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Włiadyslław · KARASI7lE'WSKJ]

Rozprzestrzenienie utworów liasu
we wschodnim obrzeżeniu Gór ŚWiętokrzyskich

Niniejsze opracowanie dotyczy w przeważającej części Qbszaru !kła-"
J. Samsonowicza z pierwszej połQwy :międ:zywojennego
dwudziestolecia i(J. Sam:sonowioz, 1924, 1929, 19134 i! imle). Dały one podstawę do W)1Iodł'ębnienia w o~bie dol!nej jury czterec:h serii: ,z agajskiej,
g-romadzickiej, za,rZECkiej i ostrowieclkiiej, 'z których najniższą autor zaliczył dOI «"etyku, ,trzy lP07JOS1;ałe do liasu. Trzy serie "liasu" miały reprezentować odpowiednio Ilias dolny, śroomowy i górny.
Podział ten !był wówczas ba'rdzo mQwocresny :i! przetrwał bez zasadrniczych zmian przez la,t 'tTzydzi.eści, oddając wielikie usługi w p1'acadh !kaJ.'1tograficznych i surowcowych w obrębie całegOI liasu ~toIkrzyskiegQ.
W· ~iąziku z ma.pływem nowych ma1lel''iałów, związanych z !kartowaniem liasu w strefie jego baJl'dziej pełnegQ rozwQju i z profilowamiem nowyoh wierceń, za.szla potrzeba dalsregoil"OZ'budowania tegQ pOdziału.
W wYiIliku p'rac powojennegQ dwudziestoLecia powstał nQWy, hardtiJej
szcze'gółowy podział strartygrafilCzny iliaSll świętoilm'zyskiego, 'l'iómiący się
!przede 'WSzys1Jklm rozbiciem najwyższej sem w schemacie J. Samsonowicza"':"'" ostrowiookiej -!Da szereg jedrnostelk, iktóre na podsta'wie ,wlk:lładek
fauny mo,rskiej i .badań miikroflorystycmych udałQ si'ę ~all'aleliwwać
w sposób dokładniejszy z poszc:zególrnyml! piętrami liasu morskiegQ Za'Chodrniej Euoro,py. Seria mgajska zaliczana pr.zez J. Sa-msornQwicm dOI
retyku została ma tych podstawach włączona w całości do liasu 'fW. Ka~a
szewski, 19'6:0, li962, 19:615; I. JU'rikiewiczowa, \119:67; T. lMarci1Illkiewicz, 196,9
syomycll'badań

i

!iJnnł).

" Wzwią2Jku:z tymi zmianami powstaje ,również powzelba "Tewizji zdjęcia
geolOigiczn'egQ obszaru występowania iliasu nad dQlną Kamienną. Zanim
to nastąrp'iJ,przeds1:alwiamtu próbę mOlwego ujęcia budowy geologiemej
!tegQ Obszaru. Za· pqdstawę pr,zyjąłem dostępne mi ,materiały z nowszych
wierceń, !przy 'Uw~ględqieni'U i1'ÓWInież sta·r szych, w k-tórycih niejednokrotnie
wypadałQ przeprowadzić odpowiedln:ią rewizję oznaczeń .stratygraliicznych. PQza tym uwzględniłem tu własne Obserwacje .t erenowez ~óŻlIlych
łat. Korzystałem TÓwm.1eż z informacji osób !prQwadzących badania na tym
Kwa,r talruk Geollogl<:my, t. 14, nr 2, IlS'TO r.

Władysław

314

Karaszewski

obszall"ze, a mi:anowic,ie dora Z. Kjozydry, mg'ra P~ Filono.wicza i dra lM.
S1!pallciewicza. Budowę ,geologiczną ołbszaru lP,rzytległego od północnego zachodu IPrmdstawiam w oSOlooym opl'8.cowaniu.
Wspomniama monografia :tego obszarul~J. Samson:owic'z, 1'9'2'9) obejmuje
Pł'ÓC'Z liasu IrÓW1nież trias i c€Chsztyn. !Na dołączonej do. monografii mapie
s~efa wychodni liasu n:ie została podzielona na poszcrególne serie 'Wyooręb:nione pr:zez a,wtora. Próbę ich kal'tOlg~afic2lnego. wyod'l'ętbniełIlia przedstawia natomiast s2'Jk:ic zamieszczony w tetkiśc'i!e iIla str. 1'05. Na mapie
a'.l'!lmsza Qpatów z 191314 r. J,.ISamsono.wl.cz wyodrę'bnlł tylilro serię !2lagajską,
zalic'zalOą, jak już wspomniał,eitn, do xetyiku.!Na mapach Da:z 1947 i 1950 r.
Has(łącmie z seriązagajską) nie został podzielony i był oznaczony sygnatUl'ą "Jlrr" I{Has i retytk). Utwo'ry o!boonie 'zaliczane do l"ętylku włączone
oostały do !kajpru.
. '
W 1'961' r. TiI1Stytut Geolo.gicZ!IlY oOpulbl:illwwał mapę Igeologicmąregionu
świętoik:!rzyskiego. Poś!piech, 'z jakim publilkowan!o tę mapę 'i! bralk ko.nsultacji w czasie druiku 'z posZCizególInymi autorami, był przyczyną szeregu
błędów, szc'zególInie rażących w obrazie liasu o.pisywanego obszaru. A mianowicie, c'ały lias wschodniegQ obrzeżenia Gór ŚwiętolkTzy.ski.cih ZIOStał
o.znao:lJony sygnatuł'ą "retylku"z podtyrt;urem "seria pa.rs:lJowska", a sze':l'eg
odsłunięć liasu o.znaCWlllo.syJgna'turą kajpru.
.
. W 196'7 r. opU'bli:kowano. wynilki zdjęeia geologicznego według P.Filonowicza.Obejmuj'e ,ono m.m. wyC'ilnek liaru między Nietu.liskiem i Krynkarni. Na mapie tej c'zęść wychodni serii zagajsk~ej- między K'!'ynkami
i Gębkami -została 'zaliC'zona doretyllru. Na uSp'r,a;wiedliwieniJea'U!to~a
wy!pada :za!znaczyć,że J. Samsoll1iOwioz lIla tym ,terenie doliną część :seri~
zagajskiejza'liez1ł d.o kajlP'l'U 1, a au:torr nowej mapy powstawał pod wpły
wem tych sugestii. W C'zasie 'wyjarou z magistrem P. Fiil,onowicz'em
w C:lJerwcu 19m T. lIla teren prrez niego ika,l"towalIly .ustaililiśmy w~ólll1Jie,
że miejscami grall1icę liasu z 'retylk.iem wypada prZ'esunąć o kilikaset met,rów. Pr&bę nOlWlego IUjęc'i:a kaTttog,ra,fioZinego lia.suz ,oIkolic Krynek
uwzględniam na mojej mapie (fig. 1:). Przy 'tym wypada mi się zastrzec,
że lIlie jest to bynajmniej .obraz ostateczny .ZTóż'llicowalI1ej budowy Itego
terelIlu, /k1tóry można będzie uzyskać dopiero. !PO dokładniejszym sk'artowamu. Na1eży1m rÓWlllież JPOdik;l'eślić ':lJllaC'zny stopiień lIirudności, z ja~imi
są zwdązrune ibaldmia tego obsza'l'IU :re względu na; sk0lll!P 1ltlrowanąteik1loni
ikę i,grubą pokrryw:ę lessu i imlych osadów C'zwa['itorzędowych.
'PRI~IE!G

,GlRiAINICY LIAiSU !Ż JURĄ ŚRO[)KJOWĄ
MIĘDe;y BRODAIM'I I WYlSZlMlONTOlWEM

Pogłębiend,e majollllości 'liiaSU, a ,zwłaszcza poZlllanie jego wyższych
oginiw stratygraficZlnych umożliwiło ściślej-s:lJe pl"z€!pr.owadzenie granicy
między 'liasem i doggerem na ,obszarze przyległym od pół:Il!QICJIlego zaohodu
(W. Kalraszewski, 1'916'6)" RównJ.:eż dalej !ku w;schodorwi trzeba. tę granicę
przesunąć, miej:scami dość 'znacznie.
Gł.ównymi reperami uzasa,dniającymi tę rewizję są: l odsłonięcia
pod wsią Brody-Młyn.eIk, 2 - usy,tuOlWan,e w ich sąsied~twi:e wiercenie
1

