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Jura górna i kreda dolna okolic Zacharza
(NE skrzydło niecki łódzkiei)
WSTĘP

Obszar północno-wschodniego skrzydła niecki łódzkiej, położony mię
dzy Rogoźnem na pół,nocy a niecką tomaszowSką na południu, pdzbawio:p.y
był dotychczas danych umożliwiających bliższą interpretację podczwartorzędowej :budowy geologicznej tego rejonu.
Wykonane w latach 1,91611~19!615 przez Kieleckie Przedsiębiorstwo Geologicme Oddział w Częstochowie przy współpracy naukowej Zakładu
Złóż Rud Zelaza IG cztery wiercenia poszukiwawcze w okolicy Zacha-
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Geological sketch 'Oif the Zacharz vicinity
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rza ('fig. 1) przyniosły wprawdzie negatywne wyniki surowcowe, dały
Jednak bardzo interesujący materiał podstawowy. Za udostępnienie rdz·eni wiertniczych z wymienionych otworów Składam podziękowaniegłÓ'W
nemu geologowi Oddziału Częstochowskiego mgrowi inż. H. Serwanowi.
Podstawą ustalenia stratygrafii była makrofauna i mikrofauna wystę
pująca w utworach jury i kredy oraz korelacja litologiczna profilów
z obszarem niecki tomaszowskiej. Mikrofaunę występującą w osadach
kredy dolnej oznaczyła dr J. Sztejn z Zakładu Stratygrafii lG.
Kwartalnik Geologiczny, t. 12, nr ,1, -1008 r.
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JUHi.A GORANiA

K i m e r y d. Najstarszymi stwierdzo.nymi w ,oiko.licy Zaooarza utwo..:
rami jury górnej są 'Qsady kimerydu górnego. występującego w o.two.rze
wiertniczym Zacharz 3,. Są to. iłowce i iły margliste popielato.szare z przewarstwieniami margli szarych, zawierające źle zacho.wane aulako.stefanusy datU'jące ,je na pozi'o.m Aulacostephanus pseudomutabilis, identyczne
z utworami kimeryldu niecki to.maszowskiej (J. Ku'tek, A. Witko.wski,
1963). W ;gómej części Po.wyższej serii występuje licmy detryt nieo.znaczalnych wirgataksj.o.cerasów wskazujących jednak na .obecność podpoziomu Virgataxioceras fallax. Łączna miąższość nawierco.nych w tym rejo.nie utwo.rów kimeiydu wynosi 22 m~
iW.o ł g. Osady piętra w.ołżańSkiego. stwierdzo.ne z·ostały trzemao.tworami wiertniczymi .(l.Zacharz 2, .a i 4). N a po.dstawie lito.logii wyróżnio.no.
tu dwa odmiennie wykształcone komplsksy, należące, być może, do. róż
nych cyklów sedymentacyjnych.
Ko.mpleks dolny stano.wią iło.wce i mui.owce margliste szare i po.pielatoszare z licznym muskowitem, przewarstwiające się z marglami i wapieniami marglistymi. Zawierają o.ne dość liczną faunę amo.nitów z rodzaju Zaraiskites (Zaraiskites scythicus (V i 'S C h.) i w partii dolnej
mniej liczne Subplanites sp. Miąższość losadów komplsksu do.lneg.o wynosi
o.koło. 810 m.
'
Kompleks gómy stano.wią wapienie !pelityc'zne biało.szare i szare
z wkładkami wapieni do.lomiiycznych i pojedynczymi przewarstwieniami
dolomitów, zawierających warstwę wapienia' brekcjowego. o miąższości
0,4 m. W górnej części ko.mpleksu po.jawiają się wapienie po.ro.wa1e
Q strulkturze detrytycznej z przewarstwieniami !pły1lk.owych wapieni ko.rbulowych i po.j,edynczymi Wkładkami serpulitu. Łąc'zna miąższość .osadów
ko.mpleksu górnego. wynosi dkoło 40 m.
P.owyższe utwory należą do. dolneg.o. piętra wołżańskiego., zwanego
przez J. Kutika {196'2 wołgiem a przez Z. IDąbrowSką (l9 64) po.rtlandem, o.bejmującego. pozio.my Subplanites spp. i Zaraiskites scythicus. Być
mo.ż,e, najwyższaczęść wapieni detryiycznych i korlbulowych z serpulami
należy już do. pozio.mu Virgatites virgatus, lecz jest to. mało prawdopodobne, po.nieważ w analogicznych utwo.rach występujących IW niecce tomaszo.wskiej w Brzo.stó'wce
Kutek, 19(2) znane są licznezarajskity.
1)

1

eJ.

