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Szary spqgowlec w okolicy Nowei Soli ·
'WSTĘP

Braik skamieniałości jpl'ZewodJnich w utworach permskich ~wooował
oparcie p:odizi:ału stTa:tygraficznego tej formacji na prnesłankach l'i:tologicznych. Pociągnęło to :m robą !POwstantile cał,egoszer'egu zagadnień sporn:yt'h. Dotaikich od da.wna należy probllem granicy cechsztynu .z czerwonym
spągowcem.

Przedmiotem sporu .jest w :t ym przypadku Pozycja stratygraficma
utworów tzw.. białego lub szarego spągowca. Są .to Uitwocy klastycme, przewaŻirlie piaskowce, lIl'iekiedy także ~l,epieńce, występujące bezpośredmo
pod ilasto-maTglistymi pOz1omami najniższego ceclhsztynu i(cy!klotemu Z1).
Pod względem petrografiCZlIlym są one bardzo podobne do uiworów czerwonego spągowca. Różnią się <xi nich przede wszystik.im zawartością ż(!lla'za
trójwartościowego i wynilkającymz 'tego odmiennym :zalbarwieniem.
W ZWil~i2'Jku z tym ~ość powS2lechrnie panuje ,opmra, że g,etn~ycZiIlie są one
ze soIbą ipowią!zane, a:l!miana mbaIWienia 'SpOwodowana jest procesami
wtórnymi. Istnieje w ,zasadzie ~odaco do tego, że źródła tyd.h procesów
należy upatry.wać w działamOlŚci . wód cechsztyńskich. Trzeba tu jednak
. przypomnieć, ;że niekt6rzy wcwśnilejsi badaaze (np. E. FuMa, 19'35) brali
pod uwagę możliwość od'bal"Wienia czerwonych utworów dolnopermskich
!przez prooes bielicowania w warun!kach 11ądowych. Pogląd :ten nie (przyjął
się głównie z :tego powodu, że ,zaikładał wystąpienie procesu bielicowania .
aiku,ralt pr2l€dtmnsgresją cechsztyńską i ltY'llko wtedy. GłÓWlIly spór dotyczył .zatem 'tego, przynajmniej Ido niedawna, czy odbarwieniu stropowych
części utworów c~el"Wo,nego sp~gowca toW:arzyszyło, mecharnicme prZJerob~enie ich pr.zez wody cechsztyńskie, czy też lIlie.ZWdlennicy pieIWszej
wersji ,(H. Scutpin; 1931; O. Eisen:traut, 1009; G. Richter-Bernburg, 19,5 5;
T. GulIlra, 1'9'6'2; J. K'ralSOń, 1002; J. KI'asoń, A. Grodzicki, 19164; J. Wyży
kowski, 1916'3; 1964, 191615 i iml[O utwory odbarwi;one ,włąc'zają do .cechslltynu, zwolennicy wel'Sji drruglej i(J. Tomasrewski, 19612; J. Kłapciński,
1964 i iIIlni) powstawiają je w czer:.:wonym spągowcu.
OstaJtmio zarySiOWUje się również pogląd kompromisowy (J.Obert!, J.
Tomaszewski, 11963), jaik się wydaje lIlajiba,rdziej uzasadniony, przyjmujący
poligeniczny chaTakter ibiałego spągowca. utwory odbarwione i rederponowane w morzu cęchsztyńSkim narkazuje 0111 włączyć docechsztynu,lIlartoR:;wadalni:k Geolog!czny, ,t . 14, nr 2, 1119'10 r.
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miast utwory oobarwiotne hez Ina~uszema :ich pi,erwotnego położenia porostawić w czetrwOillym spągowcu. S'tojący na podobnym stanowisku U.
Kriebel (196 7) propOInuje' Jednocześnie na,ziWę "biały spągowiec" .ograniczyć do białych iPiaskowoów stanowiących .osad cechsztyński!, natom1a'st
nalZwę "SzaTy ~ągowiec" stosować do u1'Worów odbarwianych pod wpły
wem iPr,ocesów che:micmych, sytn- i postsedymentacyjnych, bez żadnego.
przerobieru.a. Ilub red~zycji. ''Dakzwany "zlepieniec cechsztyński" byłby
iW tym ujęd'u odpowiedIn.ikiem facj,alnym b1ałego spąg<JIWca.
Cała 'trudność polega l1Ia oma1ezieniu właśc1wyc!h ~rytertów, na pod,stawie !których m02ma Iby stwierdzić czy dana ser,iJa izostała l'ooep'Onowana,
czy 'też nie. P,rzyznająto zreslZtą sami cytowani p<JIWyi'ej autorzy. Nie71a'leżnie jedl!lak od 'iStniejących Itrudności ustalenie gralIl:icy cechsztyn.uz CZierwonym spąg.oWCe'm wym~ga pr.zeanaliwwania genezy .omawianych 'białych
lub smxych utw.orów na ikażdym obszarze z osobna.
Niniejszy artylk:ułstanowi próbę wyjaśnienia tego zagadnienia w ~o
licy Nowej Soli. Należy t'u 'zaznaczyć, 'że ma:teriały podstawowe nie są
z1byt .obfi'te,gdyż mimo odwiercenia na ,tym obszaT2)e sporej ilości otworów wieI1tniczych przez li!lStytut Geol:otgiC'2IDY i pr:Ziemysł na!ftowy I(PPN Piła), !tylJko roewilel!ka część ,tych otWOII'ÓW dota.tła d'O /podłoża cechsztym:u.
Niemniej j'ednaik isbruiejące materiały iP'OZ'walają na nakreślenie IPr~ynaj
mniej .ogólnej charakterystyki omawianych utw.ol'ÓW oraz na wysunięcie
wstępnyclh tez co d.o ilclh g,enezy i lPozycji stra,tygranomej.
Za uprzejme udostępnieme 'tych materiałów chciaŁbym w Ity'm miejscu
podzięlkować magistrowi tz. KoraJborwi i ma!gistrowi m. T. Kaspll"zaklOwi
z PPN w Pile .oraz drowi iluż. J. 'Wyżyko.wski-emuz Zakładu IZłóż Rud
Metali Nieżelamych l!G. Ponadt'O chciafuym podzięlkować dr lA. Maliszewski~j i drowi A. Rydrewskiremu m prr.zedysilrutowanie niekJtórych ikwestii
petrogTafic2IDych.
1
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Na pI'lzeważającej części omawianego. ,obszaru utwory bezpoWednio
iPodści1elające ceclhsztyń8kie· osady ilasto-margliste zbudowane są z drob:noziarnistych IPjiaś.kowców ikiwaooowyclh. I~radycznie ltyl!k!O, i t.o :w nieco
głębszych partiach, zawiJelI'ają one smugi lub przewa;rstwienia pia,skowców
zlepieńcowa'tych 'lub lzl€!pieńców I(Otw. Otyń 2, Kożuchów [O 2). Witęiksze
:ilości zlepieńców Ikwareowych 'z .otoeiaikami skał metamotficmyc'h oraz
Cizerwonobruna'1m.ych iłowoów p~jawiają się I~jg. 11) jedynie w połudmOWlo
-zaćhodJniej części obszaru (J. WyżylkowSki, '1963, E. Me'tlerski, 1 1965).
W ill'1elM;óryc!b. otworach (KIEPinlka [O 1, stypll'ł,ów liG 1) występują one
bezJpOśl'ednio.Pod oechsztyńsikimi utwol'lami maI1g1istymi, iW mych· (Bulin
]G l, Kożuchów 110 1, ISłocina' ]G fI) pod warstwą piaskowca 'O miąższości!
0,5+3,5 m.
'z porównania mapki !itofacJal!nej omówi.onych utworów I(!fig. 1) ~ paleogeograficznym 'Obrazem dom,ego. cechs~tynu na :tym obszarze I(IM. Poderoski,
1967) wynjJk,a, że pły1ilde wystąp~enia skał pse':fitowych 'ZiWią:mne są z 'tymi
f:vagmmtami obszaru, lkitór~ w cechsztynie stanowiły lokalne wyniesienia
morfologiczne. W dużym 'stQPiIliu poikrY'wa się to z tezami J. Wyżykow
skiego (1'9 613, 1'91615) i J. iSoIkołowsk1ego (l'966i)' postulującymi istnieni'e
w c'zerwonym spągowcu lIla południowy zachód od ok.olic Nowej Soli i Ko1
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±Uchowa dużego wyniesien'iia (ża,gańsko-szprotawskiego wg J. Wyżykow
skiego, żarikowsko-żagańsldiego wg J. Sakołowskiego) o przewadze' erozji
nad sedymenta(!ją. Tr:Z€lba tu jednalk .zauważyć, że wkładJkizle:pieńców
pojawiają .się ['Iówniież · w .otwol'lach położonych dalej na !póbn.oc ,o d :Nowej
Soli (iIlJp. otw. K'len.ica 1), gdzie osady czerwanegospągowca osiągają oznaCiZne miąższośCi. R6Ż1nią się one jedn·alk od ~isa.nych iPowy:hej większą ilością
piaskowców i ~łowców w sld'oozie mat,eriału .g'I"wbookruchowego.
Otyń2
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Fig. 1. Sch'ellIlatyczn.a maPka litO!f,acjaln'a stropowe.j pa!l"tii utwarów tCZerwonego

