a-c.
Gatunek SiphonodeUa cooperi, który stwierdzono w Sudetach w górnej
części piętra Gattend01'fia (cuI) w poziomie Siphon-odella tringtilus
triangulus (M. Chorowska, 1974), a który sięga do środkowęj części pię
tra Pericyclus - cuIl (W. H. Hass, 1959, tabela 1) wskazuje, że wapienie
te powstały co najmniej w górnej części piętra Gattend01'fia. W okresie
tym występują również często pozostałe konodonty, stwięrdzone' W wymienionym zespole·, tzn. Polygnathus comm'lmis communis i Spatho~a
thus stabilis ..

INTERPRETACJA REGIONALNO-STRATYGRAFICZNA ·

W kamieniołomie . wRząs1nach w obrębie wapieni lidokum·e ntowano
famen - poziomy toII do toIV --- ·oraz co najmniej" górną część piętra
Gattendorfia. - cuI. Nie uchwycono dotychczas w profilu odsłoniętych
warstw utworów z wyższego famenu i z niższych poziomów dolnego turneju. Można się spodziewać, iż te ogniwa stratygraficzne reprezentowane
są również przez wapienie, których jednak brak obecnie zarówno w łomie
dolnym, jak i górnym. Wapienie te; zapewne w · większości masyWne,
z mniejszą niż w niżejległych partiach ilością wkładek łupkowych, sta-
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nowiły~ jak wynika Z interpretacji geologiczno-tektonicznej (fig. 3), gł6wny przedmiot eksploatacji w obydwu łomach.
,
'
W naj niższych stratygraficznie warstwach wapieni fameńskich stwierdzono przewodniego dla franu konodonta z gatunku Ancyrodella buckeyensis S t a u f f e r. Zawarte w tych wapieniach liczne okruchy czarnych metałupków, zalegających w profilu stratygraficznym poniżej omawianych warstw, wskazują, że wymieniony gatunek może pochodzić
z tychże metałupków. Tym samym czarne metałupki, które zazębiają się
, z szarymi filitami, można z dużym prawdopodobieństwem uznać za utwory franu.
, Pozycja stratygraficzna pozostałych utwor6w serii paleozoicznej rejonu Rząsin może być określona przez wyjaśnienie zalegania tych
utworów w stosunk\l do czarnych metałupków, należących prawdopodobnie do franu oraz w stosunku do wapieni, których najwyższe warstwy
reprezentują co najmniej najwyższy poziom' dolnego turneju, górną
część piętra GattendoTfia, konodontowy ,poziom SiphonodeUa - triangulu8

triangulus.

'

Tak więc profil litologiczny, przedstawiony w opisie geologicznym
badanego rejonu, może obejmować kolejno następujące ogniwa stratygraficzne (fig. 6):

-------

Fig. 6.

Wstępny profil litostratygraficzny serii
paleozoicznej z okolicy Rząsin
Tenta-tive 1iithostratigraphical sequence
of the Palaeozoic series from the Rżą
sinyarea,

l - "pstra Beria" - zielone' 1 szarozielone
ilaste l piU7CZY8te z wkJac1kaml
słabo zmetamor:tl.zowanych !61taW3"Ch p1as-'
kowców: 2 - szare fiUty, z metBlUpkami
grafitowymi lub słabo zmienionymi mułow
cami ~~i w stropie; 3 - szare wapienie, 'VI BJ)UU bulastę i zawierające przewarstwienia metBlUpkowe; " - szare fility,
ku stropowi przechodzące w zielone metalUpki, z rzadldm1 wkładkami zielonawYch
kwarcytów; II - zielone metałUpki, przechodzące w szarozielone metatu:fy diabazowe
1 - "vartegated series" - green and grey-green c1ay and aandy metashalea w:l.th intercalations ot sUght1y metamorph<lzed yellowish aandBtonea; Z - grey phyl11tes with
graphitic metashalea or sligbtly altered carbonaceoUB B11tstonea ai łbe top: 3 - grey
limeatonea, nodular at the bottom, wiłb
metashale interca1ations; '" - grey phyl11tea
grad!ng upwards into green metaBhales, with
'rare 1niercalations ot green1sh quartzitea;
II - green metasha1ea grad1ng roto grey-green d1abaB1c metatuffs
metałUpJd