Część poZOS'tałą

tej ser.U

włączał,

jak wiadomo, do retyku.
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BrodY-,Luibienia, (Z. ' Kozydra, .19612, . W.iKaraszewski 19612; 1'966);.3' - Qdął'()llięcia we. wsi Janj]k '~ wierc'e niemw !tej'że miej®owoąci. ;PodBrodam'~
i w oIk.olicy Jaillikamoima obserwować be7\Pośreqni. ,:kpp,taMstropoowych
warstw 'liasu (serii!ł>,oru~icikiej -:- górny toa,rk) z u tW9I"a:mispągowymi
jury środkowej. WymienionelO<:iBłanięciauzasadniają , konieczność pr.ze.:sunięcia granicy lia~ z dog;gerein , ku południowemu za,< ;hqdowina , ikorzyść doggeruoakoło 1,5.ikm w okolicy {Brodów-iUubieni i ponad 3/4 km
pod wsią J run:ik Poludln.iowy., "
,
'
, ,',
!Bliższe iailformacje n~ temat granicy liasu zdoQggerem w ' oikolicy ,w si
Brody-\Młyne!k maleić można w cytowanej powyżej literaturze. Ograniczę
się więc tu do wzmianlki! o profilu w Ja:n:i!ku, Południowym ddtycihcias
nigdzie nie !puhl~owanym. We wschodlniej części wsi mOŻlI1a OibseTWować
kuestę, o azymucie olk. 112'0°, zJbudowaJnąlze spągowych piaskowców aa'lenu,
p~zechodzących ku g,órlle w przekładaniec mułowcowO::"pias~ówcowy. Osady
a'a lenu spoczywają tu , na słarbi1ejsC'emento'wanychbiałyc!h piaskowcach
górnoliiasowych, których odsłoQllięcia obserwować ,można na południe od
wsi, za podmoikłym dbniŻ€lIriem. PełIniejszy profil spągowych - warstw
aaleTIIU i g'ó mej części liasu dostarcza wiercenie Janiik, zaprojektowane
przez Z. Kozydorę.
, , ŚledZenie dallszego przebiegu grarucy liasu z doggerem, międZy JaniikiemPołudJl1iowym i Brodamil-lMłynikiem, nastręczatrudJności ze 'W'zględu
na przykrycie 'Ultworanli czwartorzędowymi,~ których miążsrość pr:zekracza
miejsCami 4!O m. !Niew.iJelkie odsłoQllięcia BasU obserwować moima w lesie
nazacihód od wsi Nietulisko--Piaski. W ś~oweJczęści wsil, w jednej ~e
studzien iOapo*ano piaskowce liasowe !na głęboikoścf $ ni od powierzchni
terenu. Da'lejku poŁudniowemu za'chodowi powierzch,nia liasu szy1lko
zapada. 'W sąsiedniej zagmdz1e znajduje się już o lO m niżej, a w Itr:zeciej
z /kolei , lias me iZostał osiągn!i:ęty w studni, Iktórej dno schodzi do 2'0 ' m.
iN'ajbliższe wychodnie utworów jU'ryb:DUIIlatnej 2JI18.jdują się w lJUlbieniku 'W odległości tIriespelna 1 km ku północy od ,odskmięć liąsu pod wsią
Nietulisko..JPiaski. Przest'rzeń między obu wych.oon:i ami zakrywają .utwory
Cizwartorzędu.
również odsłotnięć 'W strefie granic:mej 'liasu i doggeru
na liczącym lP<ID,a d 5 !km odcilrllku między wychodniami liasupOO · Nietuliskiem-Piaskami! j rW ':Brodacih. P1rzyjmując w iPrzybli~eniu prostoli!nijny
prl'z,e:bieg It ej rgTanicy między Janikiem Południowym i Brodami wy,padałoby prowadzić ją rW ibl'iskim sąsiedztwi,e wychOdni doggeru w Lubiooiiku,
a następnie 'w polbHżugraoll'icy Ita'rasu za'lewowego Kamiennej i przez południową część wsi 'P'ołągiew~ Chociaż doikładJl1iejsze wytyc'21enie graJll'ilcy
obą f,ormacji na tym t'e renie nie jest jeszcze :możliwe, dokOiIlana ikore:kra
uściśla l2IDaczI1 ie jej ;Przelbi-eg w pocównańi;u ze stanem na opu'blikowlłinych
do.tychczas mapach .geologicznycll.
Poddbne trUdności napOtykamy TóWIniież przY śledzeniu granicy liasu
.z doggerem między J aTIiMdem Połudln.iowym ii ()strowcem. W tym osta1Jnoim
xonltarot liasu 'z doggere~ zOstał w !p1'Z)l1bliżeniu ustalony przez J. Sam.sonowieza i , poza tym był napotY'kany w 'Otworach wiertnIczych. Braik j~
nalk dostatecznie pewnych obserwacji :z obszaru ZIIlajdującego silę między
()obu w8pomll1iaJllymi miejscowościami. LalkoQlliczna informacja (studnia
między Jallrikiem] rwymysłowem) o nadbiciu l m warstwy piasmowca !pod
czwal"to-rzędem, :kt6r~egotnią'żSzość wynosi tu 4l m, Ilii~ wystarcza do 'Usta- '
lenia przynależJności straty;graficmej piaslkowca.Możemy tu mieć do czy~
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nienia Ibąd,ź toz lila,sem, bądź !też z doggerem, zwłaszcza że pr.ze bieg granicy między tymi forIl'):acjami w Ostrowcu i Jan-iku wSkazuje lIla prawdopodobieństwo od:chyle!Ilia się jej !przebiegu między tymi! miejscowościami
ku półInoon-emu wschodowi. Nie il'ozporządzamy przy :tym dostatecznie
peWlIlymi danymi do stwierdżenia czyprzebi~ WSjpOmnian,ej granicy na
tym odcinlku ma c!hał"alk:ter ciągły, czy 'też wyka,zuje załamania, jakie
obserwuje się w dalszym jej odcinku lIla' BE od Ostrowca. Tulooj, jak 'wynika ·z ustnych iIIl!formacjil J. Dańcowej, gralIlica doggeru z lliasem :roSltaqa
dość dolkładlnie prześled2lOlIla, a wynilki wi.eroeń, wylkolIlatIlych w swefie
doggeru w'związllru z lPoszukiwaniami rud: ż'elaza, nie wprowadzają więk
szych zm'ilalIl rw Jej przebiegu.
ROZPR1ZEST1R~IlEiNIi.E

