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(w grankach Polski) rozległej formy synklinoralnej, znanej
nazwą depresji lub niecki śródsudeickiej. Jednostka ta położona jest
w
północno-wschodniej części masywu czeskiego, w strefie intensywnej tektogenezy waryscyjs'kiej. Wypełniają ją utwory karbonu,
triasu i kredy górnej, w otoczeniu zaś występują różnowiekowe,.
starsze od karbonu jiednostk'i strukturalne Sudetów (por. fig. 1).
Osady silezu występujące w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym zdeponowane zostały po głównych deformacjach tektonicznych i noszą cechy
utworów typu molasowelgo. Wykształcone są w facji lądowej i charakteryzują się ~naczną zmiennością miąższości, a także zróżnicowaniem litologicznym, zaznaczającym się zarówno w kierunku poziomym jak i pionowym. Ta specy,fika regionu uwarunkowana jest zróżnicowaniem podłoża
na szereg sztywnych bloków, wykazujących dość znaczną ruchliwość
w okresie karbonu. Bloki te były przemieszczane względem
siebie głównie w kierunku pionowym, warunkując w ten sposób powstawanie lokalnYIch niecek akumułacyjnych w partiach obniżonych. Niecki
te powstawały w różnym ·czasie i rozwijały się częściowo niezależnie od
siebie
Teisseyre, 1958; A. Grocholski, 1965).
Duża zmi,enność osadów, liczne luki stratygrafkzne i ubóstwo lub
brak skamieniałości w wyższych partiach profilu sprawiły, że do badań
nad stratygra'fią silezu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym stosuje się
nie
kryteria paleontologiczne, lecz także i litologiczne, a ostatnio
coraz częściej sedymentologkzne. Wyniki tych badań opublikowane
w
ostatnich kilkunastu la t przyczyniły się do znacznego postępu
o stratygrafii sUezu. Z drugiej jednak strony wnioski, jakie wyciągano na podstawie 'szczegółowych badań, nie zawsze są w pełni uzasadnione - obserw'acj e ograniczone są często do niewielkiego wycinka terenu, wnioski zaś odnoszą się do ,całej jednostki. Sporo trudności nastręcza
też wyszukanie wyników badań rozproszonych w różnych wydawnictwach
fachowych.
Kwa,rtalnik Geologiczny, t. 118, iilr l, 1974 r.
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Fig. 1. Szkk geol.l:og,iczny Do!lQ1lośJąlsk1ieg:o Zagłębia W ęgloweglO
Geologiical sketch of Ithe LIOIWer Si;lesian Go,al Haslin
J e id n o IS It k i o t ,ac z ,a ją 'C e: 1 - gnejsy SOIWI1ch Gór - archai,k, a - mJl1loniJty i kat.akla'zyty - pale'ozoiik; 2 - łUlpki metamorficzne d. ginejsy okrywy KarrROnoSZy.pro'terozoik-sltarszy pale,ozoik; 3
łUlpki ImetalmorfikiU kłoldzlde,gio - sltlars'zy paleoz.oIk;
4 - glabra i diaha'zy 'wału kłodzlkieg;o - starszy paleozoik; 5 - ,os,ady Gór [BardizkiChsylur dewon, !dolny karbon; 6 - osady de\pr'esljii Świ'e\bodizic - górny dewon - dolny
k,a'r:hón; 7 - gra,r.uit,oidy .K:ar'lmnoszy
karbon; o s a d y i s kał y w u l k a n ie z n e
n i e c ik i Ś r ó id s u d ec k [ ej: 8 - zleipieńce i szarogłazy
kulm 'ląidowy, warstwy
z M.ar'ciS'zowa - górny turnej - dolny i środkowy wiz,en; 9 - ,zlepieńce, .szaJ"oglazy
i mułowce - kuwm del'towy - gÓ!rlny wizen; 10 zlepieńce, pilaskowc'e i mułowce
z pOikładami węgla - wall'stwy wałbrzyskie - dolny Inamur A; 11 - ,pi.askowce i zlepieńce warstwy zPr,zedwojo'Wla - doLny nalffiur B; 12 - zJ:epieńce i piasik,owce wars'twy białokamireńlskrie - llaIDur [B-C; 1~ - piask,owce i mułowce z pokładami
węgla WiarsJtwy ,ilacllersikie dotLne - westfal A i doLny B; 14
piaskowce d. zlepień·ce warstwy żaiClarrlskie gór/ne - westćl'a'l: górny B, C li D, ,a - zJepi'eńce, piaskow,ce 'i ,czerWOJne nowce - wa1rstwy z iGlinika - westfal: górny B, C i D; 15 - pi,askowce i zle1pień.ce - warstwy żac'lerlsk,ie nierozldzielolue - we'stfa'l; 116 - skały wulkaniczne nieokreśl,onelgo wielku; 17 - skiały wulkaniczne .górnoka·r>bońskie - westfal:
gÓlrny B - D: 18 - zlepieńce i Ipiask:owoe wars'trw z LUdwikowic i 'z Unisławia - stefam; 19 - iłowce, :mułol'\Jv,ee, Ipiaskorwce i 'zl,eipieńlce - :auctun; 20 - uskoki stwierdzone
i przypuszczalne; 2'1 - Istalnowiska z f,aumą dolnokarbońską; 212 - s,t.ar!1Jowisika z Canip-