Jj

200-?OOm

1. "Pstrą serię", nie posiadającą datowania stratygraficznego i leżącą
filitów i czarnych metałupk6w, którą wstępnie proponuje się uznać za odpowiednik górnych partii dewonu środkowego. ' Zbadany wycinek tej serii obejmuje ponad 400 m miąższości.
2. Fility i czarne metałupki podścielające wapienie, które można z dużym prawdopodobień~wem uważać za fran; miąższość 20 40 m.
3. Zespół szarych wapieni, o miąższości około 25 m, reprezentujący
'''men i co najmniej niższą część turneju.
poniżej frańskich
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4. Szare fility.
.
5. Zielone metałupki z metatufami, stanowiące nadkład serii wapiennej. które mogą reprezentować wyższy turnej.
MiąższoŚĆ zbadanego wycinka serii jest trudna do określenia · ze wzglę
du na silne, niekiedy iZoklinalne sfałdowanie. Wynosi ona niewątpliwie
ponad 500 m.
Serie osadowe, obejmujące utwory dewonu i karbonu, znane są
w Sudetach i w obszarach przyległych z terenu Zgorzeleckich Gór Łup
kowych, Pogórza Jesztedzkiego, depresji Swiebod'Zic, okolic Kłodzka
i z Sudetów Wschodnich.
Opisana seria dewońsk~karbońska z Rząsin posiada odpowiedniki n~
Pogórzu Jesztedzkim (CSRS), w okolicach Jitravy, położonej około 50 km
na SW od Rząsin (fig. 1). Występuje tu słabo zmetamorfizowana seria
łupkowo-wapienna, której stanowisko stratygraficzne zostało ustalone
dzięki badaniom J. Kolihy (1929) i l. Chlupa~ (1964) jako famen-dolny
karbon.
Profil skał ze wzgórza Vapenne koło Jitravy przedstawia się następująco (w kolejności ,stratygraficznej):
.
l. Słabo zmetamorfizlowane czarne łupki bogate w piryt; z wkładkami
ciemnych, drobnoziarnistych wa,pieni, zawierających dolnofameńską faunę
piętra Cheiloceras (toII), miąższości ok. 3 m.
2. Ciemnoszare wapienie z wkładkami czarnych łupków w spągu,
lanUnowane, o miąższości 11-15 m (wyższy famen?) .
. 3. Drobnoziarniste, różowe wapienie bulaste, miąższości, 2,5-4 m
(wyższy ' fam~!D?).
.
4. Zielonawe i szarozielone łupki wapniste i ilaste, w spągowych
·p artiach z bogatą fauną, głównie trylobitową, wskazującą na górny
famen-najniższy dolny karbon; łupki wykazują miąższość kilkuset metrów
i zawierają w wyższych partiach wkładki szarogłazów i zlepieńców.
5. Skały tufitowe, diabazy efuzywne i tufy diabazowe występujące
lokalnie w nadkładzie wapieni.
.
.
.
. Dewońsko-karbońska seria z Vapennego zawiera więc podobne główne
człony litologiczne jak seria z Rząsin. Są to: czarne łupki, szare wapienie,
łupki szare i zielonawe oraz piroklasty typu zasadowego. Porównywalne
Są również miąższości tych członów.
.
Seria d,ewońsko-karbońska z obszaru Łużyc - ze Zgorzeleckich Gór
Łupkowych wykazuje już mniejsze analogie w stosunku do serii
z B2;ąSin., mimo że strefa fałdów, w skład której wchodzą utwory · paleozoiczne· z okolicy Rząsin - Lubania - .JędrzychoWic, bezpośrednio przedłuża się na Łużyce. Seria ta zawiera znacznie więcej wkładek kwarcytowych, .niż to obserwuje się
profilu ll.ząsin. Na Łużycach występują
ponadto utwory wizenu (głóWnie łupki ilaste, szarogłazy, zlepieńce, szare
i czarne wapienie), które dotychczas nie zostały stwierdzone na obszarze
Gór Kaczawskich.
.
Należy tu nadmienić, że ostatnio na pobliskich terenach Czech (w okolicach Jitravy li na wschód od Hradca Kralove) w podłożu utworów kredo. wych nawiercono utwory górnodewońskie i dolnokarbońskie (turnejslde),.
zbliżone litologiczni e do 9pisywanych warstw ' z Gór Kaczawskich .
(M. Malkovsky i in., 1974).
Tak więc na dużyln obszarze - na pograniczu Sudetów Zachodnich .