SiPą

.gow'Ca w oko1icy Nowej Soli
S·chema:tic Lithof,aru,al map df the top IpaJ."ltof iRlo't1iegendes deposlits lin tbe

V'1cinity of NoWIB. Sól
l - otwór wiertniczy, 2 - poł.udnlowy zasięgu,tworów czerwonego spągowca (wg
J. WyżyOOowsklego), '3 - gJ."aru.ca l1tofa.cjl,4 - łitofacJa lPias'kowcowa, 5 - litafacja
z:lepieńcowa, 6 zabarwlend.e stropowych . partId czerwonego spągowca: c - czerwone,
8 szare
bOO'e h~le, 2 - southern extent olineof BotUeg'endes de,posltB (a.ccord!ng to
WyŻy.kowskl) 3 - boutndary of Utho.tacles, 4 -:- sand6tone Uthofacles, (; c{)~o
merate uthOfa.c~, 6 - coJ.oUJr of the top lPar.ts ·of Rotl1egend~ deposlts: c - red
colour; B - ~rey colouT

i

J.

strop omawianych U!tworów staDIOwi w okolicy Nowej :Botli dość iPłaS
<ką powierzchnię, zaznaczającą się w rdzeniach wy;ra~nie dzięki k,o iltrastowiz zalegającymi! powyżej uttworami cechsztyńskimi o oałkowicie odmiennym, ma~g1:istym charakter:ze (,tabl. l, f1g. 2).

Jak już na wstępie wspo:mnd.aIrlO, bardoo ważną cechą omawiamych. Skał
k[astyc':mych Jest ich :zabarwienie. W głębszy~h partiach profilu jest .ono
dOść jednolicie czerwondbrUirlaltne. W pal'ltilach stro,powych zmienia się nie. regularnie, i to za:rÓWiD.o w profilu !pionowym, jak i ,w planie poziomym.
W szeregu OItwor:6w 'barwa C'zetl"wandbrulIlJartna dochodzi aż do samego stropu, niJe!kiedy tyllko zmieniając odciień lIla nieco jaśniejSZY. JedJn,a;kże nawet
w miejscach, w których iProcesy odbarwiające wyraźnie się zaznaczają.
odba'rwienie nie ' 'z awsze jest całlkowite. W otworze Przyborów, na przyKwal'1talni k
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kład, piaslrowc,e stropowe mają <barwę sza,roróż,ową, a 'W otwo:l'ze Otyń 2 sZ'arofielotową. Dalsze k'Ompliikacje w przebiegu pI'OC€SU odbaTwienia zaobserwow.ano IW 'Otworze Kiełcz 1, gdzie .stropowa pa,r.tia piask:owców 'O miąż
szości 2,5 m jest różowoczerwona, a doQ!piero następna 1,'5 -metrowa jas-

rn.OBzara.
Najbardziej zaawansowane od!ba:rwiern.ie stwierdzon'O iW otworach Nowa
Sól 11 i Otyń 2. !Zmienność zaib arwienia stropowej pa,r tii ,piaskowców
przedstawia się 'W mich następująco I(;począwszy ()Id stropu):
NOWA SOL 11

1,'1

"baxw,a: 'b.i:ała, werodkowej .parrt;ii z ,Licznymi ciem.noszaa.-ymi Iplamk,a:mi (oknl'Szc'owa,ni.a siarczJk:owe - taIbl. '>1, tfig. 3)
---' jasnooeglasta
'
- demnoceglla'sta :z Jdcznymi ro:Lawymi :plamkem.i o c/) 3-4 mm, Q ciemniejszydlI, rozawych Obwódkach
- ceglaS'ta
- wrŚIlJiJowobr\.llIlJa!j;na ·0 .różnym oddani:u, z iPojedyn!;:zymi. okrągłymi bltałymd.
;pLamami o c/) 2J-3 em
- przemie'szane n:iJeregularne plamy białe i różowe (tabl. l, lfig. 4)
- b'aTWa b'iIal>a; adc:z.n.e ·cze.rwo.ne pUllllkciski
- róż,owa z ,licznymi białymi plamkami o c/) ~ mm
- czerwonobrunatna

;ID -

0,4 ID
0,3 m
0.,9 m
0.,8 m
0.,3 m
0.,3 m
0.,4 m
ni7Jej

OTY:N' '2

cm -

1
bal"Wla jiasnOSZa!l'8: (lo odcieniem fio letowym
1 cm'- ,sza'ro:MQiletowa
1em - sz:a:rofiol€ltowa oZ ~:brunat.nymi pllamami
10.CIn - :niereguJ:arne przeroimy ba!TWY jasnoszarej 'i s.zarofio'let'owej
1'5 au - barWia ja;s.n.osZBlI'a 'z fioletowymi pliamkiami
70. ,cm - demnof1oleliowa tZ białymi plam!kami; wokół p1amek: występują ciemnobruna:tne o too:zikli
150 In ~ jasnoszCIDaz liC7lIl.ymd brunatnowi.'&niowymi plamlkami o c/) 2-4 mm
niżej -czerwonobruruaJtna