teris conjerta B r o n g n.
S u r .r o u n d i n g u n i t s: 1 -

the iSowie Góry gneisses - Archra'ean, a - mylonites and cataclasites - P,alaeoz.oic; 2 - me:tamollphic s.chi,sts and g,neisses of the
Kark,olno:sZ!e oove,r
Broteroz:od. c - Older Palaeoz,01'c; 3 - schistsof. the Kłodz:ko metamor,phicum - 01der IParlaeO'zoic; 4 - gahb,rros and diahases oi the :Kłodzko swell OJ,cterPaleozoic; 5
deposits of the Ha,rdo Moun,tains - Silur,i,aln, Devonian, Lower
Carbo:niferous; 6 - delposits of the :Świebodzi-ce de,pression - Uipper Devonian
LoWer iCa,riboniferous; 7 - granitouds of the K,arko,uosz'e Mtls. - Oa,rrhonif.e:rlous; d e p os i t s .and v o ł c a n i c r oc k s
f t h e :I n t [' 'a-18 u d e t i c B a s i n: 8
c«)nglomerlates and greywacikes - crontimental 'Culm, the rBeds from (M;a:rrCisizów - Upper
Tourna'is:ian and Midrdle Visean; 9 - c onglomerlaltes , gr'eywaekes and siltst,ones de1t.ic Culm - u'Plper Visean; 10 - ,conglorme:ra-tes, sanasltones and sHtstones with
coa'l me,asures - the W'ałbrzY'Ch Beds
'Lower Nalmuruan A; 11 - Slandstones and
conglolme:r,ates - Beds from iPlrz.edwojów - Lower Namur!i.an H; 12 - clo nglome.rates
and s:andsitones - tne Biały :K'amień Beds - Namuri,an B-C; 13 - sal!1Jdstones and
siltstones wlth cloal mea!sur'e,s - Lower Z'aclle.r Beds - Wesltph,alian A and Lower
WesitlP'haJi,an B; 14 - rsar.udstomes ,and cong10mer,art;es - Uppe:r Zae,ler Beds - Westphalia,n: UiPper B, C, and :D, a - conglomeraJtes, salndstones and 'red ,oLaystOln,
_
Beds f,rom Glinik - 'Wesrtjphaliam: Uippe:r B, 'Caud D; 15 - sandstones land 'con,. 0merates - non subd'ivided Zacler Beds - W'estipharlialn: 1:6 vo.Jc,anic rociks' of
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W tej sytuacji celowe wydaj e się dokonanie krytycznego przeglądu
naj nowszych osiągnięć, skonfrontowanie ich ze sobą, a także z obserwacjami autora i wynikami badań geologów czeskich. Celem niniejszego artykułu jest skonstruowanie takiego profilu karbonu górnego w Sudetach
Środkowych, który uwzględniałby najnowsze osiągnięcia, a zarazem ujawniał istniejące jeszeze luki w zakresie dokumentacji stratygraficznej.
STRATYGRAFIA MAKROFLORYSTYCZNA
Badania nad makroflorą karbońską mają bardzo stare tradycje w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Wystarczy wspomnieć, że właśnie tu po
raz pierwszy w 1849 r. zauważono różnicę pomiędzy zespołami gatunków
dolno- i górnonamurskich, znaną również z innych zagłębi węglowych
i określoną jako "skok florystyczny". Nie będzielny jednak sięgać tak daleko w przeszłość i jako podst'awę do dalszych rozważań przyjlTIiemy opracowanie \ 71l. Gothana i W. Groppa z 1933 r. Dokonano w nim przeglądu
zespołów florystycznych z kilkunastu stanowisk w obrębie Dolnośląskiego
Zagłębia Węglowego. Przeprowadzono też po raz pierwiszy
paralelizację makroflorystyczną pomiędzy pro:filami z rejonu Nowej Rudy
Wałbrzycha. W wyniku oznaczeń 'makroflory W. Gothan wyróżniane na
Dolnym Śląsku warstwy przyporządkował odpowiednim piętron1 podziału
herleńskiego z 1927 r. Przedstawił on wraz z W. Groppem następujący
schemat 'stratygraficzny (w nawiasie podano aktualnie obowiązujące
nazwy):
Stefan: warstwy ottweiler:skie (warstwy z Glinika).
Westfal B górny i westfal C: nie rozpoznano na skutek ubóstwa skamieniałości.

Westfal B: seria stropowa, grupa (pokładów) górna (warstwy żacIer
skie).
Westfal A: seria stropowa, grupa dolna (warstwy żacIerskie oraz górna
część waTlstw ibiałokamieńskich).
Namul': warstwy białoka'mieńskie oddzielone dyskordancją i luką od
niżej leżących utworów określonych jako seria spągowa (warstwy wał
brzyskie).
Dyskordancja.
Wizen: osady kulmu.
Warstwy wałbrzyskie według cytowanych wyżej autorów odpowiadają
dolnemu namurowi. Nie uzasadnili oni jednak w sensie biostratygraficznym pozycji "warstw ottweilerskich", przewidzieH natomiast możliwość
rozpoznania osadów wyższego westfalu na pograniczu warstw żacIerskich
i tzw. "warstw ottweilerskich".
W cztery lata później W. Gothan i K. Fricke (1937) zwra'cają uwagę
na fakt, że w pokładzie 1 (wówczas Ernestyna
Amalia), występującynl

undetermi,ned age; 17
Upper CarboillliferoulS volc,an'ic rocks - Westphalialn: Upper
B-D; 18 -cong1omeralt,es and sainds1trones od: the Beds from Liuclwikowice atlld Unisław
- Stephanian; 19 - day:stones, silt,s'J;.ones, sandS'tones, and congJ:ome:r,at'es - Autuni'an; 20
ascertaJned and sUipposed faults; 211 - sites of the LOIWer Ca'rboniferollls
fauna; 22 - sites wi.th CaUipteris conferta B it' o n g n.
5
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w pobliżu stropu waTstw żacIerskich, stwierdzono florę westfalu B. Leżą
cy wyżej, już w obrębie "warstw ottweilerskich", poziom z Kami'Onki
(wówczas Vogelhecke) zawiera !florę nie młodszą niż westfal C.
Wracaj ąe do przedstawionego wyżej schematu należy zwrócić uwagę
na "dyskordancję i lukę" wyróżnianą na granicywar:stw białokamieńskich
i wałbrzyskirch oraz na "dyskordancję" na granicy warstw wałbrzyskieh
i osadów dolnego karbonu. Autorzy 'Omawianego opracowania pisząc
o "dyskordancji" mają zapewne na myśli niezgodność kątową. Jeżeli na
granicy na muru 'i wizenu przyjmują dyskordancję, ale nie wspominają
o luce (stratygraficznej), to można sądzić, że luka ta jest nieznaczna.
Domysł ten potwierdza m. in. J. Kuchciński (1964), który wskazuje na
bliskie pokrewień'stwo flor wizenu i namUTU na omawianym terenie i wyciąga stąd wniosek '0 krótkotrwałości fazy sudeckiej i niewielkich zmianach paleogeograficznych przez nią wywołanych.
Do
innych wniosków prowadzi J. Kuchcińskiego porównanie
makroflorystycznych warstw wałbrzyskich i białokamieński'ch.
j,est tak znaczna, że autor ten pisze 'O prawie
ich odrębności. Zaledwie dwa gatunki karbońskie są wspólne.
Jednak pamiętać, że porównywany jest zespół florystyczny całych warstw
wałbrzyskich z ubogą florą 'towarzyszącą pokładowi
występującemu
w wyższej części profilu warstw białokamieńskich. Cały kompleks osadów poniżej pokładu 49, osiągający miąższość 'Około 200 m, jest praktycz·~
nIe rzecz biorąc płonny pod względem makroflorystyczym.
Wyniki badań W. Go'thana i W. Groppa (1933) posłużyły autorom czeskim (F. Nemejc, J. Setlik, 1950) do przeprowadzenia paralelizacji stratygraficznej osadów silezu rejonu ZacIera z analogicznymi 'Osadami niecki wałbrzyskiej. Wyniki tych prac były zaskakujące. Stwierdzono mianowicie, ż,e obie grupy pokładów (dolna i górna) w porównywanych rejonach nie odpowiadaj ą sbbie. W rej onie Zadera bowi'em obie grupy pokładów należą do westfalu
podczas gdy na Dolnym Śląsku grupa górna
pokładów razem z tzw. płonnym środkiem należy już do westfalu B.
S. Z. Stopa (1957) stwierdza, że flora znaleziona przez niego w warstwach bialokamieńskich wykazuje te same gatunki co flora górnej części
warstw rudzkich sensu stricto z terenu GÓ'rnego Śląska, flora zaś dolnych
warstw żac1erskich, to flora dolnych warstw załęskich. W tej samej pracy
warstwy wałbrzyskie, a raczej ich zespół makroflorystyczny przyrównywany jest do zespołów warstw pietrzkawickich i d'Olnej części warstw
gruszowskich (niższa ·częŚć na'muru A).
Powyżej warstw żaclerskich i powyżej pozomiu z Kamionki pierwszy
zespół florystyczny pozwalający na określenie wieku pojawia się dopiero
w obrębie tzw. łupków antrakozjowych. W starszej literaturze (E. Dathe,
1904; E. Dathe, G. Berg, 1910) łupki te zaliczano do permu - dolne warstwy kuzelskie. Według nowszych poglądów (K. Dziedzic, 1961) omawiane
łupki stanowią zamknięcie pierwszego cyklu sedymentacyjnego dolnego
czerwonego spągowca. Zdaniem K. Augustyniaka i A. Grocholskiego (1968)
łupki antrakozjowe stanowią najwyższe ogniwo sedymentacyjne stefań
skich warstw z Ludwikowic. Obecność makroflory, a wśród niej Callipteris conferta przesądza o permskim wieku tych łupków.
Przechodząc do zwięzłej oceny wyników badań makrof'lorystycznych
stwierdzić można co następuj e:
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1. Udokumentowano: warstwy wałbrzyskie jako dolny namur, warstwy białokamieńskie (od pokładu 50 w górę) jako najwyższy nan1ur po
dolny wes'tfal A i warstwy żaclerskie jako westfal A i B.
2. W dolnej 'części w:arstw okr,eślanych jakio "ottweilerskie" wykazano obecność flory nie młodszej niż westfal C.
3. Zespoły flor wizenu i namuru 'wskazują na ich bliskie pokrewień
stwo.
4. Zespoły florysty'czne warstw wałbrzyskich i białokamieńskich (pokład
różnią się w sposób zasadniczy.