~RJFIDA nOWA

I in f r a wal a n iŻ y n. Najstarszymi stwierdzo.nymi w oko.licy 'Zacharza utwo.rami kredy do.ln.ej są wyróżn'ioue na po.ds1awie 'ko.relacji Utologi:cznej i mikro.fauny osady iInfrawalanżynu wykształco.ne w facji mułow
co.wo-ilastej z oo.litami żelazistymi·i sfer.o.syiderytami. Są o.ne identyczne
z utworami udokumentowanymi fauną amonitów i('Dalmasiceras sp., Neocosmocerassp.~ występującymi na !północno-wschodnim skrzydle niecki
to.maszo.wSkiej (lA. Witkowski, 119(6).
W otworze wiertniczym :Zacharz 3 in'frawalan'żyn podobnie jak w niecce to.maszowskiej 'leży penakordantnie na jurze, ro.zpoczyna się warstwą
zlepieńca ilasteg.o złożo.nego. z otoczaków i .okruChów wapiennych (o. średKwartalnik Geologl:czny ...., 9
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Fig. 2. Korelacja stratygraficzno-litologiczna profilów kredy dolnej w wierceniach Zacharz
Str.atigraphic-lithological correlation at the Lower
Cretaceous sections in the bore holes at lZacharz
wBlPienie; :I - mułowce piaszcZyste; li - piaskowce;
piaszczyste; 6 -- piaski or6żno:lJiar.nillte; 6 -rUdaooli7 - zlepy mU6211owe; II - !syderyty; 9 - szczątki
ZWę~onych rośUn; JaW ~ ~ura g6rna; !Ki 1 - k-reda doJna
i1 -

Ił -iły
~owa'

(inIf-r awa!!anll:yn);
;J)-i -

KiW

-

kreda dolna (seria

kr·eda

dolna

(walanll:yn);

Ki

Ibiałogórska)

1 - limestoneIS, a - arenaceous s'iltlSltones, 3 - sandJstones,
4 - 8'l'ena.ceous clays, 5 - variously g.raimed· sands, 6 oollltic ore, 7 - shell conglomerates, 8 - sideri~es, II -

fragInents ol

cllarr~:plants;

Jsw -

U/PII)er Jurasic, !Kil -

lLoweT' Cretaceous (I\I1Itravalanglnw.n), . Ki w - Lower . Cre1laceoUlS (Valanginian), Ki b-.ai - iLower Cre'taceous (!Biała
G6ra sedes)

nicy do 2 cm) tkwiących w szarym spoiwie ilastym. Ku ,górze zlepieniec
w iłOW'ce popielatoszare ze szczątkami spirytyzowanyoh roooo
i detrytusem drobnej fauny małżowej oraz większymi illagromadzeniami
oolitów i pseudo-oolitów żelazistych. Wyżej występują muły ,piaszczyste
i piaski ilaste o tekstura,ch Iuikoidowych z 'licznymi Rhynchonella cf. valangiensis d·e L o r lo 1, oraiz mułowce piaszc'zyste i iły z oolitami żelazi
stymi, zlimonityzowanymi szczątkami fauny małżowej i fauną drObnych,
źle -z achowanych małżów (Throcia sp., Pinna sp., N1Lcula sp.), 'zawierające
p~echodzi