W o:t'Worz·e tym stwie,rdoono ponadto, ż·e jasnoszare plamy występują
w !parti'ac:h głębszych, położonych około 3'0 f i poniżej stropu piaskowców.
Ogblrn.a miążs7JOŚć pa-rtii odJbaTwianych w otworach położOIIlych ,w okoliCy Nowej Soli wymosi '~5 m, pnzy c.zym j,oo.n'Ozna'Czne wydzielenie tych
utworów jest nieraz barow ,t rudne.
Tekstury omawianych skał są na ogół bezładne. Do6ć często jie dnak
spoty1ka się war,stWiOwamie Irównol.legł,e;zwylk.1e ibatl1d~o ,regula,rhe (tabl, n,
fig. 5). Poszczególrn.e warstewlki rÓŻlllią się grubaścią zial1na (ta:bl. ITI, fig. 7)
i odcieniem ba'rwy.iNiekiedy wa'r stwowanie :to jest typu frakcjona;1nego
('tahI. n, :ftg. 6). IW tym osta'tm1m !przypadlku waa'stewka Q szerokości Ikillku
mm roz.poczyna się piaskowcem ŚI'edniozialJ.'nistym, ta kończy balJ.'dzo drobnooiamistym luib nawelt laminą materiaru ilasteg'O 'z domies~ką IbrUJIlatnych
tlenków żelaza. 'W a,l 'Stwowwie -róWtnolegŁe 'WYStępuje /Z8.rÓWno w str'Opie
piaskowców; j'a k i w niższych ich partiach, ito w zasadzie nieza,leżnie od
m 'baTWienia skały. lNie1ciedy ~ty1ko ,w szarych piask'Owcach jest ono Itrudrównież
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nie j . uch Wybne 'ze 'WIZgllędU !Da usUinięcie ·z nich tlen!ków żelaza podkreśla..
jących warstwowanie. Obserwacje mikrO'skopowe potwierdzają, że warstwowanie równoległe występuje również w paTtiach odba,rwiO'nych, nie
r,óżniąc .się zasadniczo od obserwO'wanegO' w piaskO'wcach czerwouobrunatn)1{!h. W Jednym pl'lZYlpadiku I(oirw. KiełC1Z 1) w strqpieomawianych utworów (w tym miejscu piaskowców różO'woczerwonych}zaO'bserwowaJIlO'
także wa'l'stwowanie przekątne.
Budowa petrogralficzm.a, ,badalIlych Skał tylkO' w tniewielkim stopniu zależna jest ·od 2Jaibarwi,e nia, w2lWią,~u Z. czym główne jej elemetnJty mogą
być O'mówione wspólnie z pomlfllięciem podziału na utwO'ry cre~wonolb:ru
natne i O'dbarwione.
W skład materiału O'kruchowego oWdhodzą: kwarc, Skalenie, łYSZCiZyfki,
minerały ciężikie oraz !fragmenty skał metamoi'ficZlIlYch. W2lespole tym
prz'ewa<żają zia'ma kwalrcu. Wykawją one nielki~y faliste wygaszanre
światła lub 'te'Żzawierają delikatne smugi subkrystalicznegQ pyłu. Wśr.ód
. skaleni, których jl<llŚĆ waha się na Qgół w granicach kilku prO'c·ent, przeważają mi!k.rokłHny lł1ad 2Jbliźlniacoonym:i zwykle albi:tO'WO' plagiOkla·2lami.
Bardzo rzadko pojawiają się pertyty. Na trz'ecim miiejscu :pod względem
ilościow'j"mmajdują się O'kruchy skał metamoI1f.iCZiIlyoh, pr2JewaŻlIli,e typu
kwarcytów i iilitów {'taIbl. ,r,m, fig. '8). W większych 'ilościach O'kruchyte
występują w skałach zlepieńcowatych, jednakże PO'jedyncze okazy m<YŻma
niemal 'zawSlre stwielldzić także w dl'obnoziarnfstych piaskO'wcach. Pojedynczo występują hlaszki miki! oraz zia,ma minerałów ciężkich, głównie
cyrkO'nu i turmalinu.
'Wiel:lwść ziarn w piaskowcach waha się od 0,()2 mm dO' 0,5 mm (przec\ę'bnie 0,'016-7-0,3 mm); wzlepoieńcach doohodzI do 5 mm, a w sporadyaziI1)1{!h przypadlkach nawet do kilku cm. 'Wyoortowam.iJe zi:am jest zmierme od bardu> słabego w skałach zlepieńcowatych do dobrego iW piaSkowcach
:r:egularniewoibnowa,rstewkO'wanych. Ziarna są DJa. ogół izometryczne, rmdoz:iej wydłużone. Obtoczenie 'ich jest :rozmaite, ;zwY'kle lepsre u większych
oikazów (tabl. rIT, fig. '7,). Stwierdzeme to je.st dO' peWlIlegO' stqpn.ia prawdziwe iłakż,e w stosulIllku do skał zlepieńcowatych. Upakowanie ziarn jest r&wni'eż niej-edn-akOrwe, !zmie'nia się dość lliiereogulamie od stosUtnkOWO' luźnegO'
dO' ba,rdzo gęstegO'.
.
. Spoiwo,w zależlIlości od stopnia upakowania ·zia.rn" jest typu kontaktowegO', p;orO'wegO' lub stalIlOwi tłO' skallIlle. W zlepieńcach spoiwem jest pias.kowcowa masa wypełInliająca. W spo1wie właściwym dO'miInującą rolę odgrywają: Ikrzemionlka' i. wę'glany, przy czyni ich wzaje:nme prroporcje '2lIDieniają się dość nieregulamie w profilu pionowym. Jed)"nie w samym stropie węglarny przewarżają niek'iiedy ilościowO'.
.
Krztemionik:a występuje w postaci krypt~krys:talicznego chalcedonu
i miJk.rokrystalicZlIl€fgO' !kwarcu. TenOSltatrni ibarooo często tworzy obwódki
regeneracyjne wokół 'żialM kwarcu (,taJbl. llV,fig. 9, 1'0).
Węglany!(!kalcyt, częściowo dO'lomit {Itworzą mikrokrystaliczne skupienia wypełniające ;prl'restrzenie :między zia,m ami. Nieldedy, 2lWłaszcza
w stropie QmawiaJIlych skał, ;UwOrrzą też du~e 'zesPO'ły o jednaik,owej O'rientacji optycznej, zawierające wewnątr:z riczm.e !ziaroa ikwarcu.
Sik1adn.ilkiem spo1wa decydują'Cym Q zalbarwieniu skały są ~wiązki tr.ójwartościowegO' żelaza. W utworach 'Cz€'l'wooobrunatlIlyclh występują OIIlo€
w znacznych HOLŚ<!iach, :twor:ząc przede wszystkim cienJ.de otoC'Ziki na ziar-
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:nach. Nieki.edy,~łasZCIZa w odcmkachdroboowarstewikowanych, skupiane
są one ,także ,w cienkich laminach. W Skałach o odcieniadl jaśniejszych,
TÓŻOWycih, grubośc' ii tych otoczek stopniowo mailejąaż do calikowitego zniknięcia. W !partiach tych, w pr..zestrren:i:ach między.zia.rnowych, pojawiają
się ni,elkiedy niewielJkieskupien!ia czerwOIlobrurna'tmych tlenków żelaza.
W jasnoszaJrych piaskowcach Ue.nJków tych ibrak całkowicie.
W niekltórych miejscach występują minerały ilaste, prawdopodobnie
z grupy iaIitu. Tworzą one milkro:krystaliczme Slą.lpienia oraz wspólnie
z 'tlenkami. żelaza cienkie otoczki ,wokół ziarn. Niekiedy ilaste otoczki po- '
wstają maiwet po odp'roWladzeln.iuzwią,11kÓW 'żelaiza (t'abl. V, fig. 1i1'--1~).
Sporadyc2lll.ie w spoiwie omawianych utworów, :zwłaszcza w ich str0powych lPamach, spotyka silę nd.ewiellkie ilośCi anhydrytu. W sżaryc:h piasIkoweach ęOltylk:a się pOlIladto drobne skupienia minerałów Siia~c2lkowych
(prawdopodolbnie pir)1itu). 'Większe ich nagromadzaniestwierdrono w otworze Nowa Sólf1 na odcinku okolo '2(} cm (taibl. I, fig. 3). Stanowią one tam
salIIlodzielJne spditwo.
.omawiana seria CiZęsto pocięta j,est spękamami, pr.zemegającyrni pod
znacznymi ikątami w stosunku do warstwowania. !Niekiedy wmłoo tych
spękań nastąpiły ll1'iiewrellkie przesunięcia, powodując , powstanie miJkrou&kotków. Spęikaniate zagoj.one są zwykle ilmlcytem(ltabl. VI, fig. 13-14) lub
kalcytem iZ barytem. W sąsied2'itwie tych żyłek moma 'zaobserwować czę
ściowe przetopienie nielktórych ziam ikwa:roo.