BADANIA MAKROFAUNISTYCZNE
Makrofauna nie ma znaczenia dla podziału stratygraficznego silezu
w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. 'Trzeba jednak poświęcić jej nieco
uwagi, a to dlatego, że na jej podstawie określono wiek osadów leżących
niżej oraz próbowano określić wiek osadów występujących bezpośrednio
w stropie górnego karbonu. Wyniki badań nad makrofauną streścić można
następuj ąco :
1. Morska fauna wiz.eńska występująca poniżej warstw wałbrzyskich
wskazuje na podpoziomy od Goa po niższą część GoB (H. Żakowa, 1958,
1960, 1963).
2. Brak jest fauny odpowiadającej najwyższym podpoziomom górnego
wizenu.
3. Pomiędzy stanowiskami z fauną w warstwach ze Starego Zdroju
a spągiem warstw wałbrzyskich występuje płonny pod względem makrofaunistycznym ze'spół warstw z J abłowa, o miąższości od kilkunastu do
200 m.
4. Nad osada'mi silezu leżą łupkd antrakozjow,e zawierające szczątki
małżów słodkowodnych Antraconaia prolifera (Wat s 10 n) obok odcisków Callipteri,s conferta B T o n g n.
WYNIKI BADAŃ PALINOLOGICZNYCH
Badania palinologiczne rozpoczęto w Dolnośląskim Zagłębiu W ęglo
wym stosunkowo późno, bo dopiero po 1955 r. Prowadzono je równolegle
w rejonie wałbrzyskim i ,noworudzkim.
Badania sporowe warstw wałbrzyskich w niecce wałbrzyskiej ograniczono jedynie do megaspor. Prowadzono je pod kątem widzenia możli
wości zastosowania .spektrów sporawych do korelacji pokładów lub grup
podkładów. T. Górecka (1962 a i b) pisze o megasporowych diagramach
wzorcowych dla pokładów 72 i 78 warstw wałbrzyskich, warstwy te zaś
zalicza do dolnego namuru A. Stwierdza, w odniesieniu do pokładów
72 i 73, iż występuje tu zespół mega:spor z gatunkami przewodnimi dla
dolnego namuru A. Reprezentowane są Itu także formy znane z wizenu
i naj starszych poziomów namuru A. Autorka ta ustala ponadto, że w niecce wałbrzyskiej wyższy na mur A nie jest palinologicznie udokumentowany (T. Górecka, 1962a).
W innej pracy T. Górecka (1962b) dokonuj'e podziału stratygraficznego
warstw białokamieńskich. Zagadnieniem tym zajmuje się jednak szerzej
w opracowaniu z 1969 (a) r. Na uwagę zasługują tu wnioski dotJlczące
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granicy warstw wałbrzyskich i białokamieńskich. Autorka stwierdza, że
utwory mułowcowo-ilaste odsłonięte 'w dzielnicy Wałbrzycha Biały Kamień, na granicy warstw wałbrzyskich z warstwami hiałokamieńskimi,
zawierają har!dzo ciekawy, lecz trudny do zinterpretowania zespół sporowy. T. Gór,ecka sądzi, że mamy tu do czynienia z niższym namurem B,
a rozpoznany 'zespół sporowy przyrównuje do inwentarza sporowego
warstw siodłowych z Górnego Śląska, ściślej mówiąc do strefy mikrosporowej N8, charakterystycznej dla pokładu Prokop - nr 510. Podobne zespoły autorka ta stwierdziła w węglach i mułowcach występujących w dolnej części warstw białokamieńskich w rejonie Wałbrzycha, a także w warstwach z Przedwojowa w okolicy Ka'miennej Góry (por. fig. 1).
Wyżej w obrębie warstw białokamieńskich w pokładzie 50 lub
w odpowiadających mu iłowcach - występuje zespół spor wskazujący
na poziom przejściowy między ogniwem namurskim a westfalskin1. Jest
to, jak stwieTdza autorka, zespół z pogranicza namuru B/C.
Następny, wyższy pozi'om sporowy towarzyszący pokładowi 49 jest 'według T. Góreckiej zdecydowanie odrębny w stosunku do zespołu
z pokładu 50 i zaszeregowany został do westfalu. Badania mikroflorystyczne nie potwierdziły tzw. "skoku florystycznego" ,między dolnym
i górnym namurem, a przecież skok ten ujawnił się przy porównaniu
zespołów makroflorystycznychwarstw wałbrzyskich i pokładu 49, który
również pod względem palinologicznym różni się zdecydowanie od niżej
leżących.