!POSIZC1Z!IDGÓlJNYOH iSEIRmI LI,AJSU
iN1A OP]}SYWlA1NYM 'DERlENJE

Wycinek pómocno-zachodlni opisywanego obszaru liasu wchodzi
w5pOIDIIlianego rojęcia P. Filonorwicza. Wwynjku rek,otn.esansu
, tego dbsza:ru dokonalIlego w~ó1nie z mgrem FilonQwiC'Zem wypada wpro- ,
wadzić pewne 'zmiany w mapie ,rejonu IKlI'ynek Gębic, gł.ównie w 'zasięgu liasu i przebiegu dyslokacji. !Zasięg serii zagajskiej 'zostaje poszerwny Ikosztem !fetyiku, miejscami 00 około 1 ikm. Nowością je,st m.:in. ustalenie oboonOści owalnego płaltu serii zagajSkiej,przyleglego do dys101kacji
godowSkiej. Skomplikowaną budowę geologiczną oibszaru w okolicy wsi!
Gęlbice najłatwiej zilnterpretować, !Pl"zyjmując jego rozcięcie przez dwie
dyslokacje longi1ludilIlaLn,e, biegnące rówtnolegle do dysldkacj'iI godowskiej.
Rozbijają one wychodme triasu i liasu lIla t1'lZy .rówlIl'oległ,e lIliecki o osiach
SW-NE. Dyslokacje Ite były ZII'€sztą ,zaobserwowane przez J. Samsoo.owie2la w dolinie SwiśłiJny. :Z ostatmich oIbserwacji ·wy.n:iiklłjedna!k, że przedłużają się one ku północnemu wschodowi, równol'egle do nowo wyróżnio
nego pr,ze2le mnie' odcilIllka dyslOkacji godowskiej 2.
W. okolicy wsi, Nie:tlUlisko !Fabryc2JIle prawobrz€'2nY odcitneik ikrawędzi
domy lKamioonej Jest ,raptoWlIlie prresunięty !ku południowemu mchodowi o ponad l' km. :Zjawiskoto ma miejsce w IPr-zedłużeniu dd1nego
odCinlka ,SwiślilIly, dopływu Kami€!OO.ej. Załamanie to ma n,iewątpliwie
chara!kter ItektoniclZIly. Bie~nie tu dyslokacja, iktórą można lIlazwać dyslokacją doil:nej 'ŚwiśliJny.
W '~ązlku z jedlIloc'resnym posz;erz8lIliem się strefy wydhodni liasu
na !prawym brzegu tdo1fuy Kami€lIlJIl!ej, iW miarę stqptIliowego odchylania
się dyslokacji brzeimej ilru poiłudniorwi, !pojawiają się w sąsiedztwie doliny
wyższ;e seTie liasu. Wychodnie seil'ii !koszorowskiej występuj.ą tu po 'r:az
pierwszy pod Nieltulislkiem Małym, 'w prawym zboczu doliny Kamiennej.
Po przeciwn'ej, półInociIlej swonie doliny poja1wiają się wychodlnie setiIi
dnzewiclkiej pod Małachowem. Masywne piaskowce, 'e~loaJtowane w tutejszych d'Uż~h ikanrl!eniołomalCh, przypominają swym wyikształc-eniem
piaskowce warstw szydłorwiookic!h 'l,eżących, jak wiadomo, w spągu Serii
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II W jednej z 'ostatnich prac 1(01.19616) Ewró:ciłem .uwagę na jpl'zedlużanie się dyslokacjdgodowskiej (J. SamJsonowtlicz, 1929) w tkierun!ku S.ty'ikowa !i .jej zwfi~eIk z idyoslokoją WIlerzbniClk,o-chłew1ską·
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'rurzewicikiej (zwJ:óciłlll1i illR to uwagę dr Z. Kozydra). Na 1P000tarwierozmieszczenia dbu ostatnio wspomnianych ·wychOidirti! moima ,WIIlioskować, że
w dolinie Kam.iOOinej,zwężlająoej się tu dó :600-7100 m,rtmzeba się liczyć:
z przebiegiem. serii ,gie1niowslciej !pod aluwiami rzeoznymi. J,est więc bardzo prawdopodtdbne, że mało odporna na erozję strefa wychodni serii!.
gif!llniowskiejzostała tu wy!korzystana IPrzez doliJnę rzeki.
Zasługuje lIla uwa'gę charaiklterystycme podłużne obniżenie, lbie.gnące
po półinoctnej smmie rtoru kolejowego między stacjami Kunów !Miasto.
i RJUdlką. Jego równoległy przebieg do nowo ustalonej Ig ramcy liasu.
z aalooeIn i jedinostajlIla szerok<JŚć (oikolo 400 m) poZ'Wa'l a się domyślać
związHru z :wyclhodin iam] serii ci.echooińSkiej, przeważnie ilasto-mu'r owcowej, zwłaszcza w górnej i! środkowej części.
. Mimo stał,ego poszexz.an:ia się wychodni dolnej jury na opisywanynt
obsza.rze poozcoogóln,e wychodnie iiasu układają się lIla 'ogół równolegle
do opisanej 'wyżej !granicy 'z dogger,ero. Dyslokacja /brzeŻl11a,ograniC'zająca .
lias ód południowego zachodu, obiieglnie !llatoIniastukOlŚnie do wychodni.
W 'ZWią7Jku IZ redU!kcją wyclhodni iliasu środlkowego w .sąsiedztwie wsi
Brody moŻiIlaWlIlioskować, że wzdłuż doliny Karoie.nnej IPrzebiega. dyslokacja longitudiJnalna, !przypuszczalnie odsZlC7Je!Piająca się od dyslokacji
'brz€Ż:fiej w miejscu jej wygięcia ku SSE. :Brak odsłondęć w dolinie Kamierunej uniemożliwia śledz€Illie jej przebiegu. Można jednak przypuszczać, że oddziela .ona strefę wych'OlChii górnego liasu, lO regularnym :pr,zebiegu, !Od liasu środkowego. !Na: poIłtuldnie i południowy fW'SChćld od OStrow-·
ca Wjpływ Itej dyslOkacji 'za'2JIlaoża 'Się · w POiIlJO'W:Il:ej powame jred'U!kc ji wyc!hodni liasu środkowegoO. W rezultacie na południe od Goździ'f!lliJll'a pod
Bodzerchowem IBdy seriii ciechocińskiej są odległe ·zalledwie .o około 1200 m
od otworu Moczydło, założonego w strefie wychodJni serii ostrowieckiej.
Natomiast od granicy doLnej liasu otwór Moczydło jest odległy 00 4,5 km.
Nawet uwzględniając dość JPOważne tredu!kcje mią'ŻSwści liasu środkowego
i wyższej częścl dolnego nie moona tej dysproporcji wytłumaczyć bez
roou!kcjitetktonic2ll1ej . .A więc chociaż inie udało się dotychczas stwierdzić
nigdzie przebi-egu tej dyslOkacji 'W ter€llli~. zlillcladając jej istnienie mO'ŻlIla
logicZlllie iJIlteIpretować przebieg wyclhodni liasu g,ó rnego i środkowego
w dolinie Kami€lll!Ilej :i! jej ,bliSkim sąsioo.71twie. /Na istnienie tej dysloikacji.
zwrócił, ero uwa' gę jU'ż wcześniej lew. KaTaszewski, 1'96'6).
Jalk już !W~omn.iałem wy:żJej, .,omawiana dysloikacja longUudiJna1na
!prawdopodobnie odszczepia się od dyslOkacji brzeiJnej 'W mieJscu jej zmiany .lkierUJrlku na SISIE, w okolicy wsi Rudtrrik.Zachow.uJe ona przy tym
dotychczasowy południowo-wschodni Ikierunek dyslokacji brzeżnej (oz azymutem około 13i()°). Tymczasem azymut dysltdkacji brzeżnej na tym. 00ciJniku zmienia się na ok. 1515,0, a na południe od !Nietulisk Wielkich miejscami jest lIlawet pobudtni:1rowy.
Pxzebieg nowoO wyró2mianeoj. dyslOkacji zaznacza się z pr.zerwami na
przestrzeni około 20 km od olroI!ic wsi Rudnik po GoMozielin pod' ~
chowem. INa tej podstawie wypada ją na1zywać dyslokacją IOtngiltudilllalną
Rudndka - GoMzielina. Dzieli ona strefę wychodni liasu lIla dwie nierówne części: !półIIlooo.o-WSCIhodln.ią, wydhu':boną, tO szerokości do 2 km.
a nawet w części połudln:i<>wo-zachodn1ej niewiele pl'Iz~raczającej t Ikm.
i południowo-zachodinią, :ki'llkaikrotnie szer,gzą, o kształcie2!bliżonym 00
trapezu. Dyslokacja Rudnika - Goździęma ·twOl':zy dłuższą podsta,wę
o
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tego 'Wapezu, a dyslokacja brzeżna jego dłuższy hok,_Bokiem!p,rostopadłya:n
jest dyslOlkacja transwersalna IOlbręcZll1lej-WJg'J. SamsonowiC'za,dla której
J_,CzamoClki-ZapI"QpOlIlowru na-zwę dwu'CzłoQllltOwą Ozi.ębłowa -Obręt:mej,
łącząc ją z dyslokacją przecinającą !paleo~~śW,'iętoikrzyąlk;LJ :~m~O!Ilo
wicz -za-znaczył w obrębie liasu na zachód od dyslokacji Obręcznej jeszcze
- jedną dyslokację transwersalną J ędrzej'owic. 'Została OIIla pominięta na
mapie z 19,f:U r. Jej istIlliielni'e pO'bwi,erdzone zosvało·osta1mio na podstawie
<obserwacji terenowych i p'l"ofilów ze studzien prze,ś1edzOlIlycllprzez M.
Szpaikiewicza (im. ustna). Odgrywa ona ważną ,rolę w rro2lkładzie mas tutejs'zego Hasu, !przyczyniając się m.in. do poszeI'izeni!a j1ego wyohodru
w obrębie ąod1lllego, liasu i jednOC21esn€igoZlWężenia w- ,obrębie środkowego,
oraz !PrzYPlUszczalJnego pojawian1a się serii dechocińskiej iPOPołudJI~iowej
stronie dyslokacj'i! longitudinalne j .RudlIlilka ~ rGorozielina. ,Z mapy J. Sam$cJn!owicza wynika ponadto, że przyczynia się ona do iJ)rzeswnięciaiku SW
dyslokacji, która biegnie rw przedłużeniu południowo-wsc!hodnim dyslokacji g.odowsk:iej. 'Z.ajmiemy się nią jeSiZCze w dalszej częściteikstl,l. Tu
wY!Padazamaczyć, l:ile między dyslokacjami tralIlSwersa1nymi Ozięlb1owa OII:)ręcmej i doUnej :SwiSliny Iprzelbieg lWyciholdll1i Ha,su zdradza. 'zabwrzenia
zazn:aczające się i:limianami biegu warstw i przesu:nięciam;ii wychodni poszczególnych seTii Hasu, zwła-szcza serii rudonośnej. MQ:ilna je najpr,ościej
wytłumaC'zyć obecnością 00 najmniej dwóch dalszych dyslokacji transwersa1lllych . .r,ectną z nich wyznacza wąwóz Bukowie pod Kwwwem. Prze.,.
Sllwa ona ikIU !południowi wychodnie serii liasu dolnego i środkowego i po-woduJe zmianę hiegu wa,rstw z południorwo-wschodniego na WNW-ESE.
Dalsze pl'2'Jesunięcie -wychodni w tym -samym kieruniku powoduje dysloJkacja transwersa.1na bi:egnąca pr'zez 'Wschoda:11ą część 'wsi BukQwie w kie~
x-wniku wsi Rudka po. północnej stronie doliny Kamiennej. W wyniku ,tych
zmian [pł"zebieg serii! liasl,l, układających się w ;północ!IlQ-zachodniej części
wspomnianeg.o trapezu równoleg1e do jego dłuższej podsm1wy, zmienia się
s1;QpniiOWo lIla IrównQ1egły do. lego krótszej podstawy. Świadczy to.o 'Wzrastającym wpływie na ,rozJkład mas liasu paleozoicmego podłoża Gór Świę
tokrzysikich. W ślad za ,tym1dzie Irównież (widoczna na mapie) z,miana
kierUln!ku :rozprzestrzenienia liasu na bardzi;ej zbliżony do równolei;nikowegoi zarazem zmiana kierunkudyslQ!kacji transwersalnych z południQiwo~