WNIOSK'I GiE!NlETYCZN1E i STRATYGiRIAlFI'CZNE
Ustalenie pOzycji stratygraificzm.ej .utworów klastycznych, jpOłożon~h
utwol'l8.chniewątpl'iwego cZ€'rWOll1ego spągowca i Ibe2'lp<:lŚI'edlIl;io podście
lających i1asto-ma>r:gliste uttwory cechSiZtyńskie, jest, jak już na wstępie
wspomn:i:ano, spraiwą barozo ik'łQP<>ttliwą. Jedynym Itwierdzeniem, 00 do
~órego me ma większyclh zastrzeżeń, jest to, że omawiane utwory iklastyczne jako takie w całtości utworzone 'ZOStały IW okresie czerwonego spągowca.
Za tą tezą !pr:lJemaw.ia stwierozooo róW!IlJi.eż w okolicy Nowej Soli dale>ko '
idąca !ZIbi€'ŻJn<JŚć składu ntiineralll1ego, 'zwłaszc'zamateriału okruchowego,
a -taJIme ogólne cechy stTuktul'l8.łlne uitworów czerwonego spągowca 'i partii
na

dysikusyjnej.

.

Można jpT,zyjąć,że ite .utwory Iklastyczm.e, 'W iktórych napotIkano cechsztyńską faUJnę (okolice Nowego Kościoła - H. 'Riedel, 1917, Okolice Lwówka - H. :Riedel, 191;7, J. Piątkowski, 1'966, okolice iJulbina Legnickiego-

J. Wyżyikowski, 1'9614, 119615) ibyłyz całą pewnością przerobione i TedepOiIlowane przez morze eechsztyńSkie i mogą być wŁączalIlie do eechsz'tYllllll bez

żadnyohJ ooS'tnreżeń.
Pozostałe Ikryteria, taJkiie ,j ak oobal"lWienie, ślady .waTstwowania
węglanowe s'p,oiwo, wsikazują,cezdaniem ll'óŻlnycih a'Wtorów na morską