Na podstawie przytoczonych wyników badań palinologicznych T. Górecka rozszerza zakres pojęcia "warstwy wałbrzyskie" o warstwy z Przedwojowa i o drohnoklastyczne utwory (dolny namur B) występujące mię
dzy zlepieńca'mi warstw białokamieńskich a typowymi warstwami wał
brzyskimi (dolny namur A). Te drobnoklastyczne utwory, zdaniem cytowanej autorki, zazębiają się z piaskowcami i małej miąższości ławicami
zlepieńców warstw białokamieńskich. Wyciąga ona stąd wniosek o ciągło
ści sedymentacji, a zatem i ciągłości profilu stratygraficznego od dolnego
na'muru A po westfal włączni'e. Jeżeli pominiemy 'chwilowo aspekt sedymentologiczny 'zagadnienia, to trzeba tu 'zwrócić uwagę na sprawę istotną
z punktu widzenia biostratygrafii. Jak dotąd brak jest charakterystyki
mikrosporowej warstw wałbrzyskich w niecce wałbrzyskiej, a zwłaszcza
najwyższych pokładów nr 53-55. W tej sytuacji teza o ciągłości profilu straty!graficznego od dolnego na:muru A po westfal nie jest w pełni
udowodniona zwłaszcza, że wy'ŻJszy namur A w niecce wałbrzyskiej nadal
nie jest paHnologicznie udokumentowany.
Badania palinologiczne warstw wałbrzyskich w rejonie N owej Rudy
wykonała H. Krawczyńska-Gro1cholska '(1966). Badania te, uw'zględrriające
zarówno mega- jak i mikrospory, wskazują, że również i w tym rejonie
cały prawie profil warstw wałbrzyskich, łącznie ze wszystkimi pokładami
węgla kopalni Bolesław w niecce Woliborza, mieści się w granicach niż
szego namuru A. Stwierdzone tu zespoły sporowe nawiązują do zespołów
warstw brzeżnych na Górnym Śląsku. H. Krawczyńska-Grocholska przyrównuje je do zespołów opisanych przez A. Jachowicza (1959) z Kozłowej
Góry (warstwy gruszowskie górne). Odrębną pozycję stratygraficzną zajmuje zespół sporowy stwierdzony w naj dalej ku NW wysuniętym punkcie badane:g.o 'obszaru, a mianowicie na górze Lirnik koło miejscowości
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Pniaki. Występują tu spory odpowiadające górnemu namurowi A, nie
stwierdzono. jednak na górze Lirnik niższej części profilu warstw wał
brzyskich. Jednym z ważniej'szych wniosków wynikających z badań palinol'Ogiczn)l1ch nad stratygrafią warstw wałbrzyskich w rejonie noworudzkim jest stwierdzenie, iż warstwy Ibiałkamieńskie leżą tu na różnych
poziomach namuru A. Wiek warstw białokamieńskich nie został tu jednak określony palinologicznie.
Badania palinologiczne warstw żaclerskich w niecce wałbrzyskiej nie
przyniosły godnych uwagi rezultatów (T. Górecka, 1972). Jedynie na
w'schód od Wałbrzycha, wśród piaskowców i tufów wulkanicznych stwierdzono zespół 'spor, który autorka ta uznała za charakterystyczny dla
wyższego w'estfalu, reprezentujący, być może, westfal D (A. Grocholski,
1965).
W otworach wiertniczych w obrębie wypiętrzenia Ścinawki w osadach
o cechach warstw żac1erskich stwierdzono zespół spor i pyłków wskazujący na pogranicze w·estfalu B/C. T. Górecka (1961), która dokonała oznaczeń, uważa, że według A. Jachowicza (1958) jest to odpowiednik ogniwa

C;

(Ci-C~).

W otworze wiertniczym Rybno rozpoznano trzy różnowiekowe zespoły
spor i pyłków (T. Górecka, 1969b). W niższej 'części profilu wśród osadów
o cechach warstw żac1erskich występują spory i pyłki charakterystyczne
dla niższegowestfaIu (A, B). Wyżej, w warstwach z Glinika, stwie:vdzono
zespół z pogranicza westfalu i stefanu. Ponieważ ostatnio żywo dyskutowana jest kwestia wyróżnienia odrębnego piętra -- kantabru (Cantabrien)
na granicy westfailu i stefanu (A. Borouz, H. Gras, R. H. Wagner, 1970),
pozwolę sobie przytoczyć pełną 'listę spor stwierdzonych przez T. Górecką: SpoTonites unionus H D r s t, Calamospor'a saariana B h a r d w., CyclogranispoTites micTorugosus (L 'O o s e) S. W. et B., C. minutus
B h a r d w., C. pressoides P Q t. et K r., Micror'eticulatisporites nobilis
(W i c h e r) K n o x, Anulatisporites anulatus L o o s e, Laevigatosporites
vulgaris I b r., L. medius K 'OlS., L. minimus (W i l s. et C o e) S. W.et B.,
L. desmoinesensis W i l s. e1t C 'o e, Speciosisporites sp., Torispora sp., Endosporites zonalis (L 'O o s e)K na x, Florinites pumicosus (I b r.) S. W.
et B., F. mediapudens (L Q. o IS e) ,p ot. elt K r.
Niezbyt liczna frekwencja rodzaju Torispora oraz Speciososporites nasuwa T. Góreckiej przypuszczenie, że mamy tu do czynienia z najstarszyln
poziomem stefanu, będącym, być może, strefą przejściową do górnego
westfalu D. Z drugiej jednak strony zespół ten jest różny 'Od tego, jaki
stwierdzono w górnej części piętra kantalbryjskiego w Asturii (R. H. Wagner, D. G. Jones, E. Spinner, C. H. T. Wagner-Gen'ti'sh, 1970). A więc
m'Oże to być jeszcze westfal.
W najwyższej części profilu otworu wiertniczego Rybno, w obrębie
tzw. pierwszego poziomu łupków antrakozjowych T. Górecka (1969b) rozpoznała zespół spor o cechach przejściowych ,od stefanu do permu, który
zdecydo\vała się Jednak zaliczyć do stefanu.
W łupkach antrakozjowych odsłoniętych w miejscowości Unisław, na
południe o.d Wałbrzycha, J. Jerzykiewicz (1973) stwierdziła zespół mikroflorystyczny typowy dla autuno-stefanu, a więc dla strefy przejściowej
w sensie mikro1lorystycznym (D. C. Bhardwaj, B. S. Venkatachala, 1957),
która to strefa zaczyna się w stefanie i ciągnie po naj niższy autun. Z dru-
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giej strony wiadomo (E. Dathe, C. Berg, 1910), że w omawianych warstwach znaleziono w tym samym odsłonięciu szereg gatunków makroflory, a. wśród nkh Callipteris conferta B r o n g n., która to forma zgodnie z konwencją herleńską przesądz'a o permskim wieku omawianych
utworów. Podobne zespoły :spor i pyłków stwierdziła J. Jerzykiewicz
w łupkach antrakozjowych w rejonie Nowej Rudy, gdzie również notowane są wystąpienia Callipteris conferta {E. Dathe, 1904).
Strefa przejściowa wyróżniana jest zarówno na zachodzie Europy,
gdzie np. w Zagłębiu St. Etiennewydzielany jest autuno-stefan jako odrębne piętro, jak i na wschodzie -- w Zagłębiu Donteckim. Autorzy radzieccy A. K. Szczegolew, K. 1.Inosowa, L. W. Makridina i E. G. Szwarcman (1970) oraz K. 1. Inosowa i E. G. Szwarcman (1970) piszą o dwóch
granicach palinologicznych. Niższa z nich przebiega w serii isajewskiej,
w wapieniu N4 (stefan) i wyraża się m. in. gwałtowną redukcją ilościo
wą rodzaju Lycospora. Granica wyższa przebiega już w obrębie osadów
permu w górnej części serii kartamyszskiej w zonie Q7-Q8. Ma ona wyż
szą rangę niż pierwsza z wymienionych i charakteryzuj e się masowym
rozwojem szpilkowych. Tak więc zdaniem cytowanych autorów granicę
karbon-perm na'leżałoby przesunąć powyżej obecnie obowiązującej granicy umownej.
Przechodząc do rekapitulacji wyników badań palinolrogicznych można
stwl,erdzić co następuje:
1. Udokumentowano na podstawie megaspor w niecce
a m'ega- i mikrospor w rejonie Nowej Rudy dolny namur
on węglonośne warstwy wałbrzyskie.
2. Wyższy namur A pazanO' datychczas jedynie wrejanie
w pabliżu miejscowości Pniaki; nie stwierdzona tu jednak
3. Dolny namur B rozpoznano w nieoce wałbrzyskiej oraz na NW od
w
warstw białokamieńskich.
4. Wobec
charakterystyki mikrosporowej najwyższych
warstw wałbrzyskich (nr 53-55) i
dowodów na istnienie
nalTIuru A w niecce wałbrzyskiej i na NW od niej, teza o CH!giOSi~l
stratygraficznego od dolnego namuru po westfal nie jest
5. Spary w,estfalu A i B stwierdzona w rejonie Wałbrzycha
w typowo wykształconych warstwach żac1erskich.
Spory wskazujące na wyższy we1stfal (C i D) występują
warstw z Glinika w rejonie Wałbrzycha i Nowej Rudy.
7. Nie stwierdzono dotychczas spor typowo stefańskich.
8. Zespoły ,o oechach przejściowych od karbonu do permu H7,,<rC"h:>r.l,1
W łupkach an'trakozjowych w towarzystwie Callipteris conferta.
Wałbrzycha