-zacIhodniego, dominującego 'W zachodniej części,na południowy.
J'ak już wsp~łem, -z najwi!ększą szerokością streiy wychodni liasu
mamy :do czynienia w .obrębie dużego·· bloku zawartego między dyslo:kacjamiJ,ędrZ!ejorwic i Ozj;ę~ow'a -'-- Obręcznej. Lias dolny jesttru .stosun. kowo dobr:ze odsłonięty dzięki rozcięcilu !prze-z dolirnę Kamionki,· ;t{)!też
obsza'r 'ten był pwnik'temwyjściowym do ustal,enia prz-ez J. Samson'owicza
iklasycznegoprofill'll stratygraficznego liasu sprzed lat czterdziestu. iNa ma..,.
pie została wyodrrębn,iona ty1ko seria zagajska, która tu zajmuje wyj~ko
wo szeroką strefę: Nowe otwory w]e:rl1micze wykOlIlane prrrez przemysł
ceramicmy w JacentO'wie wraz z danymi z otwoa:'ustudziennego dowiodły
obecności w ,Qkolicytej wsi nie wielik1ego pbtu serii skł'Obskiej, otoczo'
nego u'tworami serii zagaj,sldej. Wiąże się to przYiPuszczalnie z.e skrzyżo
waniem niewi1e]kich, .ondulacji: transwer~ą.1nej i longitudina1nej. Tlumaczy
to nieZirozumiałeskądinąd-p08zerzenie wYlJhodni serii! zaga.jskiej.
Przebieg granic serii nadległych -'-- sk:łobSkieji rudonQŚlliej "-'- starałem
sięodtwo'l'zyć na podsta'wie IQpis(tw~erceń i odsłonięć z t€lkstu J.Sam~
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nowicza · (119129, 11934) oraz . nowszych otworów ··~ązanych 'Z. p'oszukiwa~
i~6w oeramioznych,a 1lakŻJe profUów studzięn. Zaobserwowane wy~
gięcia granic serii · żwiązane są głównie ;z intersekcją· w tęr'ęrue rozciętym
dolinami dopływów Kamiennej. ISledzenie IPrzelbiegu wyższych serii napoty,ka więksre ctrudndślCi 're .~lędu · na ,gorszy stan. ods1xm.ięć i niooostateczną il<JŚĆ wierceń. Toteż ich przebieg, częściQWO interpolowany, musl!
być przyjmowany Jako przytbliŻOłny.
.Poszerzenie wychodni Hasuna wschód od dyslokacjitranswe'rsa1nej
Jędrzejowie !przyczynia się do pO\v·s tania tu wąskiego . klina górnego liasu,
który szyfbko ścina dyslOkacja longitudiJnalm.a Rudnika Goździeliua,
w dalszym przebiegu 'zrzucająca r6wJnież więikszączęść liasu środkowego.
Po wschodniej stronie dysldkacji Oziębłowa - Obręcznej ślOO2iooie
przebiegu poszczególn,y oh serii liasu napoty,k'a lIla ęoraz większe ,trudności.
WIP'ływa na to mała, ilQŚć oidsłoni.ęć w iJWią'2'lku z grubą polm-ywą :utworów
czw.wtorzędu i niedostatec:zmą Uc~ wierceń.
J. :Samson.'OWibz lIla 'WSlpoilllilliooym sOOcu rozmieszczenia wyróżni,onych
przez siebie serii liasu pod'aje jedynie strefę !przybliżonego przebiegu serii
rudonośnej i .zarys wydhodJni niższyCIh serii pod .wsią Podole bez wY'raź·nego
rozgran:icz€Il1ia.Wprawdzie w ok.resiepowoj-ennym wylronaJIlJO na tym ob- .
sza.rze pe!WiIlą liezibę wierc-eń i studzien, a1e mirmo lto du~e . pTzestrzenie są
nadal po·z bawiOiIleoopowiednich :reperów.. 'Pewne usługi w tych wa'r unikach
oddaje ~jęcie gra.wimetrycZlIle. Odbijają · się w n'imwiększe dyslokacje
lOIligitudinahre li transwersalne, jak !to miałem możliwość stwierdzić na
ka'r towanym przeze mnie obszarze rejonu Szydłowca - Skarżyska ~ Starachowic . . Na podstawie tego doswiadczenia mogłem, mimo .skąpych da,..
nych, poikusić się na interpretacJę tego rQlbsza.ru. Zastrzegam .się j'ednak; ż·e
obra1z tego wyci!nJka mo8Jpy i następnycll ma jedyn:iie cha:raikrtier 'Ol'ientacyjlIly.
J€'dlnym 2; niewielu reperów dla tego obsza.l"U jest zanotowana przez J.
SamSOlt1owicza obecność wychod!niserii rudanlOŚnej pod Wszechświęrtem.
S'taTe ~roby rudne w okolicy tej wsi majdują się w od:ległOOci około 2km
od dyslokacji 1ongitudinallIlej, odg.ranicza jącej lias od południa. O trzy
i pół km dalej Ilru :parudniowemu wsclhodo;w1, !pod Podolem, zroby serii
rudonOŚlIlej są oddalone od tejże dyslokacji zaledwie o 3/4 km. Lias, jaik
wiadomo, ikon.ta!ktuje ;Uu be~edlJlio'z dolnym dewonem.
W odstępie lIliespełlIla 2 !km ku wschodowi wychodnie serii rudonośnej
w TrembalIlowie oddal'ają się jp<lI!lJOwniew kierunlku pół1nocnym od dysloikaC'ji longitudinaln,ej lO ·okoro 1,5 !km. Na, tej podstaw1e można WIIliosk,~
wać, 'że lias ll1.a pół!n{)IC od Podl()la j'e st wydźwignięty ku Igórze w stosulIlOm
d{) obsza.rÓw przyległych w 'zwią2'lku z wypiętrzeniem paleowiku w Bodolu.
Na podstawie QJnalizy zdjęcia grawimeltryomego m<Yhna się tu liczyć z o'bec:m.ością dwooh dyslokacji tl'atnswersalnydh, obcinających od zachodu
i wsch{)du .wydźwigniętą strefę liasu Podola. W przedłużeniu zapl'Opor1o.walIlych dyslokacji dają się ;za:uważyć zahur2Jooiaw pTzebiegu wyclhodlIl'l
doggeru, zaznaczone lIla mapie~ geologiClZlIlej a:nk. Opatów J. SamsotIlowicza
(193'4) i mapie M. Kobyłeckiego (11948). Przypuszczalnie wiążą się one z ikon~
tynulOwanilem się w tym kiel'UlIl1ru now{) wyróŻ111ianych dyslokacji . .
WzwiązJku z wychodnią dolnego liasu pod Podolem 'Zasługuje na uwa' gę
stwierdzenie :tu obecności · serii ·za:g ajskiej przez J .. SamSOlIl'owi'Cza· w · he1z!pośrednim ikantakde tek:tonicZlIlymz dewonem. Jest to najdalej ku wschodow~ wysuniętawycihodnia tej seriLc Zjawisko -to tym bardziej jest;godne
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podkreślenia, że w .otwQrze PodIOle I'G 1, usytuowanym Q lIliespełina l 'k m
ku pó)nocy,braJk już serii zagajSkiej,a lias :r~zytna się serią skrobską,
której miąższość jest :tu m',edJuikowaą:la do 2'4,8 m (!infoil'macja us1maZ, Kozydxy).
P.1'1JeIbieg wychodni wyższych serii! liasu na tym 'Obszaor,ze opiera się
na Ibatrdzo Skąpych danych. Jedynym reperem jest wzmianka J. Samsonowicza dotycząca nadalIlia "Podgórze" pod 'WQlą Grójecką iM eksploatację
rudy ż,elamej. 'WQla Grójeclkamajduje się w !bliSkim sąsiedztwie g·ramcy
liasu 'j) doggeru, w odległości Oimo 4 km od :zrobów rudnych pod Goź
dzie1l!n.em, moŻJna: więc wnioskować z dużym [pl'awdopodobieństwem, że
mamy tu dQ ozyni€'Il:ia 'z przedłużaniem się pokładów rud serii cioohoci!ń
skiej.
Ze względu na szczupłość dalIlych prZEdstawiouy iM mapie przeibieg
wychodni serii! liasu górnego i środkowegQ lIl;ależy uważać jedynie !Za orientacyjlIly, wymagający w i»'zyszłości sprawdzenia !przy [pQ!Ilocy wierceń.
OpisYWalIl:yobszar liasu jest ogranicoony od wschodu dyslokacją transwersa'lną, która wedfug ujęcia z 19611' r. biegnie w p.r2l€dŁużeuiu wie1Jkiej
dyslokacji przecilJlającej paloozo:iJk i trias międlZY wsiami Goźlilce i Gierczyce, lIlastępnie stref.ę wychodni liasu między Kaliszanamijj Bus~owi
cami. W dalszym przebiegu dyslokacja' ,tazahurm wychodnie dogg'eru pod
wsią Przepaść i ~ręca łagodlIlym łukiem ku iN1N1W na, Sudoł, !przecilIlając
uikOOnie strefę wycihodnit jury górnej (hiaŁej).
Ęancepcja &ta n-ie uwzględnia dysldkacji iWg J; Samsonowicza, lbiegną
cej przełomowym odcilIllkiem dolilIly Kamiennej. tAUloorul'ywa. ją wprawdzie IZ braku oopowiedndch danych pod lBuszlrowicami!, ale wyraża przypuSlZCżenie, że dyslokacja ta ,sięga w obrę'b liasu (!.T. Samsonowicz, .I9'29.
s. 140). Nie wdając się IW dyskusję, która z dwOOh 1k0000cepcJi jest ba'l'dziej
sł:usma, chciał'bym :zamaczyć, że w .strefie wychoom ~1iasu dysldkacja ta
przesuwa o około 1,5 Jkril !ku południowi granicę doggeru z liasem. Tym
samym pnzyczytDlia się ona do :zwężenia wychodni lliasu. Ponieważ odysloikacjitej wspomilIlam w tekście ikil!kalkrotnie, proponuję dla jej odciInlka
IP'rrecinającego lias lIla'zwę dysldkacj,i tram:swersalnej Kaliszan Buszlmwic.
Na wschód 00 dyslokacji iKaliszan - LBUSZJkowic rwycl10dnie dQggeru,
łaltwiejsz.e do prześledzenia jakQ lepiej odsłonięte, ,zaburzają dyslokacje
trań:swersame zasygnalizowane lIla mapie J. iSamson.owic,z a (1'934) i omac:ZOIIle na mapie z 1'9'61 if. Pierwsza 'z nich odgałę1lia się w obrębie doggeru
od dyslokacji KałiiSzaIIl. ~ Bus2Jkowic, a więc lIlas !bliżej nii e in,teresuje. Następna jednak z kolei, przecinająca dogger pOd wsią Vorygulec, została
doprowadzona :na roapie z il". 1961' dQ granicy liasu i łbu urwana. Istnieją
przesłalIlki dQ przypuszczeń, :re dyslokacja, 1a, !którą można nazwać dyslokacją Itranswersahną Drygulca, przec:ina. ł'ÓWll!ież strefę wychodni liasu
i! w dalszym swym przebiegu wk·rac:za lIl!a paleazooilk. 'Sugestię tę potwierdza
ł'ówlIli€'Ż Obraz pola grawimetrycmego, w którym obserwujemy nieznacme
młamame strefy poclwyższon.ychgradient6w llru południowi, . w s11refie hi,..
patetycznego przebiegu tej dyslokacji. W jej dalszym przedłużen~u prze:biega dyslOkacja transwersalna, rprzecilIlająca paloo:tloik w północ:mej części
dbsza!fU objętegoa'l'lk. SaIIldomierz, milędzy I(Jsarwwem i ZUil"awlIlikami.
Przebieg wychodni. 'liasu między dyslokacjami Kaliszan - BusZlkowic
i Drygulca wykreślony wstał na podstawie jedynego :zn.anego tu starego
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otworu studzi€ll1lIlegO' w Kaliszatn.ach. J. ISamsonowicz ro~ządzał iPróbkarni! 'z tego otworu 'z :głębollrości '38,7'3-;..58 m, /które opisał w sposób nastę
pujący.
tward~ iiOlupkd bla·~owate z lPyiem węglowym, zabarwione
. 's mugami na szaro i bi8iłJo,
m piaskowiec drobno- 1ub Ih'ed!nd{)~<ar:nd.sty, miękki,

