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Zagadnienia strukturalne podłoża . górnego karbonu
w niecce Słupca
WSTĘP

Artykuł jest podsumowaniem wyników ·badań pod.'łoża:karbonu pro-o
duktywnego w rejonie Słupca przeprowad.'zonych w l'atach 1963 i 1964.
Ostatecznym ich wyrazem jest zamieszczona w artykule "Mapa ' struktu-·
ralna podło,ża karbonu górnego w niecce Słupca", wylronana dla geolo-·
gicznie rozpoznanej części niecki. Przedstawiono ponadto próbę odtwo. rzenia morfologii 'powierzchni przed - względnie wczesnowestfa1skiej,.
głównie w oparciu o studium sedymentologiczne serii 'łupków ogniotrwa-.
łych. Pozwoliło to na postawienie hipotezy rożprze!>trzerriania się i roz-·
woju sedymentacji spągowej części warstw żaderskich -hipotezy
ważnej ze względu na konkretne perspektywy surowcowe. '
W . czasie prac autor korzystał głównie z najnowszych materiałów'
kopalnianych. Za udostępnienie materiałów oraz za życzliwą pomoc i radę w kwestiach wykorzystania i interpretacji dziękuję pracownikom.
Dzi:a'łu Mierniczo-Geologicznego kop. "Słupiec".

NIECKA SŁUPCA A' NOWORUDZKIE ZAGŁĘBIE WĘGLOWE'
Noworudzkiezagłębie węglowe znajduje się w południowo-wschodniej;
części depresjiśr6dsudeckiej. Utw6ry karbonu górnego o znaczeniu
przemysłowym występują tu bądź to 'n apowierzchni, bądź też na głę-::
. b ok ościach górniczo dostępnych. Utwor,ami produktywnymi są , warstwy
wałbrzyskie i żaclerskie.
.
Warstwy wa'łbrzyskie, reprezentujące namur A, znane są ze wschodniej części zagłębia, po'łożonej lia E .od masywu gabrowo-diabazowego.
Nowa Ruda - Słupiec. Warstwy żac1erskie, należące·dowestfalu Ai iB •.
występują po obu stronach wspomnianego masywu. Tworzyły się one·
VI kilku nieckach sedymentacyjnych (o kierunku dłuższej osi NNE-SSW)
wyróżnionych po raz pierwszy przez S. Bubnoffu(1931). Są to idąc od:
północy ku południowi: 1 -mecka Mi'łkowa, 2 -.: niecka Nowej Rudy,.
.
3 - niecka Nowego Dzikowca, . 4 ~ niecka Słupca. .
. Niecka Słupca jest zatem najbardziej na południe wysuniętym west-o
falskim basenemsedymeIlltacyjrilym. Znajduje się : ona w obrębie wi~k
szej jednostki .z wanej sYnkliną Nowej Rudy; (fig.l)~ Syn14ma ta, o kieKwartalnik Geologiczn;v, t..
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. runku osi NW-5E, nneści się pomiędzy dwiema elewacjami podlożakry
stalicmego i wypełniona jest utworami od westfalu do ·środkowego ·czerwonego spągowoa włącznie. Elewacjępółnocno-wschodriią ...:..... wa'ł kłodz
ki - (J. Oberc, 1957) ~worZąna .północy gabra i diabazy, na południ.u - .
.fil~ty·· metamorfiku.kłodżkiego. Elewację południowo-zachodnią _ .. wypiętrzenie ŚCinawki. - 'budują różnego rodzaju łupki metamorficZne
w części północnej oraz amf],bolity gabrowe - na południu. Oba .te wypiętrzenia łączą się na S·OO miejscowości Bozków, zamykając w ten sposób synklinę Nowej Rudy .<fig. 1).
Fig. 1.. SZkic o;rientacyjny !położenia niecki Sł1llPca na tle struktu'l" otaczQjącycll·
.
.
Situation Slke1lch ol the Słupiec
brOugh ~ ol 5ll'l'rou·nding strucru-

res

;WS -

wYpiętrzenie S~inawki; SNR-

Nowej· ·Rudy: WK wał
kłodzki: RC '-- rów GZ!!1'wieńczyc: SW. synkUna Woliborza: SB struktura
bardzka: GS gnejsy Sowich Gór;
l - przypuszczalny zasięg niecki Słup
ca; .2 - cZęść nieCId Słupca objęta
mapą strukturalną: 3 otwory. strukturalne
·WS - Scinawka' elevation: SNR - No.wa Ruda syilcline:· WK .-' .Kłodzko
swell: RC - Czerwieńczyce graben;
SW - Wolibórz syncline: SB - Bardo.
structure: GS·- Sowie Góry gne1sses;
l - suPP9Sed extent ot the· SłUpiec
trough: 2 - a part ot the Słupiec
. trough covered With the structural
lIlaP.; 3 - structural bore holes
synklina

. Niecka Słupca leży na południowo-zachodnim skłonie masywu ga:browo-diaba.zowego.Qd strony półInocno-zachodniej, od niecki N.owego
Dzikowca, Oddziela, ją garb zarysowujący się w podłożu ga:browym. Zasięg niecki Slupca ku· południowi i zachodowi ·nie 'jest dobrze ZIiany. Wy
niki wierceństruldtlral'llych Sil
S, (tig. 1) z rejonu Scinawki Sredniej
wskazują na mnikanie sedymentacji fitogenicznej na zachód od tej miejscowości. . Hipotetyczny zaSięg niecki Słupca ku południowi wyznacza
tni.ejsce .'łączenia się wspomnianych elewacji stars~go . podłoża na S·.OO
Boż;lrowa.·
.