w
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i Łużyc - panowały w okresie górnego dewonu i najqiższego karbonu
podobne warunki sedymentacyjno-diastroficzne, dające w · efekcie fliszopodobne osady geosynklinalne o .zbliżonych miąższościach. 'Osady te
uległy przemianom metamorficznym w strefie epi, przy czym stopień ich
.
metamorfizmu maleje ku zachodowi.
. Osady - głównie gruboklastyczne - z obszaru depresji Swiebodzic,
mimo że stanowią stratygraficzny odpowiednik serii zachodniosudeckich
i łużyckich (fran + famen + .dolny turnej) , reprezentują molasowy typ
osadów i zapewne były osadzone w Innych warunkach diastroficznych.

WNIOSKI TEKTONICZNE
Sprawa górnej granicy sedymentacji staropaleozoicznej w Górach
Kaczawskich, z którą ·wiąże się okres głównego fałdowania tych serii,
była ostatnio przedmiotem ożywionej dyskusji. Od niedawna zaniechano
traktowania Gór Kaczawskich jako struktury kaledoń$iej. Kolejno okreś
lano ją jako "strukturę młodokaledońską" bądź "kaledońsko~waryscyjską",
na koniec , jako "piętro. starowaryscyjskie struktury zachodniosudeckiej"
(J. Oberc, 1972). Podkreś1an,o przy tym Wyraźnie, że główna faza tektoniczna zakończyła się przed górnym. dewonem (H. Teisseyre, . 1967).
Omawianą strukturę tektoniczną nazwano "przedgórnodewońskim paleo- ·
zoikiem Gór Kaczawskich" (J. Oberc, 1972); podobnie uczyniono również w publikacji kartograficznej (M. Książkiewicz, J. Oberc,' W. Pożarys:Id, 1974), gdzie strefa k~wska została ujęta jako W" dolne piętro
fałdowań starowaryscyjskich.-........; Cm1 - Dt", a więc dolny kambr - środ
kowY dewon. Mqżliwość występowania utworów górnego dewonu i dolnego karbonu w Górach Kaczawskich sugerował H. Brause (196~) na pod· stawie porównań z Łużycami.
Udowodnienie po raz pierwszy w Górach Kaczawskich obecno.ści serii
. osadów, sięgających do dolnego karbonu, sfałdowanych zgodnie .z ogólnym
planem strukturalnym tego ;regionu i zmetamorfizowanych w podobnych
warurnkach, upoważnia do· wyciągnięcia następujących wniosków: .
. 1. Sedymentacja o charakterze geosynklinalnym na obszarze Sudetów
Zachodnich trwała (z pewnymi lukami, jak to wynika z dotychczasowych dokumentacji) na , przestrzeni · całego starszego paleozoikU, aż do
turneju włącznie.
.
2. Obecność osadów dolnoturnejs1dch wyklucza więc fazę reussyjską,
jako odpowiedzialną za główne f,ałdowanie tej części Gór Kaczewskich.
Równ~ześnie brak osadów młodszych niż turnejskie pozwala na uznanie
którejś
młodszych faz bretońskich za okres, w którym miały miejsce
~uchy fałdowe połączone z · metamorfizmem. Możliwe, . że jest to faza
nassauska (chyba, że przyszłe , badania udowodnią na obszarze Gór Kaczawskich obecność osadów młodszych niż turnejskie). .