Jura górna r kreda doma okoli<: Zacharza
części n:ieZbyt liczne nagromadzenia zwęglonych roślin
jedynczą wkładkę, syderytu ilastego.
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Z osad6wtych .oznaczoIlo następujący zespół mikrofauny: Cithar.ina
striolata ~R e u s a); Cytherella ovata {RIO e m.), Bairdia subdeltoidea
(M'u n s t.), Haplocytheridea bonvalensis S z t e j n, Lenticulina miinsteri
(IR .o e m.~, L. subalata (IR e u s s), Marginulinopsis bettenstaedti B a r t.,
B r a n d, Protocythere propria S c h a r a p, Schuleridea thOTensis
(T 'r i eh.), Vaginulina deustensis- B a r 't ., B r and, Vaginulinopsis humilis
(R e u s s). W otworze wiertniczym Zacharz 4 wśród podobnie wykształ
conych osadów występuje ubogi zesp6ł mikrofauny: Haplophragmoides
concavus leC h a p.), Lenticulina subalata (R e u ss), Protocythere propria
S c h a r a 'P, P. tomaszoviensis S z t e j n, Baginulina duestensis B a r t.,
B r a n d, Vaginulinopsis humilis (R e u s s). Miąższość osadów infrawalanżynu waha się w tym rejonie od 1,05 m (Zacharz 2) do 3,,6 m .(Zacharz 3).
Wal a n ż y n. · Osady infrawalanżynu przechodzą stopniowo, bez śla
dów rozmycia czy przerwy sedymentacyjnej, w utw.ory walanżynu, stanowiąc prawdopodobnie tak. samo jak w półtnocno-wschodniej części niec. ki tomaszowskiej utwór jednego cyklu §edymentacyjlnego kredy dolnej.
Są to, iłowce fukoidOiwe mulasto-piaszczyste 'z e szczątlffimi fauny mał~
żowej, spirytyzowanych roślin i licznymi skupieniami ziemistego pirytu,
tworząceg'O miejścami większe nagromadzenia prrechodzące w mułowce
piaszczyste 'z muskowiltem, często o warstwowaniu mierzwistym. Wśród
iłowców występuje pojedyncza warstwa syderytu ilastego; podrzędnie
w mułowcach występują wkłady piaskowca mulastego, drobnoziarnistego,
zawierającego obfity muskowit oraz dość licZineskupienia dro'bnej fauny
małżowej Leda scapha (Id' O ,r b./), Nucula 'sp., Grammatodon sp. i pojedynczymi brachiopodami z rodzaju Rhynchonella. Omawiane osady zawierają następujący zesp6ł mi!krofauny: Ammodiscus gaultinus B e r t h.,
Ammoboculites, subcretaceus C u s h., A.} e X., Brachycythere cf. sculpta
(Co r n u e l), . Conorbis volecensis B a r t.,B r a n d , Cytherella ovata
~o e ni), Epistomina cretosa T e n Da m, Gaudryinellahannoverana
B art., Br~d, Haplophragmium inconstans gracile B a r t., B r a in d.,
Haplophragmoides concavus (C h a p.), Haplophragmoides cf. cushmani
L 'o e b., T a p., Lenticulina subalata ' (R e u s s), Lenticulina nodosa
CR e u ,s ,s), Proteonina difflugiformis (B T a d y), Protocythere propria
S h a r a p, Reophax scorpiurus M 'O n t f" Verneuilinoides neocomiensis:
(IM j .~ t.).
Górna graniCa walanżyillu w .otworze Zacharz 4 jest granicą erozyjną.
MiążsZ'OŚć zachowanych w rejonie ZaC'harza oSadóW tego piętra waha się
od 15,0 m (Zacharz 4) do 18,4 m (?) w otworze Zacharz 3. W powyższych
o!worach wiertniczych (fig. 2i) nie stwierdzono tY'Powych osadów hoterywu '2 JIlanegoz sąsiednich obszarów R{)goma (S. Marek 195'7, 100,1, 196'3)
i niecki tomaszowskiej. Być może jednak, że odpowiedniki tego piętra
istnieją w g6rnej części mułowców i iłowców piaszczystych, zawierają
cych w otworze Zacharz 3 ślady 'zniszczonych amonitów Zbliżonych do rodzaju Dichatomites (?/). Powyzsze utwory zaliczone Ziostały przez autora
do walanzynu górnego, ponieważ brak jest obecnie podstaw dla wyróż
nienia hoterywu w tym rejonie; bezpośrednio na mułowcach i iłach piaszczystych walanżynu leżą osady serii biaiog6rskiej.
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Fig. 3. Przekrój geologiczny przez ()twory- wiertnicze Zacharz
Geological cross section through the. bore holes at Zacharz
marg1le; al - iłowce !IIlllIl"gl'lBlte; 4 -mułowce; 5 - mułow,ce pliapl.aflkowce; rt - ,plaski; 8 - gliny morenowe; \I - g1laukonlt; J.jt _
jura górna (klimeryt g6rnY');Jaw - ;Jura górna (wołg); lKii+w - !kreda dolrul ~a