s.a,

CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU SERII SKALNYCH

-

NajstarSzymi utworami w niecce Słupoabudującymi podłoże krystaliczne są gahra i diabazy. Wiek ich, uważany na ogół przez 'autorów
niemieckk:h ,za dolnodewońS'ki, ostatnio J. Oberc {1960a) przesuwa do
prekambru.' Nlileźy przyjąć, że masyw .ga.browo-diabazowy wielokrotnie
ulegał wydźwignięciu i zapadaniu. Najstarszym datowanym okresem
wydźwignięcia był dolny dewon. Od tego czasu aż do początku westfalu
obszar, masywu Irtanowił ląd w prze:ciwieństwie do O'bszaru położonego
na w:schód od niego, gdzie mamy do· Czyni.enia z morską sed.ymimtacją
gói"lllodewońską i kulmową.
..
Na zachodni.n1 skłonie masywp . zachodzUy intensywne procesywie~
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trzeniowe, połączone z lok'alną sedymentacją lądową. Doprowadziły one
do znacznego zróżmicowanła morfologicznego powierzchni ga:bra i diabazu. Utworzyło się szereg niecek s'edymentacyjnych pochodzenia erozyjnego, wykazują,cych kierunek dłuższej ooi NE-SW - prostopadły do
osi . masywu. iDo niecek tych zIlJOszony był miejscowy materiał. zwietrzeliriowy, z kItóregoutworzyły się zlepieńce gabrowe lU/b diabazowe.
Miąższość tych utworów jest bardzo różna. Na grzbietach przedzielają
cych niecki brak ich nierażzupełnie, natomiast w centralnych partiach
zagłębień miąższość dochodzi do 20 i więcej m.
' ,
Wyżej leżą czerwone, ' rzadziej szare 'łupki ilaste, wykazujące dynamometamorficzne przeobrażenia, na,zwanę przez A. iMorawi~kiego (1955)
argilitami. Koncentrują się one w lokalnych Zlagłębieniach podłoża rpodobnie jak 'zlepieńce. Jako utwory stanowiące pr,odukt daleko poSUJnię
tych przeobrażeń gabI'a lub diahazu występują zarówno na zwietrzałej
powierzchni tych ska~ł, j1ak i nazlepieńca'ch. Trzeba 2la21naczyć, że zasięg
argilitów w niecce S'łupca jest znac2lnie mniejszy niż w niecce Nowej
Rudy i ogranicza si.ę w.zasadzie do północno-wschodnich, brzeżnych czę
ści zbiotm.ika.Marksymalną miąższość argilitów zdaje się nie przekraczać
kilkunastu metrów.
W południowo-zachodniej i południowej części omawianego obszaru,
w rejonie Bożloowa, gdzie wp'ływ masywu gabrowo-diabazowego jako
obszaru alimentacyjnego musiał być mniejszy, utworzyły się osady in'nego ' typu. Są to polimiktycZne zlepieńce o spoiwie limonitowym, skła
:łające się z otoczaków kwarcu, kwarcytów, filitów, diabazów, amfiboli-'
tów, zieleńców L innych nie rozpoznanych skał, ,oraz ciemnoS'Zlare lub
ciemnoczerwone piaskowce szarogłazowe (fig. 4).
Wiek przedstawionych utworów jest trudny do określenia i różnie
interpretowany przez poszczególnych badaczy.E. Kijak (1933) serię zlepieńców gabrowych lub diabazowych wraz .z argilitami zalicza'ła do górnego dewonu. Zlepieńce okolic Bożkowa według E. Dathego (1904) reprezentują kulm. Pogląd E. Kijak odnośnie do wieku pokrywy zwietrzelinowej. gabI'a i diabazu podtrzymuje J. Don (1961). J. Oberc i L. 'W ójcik (1960) omawiane utwory wraz ze zlepieńcami z Bożkowa zalicwją
natomiast ' do facji noworudzkiej warstw z Białego Kamienia, reprezentujących namur C i początek westfalu A. Do warstw białokamieńskich
włącZlają po:nadto wyżej leżącą serię 'hlpIków ilastych o miążsZiości 1-;-.
35 , m.Część serii stanowią ciemnoszare lub czarne 'łupki ogniotrwałe,
znane i eksploatowane od dawm.a w Nowej Rudzie. Przechodzą one czę'
sto w sposób, nieregularny, 'z arówno w poziomie, jak i w pLonie w 'łupki
żelaziste, k,tóre zawierają drobno rozproszony syderyt i 'w związku z tym
przybierają odcienie szarożÓ'łtawe.
W obrębie serii łupkowej występują pokłady (pokład 10, 11 i 12 według numeracji przyjętej od góry) luh wkładki węgla. Według H.
Krawczyńskiej-Grocholskiej (wią.domoŚć ustna) w pokładzie 11-tym wy~
stępują zespoły sporowe westfalu A. Cala omawiana seria łupkowa
leży (J. Don, 1961) niezgodnie na 'argili<tach, zlepieńoach i utworach
zwietrzelinowych skał podłoża.
Następne ogniwo stratygraficzne w niecce SłUipca stanowią już warstwyżaclerskie, należące do westfalu A i B. Jest to kompleks jasnoszarychpiaskawców, zlepieńców i mułowców, zawierający kilkanaście poKwartalnik GeologiCzny - 6
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,kładów węgla. Mliąższość warstw żaclerskich jest zmienna w różnych
częściach ' niecki Słupca: w zachodniej części il'ejonu centralnego (niecka
IV )wynosi około 120 m, ku NiW i SW ulega stopniowej redukcji, ·np.
w rejonie najbardziej wysu!irlętymku . NW (niecka I) wynosi już niespeł