38,73 -- 00,9 m

55,9 ~15I7,m
57,112 - m,zT m siwe łUJpki bl~,
5'7,2'1 - 58
m piaSkQWiec wodOIlJOŚon'y, u góry z r<!2Ja!wymi
wkładkami siwym iłołUtpj{6w.

żybklalrni,

pr.rejęty

J. Sam.sonowicz mial wą'1łPliwości przy ustaleniu stratygrafii ,tegoO profi!lu, c'~egoO do<wod!ząmaiki zapy.tarua umiesZ'CZOO!e przy omaczeniach; Dolne
piaskowce 'zaliczył ipl"owizorycmie do serii gromadzicktej I(Slkło'bskiej~,
a nądległą część profilu dO' seriizarzeclkiej (rudonośnej). Obecnie rozporzą
dzamy wa1m.ym l'epel'lem w postaci! wiercenia Hultajlka-«wnice, uSY'tuO'wa ...
nyni Q 4 ikm od. Ka'l1szan· w kierunlkru wschodnim. W otworze tym, znajdującym się w podobnej ooległOlŚci od południowejgmnicy liasu, wystę
pująw stropowej części utwory liasuśrodkowe.gQ. Wśród Inich - >11Właszcza
w serii giellnilowSkiej - pospolicie ~tyika Bięosady laminowane z podrzędn.ymi wkładkami piaslrow.;!a, !Zbliżone dO' ~isaJn.ych tz otworu Kaliszany; Jest więc 'b ardzo prawdapodd1me,że w KaUszanach występują ,również
utwory liasu środllrowego, !pTzypuszcza,l nie seriti. gielniowskiej.
~óWlnym ,reper<em .obszaru 2lOOjdujące,go się lIla wschód od dyslokacji
Dry.gulca j~t wspomn.iany ~ej otwór H u~taj:ka-Kulnice 3 wykonany przez
I. 9. ·z inicjatywy S. Pawłowskiego. W wiereeniu tym lIlapahkano na gł-ę~
;boktości około. 9(2,'8 m wlkładikę syderytu mułowC'owegoO, p:rzepełlIlioneg'O
fallllllą ma~ów morslddh., m.in. Ca'l'dinia sp. I~. LKaa-aszewski, J. Kopilk!,
1969). Jest to ślad :iingresji mQrskiej w obrębie serii giellni'OWskiej, odpowiadający liasowi ,g amma 12.. Ponad tą wkładką fauna :małżów, w gorszym
stanie zachowania, 'została zanotowana jeszcze trz)l1krotn.ie na głębokQŚciach
ok. 7151----W m i 66 m.IN:Q głęb. 00,2 m i 518,2 m występują socrewtki. piaskowców :grubozia.trnlstych, iMóre skłormy jestem wiązać tZ początkiem sedymentacji sem drzewiclkiej. .
.
Wlkładlkę .!pia.s!kQwca średnioziarnistegO' 'z toc'zeńcami iłu, na głębokoś
ciach '96,8 ID i 96,8 m, wypada wiązać z IPtOCzątk1em :ingresji [iasu gamma.
A więc 00 najmniej ,odciInek IPrdfilumi:ędzy 60,2 i 918,8 m, o miążswści
318,6 m, należałoby 'za lic Z)11G do serii gielniowskiej. Nadległy odcinek
(.o miąższości '24,2 m - do. sWQpu liasu w otworze) repre21enrtowałby serię
drzewicką ibez jej części strqpowej.
Pooziałpozostałej części profilu liasu w.otworze Hultajka Q miążsrości
. 91,6 m spra,w ia ipOważlIle trudności. Waim.ą wskazówką jest stwierdzenie
obecn<Eci megaspory Nathorstisporites hopliticus J u In g na głębokości
1\410 m, a więc 419,4 m od. spągu liasu (T. iMa.Tcinlkilewicz im. ustlna). Megaspora ta, dawniej matn.a [pOd Da'zwą Lycostrobws scotti N a ,t h., w liasie
. święt.omnzysk:im występuje w ob:rębie .trzech lIlajlIl;iższyc'h serii: za,gajskiej,
sld()lbskilej i rOOOIl'OŚIllej. Wlra,z z Inią w tej samej próbc,e T. Mail'Coiewicz
a Otwór HuitaJkJa-Kunice jestusy~uowany w
w poblil.żu d.&Wtrego majątku lKunl'Ce.