czy
gene,zę szal'le'go lub 'białego spąg'owca, me są wcale j-ednoznaczne. Jeśli chodzi
o odbaTWienie osadu i 'Wzrost w mm zawartości węglanów, ,to już dOłtych
czas dyskusja przeprowadzona w !PO'lSk.iej litera.r ume pr.zedm'i.lotu <:wy'kazala
ich ,wiel'oznac2ID.ość. Mechaniczna przeróblka czerwonych osad,ów czerwonego spągowca prrez 'Wody c,echsztyńskie może 'WlPll'awdzie, jak :to przyjmują J. Wyżykowski (1003, 19&5) ,oraz J. Oberc iI J. Tomaszewski (1900),
doprowadzić do odba,rwieniatych osadów, jednakże zalemOLŚć taika ni€ jest
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wcale ikonii€c.ma. W warunkach ~wotbodnej cyrkulacji tlenu w wodzie morskiej hydrQmec!hamczm.eprzeI'()lbie.nie czerwonych osadów nie pociąga m
sobą ich od'ba·1Wienia. Proces ten wynltaga iborwiem waruników .r edukcyjnych. Brooty ten falktt podlim-eśla jlUż J. !KJrasoń i A. 'Grodzidki! ~1964). ,B oItwie.rdZają to ·też dotychczasowe obse:r:wacje, Djp.z rO'koUc Lwów!ka, gdzie
piaskowce i ;Zlepieńce i1Jawierają faunę cechsZtyńską, a zatem podJd:ane były
niewątpliwie mechaniczm.ej działalności wód cechsztyńSkich, a pil'zy tym
zachowały swą cz;erwoną barwę. Uwagi ;te ,odnoszą się xówniież do tezy
o 2iWią:zJk:U oobarwietn.ia u'tworówczerwOIlego spągowc'a z infiltracją w6d
morskich w Igłąb nie naruszonego osadu dolnopermskiego podczas transgr'esji cechs.zJty.ńslkiej (J. TomasrewSki, 196'2).
'Podobl'Ue dySkusyjne j~t :pochodren,iie węglanów i siarczanów wapnia
występujących w spoiwie szal'yclh !piaskowców. WedŁug niektórych autorów ipoj'awienie się ,tych składnjjk:6w przemawia m· morslką genezą osadu
(J. Wyżykowski, 19615) lub 2!a iIrufiltracją morskich wód oec'hs2'JtyńSk'iloh {J.
O'berc, J. Tomaszewski, 1'9 (3). lN'ależy j€idJ:nJak wziąć pod uwagę mOŻlliwość:
konc'e ntracji tych minerałów w w,arrunikach !pustym.lIlJych, czy io w postaci
polew, czy też jako'osad6w tlokalnych, o~esowych IzbiOl'1Iliików wodn'ych.
Poza ,t ym węglany te nie są wcale cha,rakterystyom,ą cechą u ,t worbw odbarwionych, gdyżzo'stały <me opisane I1óWlIlież w spoiwie !piaskowców czerwaoolbrunatnyclh r(J. Kłarpciński, 19167; iM. Podemski, 196'7), a nawet jako
killkumetrowej miąższości przewarstwienta dolomiJtu w tychże piaskow-'
erach (otw. Kun.ice ZarSkie IG 1;J. WyżyikQwSki, 19,6 4).
. .
SIady warstwrOwan:ia :taikże nie są wysta.a-czającym W'skaźri±kiem morskiej cechsztyńskiej genezy utworów oobanvionych (jak ,to sugerl10wał J.
WyżyikowSki, 1005), gdyż r6żnego tY!P'll warstwowanie występuj~ e ,także
w utworach crerwoo€go spągowca {J. KłapcińSki, 1'9'&7, M. PodemSkri., 1967).
Ostatnio w referowanej dyskusji pojawiJł się nowy element. Otóż w szaryclh piaSkowcach w Okolicy Lulbilna !Le~ck:iego IllIatPOtkano ziarna gla.ukonitu wykazujące wig J. Krasonfu i A. GrodziCkirego :(1964) cechy gl,aukonitu autog€!nicznego.Wi~rO z :tym duże nadzieje przypuszozając, że
może to być wSkiłŹlIliik przesądzający morską, a mtem cec!hBztyńSką genezę
osad6w, w których mitnerał ten występuje. Dalsze badania skompllikowały
j,ednalk. całą aprawę . Oloo.zało się bowiem, że ziarna .g lauikanitu :występują
równd·eż w piaskowcach coorwonobl'Utnai1ln:ych, podści€'lających piaskowce
szare ~A. Grodziciki, J. Kłapciński,J. Krasoń, 19617), a zatem glaukonit
nie Jest cechą charaJkterystycm.ą tych ostatnich. tPoza tym um.ano, że ustalenie gemezy 'tego 'glaUllwnitunie ,jest wcale takie ·:proste, gdyż mane są
przypadiki, w:prawdzie nieml!iernie Irzadkie, powstalllia glaulk..onLtu IW wartm'kach koo:tyneinJtaLnych na drodze IglaukOlIlityzacji mine!l'ałów Skał magmowych, tnp. skaleni ('zja'wiskota!k.ie qpisa'li lM. G. iDi.adcrenko i A. J. OhatUlllCoowa, 19iI)6).
Tatką właśu'iie genezę· pl'lZyjęlri A. Orodzic'ki, J. Kłapc:ińSki i J. Krasoń
(1'967) dla glaJUlkonitu z piaSkowców c:zerwOlldbrun-a1m.ych, gdyż utwory te
powszechnie wmawan.e były dotychczas za osad lądowy. NaLeży :tu j-erdJnak
zauważyć, że nie ibyło żad!nydh powodów, dla Il!!tóryclh tna:le2lałOby pr.zyjmować odmienną genezę dla gla.ulkanJ:tu z tIladJ.egłycih piaSkowców szaryoh,.
jak to uozytrl!i!li J. Krasoń i A. IGrodtziclki('1964). Nietkonse.kwencję tę !Za!\lważył prawdopodobnie J. K.ł3jpcińSki, gdyż w następnym swym alrtyikule
C19167) zajął 0IIl cał!lmwicie ,odmienm.e stanowiSko od pierwd1mrego, pnzyjmu1
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jąc morską genezę wszystkich o.pisanyclh powyżej :glaukonJtów. W związJlru
uroał 'On (za R. Lepsiusem, 1'913, fide J, iKła,pdński, 19·67) piiaSko.wce
cze~wo.nl()lbr,una:1lne równie,Ż ~a utwór morsiki.. Wyda}e się jednak, że bez
wy'kOillania dalszyclh sz~ze.gółowych, zwłaąroza geochemic:znych badań, zagadnienie to. nie będzie jednoZll1acznie ro.2'Jwiąmne. Jeśli chodzi Q morską

z tym

genezę czer,woll1eg'O spągo.wca, to. warto jednak WSptOIl'JiIlieĆ, że mo.rskie
utwory tego. wieku opisane Ziostały'W póbnocno-zacho.d:niej części NRF, są
to. jednak utwo.ry maTgliste iZ licroą mikro.fauną (iF. P1umhoff, l'9I6'6!).
Jak na tle zreferorwany,ch tu Po.glądów przedstawia się geneza 'Oraz Po.zycja straty:graIicroa ultwo.rów klastycZlIlych poodśdelaj.ących w .okolicy Nowej So.li marglisite utwory cechsztynu?
.
'z utworów tych nie opisano do.tychczas ani fauny, ani gl'auJmni'tu, a zatem 'brak tu ,elementów mnieJ Ilub hardziej jedno.m!ac:mie wska,zujących
na ś'rodowisiko mo.lI"sikie.
Dość często. spotyikane, ;taik w p'iiasko.wcaclh sza'l'ych, jak i w Cizerwonych,
walrstwowanie równo.ległe, niekiedy typu frakcjo.nalneg'O, wskazuJe wp'l'awdzie na wodne Śro.dowi.slko. sedymentacji tych u1tworów, .mogły 'to !być j'ednak lokalne, 'Okresowe zlbiomiJki iko.nrtylnelI1'ta1ne, a :nie basen mo.rski..
,
Jeśli chodzi o poja,wiające się wSPo.'iwie węglany i siarc,za:ny wapnia,
to i one występują zarówno w szarych, jak i w C'zeI'WoitJ.ych utworach, Zj'awisko zwiększania się ilości tych slkładiniJków ku sttro.Powi pr,o.iilu, nieZbyt
zresztą wyra'źnie zamaczające się na omawianym oibsza'l'ze, nie musi wcaLe
wsikazywać na infiltrację wód -cechsztyńskich. Może być ono. zwią!zane,
jak już wSlpOIIlJIriano poprzedinio, :z kapilaTnym p,odno.szeniem się roztworów w warunkach pustyn.nych: PodObnej genezy mo.lŻe być krzemionka
występująca w .znacznych ilościach w spoiwie piask'Owców wraz IZ węglana
mi: W takim układzie jedynie duże zwięlks2'Jenie ilości węglanów w samym
stropie utworów klla,stycznych możn.a by wią'zać z wpływem mo.rZJa cech-

sZJtyńsikiego.
J,edyną właściwie cechą iróżniącą
wonego. i azaregospą.gowca jest ich