na 50 m. W Scinawce Sredniej wyniki wierceń strukturalnych wykaza:ły

istnienie górnej części warstW żaclel'skich (90 m); reprezentująeych prze":
'łom westfalu B i C (T. QóreCka, A. Grocłwlski, J. Kornaś, J. KuchcińslP, 1962).
.'
,
Spadek miąższości ku NW i SiW oraz brak spągowych części utworów westfalu z naj niższymi pokładami węgla zdaje się być uwarunkowany czynnikami pierwotny~, zwiąmnymi 'Z r07lprzestrzenianiem się
. sedymentacji górnokarbońskiej. Najprostsze wydaje się następujące wy. tłumaczenie:
.
.
W dolnym. westfalu sedymentacja fitoge~iCzna objęła w · pierwszym
rzędzie najniżej położone części niecki Słupca nieckę IV (fig. 4). Nie- .
co wcześniej, poprzez obniżenie w masywie gabrowo-diabażowym Qd
wschodu, w · rejOlllie miejscowości Koszyn, zaczął napływać' najpierw
materiał drobnopelityczny (seria rupków ilastych), a następnie gruboklastyczny (warstwy żaclerskie). Dodatkowym potwierdzeniem tego zda- .
je. się być występowanie w najbliższym sąsiedztwie wspomnianego obniżenia w masywie zlepieńców ·nie znanych z innych części ,niecki S·łupcE!.
Są to zlepieńcezłoŻDne . niemal wyłącznie ze słabo obtoczonych ,ziarn
kwarcu z domieszką okruchów filitowych (vi .stropie), spojonych lepisz~
czem ·limonitrowym.
Wspomniane utwory napotkałem we wkopach wykonYWalIlych ok.
750 m !na N ~ skrzyżowania szos Słupiec - Swięcko :i. Bożków - Czerwieńczyce oraz ok. 600 m na NE 00 kop. ,,słupiec". W pierwszym przypadku zlepieńce występowa'ły wprost na silnie zWietrzałym diabazie,
podścielając serię "typowych warstw żaclerskich", w drugim. przypadku - 'bezpośredmona argilitach. Mamy zatem do czynienia z utworem
rozpoczynającym gruboklastyczną sedymenl{;ację westfalską, osadzonym
wtedy, gdy ma.teriał kwarcowy zaledwie zaczął przenikać do niecki Słup
ca. W rejonie położonym najbliżejobszaru zasilania ~ włączonym również najwcześniejdo sedymentacji fitogenicznej mamy do cZY'nienia
nie ty1ko z naj Większymi miąższościarili warstw żaclerskich, ale również
. z występowaniem Illajniższych pokładów węgla.
W wyniku powolnego obniżania się masywu gabr:owo-dJabazowego.
trwającego pr,zez cały dolny westfaI, następowało stOpniowe włączanie
coraz to nowych obszarów w zasięg tworzenia się pokładów węgla. Sedymetnacja westfalska od wspomnianego rejonu -centralnego (niecka IV)
przesU:wałasię promieniście ku SW, W i NW opanowując stopniowo cały
obszar niecki Słupca. Na przykład ku NW obserwujemy pojawianie się
vv spągu warstw żaclermch coraz' to młodszych ·pokładóW węgla w po. qączeniu z redukcją miąższości utworów wesffalu. W obszarze centralnym, w spągu serii górnokmbońskiej występują pokłady węgla o nume. racji poniżej 9. W obręb1e niecki II i III spągowym pokładem jest pokład 7, w -niecce I pokład 6.
'
.
.
Tworzeniu się produktywnej serii ' ikal'bońskiej w górnym westmIu
towarzyszyły ruchy tektoniczne, ki6re ~oprowadziły do uformowania
się szeregu południkowo wyciągnIętych niecek sedymentacyjnych.
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W .nieckach tych następowało różnicowanie się miążsZIOści warstw zaclerskich. Na synsędymentą.cyjny charakter tektoniki związany z fazą asturyjską zwrócił uwagę S. Bubnoff (1931), który analizując profile kopalniane poparł swe 'twierdzenie licznymi przykładami.
Po osadzeniu się utworów westf.alu A i B nastąpiła przerwa w sedymentacji.
Następny cykl rozpoczynają utwory stefanu. Miążs2lOŚĆ ich nieznacznie przekracza 100 m. Zasięg osadów mefanu był większy niż warstw
żac1erskich. Spotyka się je .po obu stronach masywu gabrowo-<iiaoo.'z owego. Według J. Dona (1961) utworystefanu leżą miejscami wprost:n:a
gabrze.
.
Do najmłodszych osadów wypeŁniających nieckę Słupca 'z alicza się
miąższy kompleks utworów czerwonego spągowca, reprezentujący dolną część >tego piętra.

OMÓWIENIE MAPY STRUKTURALNEJ KARBONU GÓRNEGO
W NIECCE SŁUPCA
Mapę strukturalną podłoża karbonU górnego (fig. 4) wykonano
głównie w oparciu . o maieriały geologiczne z kop. "Słupiec" . Ponadto
wykopano liczne szurfy w obrębie wychodni serii staIliOwiącej podłoże
k'a rbonu gómego. St.O!pień xnajomości podłoZa odmienny w róŻ'nych czę
ściacp niecki uzależnił sposób sporządzra~a mapy. Wyróżniono 3 rrejony:l - obejmujący północną część niecki, 2 - centralny, 3 - południowo-wschodni.
.

}rop. "SŁi.Fpiec" zaprzestano eks.ploatacji górIrlczejjuż
Wyrobiska w tym reJonie nie są Obecnie dostępne, wyjąwsZy -część położoną w pobliżu gtt"anicy z rejonem <:entralnym. Korzystałem więc
głównie ze starych ·materiałów sprzed 1945 r., które zawierają, ,n iestety, mało daIllYch dotyczących podłO!Ża górnokarbońskiego. O rze:libie powierzchni podłoZa wnioskolWać można · pośrednio, śledząc zachowatllie się spągowych pokŁadów wegli lub

1. W polu
przed I~ wojną

północnym

światową.

łupków ogniotrwałych.