odlegloścl

ok. li km na NE od wsi Hulta'JJw.,
.
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stwierdziła występowoocr.e dwóchinlIlych megaspor, ik,tóre .zasadniczo są
chatralkterystyczme dla wyższych. serii . liasu dolnego i liasu środkOlWego:
Maexisporites planatus M a !l" c. i Horstisporites aTeolatus l(iH a:.r T i s) Pot .on i e.
ZazęJbianie się Nathorstisporites hoplilticus J lU n g z młodszymi 'm egasiPorami :daje podstawy do p~zypuszc?Jeń, 'żie 1len mieszany zespół pochodzi .
. ze stropowej części zasięgu wsponmiaJnego ,ga:twnlk:u., a więc dolnej części .
serii ostrowilOOkiej. Niżej występujące w IProf:Hu HiU'ltajlki przekłada.ńce
piaSkowca z mułowcem :luJb iłowcem ciemnosza,rym., z częstymi !kanalikami 'robalków, pl'zypomi!l1iają .odciInki serii rudonośnej z dbsza'rów ·zan.iJkan'jJa
typowych iłów rudonOŚlIlycl1. Doda'tlkowym atrguiffi€łlltem przemawiającym
za możliwOlŚCią 'zalk,zenia tydh wa·rstw !do seri'i! rudlOIlJOŚinej jest dwukrotne
pojaw,i anie się 11m Skrul syderytycmych na ,głębdkości Hl m i 164 m. Na tej
podstawie moma IPTzYiPruszczać, ~e mniej więc,ej od ,1\41 m do o!koło 16'8,4 m
mamy Ido ezynienila z rodpowiedJnilk:iem serii rudontOŚn!ej liasu.
Poniżej ·t ej ,głęiOOkości ,zmienia się · c!haraik'ter osadu. W !profilu wystę
pują liczniej wkładlki piaSkowców średnio-:i! gruboziarnistych, riroidy, a w
diOilJnej części - wytrame poziOillly gleby ikQpa1nej. Na głębdlmści 177-H184
m !poja'wiają się sferolity syderytowe. PrawdQpodolmie mamy tu do czyn.ieniaz odpowiedniikiem :serii skłobskiej. !Md.ąższOOci Jtak rozgramczonych
serii f211,4 !In se!l"ii 'rudon()Śnej i 2'1' m sęrii SkłToibsikiej) zbliOOne są dlO stwierdwnydh w otworze Podole, gdzie seria 'rudOlIlośna 'liczy 312,3 m, a skło'bslka
22,1 m.Pirzypuszczalni:e najniższa seria liasu - :z agajska -lIlie jest w Hultajce retpTezenrowooa, jej :zaniJkanie zaobserwowaliśmy już między P,1lk·a nlOwem i Podolem.
Między wyodTę:lmion.ymi w ten sposób seriami, :rudonośną i gielni.owSką, pozostaj'e oocilook lO mią:ższolści 42,2 m, przypadający na dwie :gÓl'ln,e
serie dolnego liasu - ostoowiec!ką i Ikoszarowską. lNie ma jedn'a k :ź!adnych
danych umoiliwłających l'o~ranic'zenie tych serii IW 'omawianym otworze.
Podobne 'zreszią trudności zachodzą w ;pe.ry!.ferycznym · wyks2Jtałcen:ilu liasu
dolnego, w jego przeciwległym ikTańcu, wIIejorue ·Zar.nowa, gdzie wyodTęlm~eniesetii (loosror.awSkiej sprarwia lPowa2me tl'udnlOlści (I. J/llIl'tkiewJcrowa, 1'9617').
.
Wiercenie Hultajlka...fK:tiJllic€ jest oddalone o około 4 Ikm od najbliższych.
wychodni doggeru. Zastanawiająca jestZlIlacoZlna SZlerokość ·t ej strefy, krtórą
wY1Pe!łnda stropowa część serii drzewickiej i dwie serie gÓl'ln~o liasu. iBra!k
niestety bliższych dan.ych dla wyjaśnienia rtego problemu. Być może,że
wiąże się Ito '?Je Wlniejsw.niem się nachylenia wOlbrębie wyohodni 'g órnego
liasu względnie występowm.iem UJlldu1acji longii1ludinalnych lub ,tektomoznym powtarzaniem się serii. RÓWlI1ież 100 pr-dblem JPOwstaje na razie nie
rozwiązany. W dbrębie wyclhodn'i! liasu nie I1ozporządzamy żadnym pełniej
szym profilem pr1iehijają'Cym te serie. Toteż iba:Ildzo cemnydh iJntformacji
. dostaTcza nam profil otworu WyszmOlIltów usytuowany w obrębie wychodni g6m,ej jury, w odległości pOlIlad6 km Iku Nm od otWOml Hultajka-Kuruce, a lIliespełna 2,5 lian od wyC!hodnijj łiasu. otwór WySWlontÓW oostał
wykonany IPT1ieZ insty1m't Geologicmy ·z inicjatywy iJnż. ,J. Dańcowej.
.PtrIzebił 00' 318,5 m utworów jury Igór-?ej, 1'57 m - środkowej i osady liasu 4
4 'PJl"ZY !lL9talani'll gr.anl~y' Uasu z doggere.m pomocne
mgr M. Rogałską w 1968 '1'.
.

było

(lpt'acowarue wykO'.nane przez
.
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przypu.szozaĆ, że W JaIku:bowioach .Julka w Spągowej części liasu nie jest
wielka. By ci!emnosza,re i iłołuplki jasnopopielate i ciemnoszał"e z dolne}
części profilu Jakubowie mogą więc .retPrezantować serię rudDnośną, Ik:tórej stwierdzana miąższość w tym oiJwor:re wynosi nie mniej !niż 27,3;m.
W Hu~tajee 'OCeniłem ją na 30,4 m, a więc występuje tu prawie komple!tny
profil serii rudonośnej, uwzględniając wspomnianą już redukcję miąż
szości.

Na' dwie gbrne serie doJnego Hasu (ostrowiecką i ikoszorowską) ora'z lilas
i drzewidką) przypada łącznie 104,,2 m. W Hultajce
przy lIli€komple1m.ej serii drzewicikilej łączna miąŻSżOŚć tych czterech serii
wy:nosiła 133,2, co daje pojęcie·o postępie Teduikcji między 'obu otworami,
a zarazem jest pabwierdzeniem słusm.ości ilIliter.pretacjl!.
Udowodniana powyżej obecność utworów gómego liasu w Ja:kubowicach rzuca światło na komplikującą się oora'z !bardziej ,teIk!toIIlikę liasu na
tym obszarze i nasuwa pr.zyjpUS2'JCzenr.iieo położeniu tego otworu w mn.ej
Ij ednostce tektonicznej.
,
Silrompliilmwana budowa tektoniczma p['zyległ,ej od północy strefy wychodni doggeru została zasYlgnaliwwana pr.rez J. Samsanowicza. ZalZll'lacza
on 'tu obecność dwóch dyslokacji transwe.rsal!nycll .w odstępie niespełna
2 km, ograniczającyclh od ,z achodu wyró:lm:i!Otne wcześniej przez tegoż autora zapadliSko lZWalne rowem Itarłowskitm.
Główna dyslokacja biegnąca przez Ożarów d. Potok odClziela kredę rowu
tadowsikiego'Od jury !białej, a w cizęści połnidniowej przesuwa ku połud
niowi wycllodinie doggeru. J. Samsonowicz urywa ją wprawdzie na swej
mapie oCIam-Y'tej na wschód od WyszmOlIlrtowa, ale jednocześnie na szkicu '
(ta'bl. IV:) ,za:zmacza w jej południOlWym przedłuż.endiu sikręcaniestrefy wychodni liasu ku południowemu wschodowi. SrusZlIl<>ŚĆ tej koncepcji po.twierdza zdjęcie g'raiwimetrycZIIle, lIla którym w tej strefi,e zaznaC'za .się
wyraźna zmiana kierunlków iWlilll.ii ku 1SiE. Na 'tej podstawie moina. wnioskować o przed~żeniu się dyslOkacji !OZa,r owa ku południowi, przy czym
iPr:zesunięcie wychodJni góm.ego IHasu !ku połudlniow,i stwierdzone w J,ailrubowicach dowodZil, że ' dyslokacja ta plI"zebiega lIla' .zachód Od otworu, prawdopodobnie jedlnak IW :niewie1iciej odległ'OŚci.
:Da:"UJgą 'że wspomnimych dyslolkacji J. SamsOIIlQWicz 'zaznac'zył Il'lazachód od JanJkowa i doprowadził do śmiłowa. Na w~anym s7Jkicu
przeciągnął ją dalej iku południowi, gdzie ogranicza ona Od w5lChoclu wychodlllie liasu i do~geru, ikl()lntaMujące tu Itekotonic1J1rlie 'z utworami juTy
górnej.
,
Na mapie 1G z 19tH r. , dyslokację rtę połąc'zono jedną limą:ze wspomnianą dyslokacją biegnącą pf:2Jez Oża'l'Ó'W.Wydaje się jednak, że Mpoteza
J. Samsonowicza o istnieniu dwóch .równoległyc!hdyslokacji jest :bard:ziej
uzasadniooa. Pr21ema'wiają 2Ja tym .zalbull"zenia 'w iP,r2Jebiegu wychodni JUTy
i ikTedy na lzachód od Janikowa. Bodobn:ie jak na obsza~ze przyległyn'l dO'
zadhodu i tutaj zwraca uwagę n.ieproporcjonalnie szeroika strefa liasu górnego, /brak jedJnak jakichkolwiek danych umożliwiającyt!h wytłumac:zenie
tego :zjawiska. ,
Poludniową granicę wychodni liasu wymacza, jak wiadomo, na pewnym oddnku longiJtudinaLua dysloikacja Lwbieni - :MInichowa, w2ldłuż której osady liasu 'graniczą. teikJtoniCZlIlie z triasem lub wysadami paleoro:iku.
Na zachód od dyslokacji traIIl:SWersalnej Jędrzejowie Il"olę tę pr:rejmuje
środikowy (gielniowSką
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łowce popielate, o zielonawymcxic.ieniu, z wikładkami iłu popielatozieloneg'O, ku dołowi przechodzące w iłowiec lanrlinowany mułowcem (ido ,głęb.
3'26 m}; repr,e21entujące serię ciechocińSką. Utwory liasu występujące do
głęb. 430,8 m są tu zaburzone. tektonicznie podobnie jak w Słupczy (upady wynoszą 00 20 do 00°, pr;Zeciębnie ok. 415°).
.
Niżej leżą utWory z upadami '5()..-...7'O°. Są to częściowo wiagenezowa!lle
Howce pstre, użylO!lle ikalcytem, z wik:ł.adikami dolomitu ciemnoszarego,
zbrekcjoiWa1l!ego, piTzYiPus2lCzaJrnie wieku dewońskiego, nie przebite do
dna otworu 1(496 m).
Na serię ciechocińską w otworre tym pl"zy;pao.a okoł'O 34,1 m (z uW21g1ę
dmieniem upadów !lli~ 30 m}. .lNa lias śrocii1wwy il dolny ,104,8 m KIPo
uwzględnieniu upadów odpowied!llio m!lliej:, 7Q.....;...OO m). W dolnej części
pmfilu, pond!żej 400,6 m, domi!llują mułowce denmoszaIle i clZame,Haste,
z florą i rizoidami, z wkładJkami piaSkowca dTdl:moziamiste:go, ,k!u dOłowi
przechodzące w iłowce popielat08za'r e, tłuste, z ;rizoida,mi! i pirytem. Przy-;
pominają one u1twory 'zalicwne przere mnie do serii rudlnośnej w otworach
Hultaj!ka i Jak,uibowice. Ptrzypada tu lIla !llie 00,2 m !(po zredukowaniu
5 ro). Na c'ztery serie oddzielające serię rudonośną od ciechodń~
około 21
skiiej 6 pT'zypadało:by tu '74,6 m (po l"ooukcji ,dkoło,60 m).
Najdalej na wschód wYSUlnięty otwór z u't worami dolnej jury ros1JaJ
wY'konany w latach 1000--61 (z inicjatywy S. Pawłowskiego) we wsi Lipa. Otwór Lipa B pod utworamd. trZJeciorzędu na1trafił na ,głębokości 299,8 m
na mułowce piaszczysto-ilaste, o j'a sIloseledynowym 'ZaIbarwieniu, hezwap1eI1111e, częściowo ,skaOllozowall1ez wlkładkami piaskO'Wca ikwarcytoweg'O.
Ku dołowi przec!hodzą one w Howoe jasnoseledyn.owe, z wikładkami mułowca piaszczystego, zawierające 'W dolnej części zwęglone szczątki I1oś1in.
Utwory te są nachylOl!lle pod ikątem36°. Seledynowe;za,barwienie wskazuje na ,ich przyna1leżność do serii óec'hocińSkiej 7. Obw'ó r :zakończono na
głęb. 3015,9 m, a więc uzyskamo zaledwie 16,1 m promu g,órnego li~su. Mimo
to daje on cenną j!nformację -o przedh1żaniu się wychodni liasu dalej iku
południowęmu wschodowi i lZacr:-azem o ~ontyn.uowaniu się witym ikiieruMl,l
elementu tektoniemego zadbserwowanego 'W' Smpczy i ;Zalesiu Antoniowskim. ·Element ten daje się śledzić na lllaIpie g.ra wjjmetryc2lllej w postaci
regwlamej, wąskiej .strefy arnomalii ujemnych I(w stosunku do ofuc'Z€!llia),'
cią,gJnącej się jeszere dalej [PI'zez Lipę w lkieru!ll!kJU IWsi Dornosłowa. WedJle
'WISizel1kiego prawd<lpodolbieńatwa, strefę Itę odgranicza w dalszym ciągu od
wychodni .paleowilkru ld.Y'slolkac ja loogi:1rudiinaIna'., ikltÓI1ej dbeanaść została
zaolbserw'Owana
wieroeIl!i'abh oIkolic Słupczy. l'irzypuszczal!llie na zachód
ód Zalesia AInIto.n.iO'WSkJie;go jeSt lOIla :zalburrooo. [PI'zez .!uSkok: poprzeczny,
kt6rypJ'lzyczyn'ia się do zmiaIIly ikierunIlru ll1la nmiej 'odchylony.'od rÓWlnole1żniJkowego, Q a'zymucie oikolł1o 100-,1105°. Bralk dostateezn,ycll dowodów
.na iSlt'Ilieniie drugielj· dysloikacji po S1ironie p:Ółnoc.nej clhocia:ż duże upad)"
:w otwOTaoo Zal~e iSłtu!plCza araz !Wyraźnie I2laI2'JI1admny przelbieg anomaolii grawim€łł.trycznej mogą wska1zywać lIla jej obectność. Ten interesu-