3. Profile korelacyjne wielu jednostek sedymentacyjnych' Sudetów
wykazują w okresie fazy nassauskiej bądź to przerwanie sedymentacji,
· bądź też zmiany reżimu diastrofizmu. Tak; jest np. w przypaąku basenu
jesztedzkiego i pokrywy dewońskiej rejonu Kłodzka (koruecsedymęntacji),
· ba.senu Swiebodzic (koniec s.edymęntacji i dyskordancja) oraz
przypad-
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ku geosynkliny wschodniosudeckiej' (przejście z sedymentacji głównie
peIitycznej warstw z Andelskiej Hory w sedymentację psefitowo-psamitową warstw hornobeneszowskich).
.
.
4. Faza nassauska rozpoczyna r6wnpcześnie · sedymentację o charakterze molasowym w innych jednostkach sedyment~cyjnych: basenie śr6d
sudeckim i basenie bardzkim. Wydaje się więc, że faza nassauska mogła
odegrać zasadniczą rolę w rOZW1Oju tektoni~YJ:Il Sudetów.
, Uwagi powyższe nie pretendują do rozstrzygania problemu ,;głównej
fazy górotwórczej Sudetów". Problem ten należy rozpatrywać uwzględ
niając również możliwość przesuwania się faz górotwórczych w czasie,
tj. pojawiania się ruchów górotwórczych w różnych częściach Sudetów
w bliskich - ale nie równoczesnych - okresach wieku geologicznego.
Autorzy pragną Vi tym miejscu jedynie wskazać, że zagadnienia strukturalne obszarów o słabym. stopniu rozpoznania stratygraficznego powinny być zawsze traktowane z dużą ostrożnością, a zarazem zasygnalizować konieczność przewartościowania problemów waryscyjskiej tek~
genezy Sudetów na podstawie nowych faktów.
UWAGI KOI'iCOWE
Przedstawiony profillitostratygrafic:zny z ' pogranicza górnego dewonu
i dolnego karbonu zawiera pierwszą informację o obecności osadów tego
wieku w Górach Kaczawskich. W informacji tej są jednak luki i niedomówienia, z których autorzy zdają sobie sprawę. Po pierwsze, przedsta~
wiono tu opis zaledwie małego wycinka tęrenu, bez nawiązania do pel. nego . profilu litostratygraficznego zachodniokaczawskich serii skalnych.
Po drugie, skomplikowana tektonika wąskiej wiązki fałdów w okolicy
Rząsin wymaga nawiązania do ogólniejszego obrazu tektoniki strefy zachodniokaczawskiej. Po trzecie, niekompletność serii wapiennej w Rzą
sinach, wskutek wyeksploatowania wapienia, utrudnia pełne ąkreślenie
stratygraficzne całej serii.
Nie jest wykluczone, że w najbliższym czasie luki te zostaną uzupeł
nione i WÓWC7aS będzie można poprzeć przedstawiony schemat Iitostratygraficzny i przekr6j geologiczny nowymi danymi. Wymagać to będzie
uprzedniego zreambulowania części dotychczasowych map geologicznych
i dalszego starannego przebadania (metodami mikro- i makropaleontologicznymi) pozostałej części "niemych serii" Gór Kaczawskich.
0ddz1ał DOlnoliląsk1

Instytutu Geologtcznego
Wrocław, Al. Jaworowa 19
Nadesłano dnia 8 Ustopada 19'14 r.