na omawianym 'Obszarze utwory czerzabaTwienie. Zachowanie się ciZerwo.negozaba:rwienia w stropie utwo.rów klastycznych na znaeznej części olb:
sza'm 'W)"klucza proSltyzwiązeik procesów o.dbarwiających z transgredują. cym morzem cechsztyńskim. Należy !przy Itym pod~reślić, że ożerwone ,za-·
barwieniiie Uitrzymałosię nawet na tych partiach obszaru, lIlIa których już
w poezątkowej fazie sedymentacji utworów cechs21tyńs:kich ;panowały waru.niki dość silnie redukcyjne, jak na to. wskazuje ciemno.szare za'bar.wienie
i maC'zna ilo.ŚĆ substancji Ibi!tumicZll1ej 'W od!po.wiedniku ,łupku miediziononośnego (IM. Podemski, 1\9 67).
Ponadto. istniejące ;zmiany ;zabarwienia omawianych -utwo~ów p'I'zebiegają w sposób bardzo. skompliJk'Owany, odmienny ill'iż należałoby oczekiw.ać w przypadku odbarwienia, 'Osadów podczasl'edep'Ozycji, czy \też iIl1:filtmcji 'wód cechsztyński'Ch wuUu'Ż całej po,wierzchni o.sadów cZie,rwOlllego.
spągowca. Jedynym punktem, w Iktórym wido.czny jest dość wy~aźnyzwią
zek oldbarrWi:enia piask,owca ż iIlltfiltrującymi hezpo.śJ'ednio iZe strQpu roztworami, j,est ,o.twór Otyń 2 (taibl. 1, fig. 2). lNie stwierdzono. na:tomiast
do.tąd żadnych powier:zchll1:i 'er.ozyjnych na kon'takcie utworów czerwooych
i odbarwiOlllych, c~go należałoby o.czekiwać 'w p'l'zypadiku poważniejszej
redepOiZycji. Brzeciwni;e, między tymi uitwo.rami istnieją na ogół stopniowe
1

przejścia.
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'Poza tym istotnym elementem wskazującym a:ta r.ozwój procesów odIbarbez naruszenia poł.oż€llia .utworów . .od:barwionych jest stwierdzenie stopniowego odprowad.~ania łbrunatIlych Ziwią.zków żelaza z otoczek
ua,r,n kwarcu z pozostawieniem w stani'e nie naruszonym i'lastych składni
ków tych otoczek (ta'bl. V, fig. 11-12).
Podsumowując rtie ohsel"Wacj,e moma, jak się wydaje, przyjąć, że w okołky Nowej Soli odba~r,wienie omawianych utworów kl,astyoznycłi nastąpiło
bez mechanicznego przerobienia iC'h przez wody cechs21tyńskie, a zatem
ze stratygrafiiC2'lrlego punktu widzenra utwory te illa,1eżą do czerwonego spą
gowca. W'Zwią7Jku z tym nazwane zostały, lZgodniez propozycją U. Kriebla (1'967), sZiaxym spągowcem.
Zagadnieniem nadal nie wyja'ŚIlionym pozostaJe jednak przyc'zyna procesów odbarwiających. Być maż'e, r~eczywiśde były ,to zwykle wody morskie infiltrujące;z basenu cechsztyńskiego w głąb jego podłoża. Ni~regular
ne ,rozmieszcizenie stref OdbaT,wiOll1ych mo:ma łby witakim przypa,dlku tłu
maczyć tym, że utwory crerwonego ' spąlgowca były w r,óżnym stopniu
zdiagenezowane i w zwią2ikuz tym n:iejed!n.aikowo przepuszczalne dla wód
cechsztyńskich.
.
ChCiallbym jednalk w tym miejscu wySUl!ląć jeszcze inną :tezę do dyskusji. Otóż dane podhodzącez rr-ejonu .Lubina iLe~ic1kiego ICA. 'Ryd.zewski,
1964; J. Wyż)'kowski, Hl65; J. Oberc, J. Serkies,19,1)8), a taikż'e -obserwacje
poczymone w okolicy :Nowej Soli ,wskazują na to, że odbarwienie czerwonych ,piaskowców naj'głębiej sięga tam, gdzi'e w urtworach odbarwionych
pojawiła się mineralizacja siarczkowa. Obszary ,te były, jak wyn:rk,a z sedymentologic2)n~h badań utworów cechsztyńskich, względJnymi wyniesieniami! ,dnę basenu cechsz;tyńskiego, ito za'równo 'w skali ~egionalnej (np.
okoliceiLubina 'Legnickiego, ~tóre 'były połowne w płytszyoh partiach basenu cechsztyńskiego.niż np. ,okolice Nowej Soli); jak i lokaLn.ej (np. w okolicy Nowej Soli! minera'lizacja siarczkowa oraz strefy odibarwione związane
są na ogół 'z lOkalll1ymi wyniesieniami). IMożna wtem przypuszczać, ż€ odbarwienie stropowych partii osadów czerwOlIlego spąg~a zwią:Ziane było
z reduikcyjnym dzi.ałarniem niie wód cechsztyńskich, gdyż iW tym przypadku
zjawisko to powinno rozwinąć się najsilniej w :głę'bszych partiach basenu,
lec,z ,roZitwocóW kruszoonośnych, nieza'leŻIDie od genezy tych ostatnich.
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MaqeU: IIO,n;EMCKlf .

CEPbrn

JIEjIQllib

B OKPECTHOCfM HOBOR

com

Pe310Me
Henocpe,D;CTBeHHbIM OCHOBaHHeM rmnm:CTO-MepreJIlI:CTLIX ~eXIllTeitHoBbIX OTJIO:lKemW: B OJqleCTHOCTmt HOBOU: COlIK SlIJIJIIOTCH lIH1KHenepMCme 06JIOMO'fi{bIe OTJIO:lKeHIDr. B KPOBeJlbHOii: rrapT1Dl
OHH COCTOJlT 113 MeJIK03epHHCTLIX KBap~eBbIX necrmliHKOB, MeCT8.MH CO,D;ep~ nOJIOCbI 11 nepecJIaHBaHHJI KOIIrJIOMepal0BH,D;HbIX nec'IaHHKOB 11 KOHrJIOMepaTOB. OTMe'leliO, '!TO rpy6006JIOMO'lHbtit Marep1laJI 3aJIeraeT 06b1l{HO Ha rex Tepp1lTOpID£X, Koropble BO BpeMH ~eX1IITeihioBoii:
ce,D;HMeHTII.I.\IDI SlIJIIDIlICb pa3lIK'llioro. po,n;a B03BblIlIeJill:JlM:li ,!I;Ha 1IcnapJllOm;erOCH 6acceilHa.
B 06JIOMOl{HOM MarepHaJIe KpoMe KBap~a HMelOTCH nOJIeBble IDIIilTbI (MHKPOKJIHH, IIJIarHOKJIalbI), CJIIOAhI, TJI:lKeJIble MHHepaJIbl (~KOH; TYPMaJmH), a TaKlKe IPparMeliTbl MeTaMOp4JH'leocHX
nopo,D; (KBap~TbI, IPHJI.IlRTbI). B IIeMeJlTe rrpe06JIa,D;aeT KpeMlie3eM (KBapIl, x~e,n;OH) H Kap601raT:
B MeHLmeM KOJIH'lecTBe co,n;ep:lKaTCH rJIHlllICTble MHRepaJIbl H KPacHO-KOpH'lHeBbIe COe,D;HIIeHHJI
:lKeJIe3a.

npeo6JIa,D;aIOlD;HMH JlBJIJIIOTCH 6ecn:opJl,!l;O'lHbIe TeKCTypbl,

O,!UiaKO, ,n;OBOJIbllO '!aCTO

HMeeTCJI napaJIJIeJIbHaH CJIOHCTOCTb, 06bIl{H0 BeCbMa peryJIHpHall, HHor,n;a IPp~OIIHoro xapaKrepa.
IIopo,D;a 06bI'lH0 OKpameHa B KPa.cJihlJt ~BeT, 0,!I;H3K0, B KpoBJIe ?KPaCKa ee ,D;OBOJIbliO '!aCTO
nepeXO,!I;HT B .P030BYIO KJIH CBeTJIocepYIO.