i1 -

W1B!Pienlie; t.! -

szCzyste; 6 -

walaruty.n + wa!la~); lKib-.a1 :..... -k reda dolna ('Seria ·bia~cgórska);
na; Q - ClZWartorzęd

lIS -

kreda gór-

1 - l1mElStones; :2 - .:ma;rJsi; 3 - mady claystones ; 4 - siJ1tstones; 5 - arenaceous sandS1:-O!Iles; rt - sands; 8 - bOlUllder clays; \I --.glauconi<te; J.jt - Upper
Jurassic .GU1pper lKimmendgian); JaW - 'OWEU' Jur as.sic l(Voligian); Kli+w - Lower
Cretaceolls ~I:n,fratVala~inian +. Valanginian) ; Kl'b--il1 - Lower Cretaceous '(!Biała
G6ra senes); !K2 - Upper Cre<taceous; Q - Quaternary
:sll.1stCllleS; 6 -

B ar r e m:- a 1 b d o l n y. Osady piaszczyste leżące nad neoikomem,
a pod albem środkowym według schematu stratygraIficznego J. Lewmskiego .(193'2) należą do okresu ibarremu-aptu..;a~bu dolnego i zwane są
przez autorai(!A. Witkowski, 1966) za M. Kobyłeckim (193'6, 194,Bo) serią
białogórską.

Pełny profil osadów serii lbiałogórskiej w tym rejonie uzyskano w otworach wiertniczych Zacharz 2, i 4. 'Są to piaskdWce i piaski przeważnie drobno- i średnioziarniste, miejscami !różnoziarniste, żwirkowe, z dblfitym białym i kremowym pyłemglinkowy.m (Ik aolinit). W piaskowx:ach częsty jest
muskowit nie występujący w .osadach gruboziarnistych. rw otworze Zacharz _4 w górnej części serii !białogórskiej występuje 1,2 m warstwa
czarnych iłów mułkowych z cierilk:imi laminami !pilaSku drdbnoziarnistego,
o płaszczyznach -warstew!lrowaru.a pokrytych Ucmymi dużymi łuskami
muskowitu. Mułiki italkie lIli,ezostały stwierozone !przez autora w czasie
prowadzenia ibadań geologicznych w niecce tomaszowSkiej w la,t ach 1900
""'-1'965. Jedynie J. LewińSki (HJ321) podaje, 7Je w dolnej c'zę,ści barremskich
piasków różnoziarnistych występują dwie podrzędne wkładki ciemnych
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bitumicznych, węglistych piaskoWców drob.poziarnistych. Łącm.a mląz
szość osadów serii białogórSkiej w rejonie Zacharza waha się od 114'5 do
1516 m(lfig.3) i jest ZTIaC'zrue większa niż w Łodzi-Chojny, gdzie J. Samsanowicz ,Cl,948) do serii :biał.ogórskiej za'liczyłrównież częściowo osady '
horerywu.