PISMIENNICTWO

BARANOWSKI Z.; URBANEK Z. (1972) - Ordo...ician Conodoots from the Epimetamorphic Complex from Rzesz6wek in the Kaczawa MtIs (Westefn SUdetes).
Bull. A'C'ad,. Pol. Sc., ser. Sc. Terre, 20. p. 211-:216, nr .3. Varsovie

274:

Maria Chorow9ka, Leszek Sawicki

BEREZOWSKI Z .. (1956) - Szczegółowa mapa geologiezna Sudetów, ark. Mściszów.
Wyd. <leoI. Warszawa.
'BERO G. (1935) - Geologische !Carte von Preussen und benachbarten Liindern.
. Blatt GreiffeIllberg am Queiss. Berlin.
. BRAUSE H. (1965) - Zu Problemen der regiooalgeologi.schen Entwick1ung im
Altpalliozodkum der Góry Kaczawskie (Bober- Ka·t zbach Gebirge). Geologie,
14. p. 137-1'44, nr 2. Berlin.
.
.
CHLUP AC I. (1964) - Novy DŚlez fauny
81a~ metamorfov8łlem paleozoiku
JeAtedąkóho poholi. Casopis pro miner. a geol., 9, p. 27-35, ~. l. Praha.
OHOROWSKA Mo (1974) - Dewon górny okolic Kłodzka w św!eUe wYni1t6wbadań
konodontowych. Arch. Oddz. Dol. -Inst. Geol. (maszynopis). Wrocław
CHOROWSKA Mo (1975) - UtworY dewonu górnego i karbonu dolnego na połu
dniowym obszarze Gór Kaczawskich. Prz. geol. Z3, p. 128, nr 3. Warszawa.
GIERWIELANIEC J. (1956) - Booowa geologiczna północnej okolicy Lubomierza.
BiuI. Inst. GeoI., .106, p. 61-92. Warszawa.
GLENISTER B. F., KLAPPER G. (1966) - Upper Devonian Conodonts !ram the
Canning BaBin, Western Australia. J. Paleont., 41, p. 777-842, nr 4. Menasha.
GORCŹYCA-SK:AŁA J. (1967) Edkambr i starszy paoleozoik południowej cZf:iici
Gór Kaczawskich w 0łr0llcy Pilchowic-Zapory i Wlenia. PrZi!w. XL Zjazdu
Pol. Tow. Geol., p. 1'11-173. Warszawa.
GUNIA T. (1967) '- CambrotrllP4 (Tabulata) z metamorlilru Sudetów Zachodnich.
Rocz. Pol. Tow. Geol., 3f,p. 417-428, nr 3. Kraków.
HASS W. H. (1959) - Conoch}n'ts from the Chappel IJmestooe of ' Texas. U. S.
Geol. Sury. Prof. Paper 294-J, p. 365-399. Washington.
JAEGER lL (1964) - Monograptus herc1fllicu8 in den Wes1:sudeten und das Alter der
We5tsudeten - Hauptfaltung. Geologie, cz. 1 i 2, 13, nr 3. Berlin.
~~~SKI J. (1970) - Neue · Ergebo.i!sse im Westlichen Teil des Block przed. sudecki GeOlogie u. Paliiont., 15, p. 305-313, nr 3. Berlin.
itANIEWSKA A. (1974) - Metody badań mikropa.leoo.tologiczon.ych w płytkach cienkich. Kwart. geol. 18, p. 905, nr 4. Warszawa.
KOLIBA J. (14129) - Svrchn! devon v pohofi jeAtMskem. Vestnik 'OUG, 5, p. 286292. Praha.
KSIĄżKIEWICZ M., OBERC J., POŻARYSKI W. (1974) Mapa Tektoniczna
Polski. Załącznik do "Budowy geologicznej Polski". Tektonika. ł, cz. 2. Wyd.
.
Geol. Warszawa.
MALKOVSKY M, i in. (1974) - Geologie ces~ kfidove panve a jejiho podlo!!.
OOG. Praha.
MAZUR J. K. (1956) - Szczegółowa mapa geologkzna Sudetów, ark. Gryfów Sl.