3m Jil3MeHeliKJl rrpOHCXO,!l;lIT O'leHb HeperyJIJiplio, KpacHbIe

K cePble rrapTHH 'lepe,!l;YJOTCg, rrpH'leM, B CaMOU: KPOBJIe HHOr,D;a HMeeTCH cepaJI OKPacxa, a HHor.n;a
XpacJiaJi. B CBH3H C 3TKM, B OKPecTliOCTHX HOBOil: ColIK B rrpllllIlHIIe HeB03MO:lKH0 BbI,D;eJIIlTb e,!l;HHYJO
06eCI(Be'leHHYIO 30Ity. OIIHcaHHe Jil3MeHeliKJl oKPacm 6b1JIH BbI3BaHbI Y,!I;aJIeliReM ID IIeMeHTa
COe,D;HIIeHKil: TpeXBaJIeHTHOrO :lKeJIe3a, npK'leM OTMe'leHO, 'lTO 3TOT IIPo~ecc rrp01lCXO,D;HJI nOCTeneHIto 6e3 JrapyrueHHJl TeXCTypbl nOpO,D;bI. KpoMe Toro IIPIDHaJiO, 1{T0 B OxpecrnOCTH HOBOil:
COJIH 06ecI(Be'leHHhIe rrapTHH, HalBa.HHbIe cePbIM JIe:lKHeM (no

Y.

KpH6eJIlO,

1967),

co CTpaTK-

rpaIPH'lecKoU: TO'lKH 3peHKH OTHOCHTCH K xpacHOMY JIe:lKHlO.
Ha6mo,!l;eHllll, rrp01l3Be,lJ;emibIe B OKpecrnOCTH HOBOU: COlIK, a TaK:lKe, npOBe,D;eBHhIe Ha

,rq,yrHX

TeppHTOpIDIX npe,D;cy,n;eTcKoU: MOHOKJIHJraJIH, YKalbIBaIOT, '1TO 06ecI(Be'lHBaHHe OTJIO:lKeHKil: KPacHoro JIe:lKHJl 6b1JIo HaH60JIee HHTeHC1IBHLIM 11 Ha1I6oJIee rJIY60KO ,n;OIIIJI~ TaM, r,n;e B 06ec~'1eH
BbIX oTJIO:lKeliID£X nOSllHJlOCb cyJIb4J1I.n;Hoe oPY,!I;elieJiRe. BbI,ll;BHHYT Te3KC, '1TO 0.n:HHM ID UlIJl60JIee
Cepbe3Hb1X IPaKTOPOB 06ecI(Be'l1lBaJi1IJl 6bIJIK Py,n;OHOCHLIe paCTBOpbl (He3aB1ICHMO OT 1IX reHe311ca).

Maciej iPQlDEMSKII
GRAULIEGENDE$ IN THE VICINITY OF NOWA SOL

Summary
Lower Permi'oociam.ic formations are the immediate !basement of the clay..marly
Zechstein deposits m the wcinity ;of Nowa S6t1. [jn Ithe ,top pm, these a~e bu.hlltup
of fine..,grained quaa-t-z&andstones, dd.sclosing 'at!; places mterca'1:ations and mterbed ..
dings of 'conglome'Mte-J.i!ke sandsbones ood Off oongl()l1lleMtes. \Ilt has beenascertianed
that ,co!l!l",8e-<!l>!li91Jie materdal oas oil! :rule occurs in the lareas, whIch constituted various
elevations (),f the bolt'tom of the eJVl8.,pOTatioo basin during the ZechSltein sedimentation.
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Beside qu:ar.tz.ltbe clastic nlat~,ial reveals aIiso feldspars(mIcrooline, pJ;agdodlases),
mic/ils, heavy mlner8lls (moon, tOtmn,aaLne) and frqm'ents ,oil me'tamol'lPhic l'ooks
(quar;tzdtes, phyIDtes). CemeDJti.n,g material oonsiStlS ma~nlycxf sHJica (quaclz, chakedony)and ca'l'bonaJtes. In mJ,n'Olr amounts are :found olay minerals and brown-red
tron ,compounds. Chaotic lStruotur,e,s pIIe!V'aiIJ., al!though p8lra:llel bedding, usu8ll1y v,ery
re,gulax, at places of frnclion>8il. natUre, may also be observed.
The rOOk is, as a r ,u le, :red in ooloor; hIowevet", :at the 'top the colour passes inrto
pink or l4ghrl; 'gI'ley. These ,ohanges in 'ooI1our ' me h:i!ghly irre'gular; il"ed and grey
portions are mterfdngered," and at :the t.op maybe observed eilther oomplately red, or
greyoolour. Thus, any urutform, deooli01JIl'IiZJed zone cannot 'be distinguished in these
deposdlts in :t he fViiClin'ity oil Nowa SOL rI"he ,aJbovechan.ges :in 'cOlour IST-e due to the
removal of t:rdvalen;t !iron .compoundis :1Irom matrdx. 11t 'has been as<lel'taaned that this
proces's developedgradlliaHy, withoUlt ,any dis:t~bance ,in roakstructure. Thus,
a ,conclusiJOn halS been dTI8JWiIl 'thalt the deooloUiri21ed paris,lea][ed '(a:cCOil"dq t,o
U. ~iebel, li9l6l7) GTaWiegendes, belong here, ifromthe stramgrapb.ioolpoint of view,
to 'Rotliegendes.
Both the observations made in rthe vidni'ty of NowllI S6l and those if,r.om the
other alreas of the !Fare-Sude1T.i:c monocl'ine point to a diact thalt the deooloudzation 'CIf
the iRotlie,gendes ,formations 'took place most mteIl!sely ,and re8Jchedthe deepest hodwn:s, where sulphLde mtIlle:l'la.Jization ,a'ppeareci lin the decoloUll'li7,lE!d deposits. In consequence <1f the 'results obtaiLned a propositicm ,ha,s lbeen submitted 'llhat tminerali~ing
sol.utLons (apart fr.o,m ,theirr orig;i:rt,j wwe tnemost lima,lortant .deoolourizing ,agents here.