2. Rejon centralny jest najlepiej rozpoznany :dzięki licznym odsłonięciom serU
w przekopach kopalniany-ch oraz materiałom z dołowych
badawczych otworów wiertniczych ..Liczba punk.tów wysokościowych, · odnos'zących
się bezpośre!dnio do !podłoża, Jest dość znaczna i pozw.ala na wykreślenie mąpy
rrzedstawiającej z dość dużą dokładnO'ścią jego zróżnicowanie mOl'fologkzne. Wyjątelkstanowi wschodnia część .omawianego rejonu, położona bliżej wychod·ni, gdzie
zmuszony byłem czel1pać ·dane ,z materiałów śprzed 1945 r.
3. W rejonie poludniowo-wsch9ldn1ni, podobnie jak w północnym odyspO!Ilowałem. znikomą liczbą danych dotyczących podłoża. Najdalej sięgające ku E vtyrobiska kopalniane Znajdują się daleko od wychodni utworów prwdwestfals-kkh, <:0
wynika z . iGh dość płaskiegozaJ.egania w tym miejscm. P~ace badawcze ·skon~en
!traw,ały się więc głównie na powierzchni. Skaxtowałem przy pomocy kilkudziesię
się wkopów ziemnych wycinek terenu położony między główną drogą wsi Boż..,
kÓw aszosą Słupi·ec - Swięcko. PozwolH,o to na określenIe grank podłoża westfalu z wars,twami żaclersikimi oraz na. rozdzielenie w .obrębie utworów podłoża
żlepieńców z BoZkowa i 'zlepień,ców dililbazowych. Wyniki prac powierzchniowych
przedgórnokarbońskiej
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były teZ dużą · pomocą przy 4nterpretadi materiałów dotyczących bUdowypodłOlŻa
w SE części niecki Słupca.

.. . N a mapie strukturalnej (fig. 4) izohipsy stropu utworów pnedwestfa1skich przeprowadzone są w odstępach co 50 m i odniesione do pozie>mu morza . .
W północnej części niecki podłoże jest słabo zaburzone tektorticzrue ..
Izohipsy wykazują bieg z NW na SE z niewieLkimi .zakłóceniami lokalny.·mi. Uskoki, o kierunku na og6ł równoległym lub prostopadłym .do· biegu
utwor6w podłoża, wykazują niewielkie zrzu·t y .dochodzące do. 20 m. Y'lydaje się, że większość uskoków powstała ;przed stefanem. Na uwagę zasługuje ;tu strefa ItektotrlC7Jl1a, wzdłuż -której nastąpiło ·nasunięcie diabazów na gabro. Według J. Oberca (1960 a, b) wiek tego nasunięcia j'est
jeszcze !prekambryjski. Omawiana strefa tektoniczna biegnie na ·powierzchni z .'k ierunku NNE na SSW, jej dalsze przedłużanie się pod
utwory górrriokarbońskie jest trudne do 'Prześledzenia ze względu na brak
dostępu do tej części kopalni. Jednak fakt Ill8pOtkamą diabazu w podło
żu warstw. żaclerskich ·na północ od. garbu dzielącego nieCki III i IV P()zwala na stwierdzenie, iż wspomniana strefa zmienia tu kierunek na
ENE...WSW.
.
.
. Znacznie bat4.ziej skomplikowaną ,budowę wykazuje podłoże w środ- .
kowej części niecki. Na niewielkiej stosunkowo odległości izohipsy kil-·
kakrotnie zmieniają sw6j bieg. W rejonie poł:ożonym na południe od gar-.
bu dzielącego nieckę III od IV wykazują one kierunek równoległy do osi
masywugabrowo-d'ia-bazowego. Następnie zmieniają kierunek z ·NW-SE
na NE-SW, zarysowując duź.ą, drugorzędną nieckę sedymentacyjną (IV).
Dalej ku południowi obserwuje się znów zmianę biegu izohips: najpierw
mi· E-W t następnie na N-S i na NW-SE. Zaznacza się tu duźaelewacja
pod'łoża. Na południe od. tej · elewacji zarysowuje się n~stępna nie<*a
sedymentacyjna (niecka V).
.
.
Stopień tektoriicznegozaang.8Żowania podłom w tej cz~ści niecki jest
większy · niż w rejonie północnym; Występują tu uskoki normalne i inwersyjne Q zrzutach · przekraczających 100 m. · Kierunki tych uskoków ·
zbliŻlOne są ' do W-E lub · też · prostopadłe do biegu izohips. Większość
uskoków jest prawdopodobnie wieku g6rnokarbońskiego ~- g6rnowestfalskieg.<). Wąkazywałoby na to bardzo strome ułożenie, a nawet miejsęami
odwrócenie upad6w warstw żaclerskich wzdłuż płaszczyzn uskokowych,
(dbserwowane ·w kilku punktach w kop. ,,słupiec"), przy .r6~ym .
braku 7!a:burzeń w utworach czerwonego spągowca na . powierzchni.
.
Najważ.n'iejszą linią tekitoniczną w tym rejonie jest nasUnięcie przebiegające z WNW na ES'E, dzielące pole kopalni na część północną
1 południową. Amplituda nasunięcia wynosi około 70 m. · W nasunięciu
oprócz u~wor6'Y podłoża biorą udział łupki ogniotrwałe, kt6re · stanowiły
powierzchnię ślizgową, oraz warstwy żaclerskie.
. .
..
. Następnie wymienić należy uskoOk o kierunku WNW-ESE, przebiega. jący wzdłuż p6łnocnej krawędzi garb~ dzielącego nieekę IV od niecki V.
'Zrzut jego oszacować · ·mQŻna . lIl8 około 40 m. Wzdłuż tego uskoku na- .
stępuje ·silne spiętrzenie warstw Ż6clerskich. Podobną · rolę ·odgryiva
uskok, prawdopodobnie inwersyjny, zaznaczony w lewym dolnym rogu .
mapy (fig. 4) . .
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Fig. 2. M-apa.klastyczności slPągowych iupków westfalskich
Map of dasltie ratio of the WestphaUan shales
1 --'- linia wychodni stropu podłoża westfalu; .2 - izolinie
procentowej zawartości składnika klastycznego
1 -. outerop line of the Westphalian substratum top; 2 isolines of percentage of clastic components