KRiE[)A GÓRNA
A l h ś r o d k o w y i gór n y. Do a'lbu środ!kowego i górnego ·zaliczorio wyst~ujące w otworze wiertniczym Źacharz '1 muł.owce ciemnoszare
z odcieniem zielonawym, glaukonitowe, z licmym mugkowitem, zawierające w dolnej części konikrecj.e fosforytu o średnicy od 2 d.o 3 cm.
W górnej c'zęści występują przewarstwienia :g e'z y piaszczystej, często
.0 wyraźnym uwarstwieniu spływowym, przechodzące w margle ..ilaste
zd'auną Aucellina grypheoides '80 W., skupieniami 'ziemistego piry,t u,
drobnym muskowjtem i /Ilielicznym ,g laukonitem.
.
.
'W otworach wiertniczych Zacharz 2 i 4 występują margle i gezy piaszczyste z glauk.onitem, 'zawierające liczne żwirirl detrytyczneg.o kwarcu
o średnicy do 2,10 mm, które tworzą miejscami wi~ze nagromadzenia
CZacharz2). Podrzędnie WystępU'ją mułowce ·c iemnoszare z lic'z nymi skupieniami pirytu, glaukonitem i muskowitem, lecz poZbawione fosforytów
znanych z otw-oru Zacharz 1. !Maksymalna ' miąrżSZOŚlĆ stwierdzonych
w tyni rejonie .osadów a1lbu środkowego i górnego Wynosi 414,3 mC~
charz 1~. Młodsze 'o gniwa kredy górnej nie Występują w tych otworach.

IW rejonie 'Zacharza brak jest utworów tneciorzędu, co "jest ~odne
z dbrazem przedstawionym na przeglądowej mapie geologicznej powierzchlIli piOdC71Wartorzędowejal'kusz Łódź 'W skali '1 .: 310100100.
Osady czwartorzędu reprezentowane są przez piaski różnoziarniste
sedymentacji fluwioglacjaLnej, ,g liny morenowe piaszczyste z lic'mymi
otocza·karniskał północnych, oraz muły zastoiskowe zawierające miejscami szczątki raślinne. 'Miąższość powyższych osadów waha się od 216,0 m
(Zacharz '1) do 61,2 m (Zacharz 4).
T.EKTON1IiroA

Budowa geologiczna opisywanego fragmentu ipółnocno-wschodniego'
niecki łód2lkiej jest dość prosta (fig. G). IPodkredowa powierzchnia górnojurajska wykazuje monoklinalne nachylenie, zapadając ku' SW
pod kątem około 8°: Podobny upad posiadają utwory dolnokredlowe.
.
Jak wynika z przedstawionego na fig. '1 szkicu geologicznego, upad
mierzony między otworami wiertniczymi Zacharz '2 i 3 jest !Upadem pozorn~; przypuszczać należy, że upad rneczywisty jest nieco większy, 'l ecz
zapewne lIlie przekracza '1 0° .
. .
Nachylenie powierrohni górnOlkredowej przykrywającej osady serii
białogórskiej, pomierzone między otworami wiertnic'zymi Zacharz -1 i2,
jest znacznie Jml,iejsze iwynosL'5 ,5+6,Oo. Jest to również upad pozorny;
IDIlliejszy zapewne o okol? ~ 2° Od upadu : ri.eciyWistego.
skrzydła
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OSAiDOw KREIDY DOLNEJ

Na podstawie :wykonanych hadań mikroskopowych płytek cienkich
świetle przechodzącym, uzupełnionych Ibadaniami chemicznymi wybranych prObek, można podać następującą charakterystykę u tworpw kredy