jJVJl>"CLO.UV

WYNIKI BADAŃ NAD LITOLOGIĄ I SEDYMENTACJĄ
SILEZU
Zreferowane w nInIejSzym rozdziale wyniki badań og.raniczono do
tych, które mają znaczenie dla ustalenia profilu stratygra'ficznego. Jednyrn
z zagadnień z tego zakresu, żyWlQ ostatnio dyskutowanym, jest problem
niezgodności kątowych i luk I8tratygraficzny1
ch w profilu osadów górnego
karbonu.
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Tabela 1

Stratygrafia'

Niecka

Górny Śląsk

śródsudecka
część

warst\vy

m

zlepieniec

łupki

myślachowicki

antrakozjO\ve

arkoza
kwaczalska

libiąskie

z Ludwikowic

formacja
odolowska

350

400

część

górna

formacja
, żacIerska

skie
i-

część

dolne

dolna
!

I

(zabrskie)

gruszowskie
wałbrzyskie

ldjowickie

800

300

600

górne

600

1200

600

700

p;etrzkowickie

m

formacja
Chvalec

30-

400

czeska

z

Jabłowa

270

20-200

I
I
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U podstawy tego profilu, na granicy wizenu i namuru, w starszej literaturze przyj'mowano istnienie niezgodności kątowej. Pogląd ten nie znalazł potwierdzenia w wyniku nowszych badań wykonanych 'W niecce wał
brzyskiej i w synklinie Woliborza (H. Teisseyre, 1959, K. Dziedzic, 1960,
1968; A. Grocholski, 196'0; H. Krawczyńska-Grocholska, 1965). Wyniki
obserwacji w niecce wałbrzyskiej wskazują, że nie tylko brak jest niezgodności kątowej lecz,że istnieje ciągłe przejście sedymentacyjne od
szarogłazów kulmowych z fauną morską do litofacji iłowców i mułowców
namuru. Przejście to przedstawia się jako typowy profil regresywny.
W dolnej jego części widoczne są osady podwodnej części delty, przechodzące ku górze w osady subfacji bagienno-torfowej i wreszcie w osady koryt rzecznych (A. Grocholski, 1965). Jeżeli w profilu tym istnieją
luki sedymentacyjne i odpowiadające im luki stratygraficzne, to są one
niewielkie, o czym świadczą wyniki badań biostratygraficznych.
Inaczej przedstawia się zagadnienie granicy warstw wałbrzyskich i białokamieńskich. W niecce wałbrzyskiej na iłowcach i mułowcach zawierających pokłady węgla oraz na piaskowcach warstw wałbrzyskich leżą
gruboziarniste zlepieńce warstw białokamieńskich, w których poszczególne otoczakiosiąrgaj ą średnicę do 30 cm. Zlepieńce graniczą także z kilku
różnymi pokładami węgla warstw wałbrzyskich, a to dzięki głębokim
nieraz rozcięciom erozyjnym. Zjawiska te, opisywane niejednokrotnie \v
starszej literaturze, obserwowane są także i współcześnie w Wałbrzychu
w kopalniach Thorez i Victoria.
W rejonie Nowej Rudy H. Krawczyńska-Grocholska (1966) stwierdziła
w zlepieńcach białoka:mieńskich obecność otoczaków warstw wałbrzys
kich, a w kopalniach niecki wałbrzyskiej wśród zlepieńców obserwowano
nawet duże bloki osadów warst'w wałbrzyskich. Patrząc na fig. 9 za mi eszczonąw pracy T. Góreckiej (1969a) odnosi się wrażenie, że i tu mamy
do czynienia ze strzępami dolnego namuru A,występującymi wśród zlepieńców bialokamieńskich. Pogląd autorki o stopniowym przejściu sedymentacyjnym od warstw wałbrzyskich do białokamieńskich wymaga więc
potwierdzenia na drodze badań sedymentologicznych.
Nie wszędzie na granicy omawianych warstw widoczne są rozmycia.
W wyrobiskach górniczych spotyka się także i takie partie, gdzie granica
przebiega równolegle do uławicenia warstw wałbrzyskich. Podobne obserwacje poczynił K. Dziedzic (1968) w północno-zachodniej okolicy Wał
brzycha. Brak tu wprawdzie warstw wałbrzyskich, ale pomiędzy osadami
wizenu a zlepieńcami warstw Ibiałokamieńskkhwystępuje licząca kilka
do kilkunastu metrów warstwa mułowców, piaskowców i drobnoziarnistych zlepieńców. W miejscach, gdzie utwory te zawierają wkładkiwęgli·
ste, określa 'Się je jako warstwy z Przedwojowa. Na podstawie obserwacji
sedymentologicznych autor ten stwierdza, że na NW od Wałbrzycha istnieje przejście od osadów dolnego do górnego karbonu. Wyciąga stąd 'm. in.
wniosek, że na NW od Wałbrzycha "w podstawowej części serii górnokarbońskiej występują utwory stanowiące czasowe odpowiedniki warstw
wałbrzyskich z zagłębia wałbrzyskiego". Stwierdza też, że jego obserwacje
nie potwierdziły istnienia 'śródkarbońskich dyskordancji. K. Dziedzic
zwraca uwagę na różnice strukturalne między rejonem Wałbrzycha, który
wykazywał cechy basenu, i rejonu Kamiennej Góry, ujawniającym cechy
piedmontu. Wynikają stąd 'różnice w wykształceniu osadów górnego kar-
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bonu. Wni'0sek ten jelst napewno słuszny, wątpliwości natomiast budzą
dwa poprzednie wni'0ski o ciągłości sedymentacji i 'O braku dyskordancji.
Już sam termin dyskordancja jest mało precyzyjny i z treści omawianego artykułu trudno z'0rientować się czy st'0sowany jest w sensie luki
stratygraficznej, czy na określenie niezg'0dności kątowej.
W rej'0nie Kamiennej Góry sytuacja na granicy warstw wałbrzyskich
i biał'0kamieńskich jest pozornie podobna jak na pograniczu wizenu i namuru w Warbrzychu. W gruncie rzeczy występują Jednak ist'0tne różnice.
Osadyonieznacznej miąższ'0ści wykształcone są w subfacji koryt rzecznych i równi zalewowych, a więc mogą kryć się w nich pokaźne luki

D
--J

C

""'l:

L....