Do ważniejszych linii te:fut'Onicznych należy również tzw. uskok boż
kowski D kierunku WSW-ENE, przecinający ukośnie najbardziej na po'łudniewysunięty'garb w podłożu i zrzucający kuB i() dlwło60 iIIl serię
warstw żac1erskich wraz z podłożem. Należy zaznaczyć, że jest to nazwa
lokal:qa, stosowana w kop. "Słupiec", która nie ma nic wspólnego z identyczniebtzmiącą nazwą ważnej dyslokacji, wro:łuż. której utwory me""
tamorfiku kłodzkiego graniczą z utworami depresji śródsudeckiej
(J. Oberc, 1957). Na'zwakopalllliana jest jednak starsza, cY'ilowana już przez
autorów niemieckich, np. przez S~ Bubnof:5a(1931).Proponuję więc dla
uskoku kopalnianeg'O zachowanie nazwy "uskok hożko'wski", natomiast
dla uslmku opisanego przez J. Oberca (1957) przyjęcie nazwy' "uskok
b'OŻkowski brzeżny",' która oddawałaby ramowy chal'alkter tej dyslokacji,
w stosunku do depresji śródsudeckiej. Obie l:i!nie t·ektonic1Jne 'zamaczone
są na mapie '(fig. 4).
, Uskok o kierunku równoleżnikowym zaznaczony w prawym dolnym
rogu mapy (fig. 4) zrzuca ku N utwory stanowiące podłoże wesHału.
Pozostałe us~oki odgrywają 'znacznie mniejszą rolę.
Z krótkiego pr~egląd'u mapy strukturalhej wynika, Jasno, że' <?hecne
uksZltałtowaniestropowej powierzchni podłoża górnokarbońskiego jest
wynikiem: wielu czynników, z których niep9ślednią rolę odegrał'a tektonika 'związana z fazą asturyjską.
.
W celu określenia konkretnych perspektyw SUI1owcowy,c:h zasobów
.' węgli· i łupków ogniotrwałych oraz przemysłowej koncentracji żelaza
w 'łupkach żelazistych konieczne jest odtworzenie pierwotnej - przedwestfalskiej powierzchni sedymentacyjnej. Występowanie zag'łęhień
i wypiętrzeń w podł'OŻU miało niewątpliwie ~łY'w na r'Ozprzestrze~
manie się sedymentacji westfalskiej, zwłaszcza w jejpoczątlkowyin
okresie. W związku z tym wykonano dwie mapki (fig. 2, 3) na podstawię
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Botków
Fig. 3. Mapa miążsu.ości spągowych łupków westfa1sddch
Thickness map .of the bottom " Westpbałian shales
linia wychodni stropu podłata' we.sttalu;.. 2 - izolinie miąższości ,
3 ~ ol:!Szar występowania w obrębie serU łupkowej
niższych od pokmdu 9
'
,,,
"
'
1 ,- outęrop line ot the Westphallan substratum ' top; Z - isallnes ci
'shale serles thlckness; 3 - occurręnce area ot coal Bcamil lower th"n
cOlI! seam 9, with1n the shales series
'
1 -

serU łupkowej;
pokładów węgla

najnowszych materiałóW. zwłaszcza profilów dołowych 'otworów wiert'
,
niczych, obejmujących obszar centralnej części niecki.
Pierwsza mapka (fig. 2), obrazuje procentowy udzia:ł składnika klastyc~ego w BerU spągowych łupków Qgciotrwałych i żelazistych. Przed
pojawieniem, się materiału budującego' zlepieńce l piaskowce warstw
żac1erskich, w początkowych etapach tworżenia się ilastej serii spągo- '
wej, domecek dosypywany był jeszcze materiał miejscowy, z którego
' utworzyły się Illiewielkie wkładki piaskowców lub zlepieńców diabazowych. ' ność i sumaryczna miąższość wkładek j~ w pewnym stopniu
funkcją odległości od obszaru zasilania. , ~r6dłem ma:teriału klastycznego
, był nie iyl!ko zanurzający się powoli masyw gabrowo-<Iiabazowy, ale ·też
'zapewne wysunięte ku ~achod9wi progi w starszym pod'łożu. Mapka klastyczności ' -jest więc pOmocna przy , próbie odtworzenia rzeźby podłoża
westfalu.
,' , ' ,
"
' '
, Następna mapka ,(fig. 3) ilustruje zmienność miąższości serii łupko
wej, umleiJnioną róWlllież w pewnym stopniu od nierówności podłoża.
N a mapce tej zakreślono dodatkowo ąbszar występowama w obrębie
serii 'łupkowej pokładów lub wkładek węgla niższych odpokładu9-tego.
Postępowanie takie wytPJaga'łoby tu kilku słów wyjaśnienia~
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Przeglądając !profile dołowych otworów wietrniczych zauważono, że
granica serii łupllrowej z warstwami żaclerskimi przesuwa się ku górze
w miarę rozpatrywania coraz bardziej na zachód położonych partii .zło
ża. We wschodniej <:zęści, między stropem serii 'łupkowej a . pokładem
9-tym, występują jeszcze WaTstwy żaclerskie, o rniążSzości:niekiedy ponad 20 m; wśród których znajdują się pozostałe pokłady węgla. W środ
kowej części obserwowa.ć już mOŻlIla zbliżanie się stropu serii 'łupkowej
do pokladu 9-tego. Pokłady lO-ty, ll-ty i 12-ty występują częściowo
wśród 'łwpków', częściowo ponad nimi. W części zachodniej spąg warstw .
żaclerskich 'znajduje się powyżej pokładu 9-4:ego, a niższych ' pokładów
na ogół brak.
.
Przedstawiony tu ohraz jest jeszcze jednym dowodem na rozprzestrzenianie się sedymentacji westfals:kiej z E ku W, w osi nieoki IV, oraz
wskazuje na jej ciąg'łOŚć. Analizując mapkę miąż'sZlości serii 'łupkowej
w powiązaniu z występowaniem lub bra;k iem w niej spągowych pokła'
dów węgla, możemy rÓW1llież wyciągnąć pewne wnioski co do pierwotnego ukształtowania powierzchni podłoża.
Próbę odtWorzenia powierzchni sedymentacyjnej w pozostałych czę
ściach niecki Słupca z. powodu braku odpowiednich materiałów przeprowadziłem w inny sposób. Wychodząc z założenia, że mogła się zachować ·
częściowo stara, być może jeszcze grónodewońska, powierzchnia podło
ża, przeanaliZowałem budujące ją ' utwory. Występowanie zlepieńców
gabrowych czy diabazowych z argilitami można bowiem wiązać z ero,.zyjnymi obniżeniami w podłożu. Gabra IU'b diabazy sugerują natomiast
występowanie wypiętrzeń.