mABIJIcA I]
Fig. 2. KOIlItaM ,piaskowca z luplmen miedzionosnym (odipowiednikiem) . Otw6r
Otyil 2; gl~b. ,1711,6 m
Oontact O':f sandstone wN-h ,oOpper-bearing ,slate (e'qui'V,aILeIl!t). iBme hole Otyil;
depth 1-711,6 m
Fig. 3. Piaslkowiec jasnos21ary Z pla!lIliLScLe 1'0zmies,zc21onym ,o'kruszcowaniem
kawym. OItw6r NlQWa S6l a; ,glt'1b. H04,{) tm

s~ta:r.cz

LLght-,grey .:sandSbone wirth scattered suljphide mineoo.'lization. Bore hole Nowa
S6l 11; depth '1404,0 ID
F,1g. 4. iPiaskowiec plamiS'ty, jasnosza:ry i czerwonobrunB,t ny. Ortw6r Nowa 861 11;
,gl~b. 1407,0 m
Sjpotted saridSltane, Hog-M grey :and red-brow:ll in <!'o10Ul's. iBor-e hoJ.e NQwa
861 11; de!pth 1407,0 m

Kwart. geool., ncr- 2, 1970 r .
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Fig. 5. Pia.smorwiJec . 'cielrw{)Thobr,un,a,tny
otw6r otyfl. 2; gl~b. 1727,,0 m

:m:

r6wnolegJ:e

(irakcj-onalni-e)

WaTstwo'WaJIlY.

Red-brown sandstollle, ipail"allJ.e1. i(f,I1a>C1:ion:ally} lal!I1inaJted. Bore hole Otyfl. 2;
depth .1727;0 m

Fag. 6. P1aslkowiec kWClircowy cZlerwOIIlohrunatTIy 0 ,spO~Wl:e w~gla.n()lwo-:i:elazis;tY1ffi.
Wax.stwolwanIe 0 cnar,a kter,:r;e f,ra~,cjona1nym. Otw6r OItyfl. 2; glElb. 1727,0 m;
pow. 33 X;l mkol
Red-brown quartz sandS'to!1Je with ca.rbonate-iferrug·inoU!s ,cement. Fradion:aUy
'l aminated. Bore hole Otyn 2; depth 1727,0 m. Enil. X 33; 1 ni-ool

- Kwart. geo1., n.r 2, 1970 r.
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Fig. 7. Przewall1s,twienia dI'obnO- i gI"uboziM"uist€g,o pia.sJwwca kwarcowego, czel1WOnobrlIDatnego, 0 .spoiwie w~gIanowo-,ze'lazistym. Otw6r Nowa S61 1; gl:~b.
1228,2 m; 'plOW. 35 X, nlikoile skrzyzowane
[IlItJeroruaUons of rfine.- 'and coarse-graln·ed quartz sandsitone, red-Ibrown ,in
cdlo'll;r, withcarbonate-:fer;rugin'Ous ,cement. Bore ho1e NOWla S61 1; depth
1:228,2 m. Enl. X 3'5; ,crossed niools
F~.

8. Plaskowiec kwar,cowy ,CZleI'WDnobrunabny .:z.e 'zwil"lldem ,skal metamorficznych.
Spoiwo w~gIan'Owo-kwa;roowe zbrunartnymizwi/lzkJami zelia;Z3., iflwOl"lZllcymi
,o'bw6dkJi wdk:61 :z.tam. OItwor otyn 2; gl~b. 1733;8 m; pow. 32 X, nikolie skrzyzowane
!Red-brown quartz sandstone with gI'a1V'els 'of m€,tam,o;rphk ro,eiks. OarboIliB.t-e-qu:artz cement wilth brorwn-oo:loured iron ,compounds ·in ,the form ,of rims
s'urrounding g,r,ains•. BlOl'e hole Otyn 2; depth 1733',8 m. En!. X 32; -crossed
nicols

Kwart. geo!., nr 2, 1970 r.
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Fig. 9 i 10. Piaskowiec kwaro()IWy szaroroz,owy (} ,slPoi.w~e~arcowo-cha:lcedonowo
-w~gIanowym. Miej'scami ,z achowan,e ISq ~tocM'i i s:kUlpi'enia brun>atnych
7JWiq:MOW ze1aza. KWIal'c ze spoiWl8: twOTZY reg'eIlJeria cyjn,e 'ohwod:ki w(}kol
zilllrn 'kwa1rcu. Widoozna jes t reIn-yS!ta1ilZac,ta nielkitfuych zia'm . Otw6r Nowa
SOl 5; gl~b. 1402,0 m; :pow. 33 X ; fi,g. 9 - 1 nikol, ili:g. 10 - niko'le skrzyZowane
Gr1ey-piJ:ruk c;.uartz sandstJone wilth quariz-chrueedony-caxbonate cement. At
pIa,ees are vLs,ibIe pl'eseJ:'IVed rpebble,s' land :a,ggr.egations lof brown- coloured
iron OO!ll1pOunds. Quartz fromoeme:rut makes ll'6genreration rims round qu,a rtz
grains, 'R ecrys taRization of some grains may be observed. Bore hole Nowa
Sol 5; depth 1402,0 m . Enl, X 33; Fig. 9 - 1 ntool, FLg. 10 - crossed niools

TABLI C A 1V
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Fig. 1J !i 1112, PLaskowiec :kwaroQowy r·{;®owy z .sZlarymi plam,ami, 'cz~ciowo :m-ekrystaH'ZlGwany. SpoiWlo .jllia·ste, miej,scl!I!Illi z re:sztik·ami bruna,tny;ch zwdqzk6w zelaza.
otw6r otyii. 2; .gl~. 1732,8 m; 'p:ow.JOO X; fig. 11 - 1 !IlJ.kol, fig. 12 - nik·ole
SlIDl"ozyZ·owan·e
QUlID."'tzsandstone, pinik, wiJth ,grey spots, partly recrys,tallized. Clay cement,
:at pla·ces w~th fra'g:meIllts of brown-ooaOoul'ed lI"on ·C'ompounds. Bore hole
IOtyii. 2; depth '173'2,8 m. ,En!. X 100; Fig. 11 - 1 nicol, Fig. 12 - crossed niools

Kwart. geo·I. , nr 2, 1970 r.
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Fig. 1'2
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Fig. 13 i 14. iK'OIlilla:lm zyly kalcy,towo-baTy:toweoj z pLaskowcem WaJ.'Ic.o,w ym. WMoczne
jest .p rzetopie.nie niekt6rych ziaTnkiwalrcu wskiazuj~ce na wystE:powanie
temperatwry iPowyZej 5'reP C. Otw6r Koouch6w 2; ,gl~b. 001,0 m; .pow. 100 X ;
fig. 13 - 1 nlkol, fig. 14 - n:i:kol~ skrzyz.owane
CoIlitaot <JIf IcaiJcit€'-baryte vein ·with -qUiartz sandtSbone. Re:mel<ting of Borne
qualItz .g rains poin.ts :W rtempe.r~tUTe 'above 575°C. Bore hol!e Kozuch6w 2;
depth 901,0 m. Enl. X 100; Fig. 13 - 1 niool, Fig. 14 - crossed niools

Kwart. geoL, n.r 2, 1970 r .
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Fig. 13

Fig. H
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