Wyd. Geol. Warszawa.
'
OBERC J. (1972) - B1l1łowa geologiczna Polski. Tektonika. ~ cz. 2, SUdety l obszary przyległe. Wyd. Geol. Warszawa.
TEISSEYRE lL (1967) - N'ajwainiejsze zagadnienia geologii podstawowej w Górach
Kaczawskich. Przew. XL Zjazdu Pol. Tow. Geol. p. 2~t Warszawa.
URBANEK Z., BARANOWSKI Z., HAYDUKIEWICZ A. (1975) - Geologiczne konsekwencje wystf:powania dewońskich konodontów w metamorfiku Gór Kaczawskich. Geol. Sudetica, lO, nr l. Wrocław.
WOLSKA Z. (1967) - Górnodewońskie konodonty z południowo-zachodniego regionu Gór Swiętokrzyskich. Acta paleonrt. pOl., 12. p. 365-435, Dl' 4. Warszawa.
ZIEGLER W. (1958) Couodontenfeinstratigraphfsche Untersuchungen ' an der

ve

Streszczenie
Grenze Mitteldevon/Oberdevon und in der Adorf-Stufe. Notizbl Hess. L.-A.
Bodenforsch., z. 87, p. 7-77. Wiesbaden.
ZIEGLER W. (11962) - Taxonomie und Phylogenle Oberdevonischer Conodonten
und ihre stratig.raphdsC'he Bedeutung Abh. Hess. L.-A. Bodlenforsch., z. 38,
p. 166. Wiesbaden.

MapBll

XOPOBCKA, JIemeK

CAB~KH

o 3AJ1E1'AHmI METAMONH30BAHlILIX nopo,n BEPXHEI'O,lJ,EBÓHA
Ił HIDlQłEI'O

KAPOOHA B KAlJABCKHX rOPAX

Pe:noMe

B

.'.lKOHCHBaX OKOJIO rplol4loBa

CJ.n&rcKoro ('38ua mm l l 'I8C'I'J. Ka'llUlCKllX rop,I)Br. 1) OTMe'łeHO

38JlCI'IIlIHe JroHO,ll;OHT B lI3BeC'I'HlIDX, EOTOp:we ,11;0 CłIX nop C'IJl'l'aJJHCJ. EeM6pHiłcxHMH. 0ca,D;0'llWl

tepHll, CO.D;ep~ 3TH

l!3IIeCI'lIJIDI COCTOJlT B3: 1 - rJIJlllHCTYX B IIClC'łllBIfCl'HX MeC'l'a.CJUlBQeB,
I)BJJ1DlTOB B '1eplWX yrJIllC1NX MeTIlCJIllBQeJł, 3 - cepJ.1X B3BeC1'llo:OB, 4 - cephIX e)lllIJIBTOB ' H 3CllCm.IX Meracna.Hll;eB, S - ,ll1IlI.6a30BIaIX :MeTaTYc)oB (c)Br. 2, 3, 4).
Ha OCHOBamm KOHO,ll;OJlT B upe,D;CJI8X B3BeCTJllDl:OB JIhJ,D;eJleH lIIÓ!.mdI: c)aMeR, ropB3OJlT Cheiloceras HlIB Platyclymenia - ton,ll;o toIV, a TUlI[C no xpaItHeJI: Mepe BhlCJIIlU[ 'IaC1'L HJr.ItHero TYPBeR, Bepxm:e 3BeHO s:pyca GattendDrfia - cuI, rOpB30BT Siphonotklla - trJanguJus trianguJus.
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BII,D;ll

n03BOJlimo C'lIl'I'Il1ą, 'ITO 'lepHhIe MeT8.CJI&BQhI, 3aJIeraIOII{He

c6JIB'l1reBlL (MeJI-

H lICe 3TH iIopoAhI BB'ItIICIIIIHO' CMJI1'LI B ~m.

OICpeCl'HOCTJIX .'.lKOJK:IIH 3IIJlel'IlIOT CTpaTBI'Pac)B'JeCEHe 3BCIIWI, Be OTIIm'IeHHJde ,11;0 CHX

uop B Ka'I8BCIaIX ropax
:EaBJDeitcs: B

(BePxmdl: ~H B lIHlI1I:d: xapOOH), ~BYIOunre o DPO,II;OJI-

3aJJl!T(HJ.JX Cy,D;eTax, DO xpa.:Ibrmł

:Mepe BEJIIO'llłTCJIhHO TJ.O BltlIIm:ro TYpHeR reOCBH-

KJllIH8JlLHotł (mBmenOTJ.06Ho:lt ~.

PaCCMOTpeHHU cepBll JIIlTOJIOI'B'IeCIH B CTpa1'BI'P&cłlB1fec.EB nOXOlEll Ha cepHIO H'l OXPCCT-.
BOCTeJI: IOrpaBhI
Da'leM

(IICCP)

Ha EmTe,D;CXOM H8I'Ophll, OIIHCaHIIYIO

H.