N a podstawie przeprowadzonych .badań w niecce Słupca można wydwa obszary różniące się nieco . charakterem rozwoju sedymen- .
tacji . wczesnowestfalskiej : 1 ~ dbszar północny, obejmujący niecki I;
II i III wraz z przedzielającymi je wypiętrzeniami, 2 - obs?'ar połud
niowy, obejmujący niecki IV i V oraz dzielący je garb.
. W obszarze północnym zachowała się miejscami wyraźnie stara rzeź
ha powie'l'zchni pod'loża. W miejscach występowania garbów w podłożu
znajduje się ga,bro lub diahaz, a w nieckach - zlepieńce tych 'ska'ł wraz
z argilitami. Obszar. północny stan<:>wi.ł więc l'odzaj wyniesionej platformy, na którą sedymentacja westfalska wkroczyła nieco później. Potwierdza to silny spadek zawartośCi materiału klastycznego ku północy
(fig. 2) oraz redukcja miąższości serii łupków ogriiotrwałych i żelazi
stych .(fig;3). -Materia~ drobnopelityczny tworzący serię łupkową gromadził się, oczywiście; głÓWlnie w lokalnych nieckach (I, II i III), lecz nawet
i w nich miążsZlOści iupków są znacznie niższe ,niż w obszarze południo
wym. O istnieniu wyniesionego obszaru może też świadczyć powolne
rozprzestrzenianie się sedymentacji warstw żaclerskkh ku NW, utrudnione dodatkowo ' występowaniem w pod'łożu poprzecznych garbów.
W obszarze !północnym niecki Słupca znajdują się wszystkie znane
obecnie wystąpienia a.rgHitów. Ze względu na występowanie argilitów
w miejscach, gdziesedyinentacj:a iupków ogniotrwa'łych rozpoczęla się
z opóź;nieniem, nie można ich łączyć w sposób ciągły, poprzez serię łup
kową, z warstwami żaćlerskimi, jak to uczynił J. Oberc (1957) tworząc
termin "facja noworudzka warstw hi-a.łokamieńskich". Istnienie ciągłego
:różnić

Andrzej

88

J3osso~ki

1'~6

F=:;n ~_
~4,~9

OI]S

IJII

10

Bożków

v

o

łl.5

t,Okm

----"._-----'.

....

Fig. 4. Mapa strukturalna pOdłoża. karbonu górneg{) w ,n iecce Słupca
Structural map {)f the Upper CarbODif~rous sumtratum in 1ihe Słupiec
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diabaz; 3 - zlepieńce gabrowe, lokalnie z ' argUitami w stropie;
4 zlepieńce diabazowe, lokalnie z argUitami w stropie; 5 zlepieńce z Bo:l:kowa;
8' linia wychodni stronu podłota westfalu;· '1 - izohipsy podłoła g6rnokarboiiskiego w metrach n.p.m.: a - pewne, b - ' przypuszczalne; 8 - wa:l:niejsze uskoki
w podlotu g6rnokarbońskim:' a - stwierdzone. b przypuszczalne; 9 - garby
przedwestfa1skle; lD - obnltenia w podlotu (wczesnowestfa1skle niecki sedymen-'
tacyjne)
,
_
l -

gabro; , 2 -
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prZe]Scloa obserw.ować można tylkoQ między 'serią łupków ogniotrwałych
i żelazistych a warstwami żaclerskimi.
Utworzenie się serii 'zlepieńców gabrowych, diabarowych iargilitów
należałoby wiązać z wcześniejszym .okresem. Według A. Morawieckiego
(1955) materiał ilasty 'łupków ogniotrwa'łych i żelazistych nie mógł
utwoQrzyć się wyłącznie w wyniku procesów wietrzeniowy,ch na masywie gabrowo-diabazowym, lecz musiał być dostarc:wny 'z 'zewnątrz. Autor
ten przyjmuje za źród'ło tego materia'łu krę gnejsową Gór Sowich.
Prżyjmując tę sugestię należy również uwzględnić obniża.nie się masy.,.
wu umożliwiające sedymentację na jego zachodnim sk'łonie. Obecnie
nie mamy dow.oduna. to, że obniż'enie to nastąpiło wcześniej niż w westfalu. Powstanie argilitów A. Morawi~cki(1955) wiąże z przerobieniem,
na miejscu i odsorlowaniem zwię1;rzeliny gabra i diabazu .
.obszar południowy, jak już wspomniano, był miejscem, gdzie sedymentacja utwoQrów westf.alu rozpoczę~a się najwcZieśriiej. Niecka IV sta":
no wiła rodzaj bruzdy, wrołuż której, materiał;przen.oszorny hyłz E ku
W, z więksżą, fatwością ,niż ku NW ,czy SW. Północny brżeg basenu
w początkowym ok<resie sedymentacji :stan.ow:i'ła opisana platforma.
Na pofudniu zbiornik opierał się 00 niezbyt 'za:pewne wysoki grz'ehiet
w podłożu, dzielący nieoki IV i V. Grzbiet ten miał dwa ramiona, które
wyróżniono analizując przebieg izolinii miąższości i !klastyczności. spą
gowych łupków westfalskich (fig. 2 ~ 3). Miejsca maksymalnego Zibliżenia
tych ramion do północnego brz,egu niecki odpowiadają dwom maksimom
klastycznośei (fig. 2). Dalsza analiza maP'€:k wskazuje, że omawiany garb
urywa'ł się stosunkowo szybk.o ku z'achodowi. Obserwujemy tam bowiem
powolny wzrost miąższości serii 'łupkowej oraz zupełny brak wkŁadek
klastycmych. ToQ O'startniespostrzeżenie świadczy ,nie tylk.o o zanikają
cym wpływie garbu, jako obszaru dostarczającego materiału, !klastycznego, lecz także o dość znacznym oddaleniu tej części. pierwotnej niecki
sedymef!.tacyjnej od brzegów południowych. Pozwala to sądzić,że na
południe od przypuszczalnego nasunięcia, za:znaczonego w lewym dolnym rogu mapki (fig. 4), sta.nowiącego dziś poQłudniową gTaIDCę rozpoznanego górniczo obszaru, mamy do czynienia z jeszcze jedną niecką
sedymentacyjną. Za istnieniem niecki V przemawia również występo
wanie utworów, przypominających zwietrzałe ;łupki ogniortrwa'łe i żela
ziste; stwierdzone we· wkopach w okolicach Bożkowa.
Niewysoki garb oddzielający nieckę IV.od niecki V, nie stanowiący
zbyt wielkiej. przeszkody w rozprzestrzenianiu się sedymentacji westfalskiej ku SW, uległ prawdopodobnie ponownemu wypiętrzeniu w wyniku ruchów fazy asturyjskiej. Potwierd2Ja to kierunek uskoków '(fig. 4) równoległy na ogół. do hrzegów wypiętrzenia. Wynikiem wyniesienia
mogŁa być częściowa lub całkowita erozja warstw ~aclerskich, nie wykluczająca występowania tych utworów bardziej na południe. Istnieniem
+---~-----------------------~-------