B

D

\
\

I

C

--lI

B

;::1
~I

~

0-)1

0)

o

l<j

~A

l...J,

A S::.
C

Q::

500m B ~

Z

A :c::
""'l:
[EJ10

~11 ~12 ~13

Fig. 2. Syntetyczne prlofHe :silezu w Dołnośląskim Zagłęhiu W ę,glowym
Synthet1c prlQlfrilres oi :the SilesLcun lin the LOlwer Sne;s~laill Coa:l Basi:n
1 - zlepień'c,e; 2 - .piask,owce: ,a - s'oczewki wapie,ni; 3
zlepieńce i piaSkowce
z wk1adtkami 'Clzerwony,ch ito'Wców: a - Iskały wulkankzne; 4 - dłooWice [ mułowce;
5 - ga,bra i diaibrazy; 6 - ,pokłady węgLa, 'k - IPoziom z IKalmiOlnki; 7 - nie:zgodoność
er,ozyjna; 6 - :niez:godność pr'zek:ra,CI.Zlając,a; 9 - gra'nica srt;,raltygxaf,icZlIl1a; 110---,113 - dat'owania b'i!os'tra'ty,grlatfi:czne w ]li,te:ra,turz'e: 10 - m,aikJr,of,lo'ra, 111 - makrofauna, 12 mi,ikJroS'pory. 13 - me'g,aslPory; numery IPrrzy symbolach ,oznacz,ają następujące ipOlZy'c'je
piśmienn:ictwa: 11 K. AUigustyrriak, A. Gr,ochroliski (1968), 2 - E. Dathe (19,04), 3 E. >Dathe, G. Be,rg (11910), 4 - W. IGortb,an, W. Gr,OjPlp 1(1933), 5 -W. Go,than, K Frricke
(1937), 6 - T. Górecka 1(1961)1, 7 - T. Górecka (1962a) , 8 - T. :Górecka (19i62lb), 9 - T~
Górecka ([969a), 10 - T. 'Górelck,a '(1969b), il1 - A. Grlocholski (1,965), 12 - J. Je!rzykiewkz .(19713), '13 - H. rora1wczyńsika-Grocholska (1966), 14 - IS. Z. stopa (19!57), 15 H. Żakiowa (1958), 16 - H. ża'kolwa (119,60), 17 - H. Ż,akrOwa (19616)
1 - c0Il1g1ome'rates; 2 - s'andsltollles: a - LLi:mestoille lenses; '3 - ,conglomer,artes :and
sandstOlll'es with the interc,a1ati,oll'S oef red ,c:laysrt,onels: ,a - VloJ:canic ['o,cks; 4 - c1aystones ,and sHtstones; 5 - gabbrrOs and diabases; 6 - cOlal measru~es, k - rhrorilzolll f,r,om
Ka'mionka; 7 - tdisic1olnf'OIrmity; 8 - Il1onconfo['rni,ty; 9 - s:t[',artiglr,aiphica,l boundary;
1O--i13 - bios,t'rartigraiphric'al datings in the li'teralture: [O malcroflo1ra" 11 ~mac
rofauna, ,12 - microspo.res, 113 - mega,sipores; numbers at the symbols me,an the
fol1owing liter,a:ture posri.tions: 1 K. AiugustYiniak, A. Gr ocholsk i (1968), 2 - E.
Dathe~1904), 3 E. Dathe, G. Berg (il9110), 4 - W. Gothan:, W. GrOPIP (,19313.), 5 W. GOIthan, 'K. Fri:c'ke ,(193:7), 6 - T. Góre'cika ,(:119611), 7
T. Górecka (196!2a) , 8 T. Górecka (1,9,62 b) , 9 - T. Górecka ,(1969a) , 10 - T. Górecka (1969b), 11 - A. Grocholski (1965), 12 - J. Je:rzyki'ewicz ,(1973), 113 - H. 'Kirawczyńska-lGrochrolska (1966),
14 - IS. Z. IStopa ,(19157), 16 - H. ŻalkoWia ,(1958), 16 - H. Ża'kowa ~1960). 17 - H. ża
kowa (1966)
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sedymentacyjne i 'Stratygraficzne. Istotnie na NW od Wałbrzy;cha nie
stwierdzono dotychczas osadów namUTU A w ogóle, a omawiane osady zawierają jedynie spory namuru B (T. GóreCika, 1969a). Przytoczone wyżej
obserwacj e prowadzą do wniosku, że między warstwami białokamień'Skimi
a ich podłożem istnieje ni1ezgodność erozyjna (ang. disconformity). Ten typ
niezgodności może lokalnie ujawnić się jako niezgodność kątowa. Zdaniem
E. S. Hillsa (1961) niezgodność kątowa najczęściej występuje nie w strefach geosynklinalnych, lecz w stosunkowo stabilnych blokach skorupy
ziemskiej, które ulegały ruchom pionowym.
Jeżeli chodzi o występujące lokalnie w podłożu warstw białokamień
skich utwory namuru B (warstwy z Przedwojowa) i górnego namuru A
(Pniaki) to, być może, reprezentują one resztki niegrubych pokryw osadowych oddzielających gdzieniegdzie warstwy białokamieńskie od utworów wizenu lub dolnego namuru A (por. fig. 2).
Warlstwy białokamieńsikie zapoczątkowały nowy proces sedymentacji
w niecce śródsudeckiej. Dalszym jego ciągiem była 'Sedymentacja warstw
żaclerskich. Seria namursko-west'falska, reprezentowana przez
białokamieńskie i żaclerskie, spoczywa na zróżnicowanym
n'Dwią je, obok różnych poziOlnów namuru (A i B),
przedkarbońskie utwory krysta'liczne, np. w Słupcu i
zróżnicowanym podłożu leżą różne poziomy stratygraficzne
serii. Z porównania profili (fig. 2) wynika, że u podstawy serii namurskO'-westfalskiej występuje niezgodność przekraczająca
W obrębie warstw żaclerskich wydzielić można węglonośne
żaclerskie dolne i
ubogie w węgiel warstwy żaclerskie
górne. Granice pierwszych z
warstw są umowne.
czają je w spągu pokłady
w
zaś pokład 6/7. Wiek ich
,śla się jako westfal A i dolny westfal
warstw
żaclerskich górnych ograniczał
żej kompleks osadów o
bywa, szczególnie w starszej
stefańskie, w nowszej zaś "'~V'&'''''''Jt-'A'''•.U . ..:>
i zaliczony został do westfalu - D
giczne, które wykonałem w SW ---'---'~.J
a cechach typowych warstw
o cechach warstw z Glinika. Co
w stropie warstw żaclerskich, któremu n'a
wulkanity, ciągnie się ku SE aż do centrum niecki, gdzie nawiązuje
podobneg'D kompleksu występującego w stropie warstw z Glinika. Stwierdzono tu również wulkanity, występujące na powierzchni na
od
Glinika. Poziom opisanych iłowców i towarzyszących im
wulkanicznych odpowiada prawdopodobnie drugiemu, szerO'ko rozprzestrzenionemu
poziomowi tufów porfir'Dwych w warstwach petrowickich w czeskiej części
niecki śródsudeckiej . Warstwy te wchodzą w skład górnej części
żaclerskiej wes'tfal C - D (V. Hol ub , V.Prouza, R. Tasler, 1970). Przytoczone tu 'Obserwacje upoważniają do wniosku, że warstwy z Glinika są
odmianą litofacjalhą warstw żacIerskich. O ich odrębności litol'Dgicznej
decyduje zawartość wulkanitów lub produktów r,ozpadu skał wulkaniczNa opisanych osadach westfalu leżą zlepieńce, które w rejonie Nowej
Rudy zalicza się do warstw z Ludwikowic, a na południe od Wałbrzycha
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jako warstwy z Unisławia. Granica z niżej leżącymi osadami jest
erozyjna, na co m. in. wskazują otoczaki osadów westfalu spotykane
w zlepieńcu. Warstwy z Ludwikowic, wykształcone w dolnej swej części
jako zlepieńce, przechodzą ku górze w piaskowce płytowe, a te z kolei
w łupki antrakozjowe; łupki te występują też w stropie warstw z Unisła
wia. Warstwy z Ludwikowic i z Unisławia leżą więc między osadami
westfalu i dolne'go czerwonego spągowca, przyjęto zatem, że należą do
stefanu.
WNIOSKI
Wyniki obserwacji litologicznych i biostratygraficznych upoważniają
do następujących wniosków:
1. Brak jest niezgodności kątowej i erozyjnej na granicy wizenu
i namuru. Istnieje tu natomiast ciągle przejście sedymentacyjne.
2. W stropie warstw wałbrzyskich {dolny namur A) występują lokalnie niegrube pakiety osadów żwirowo-piaszczystych zawierających
spory górnego namuru A (Pniaki) lub dolnego namuru B
z Przedwojowa).
3. Warstwy białokamieńskie oddziela od warstw
leżących niezgodność erozyjna.
4. Warstwy białokamieńskie i żaclerskie, rozpatrywane łącznie,
prz,ekra'czaj ąco na zróżnicowanym
podłożu.
5. W obrębie warstw żaC'lerskich górnych (górny westfal B po westD) wyróżnia się warstwy z Glinika jako odmianę litofacjalną a nie
poziom stratygraficzny.
6. Najwyższym ogniwem
i piaskowce warstw z
i z
,....i-~.+~'A'
jakkolwiek ich wiek nie
udokumen towany biostratygra ficznie.
Zreferowane wyniki badań
w formie graficznej (fig.
jako syntetyc~ne profile
z różnych części Dolnośląskiego Zagłębia
Węglowego. W tabeli 1 na podstawie datowań biostratygraficznych zestawiono odpowiadają'ce 'sobie partie
Górnośląskiego i Dolnośląskiego oraz czeskiej części niecki
Materiały te
niają wyraźnie zarówno stan udokumentowania poszczególnych vu.'.........
profilu sUezu w Sudetach Środkowych, jak również obecność luk i charakter niezgodfllośd. Z rozważany,ch zestawień i porównań wynikaj,ą też
ski dotyczące dalszych badań. W zakresie biostratygrafii są to badania
zmierzające do wyjaśnienia domniemanej pozycji warstw z Ludwikowic
i z Unisławia. Wiąże się z tym zagadnienie granicy westfal - stefan.
Dalszych badań wymaga też kwestia rozmiaru luk 'stratygraficznych w obrębie osadów namuru. W zakresie sedymentologii konieczne są obserwacje
nad charak"terem granicy warstw wałbrzyskich i białokamieńskich oraz
nad cyklicznością i warunkami sedymentacji osadów silezu. Badania
typu powinny umożliwić dokładniejszą niż dotychczas paralelizację poszczególnych rej onów zagłębia, a także otworzyć nowe perspektywy poszukiwawcze.
J • .J.>..'-'
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AH,ll,lKeH rpOXOJIbCKH