w

8 PJerwszy otwór w Z.alesLu, ,Anton1owsktm, wyl«m.any w J953 d J004 r. z 1nicjatY'WY S.
Pawłowskłego

{l km ku ENE od otPlisanego), lIlatlrafił pod u~wora'ffii trze<:donędu na wapienie
oikSfOlt"du (3g,7m), a lIlastępnJie ł\.IiP4U Z w.ldad'kallIli iPdaskowca i ,loWICe z pyłem węgllo
wyni,'r~e.zentUdące'według J. Dail.ooweó batem - 23,5 ln.
7 Udostępnienie im 'pr6bek,z <1;.ę> atwo:ru' za,WdZJ.ę=am PIoo.feso.rs,twu S. · 'd K. Pawło.wsldm.
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IM. (1008) - BadanJia słlr.atylgl"aificzno-mlikro9kopowe osadów .Li.asQwych
i Idog,g~Sk:ich nla dbSlZM'7le obI1zeżenia Gór Świętok.r.zY'&k:i,ch.Wierc. GUitWlin
i WyszrIl<mtów (aa:k. Opaitów). Ą1'cl1. [[;n:st. Gedl. I(maszym.opis). W.a!l'szawa.
SAMSONIOWIllCZ J. (1192140) - Złoża: piJryltu w Góra.ch ,swdętOilm"zy.slcicll. IPtrzegl. G6rn.Hutn., 1'6, p. 645-649, iI:lII.' 10,(31'1).
SA.IlVlSO!NQIWII'OZl J. (119129') - Oechs7Jtyn, tr.Iias d a:~as na· północnym zbOCzu Ly.sogór.
Spraw. Baństw.lI!nSt. Qeol" 5, p. 1~, na- .1~. Wu.sz,aw:a.
SAUMSOtNO'WITCZ J. (100i4) - Obj,aśndenieaIrikusza Opatów. Państw. ·I nst. Geol.
WI81J.'szawa.
IB QGIA[BKA

BJIa,zĘhlCJIaB KAPAllIEBCKH

PACIIPOCTPAHEIłlłE JIEaACA
HA BOCT01filOM OBPAM.JIEHUH CBEHTOKIllHCKHX

rop

Pe310Me
CraTI>Jl JIBmleTCJl IIOIII>ITKOJt BOBoro xapTorpac):a1teCImro npe)J;CTaBJIeHHJł l'iHlJQleJt iopl>I :a:a

.H. CaMCOBOllH'Ja (1929, 1934).
ADro}'J c-rapa:eTCJl BIIepBl>Ie xaprofpac)lI'lecxH ~eJlllTI. :a:a 3TOJt reppHTOpBH (cpm. 1) OT,D;eJIl>llhIe (9) cepBH monreJt lOpl>I, ·COrJI8.CHO BOBOMy )J;eJIeHBlO. ITpH 31'OM y,l\llJlOCl> MeCTaMH YToiITeppHTOpBH K.lI8CClf'IecKHXHCCJIe)J;oBa.:mtlI:

HHTI> rp~ JIe:iłaca H npOCJIe)J;llTI> Ba 3Ba'lHTeJII,JiOM paccTOJłJiHH ero pacDpOCTpaJieJllle B BOCTO'lBOM HaIIpaBJIeHHH (OKOJIO 28 KM). BhIll npOCJIexteJi p~ BeH3BeCTIIl.IX )J;O CHX IIOp IIonepe1JlihIX
H npO)J;OJIl>HLIX )J;HCJIoKaQłIl!:, pa3~ JIeJtac, ' a T8,I0Ke OT)J;emno~ ero OT Me3030iłcKBx
lł naJIeo30itCKHX OTJIOlKeJiHit. lli-3a

BeP'fll'llll>IMll

OTJIO.łKeJiHJłMH,

TOI:O,

'l'I'0 pacCMaTpBBaeMaJł ' reppHTopHJł IIoKpI>ITa 'leT-

a TaKlKe .H3-3aae)J;OCTaTomoro KOJIll'lecTBa

COO'l'BeTCTBY1O~ CKBa-

lKHIi, a.B;ropnpH npOCJIelKHBa.JiIi(H :a:eKOl'OplilX :meMe:HTOB reOJIOm'lecKOrO CTpOe:HHJł HCII0JIl>30Ban
pe3yJIl>,TaThI rpaBHMeTpll'lecKHX HCCJIe)J;olllUlB:a. OImc!.maeMDIit JIeJtac, TaK lKexax H 60JIl>IIIaJł
>racTLJIeB:aca lia TeppHTOpBH. ITOJIl>IIIH, npe,D;cTaBJIeli B oCliOBHOM ,,3CTyIlPHeBOii:" 4lamteii:.

3a

IIOCJIe)J;lńle ro,IJ;hl B liWIaieii: lOpe IIOJIl>IIIH BCe 'ła.II(e OTMe'IaIOTCJl CJIe,IJ;hl 60JIee HJIH MeJiee Ol"1eTJIHBbIX MOPCKHXHHrpeccHit. B IlOCJIep;see BpeMJl-Ha 3T0ii: reppHTopHB: yCTa.HOBJIeHO>:a:ap~c

Cardinia sp.
pameBCKH, 1965; B. KapameBCKH, ..H. KOIIHK, 1969).
MH, :a:ami'lHe MOpcKOii: 4layHbI IIeJIeJWIO)J;

.npymKa-

monrero IIJIHJic6axa, JIcltaca raMMa (B.

Ha BCeii: 3TOii: TeppHl'OpBH xopomo pa3BHTl>I 6paKll'lecKHe OTJIOlKeHHJł l'iHlJQlero Toapa (n:exon;mn.cxaJ[ cePHJł) xapaxrepJiO COCTaBJIeliJi&Ie .B OCHoBlioM 3eJIeHI>IMH

T8.MH c

Estheria

aprHmnrraMH H aneBpOJIH-

sp. H ocrpaKo,n;aMH.