t - gabbro; 2 - diabase; 3 - gabbro conglomerates, locally with argiIIites at the
top; 4 - diabase conglomerates, locally with argillites at the top; 5 - conglomerates
from Bożków; 6 - outcrop line of tne Westphalian substratum top;, 7 - cOJ;ltour
lines of the Upper Carboniferous substratum in metres above sea level: a ascertained, b - supposed; 8 - important faults in ,the Upper Carboniferous substratum: a - ascertained, b - sq.pposed,; 9 - pre-Westphalian humps; 10 - depressions . in the substratum (early Westphalian sedimentary troughts)
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wypiętrzonej partii ,podłoża wytłumaczyć można -b y również wyklinowywanie się utworów stefanu na południe od: Słupca, znaczone na mapach

geologicznych tego rejonu (E . .Dathe, 1899; L. Wójcik, 1956).
WNIOSKI
. Wychodząc z przyjętej · tu hipotezy rozprzestrzeniania się i ·rozwoju
:sedymentacji westfalskiej, spójrzmy na penpektywy SUl'()wcowe w niecce
Słupca.

Perspektywy powiększenia . zasobów łupków ogniotrwałych wiązać
:by należało głó\ynie z obszarem stanowiącym zachodnie przedłużenie
niecki IV. Drobnopelityczny materiał ilasty mógł tu ;być łatwo transportowany na dalekie odległości i w centralnych, nie udostępnionych jeszcze górniczo częściach niecki S'łupca mógł znaleźć dogodne warunki do
utWorZenia osadu o większej miąższości. O 'łatwości transportu .w tym
kierunku zdaje się świadczyć · też występowanie łupków .ogniotrwałych
w spągu warstw żaclersIą.cl). w starej (nieczynnej) kopalni "Heddi"
w Scinawcę Sr., znajdującej się niemal dokładnie na przedłużeniu osi
niecki IV. .
Drugim obszarem. perspektywicznym ·łupków ogniotrwałych jest niecka V, sżczególme jej ,połudn:i.owo-m~odnia część~ Fig. 2 i 3 wskazUją,
że sedtmEmtacja westfalska rozpoczęła ·się tu z niewielkim tylko opóźnie
niem w 9tosunku do niecki IV, rozwiJając się dalej beż większych . zakłóceń.
.
Za najmniej perspektywiczny obszar należałoby umać rejon pół-o
nocny. Do większych nagromadzeń materiału ilastego .mogło tu· dojść
jedynie w lokalnych nieckach (I, II i łII) - głównie w ich zachod;nich,
nie udostępnionych jeszcze górniczo partiach.
.
PerspektYvvy zna1ęzienia przemysłowej koncentracji żelaza wg:upkach żelazistych są obecnie trudne do okreś1,enia. Należałoby najpierw
przeanalizować zagadnienie ewentualnej 'zależności zawartości żelaza
w osadzie w stosunku do odległości brzegu basenu lub · garbu w podłożu
·gabrowo-dia'b azowym. Gdyby · tę zależność udał9 się uchWycić, można
by w oparciu o wykonaną mapę podłoża wytypować rejony perspelkty.wiczne.
Perspektywy powiększenia zasobów węgli k.amiennych należałoby
wiązać z całym obszarem niecki Słupoa. Biorąc';pod uwagę nieprzerwa:ny rozwÓj sedymentacji Warstw zaclerskich od początku we8tfalu A aż
po prze'łom westfalu B i C oraz stopniowe przesuwarue się rejonów sedymentacyjnych ku W, NW i SW, nowych pokładów węgla westfalu
B. należałoby się spodziewać w zachodnich 'obszarach niecki,. szczególnie w przedłużeniu niecki IV.
. Godny uwagi jest również obszar południowy {niecka V), gdZie .na
niezbyt wielkiej głębokości, bezpośrednio pod utworami czerwonego spą
gowca, występować mogą warstwy żaclerskie z pokładami węgla. Naj-mniej obiecujący jest rejon północno-zachodni.
:>ddzlał
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.AH~~it .EOCCOBCKH

CTPYKTYPHLm I1POB.JIEMLI OCHOBAHJfjI BEPXHErO KAPOOHA

B MYJIL,ZJ;E

.B

~A

pa1łOHe HOBoit Py~ HareppRTOpHII liwKHeit CHrre3H11 B OTJIO:lKeImJIX xap60Ha npOM1>l.

mneBHoe 3Ha'łeHlle BMeroT B8JJ6:lKHXcme 11 :lK~epcKHe CJI01L )I(~epcKHe CJIOH, OTHOCJIIqHecll
K BecTq,amo

A

H

B, oca,II;HJIHCJo B

npaBJIeImeM OceBO:il: JIHHlIlI

HecKOm.KHx npO,n:OJlTOBaTLIX ce,Il.1lMeHTaqHOHHJ.IX M)'JIb,n:ax c na-

GCB - 10103.