KOJIHXOM

(1929)

H

H. XJIy-

(1964).

)J;ou3a'l'CJIEoC'l'BO Ha.JIB'mlI HIIlDIm'O TYpHeJI B

JIBJIeIDI:it ~TPoc)H3Ma Ha TeppJlTOpHH

Ka'lllllCXHX ropax,

,D;eIIpeCCHH C&Be6o~

B KOMDJIcxce C 8.HBJIH30M

Cpe,D;HeCy,Ae'1'CXoit BIIIWIHLI

H BOCTo'łHhIX CyP.er,D03BOJIJICT DO,II;'IepB:Hyr& 60Jibmoe 3Ba"lClDle aaccaycxo:lt c)a3hI B TeIITOHH'lecJ:0M pa3BJlTHH CyTJ.eT.
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ON TB~' OCCURRENCE OF METAMORPBOZED UPPER DEVONIAN
AND'LOWER CARBONIFEROUS ROCKS IN THE KACZAW8KIE
MOUNTAINS

sumni.at;y
At RZllsiny near Gryf6w SIIlSki (western part of, the KaczawSKle Mountains Fig. 1) 'conodonts have been found in limestones hitherto regarded as Cambrian.
The sedimentary series containing these limestones is composed of: 1 - clay and'
sandy metashales, 2 - grey phyllites and black carbonaceous metashales, 3 - grey
limestones, 4 - grey phyllites and green metashales, 5 - diabasic metatuffs
(Figs. 2, 3, 4) ..
On the basis Of conodonts the following divisions have 'been str'atigraphicaliy
documented within the limestones: the lower Famennian, the Cheiioceras and possibly Platyclymenia zone - toll - toIV and at least the upper portion of , the
Lower Tournaisian, the upper member of the Gattendofia zone ~ cul, the Siphono-deUa - tnangulus tTWngulU8 zone. On the account of the presence of the species '
Anct/Todella bucke1lensis S tau f fer in the str~tigraphically lowest Famennian
limestone beds, the black ' metashales underlying these limestones have been classified int.o the FraS'nian.
:. :
All the rocks 'of' RzElsiny show a simfiiar grade of metamo.rphism (the lo.w ept
zone) and are intensely folded.
Thus the presence of stratigraphic divisions (Upper Devonian and Lower Carboniferous) so far unknown in the Kacza~kie Mountail,lS points to the continuation
.of geosynclinal flysch-like dePosition in the Western Sudetes mountains at least
through the Tournaisian.
Lithological and stratigraphic analogies exiSt between the rOCk series ' considered and that of the Jitrava area (the J~ted ' foothllis,' Czechoslovakia) described
by J. 'Koliha (1929) and I. chlupa~ (1964).
The occurrence of the Lower Tournaisian in the Kaczawskie Mountains combined with the stUdies of diastrophism in the Swiebodzice depression, Intra-Sudetic'
'trough and East Sudetes mountains indicate the majorstgnificance of the Nassau
phase for the tectonic development of the Sudetes mountains.

TABLICA I
Fig. 1 a, b. AncllrodeUa buckllensis S tau f fer
Pr6bka (sample) 11.11
Fig. 2 a-d. GnathoduB? sp.
:Pr6bka (sample) 5
Fig. 3 a, b. Hindeodella sp. 1
Pr6bka (sample) 9/5
Fig. 4 a, b. HindeodeUa sp. 2
Pr6bka (sample) 11/1