I1POEJIEMbI CTPATHTPA<PMM CMJIE3A B HM)KHECMJIE3CKOIV[ yrOJIbHOM
EACCEIDIE
Pe3IOMe
HIDlmeCHJIe3CKIDl: yrOJIhHhrH

6acceHH pacrrOJIO)KeH B

ceBepO-BOCTO'IHOH 'IaCTH qemcKoro

MaCCHBa H rrpe,n;CTaBmreT C060H 06mHPHYIO CHHKJIHHOo6pa3HYIO <POPMY, H3BeCTIIYIO IIO,n: na3BaFiHeM cpe,n:Hecyp;eTcKoH MYJIhP;hI (<pHr.

1).

3aJleraIOm;He 3p;eCh OTJIO)KeHH5I CIDIe3a OTJIO)KHJIHCh

rrOCJIe rJIaBHhIX <pa3 TeKTOHH'IeCKHX ,n;e<popMaIIHH BapHcIIHiJ:cKoro oporeHe3a. B

pa60Te npep;-

CTaBJIeHhI pe3YJIhTaThI CTpaTlIrpa<pH'IeCKHX HCCJIep;OBaHHH H He,n;aBHeH O)KHBJIeHHOH P;HCKYCCHH
no Bonpocy 0

nenpephIBHocTH CTpaTlirpa<pIPIeCKOrO pa3pe3a.

3TOT pa3pe3 orpami'IeH CHH3Y OTJIOlKemI5lMH BH3eH C MOPCKOH <PaYHOH, nepexo,n:HIIIHMH
BBepx no pa3pe3Y B KOHTHHeHTaJlhHhle OTJIo)KeHHH BaJI6)KHXCKHX CJIOeB, B03paCT KOTOPbIXHHlKHHH HaMIOp A Bhlme

A

JIOKaJIhHO

onpe,n:eJIeH Ha OCHOBe MHKPO- H MaKpO<pJIOpHCTR'IeCKHX HCCJIe,n;OBaHHH.