' O,n:Ho:il: H3 3TIIX M)'JIb,n: lIBJllIeTClI M)'JIbAa CJ1ym:(a,

npe,n:CTaBJIlIIOID;aJI C060H caMl>IA: ro1KlILIil: BecTq,aJIbCKHlI:ce,u;HMeHTaqHOB.Hbl:il: 6acceiiH.
,OcnoBaHRe M)'JIb,llPI ~ CJIO:lKeHO ,n:oKeM6pH:ll:CKlłMII ra66po, ,n:Ra6a3aMH, a TatoKe ra66poBLIMH! H

,n:Ra6a30BhlMIł, KomnOMepaTaMH .H apI'l!JIJllIT3.MH. OC8,Zl;Kll , 06Pa30Ba.llllCb .B pe3yJIbTaTe

npOIleccoB . Bl>1IIeTpBBa.BIDI, CBlI38HHLIX C nOKaJIbHo:il: MarepllKoBo:il: ce,n:BMeH'I'8QHe:lI:. Iłx B03paCT
CKOpee Bcero OTHOCRTCX K BepXHeM)' ,n:eBOIlY.

B

B1VKHeBecTq,am.c.Koe Bpe:MlI ra66po-,n:Ra6a30BW

MaccHB Ha'lllJI nOCTeIIeBHO onyCKan.ClI. Ha ero , 3ana,n:HOM CKJlone Ha'łaJICX .n pou;ecc q,RTOreHR:'łecICOH ce,D;llMeHTaqHH, npH O,n:HOBpeMeHHOM npllllJILIBe H3BHe IOIaCTH'łecKOrO MaTepHaJIa.

B nep-

Byro o'łepe,llP 06pa3oBaJIacL cepu rJIBlIHCThlX CJIaBD;eB, B TOM 'łHCJIe orHeynOpHhIX CJIaHD;eB.
MolII,H()CTL 3TOA: cePHII ,n:0CTBraeT

35 M.

.
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Ha,u; CJl8:IIW1MH OrJIOlKllJlHCL ~epcKJle CliOH CDJIaCTaMH .yrJIJl. Hx MO~OC'I'I> xo.ne6.!Rm:g
,u;o 120 M. ITPJIIllII!:o:ll: ~ MOIQHOCTH ~CBO:II: cepHH SIBHJIOCb TO, 'lT0 ce-

OT 50

. ~ npoBCXO,l(KJIaHa, BeCl.Ma BepOBBOM OCHOBa.BHII. llpH'fBlIo:ll: ~ MOIQHO-

·CTiI EaWIepcxil:x CJIDeII xpoMe. Toro ODaanOCL B.JIlIlDII[6 ce,u;HM~oiuu.Ix.~ B BepXHeM .
BeCTc)m•. H3yqaJI pacupe,D;eJIeBHe MO~ ~o:II: cepHH, a T8lCIre CO,D;eplKllHllC B '~ax
XJIIlCTlI'JeCXoro MaTepmuia,6hllI3. c,zJ;eJIaBa DOm.rrxa BOOCTaBOBJIellHl[ (pexQBCTpym;BH) ,D;O~
ClCoit HJIH paBBeBeCTc)am,cxo:ll: ~OBHO:ll: no:sepXBOCTH. Pe3ym.TaThI 3THX pa60T npe,D;-

~em.I Ba CTPYKTYPHOit UPTe OCHOBIiBmI BePnero Up60Ba (c)Hr. 4)~ Ha OCHOBami:H !mix"
HCCJIe,n;oBaBHit BI>I,D;eJIem.I TepPHTOPHH nepcnexI'HBHl>Ie C TO'lKll 3pCBlUI 3anacoB ItaMCHHoro yrJIJI
H

onreynopm.IX

~eB.

Andrzej BOSSOWSKI
,STRUCTURAL PROBLEMS OF ,TIlE UPPER CARBoNIFEROUS SUBSTRATUM
IN THE SI.UPIEC TROUGH

Su m,m,a~ y.
In the Nowa Rud'a. region," Lower Silesda, bOththe-Walbrzych ,ana Lacier beds
repr~~t the payable U~r61;rboniferous formations~ The :lader beds, that
belong to Westphalian A.a.IJ,d B, 'are found to occur in the longi~udJnal sedimentary
troughs characterized by a NNE.,SSW direction of axes; as for example the Slupiec
.trough. This was here the 'south~nmost We&tphaHan· sedimentary basin.
'lbe substratum of .the Slupiec trough is biliit up' of gabbros and, diaba.ses,
as well as of gabbro and diabas.e couglomerates and ugillitesof Pre-Cambrian age.
-The sedimentary formations or,iginated due to the weatpering processes' and
the local con;td.nen<tal sea;menta'tion'. MoSt probably, rtheth' ;~ is Upper DevoD.ian.·
In :the Lower Westphal£an, the 'gabbro-dia:basemaB.sif &lowdy subsided. WitJ'ldn Its
westEl.'ln slope, phyrogenic sedtirD.oentatiori. began 'characterized by .am.infiow of
clastie material from, the adjacent area. At first; a series of clay shales was
formed, among' them also refracWrY shales; The thickness of this series amounts
to about 35 metres."·
,
,The shales are c;tverlain with the :lacier beds with some ~oalmeasures. The
thi-ckness of these 'beds is from 50 to about 120 m;A' d!fference in the thickness
of the' shale series was'a result of the fact that the sedimentation took place
'with.in the area of a highly :rough substratum. The difference in the thickness" of
the :lacier beds was additionally d,ue to· the synsedimentary movemeots at the
. Upper VeStphalian time. When examining the distribution of the thiclmess in ,the
shaie series and the contents of clastic iriaterialin ~hese shi!1les, the auth,o.raimed'
at reconstructing either pre.;.WestiphaJian or early Westphalian sedimentary surface.
results of his work are" shown on the $flructural ma.p of the Upper carboniferous,
substratum (Fig. 4). 'Ba.sed on these researches, the author selected with:n the
trough some perspective areas of hard coal and refractory shale occurrences.

The