B :a:aIIpaBJIeHHH K lIOCTOxy IIOcreneJiHO ' npoHCXO,D;HT YMeID.meJiHe 'Moniaucnr OTJIOlKepit.
BhICrpO YMeHbmaeTCK BepXJiHit Toap (60pYIJ,Hn;KllJl cepHJł) c

145 M

,n;o liecKOJII>KHX MeTpOB. B:a:wit~

lieM JIe:itaceBa6JI1O)J;aeTCK HC'le3HOBeJiHe )J;BYX caMJUX JiIDKliIIX cepHit IIBJIIllero, JIeii:aca-33Iaiłcxoit
H CKJI06cKoii: (reTTaJilK). B pe3yJIl>tare 3Toro, MO~OCTL Bcero JIeii:aca B BOCTomoit 'lacm PaBHJłeTCK OKOJIO

100 M, 'lT0

COC'l'ąBJIJleT TOJIl>KO ,n;ecJlTyIO 'laCTl> pa3pe3a B 30Jie DOJIHOro pa3BHTHJł

CBeJiToKIIIHcKoro JIeJtaca. Y,n;anocl> TaKlKe npOCJIe,D;lłT . npo)J;OJIlKelille 60JIl>moii: npo,n;o.m.:a:oii: )J;HCJIOKan;HH, 06paM.IDllOID;eii: JIeJtac c lOrO-3aIIa,n;a H lOra. B,n;oJIl> 3T0ii: ,D;HCJIOKa,mtH JIe~ rp~
c rpHaCOM HJIH C. naJIeo30eM.
JIeJtacBOCTO'llioii:>racm, npOCJIexteu:m.DI: B IIOCJIe,n:liHelrO,D;bI npH
HJłeT Becl>Ma BhIT~ryto,

~OMOID;H ~, ' )J;OIIOJI

Y3KY1O 30Hy, CHJII>B:O TeKToJiH'lecKH :a:apymeliJiY1O, B KoTbpoA: yrJIl>I

na-

'Wlildyslaw Karaszewski
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,l(eliWI 06Ll'Dlo COCTaBJDllOT 20°-45°. A.3HMYT 3TOil: 30Bld Ha 3aITa,Il;HOM 6epery BHCJIi.I cricTa.B.mIqT
OKOJIO 100-150°, a Ba ee npaBOM 6epery OTKJIOneTCJI,l(o BeJ11l1lBHLI OKOJIO 115°. HaJIH'llHe 3TOit
30ltLI B rpaBlIMeTpH'IecKoil: xapTlll(e o603HalJ8.eTCJI Mem.IIIHM BanpJOlCeI(HeM CK.lThI TJOICecTH no
CPaBHeJDDO C IIpBJIe~ repplITOpmrMa

~ech MhI 1iaBepHJlKa lIMeeM ,l(eJIO C CIIJIbHO

JU{pOBaJDIOit 30HOit, OT,D;eJIJlIO~eil: MaccHB CBeHTOmnICKHX rop

AlIen:o.:

OT BOCTO'lHo-EBponeitKco:lt

TIJIaT4IopMhI. JIeil:ac pa3pe3aH ,l(OBOJIhHO MHorO'lHCJIeHHhIMR nonepe'DlhlMH C6pOcaMII, HeO.D;HoKparno C.D;BHra.IO~ ~yrOTHOCJriem,:a:O ~yra OT~eJIhHhle cepmr. B ~oit lJaCTH 3TH c6POCbI
HMeIOT 06bI'!HO HanpaBJIeHHe CB-103, B BOCTO'IHO:lt lJaCTK oI(H nOCTeneI(HonpHo6peTaIOT MePII,D;HOHaJIhHOe HanpaBJIeJiHe. O.D;HH H3 3THxC6poCOB

(41xr.

1) OT,D;emleT paHee H3BecTIlyIO HOPMaJIhHO

pa3BHTyIO 30llY 3aJIeraJiHJI JIeil:aca OT ee cyEeHliOro H ,D;HCJIOn;xpoBaHJioro BOCTO'IHOrO npO,D;o.TT
:JKeIiWI.

Wladysmw K'A.R.ASZEWSKl
OCCURREN~

OF LIAS IN THE EASTERN MARGIN
OF THE SW~TOKRZYSKIE MOUNTAINS

Summary
The presen't worik is 00 rattempt art; presentmg new'Car.togrlllPhica:l oonoeption
of the Lower J;Uil'.assdc within the al'ea: of >ClasSical stwdies .carrded out by . J. ~
nowi'C'z e1-929, 1934),.
The author makes an endeaJvOUil'to distLn:gUiish <:ariographi>OaiLly, for the fiT.st
time 'in ,t his area ;@!'ig. I), the :in.dl/Vliduall l@li) setr>ies Of ,the new SiubdivisiOlIl of the
Lower J,urassk This attempt ,was :Iill!so lfavoUil'aib!i:l for 'a more precise d~terminBltLon
of the Liassie boWlCiaa.-y, sndaHowed its mnge to be investigated eastwards (by
·about 28 km). A :SeIr'ies of .so mr u:nIlmown transversal and lOIl@itudLria:l dfs'lOOations,
,w hieh ;cutt mhe Ltassli,c depos!,ts, or separalte them If,l'Iam the iMesoizoic 'and .P alaeozodc
fo:rmaitioIlJS, DlWe 'been traced. Due to t'lle QUi8ltlexnIlirY sedimen'ts oovering the al'lea
in study, and on aoooUll1.t of a small .aJ[Xlount of adequate di'iilillings, ilhe !investigation ·
'ofsonre elements of ,geologi-ca;l struc1n.J!rehas been supported \by tbheauthor with
the resuUits ill gt:wime't.tii!c ,s urveys. r:I1he Liassie deposits here oonsiidel"ed, like the
preva'i!ldng part of 'the !I.Ja>sS1l:c series 'i n lPola:nd, !aJl"e developed maimy in "estuaJrine"
fac.ies. Recently, mare 'a nd more tr'a:cesof more or less inrtense marine ingreS&iOlIls
have been observed to occur in ,t he ILower Jurassie of 'Poland. Among others, also
the presence ()f mmne peIecYiPOds wrth Cardinia sp. has been ascertained in. the
Lower Pl'ieill!Sbacbi:an, !Liiais9dc gamma, >(W. Karaszew5ild il'965, W .. Kara:szew.stld, J. Ko.. ·
lPik~ 1969).
rDhe entire area. is ChaTactel'lized by weJ!l developed ;brackish d:eposits of Lower
Toarcianage i(lCieC'hocineIkSi&i:es), which 00CUil' madinly la,s ,glI'een >Clay,stones and
.sdltstones With Est,he1'ia sp. and with OS'tra:cods.
Eastwards, a ,g!I"JIl.du:all decrease dn the ithio1mes.s of ibbese deposits appears. Upper
Toa'rcian, ifoOr example, qul:olcly wedges out ,(JBoOlruc:ioe .series), ifirom 111415 m to swef,al
metres OOIly. In the [;ower Liassdc two :Lowerm:ost ser~es, i.e. t2Ja'gaje s'e ries and
Sklobyserlies ,~), diMppear oomplet.ely. As a iresu1t of thLs, the ,t hldkness
of. the Liassie deposits dn Iil'he eastern part amounts rto about 100 m, i:e. only one
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too,th ()f the !Whole section in <the 2lOIle o!f :the complete developmerut of the LiaJS&ic
forma,Uons in the SWii~wmr,zysk.ie iMt5. MoreQlV1er, there was ,also ,pos51l.bleto irwestigate the continuation of the la1l"~ 'lOIlJgitudinal :disloca't ions that surrounds the iLiassic
formation'S ib:omsouth~ and south. Aiong'this dislocation ihe iLlaS&ic form:aJtions
bmder either ,upon fueThiassic, or upon the iBa:Laeomic.
,
The iLiassic' fOmlaroions din !the eastern portion, mw'estlgaited :in the ,last yeaTS
'by means of drillings, fiU , in a' stl"!Oilll,gly elongated, narrow, tecton,icailly disturbed
zone, where dips lamoun.t8(pp1"lOXim:alby to 2O--4(io. West 'Of the V:istula il'ii'Ver, the
azimuth of ,th'!:s zone is as lIlluch as 11~lQ5°. -md on the right Ii'Ve!l" ;ban,k it devLaJtes
,to reach 1['5°. Th~ IPr,esen,ce ,of this oone maj' ~e obs'e["V'ed ~n the graJVimeirlc pictUJI'e
as a deorease in the intensity of ,graviiatioQiIl.al ,force, as ,000000pareli with the adjarent
areas. Most probably, a stroIng1y dis'looatPed ~one occurs here, se,paratLng the massif
o!f the Swi~tolk:l'zyskie ilV[Quntams from the East-European p1:artlarm., The LiaS&c
delPO..s1ts 'a re cut by numerous 'Ilr1ansversaJ,faUil'ts 1!halt frequently displace the outCTOtps
of the indi'V'idual.serles. I'Il. the westerly paIl"t,thesefawts as a 'l'ule lriun mal NiE-SW
dkec't'ion, to take, in the earsternipllWt, ~adrially meridional. directircm. One af these
:liallllts (!FIg. ~1) separates the normaifly dieveloped zon'e 'Of [;ialSslc loutorops flmown
already !before) flrom its na'rrowed and dislocarted oontinUlation to the east.