3aJIeraIOT

nam£HOJIOrH'IeCKH

onpe,n;eJIeHfIhle

OTJIO)KeHH5! BepXHero

HaMIOpa

(HaCeJIeHHhrH nym<T IIHHKH) H HHlKHero HaMIOpa B (crroH B II)Ke,n;BoeBe). Ha onlIcaHHhlX OTJIO-

)KeHIIHX HIliKHero HaMIOpa 3arreraIOT KOHrJIOMepaThI 65!JIOKaMeHcKRx CJIOeB (HaMIOp B-C), orrpe,n;eJIeHHhle nammOJIOrlI'IeCKII H MlIKP0<pJIOpIICTIPIeCKH. EHJIoKaMeHcKHe CJIOH OT,n;eJIeHbI OT HHJKeJIelKam;HX OTJIOlKeHHit 3P03HOHHbIM HeCOfJIaCHeM, BBepx no pa3pe3y OHH nepexo,n:HT B )KaKJIepCKHe
CJIOll. E5!JIoKaMeHcKHe H )KaKJIepCKHe CJIOH (paccMaTpHBaeMhle cOBMecTHo) HeCOrJlaCHO 3aJIeraIOT
Ha ,n;peBHeM p;H<p<pepeHIIHpOBaHHOM OCHOBaHHH. BorrpeKH MHeHHIO HeKoTophIX aBTopOB, OTCYTCTBYIOT ,n:oKa3aTeJIhCTBa HerrpephIBHocTH cTpaTHrpa<pIPIeCKOrO pa3pe3a OT HHiKHero

HaMropa

,n:o BecT<paJIH. Ha HaJIIPIHe nepepbIBOB R RX JIOKarrH3aIIHIO YKa3bIBaeT KOppeJI5!IIHH pa3pe30B (<pHr.

2)

R cpaBHeHHe (Ha OCHOBe 6HOCTpaTHlpa<pH'IeCKOrO ,n:aTHpOBaHII5r) C BepXHeCHJIe3CKHM yrOJlbHbIM

6acceHHOM (Ta6.

1).

BhIp;eJIeHhI HH)KHHe H BepXHHe )KaKJIepCKHe CJIOH. B03pacT HHiKHHX onpe,n;eJIeH (rro MaKpo<pJlope) KaK BecT<paJIh A

H HHiKHM B, BepXHHX

KaK BepxHHH BecT<paJlh B,

C

H

D

(rro MHKpO-

<pJIope). B rrpe,n;eJIax BepXHHX )KaKJIepCIG'IX CJIOeB BhI,n;eJIeHhI CJIOH H3 rJIHHHKa, KaK JIHTo<PaIIHaJIhHbm aHaJIOr, a He CTpaTHrpa<pH'IeCKHH ropH30HT.
CaMbIM BepXHHM 3BeHOM CHJIe3a, BepOHTHO, HBJl5!IOTC5! rpy6oo6JIOMO'IHble OTJIO)KeHli5! CJIOeB
H3 JIro,n;BHKOBHII H YHHCJIaBa, XOT5I HX nOJIO)KCHHe 6HOCTpaTHrpa<pIPIecKH He onpe,n;eJIeHO. BhIIrre
3aJIeraIOT aHTpaK03HeBhle CJIaHIII>I, B KOTOPhIX HapH,n;y C MHKPO<pJIOPOH, HOCHm;eH nepexo,n;Hhm
xapaKTep OT CTe<paHa K OT3ny, HMeeT MeCTO

Callipteris conferta

Brongn.

Andrzej GROCHOL:SKI
STRATIGRAPHICAL PROBLEMS OF THE SILESIAN IN THE LOWER SILESIAN
COAL BASIN
Summar y

The ]jower Silesi:an Coal iBa:s:in lis situated ,tn the nl()lrth-1eas1t'ern pa;rt of the
Bonem.i,an rnlalsslif, Mliilthin ,a V1ast sy,nc,lino1riial form, IknlOWIn as the I:ntra-Sudeltk bas,in
(F!i.g. 1). Here :are !found Sile:sli!an de,plOis:ilts laid down ,aHer .the main phases 100 teot'oniLc

streszczenlie
deformaltiJons IOf rthe Via'rils'carn orlQigeny. They ,a,re developed rin aClOntinental fra!Ci'es.
The artic'le presents the ['esu1ts O[ studJes 'On the stratigraphy and on the Icontinuity
O'f thle siJrrartiglfraphiioal tPI'lOIflile recen'tly discussed very inltensely.
The proct'He i,s r,es:tr:ic:ted ,at the bottom iby the Vlise'alll deposits, wlilth ma,rine
fauna, :wh1ch pass 'UJpwalI'ds into Ithe Clon'tirnen'tal deposits 10[ theW,albr;zy,ch Beds,
the age iOif' wh:kh is 'thO'UJght tlO ble, ,a,ccordirng ItO mli:cr:oi1JoriSriJk rand m arC'r of1;otris tire
exam~illati'O'ns Dow€[' Namurian A. Hi.gher up, there ,arre [ound at plraioes the Upper
NamUJri:an A deposli'ts I(at Pniiraki) .and the Lower Namurian B ,depolsri,ts (Beds if['om
Przredwoj6w), evidenced ,palynroiJJogk,ally. The LIQwex Namutriran depolSli,tsaTe roverlain
with the cOlng1om'erates rQ[ the Bialy Kamien Beds (Namurian B-C, evidenced palyno:l!ogicaliy rand by marCtrof:l!otra rrema1iills)r.TheBialyKam.ienBedslalrese.pa.rated f,rom
the underlying depOlsits by a disconiormity. rAt the top they pass into the Zacler
Beds:. 'The 'Bialy Kamien :Beds and the ,Zac[er Beds (considere:d as a whole) :rest
nonconformalblyon the di:fLf'erentiated older basement. Deposirte the suggestions
of some :autholrs no evidenloels ,appear t,o pflove the rClOin:tiIliuity 'O[ the ,SltraliJigrr,aphi'cal
prolfi1e frlOm 'the 'LoweT Nalrrmr~ran rto the Wels,tpha1:i,an. BlOth the rg,aps rand :their
l'oc.atioi11 ensue f:rIOm the Cromparrisron IOf Ithe profHe,s r(F;ig. 2) 'and ['rom the ,comparison with the Upper s'ilesian Coal Basin r(a,ecording 'to' the 'biorstra'tigraphical dating Table 1).
ThleiI'e ra1r'e dis,tingudrshed 'the LlOwer alnd rthe UppeT 2JadeT Bed:s,. The lage 10£ 'the
LOWer Z:aiC1e,r Beds hars been detelfm:ined (lOin ma'crofliOra) as the WelSitpha1:ian A and
the DOiWleiI' Westpham'aln B, 'that IOf the Upper Zacler Beds - as the Upper WestphaHan B, eland D lOon miClrIOUoll'a). 'Wiithin the Uppelr Zadeif iBeds the Beds [T'om
Gliniik are distinguished as a lit'hofad.aiJ. equivallent rather than a stra'tig,raphlc
hiorriziOn.
The uppermost m'embetr lOa: Ithe Sd[les:ian i:s ,probably repres,elIlited iby the IClOarse-clras't;ic depOtslits lOa: the Berds [TlOm LudWii,molWke land Uniiislaw, though thei[' positi:on
has not been 'biJosltlr'ati,glraphiioally documented. These are IOlVeda:in wt1th Ithe Anthraeosia beds in which beside the microiflora assemblage, ,characterized by some transition featurres f:rlom Stephaniilan Ito Au'tu:ni'an, are f10und ,als'o, r;e:prlesen!taltives 10£ CaHipteris ronferta B r ,Q:n g n.