w

dolnej w tym rejonie.
'
Osady ilaste (tabl. V, fig .. 1'2, . 13) stanowiące podstawowy składnik
utworów infrawalanżynu i walaużynu złożone są z minerałów ilastych,
wśróld. których !przeważa illit, oraz drobnodyspersyjnego kwarcu detrytycznego o średnicy poniżej OJ005 mm i ksenomoriicznie wykształconych
mmerałów z grupy węglanów (kalcyt, dolomit, syderyt). Z minerałów
akcesorycznych występuj,e ,g laukonit '(często rozłożony;) o śre'clnicy ziarn
do -0,06 mm ora·z liczne skUPienia pirytu o średn.icy do 0,2 mm.
Osady muł'owcowe charakteryzują .się podstawową masą różnofrak
.cyjnego kwarcu detryiycznego, przeważnie o średnicy ,o,Ol-+-(),J2 mm,
występującego w zmiennych pr-oporcjach ze spoiwem złożonym z ' minerałów ilastych. Charakter spoiwa jest zmienrny od kontaktowego do
masy wypełniającej . WStód mułowców występują c'zęsto przewarstwienia, przemazy i gniażda piasku drobnoziarnistego, złożonego z ostr,dkrawędzistych i subangularnych ziarn dęirytycznego kwarcu z. domies2lką
łusek miki. Tekstura osadów . mułowcowych jest najczęściej uporządkowana, niekiedy podkreślona ułoż·eniem lamin piaszczystych. .
,
Osady piaszczyste złożone są z ró2mofrakcyjnego kwarcu . d.et~ytyc"Z
nego o średnicy Od '0,1 do 2,0' mm. Większość. ziarn kwarcu jest dość
dobrze obtoczona - zarysy ostrokra wędziste i sufbangułarne przeważają
w ziarnach lPonM;ej 0,1 mm występujących w postaci rpodrlzędnej domieszki. Większość ,z iarn wykazuje proste znikanie świaiła, jedynie pojedyncze 'Ziarna . wy;gaszają światło w sposób . falisty. Z regułypo7lbawione . są
wrostków ,i pęcherzy'ków. Aikcesorycznądomieszkę w 'Osadach' jHB:'s zczystych stanowią pojedync.ze ziarna skaleni, kryształy ilm,eIiitu 'i rutylu
oraz skupienia tlen'ków i wodorotlenków żelaza. IW !p'iaskowca~h serii
biał-ogórskiej spoiwo o charakterze kontaktowym i masy wypełniającej
stanowią minerały ilaste, wśród których pI'zeważa kaoliiliftw:-orzący
miejscami większe' nagromadzenia do 0',8 mm średnicy.
"
W utworach ilastych infrawalanżynu i walan'Żynu występują' .podrzędne przejawy okruszoowania <>sad&w 'związkami 'żelaza, wyraŻ<>lIle
podwyWszeniem zawartości Fec w utworach płonnych, oraz wyodręb
niającymi się w profilu litol'Ogicznym warstwami syderytów ilastych
i sferosyderytów o miąższości od 10 d-o 41 cm 'C,Zacharz 2). Mineralizacja 't a ze w2iględu na znaczną zmienność i podrz~ązawartość składni
ka użytecmego nje posiada znaczenia praktycznego.
Na podstawie badań mikroskopowych wyrÓżniono dwa typy syderytów:
1. Syderyty lias,t e kryptokrystaliczne i drobno'krystaliczne (talbl. II,
fig. 61), miejscami złożone z ksenomor~icznie wykszta'łconych !kulistych
kryształków o średnicy do 0,0:1 B mm tkwiących w pozornie kryptokrystalicznej masie węglanow'o-ilastej (tabl. 1, fig. 4'), której krystalicZlna
budowa widóczna jest dopiero przy skrzyżowrunych nikolach. Dość znaczną domieszkę stanowią lkryptokrystaNczne minerały ilaste tworzące miejscami tło skalne. P.odrzędnie występują ziarna detrytycznego ·kwarcu
o zarysach ostrokrawędzistych · i *upienia pirytu.
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Tabela 1

Chemizm osadów

Nazwa
otworu
Zacharz 2

Zacharz 3

mulowcowo-Uasłych

syderyłycznych

ZawartOść

Ip~~kil

Fec

1
2
3
4
5
6
7
8

26,2
25,8 ·
26,2
28,1
18,5
20,3
31,5
28,7

-

25,5
23,1
13,4
4,2
3,9

l
2
3
4
5

i

w

kredy dolnej

%

I FeO IFe2031 Si~ I Cao I MgO IMnO IAlz03
-

-

- - - - - - -- - -- -

31,0
27,2
13,9
1,5
1,1

2,0
2,7
3,7
4,4
4,4

27,3
11,7
9,8
44,8
47,8

2,1
12,9
19,9
7,8
6,7

1,7
2,8
0,9
1,2
1,0

0,34
0,21
0,13

0,4
7,9
2,1

2,3
10,0
6,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-- -- --

25,7
2,40
24,5
2,80
23,32
2,53
19,55
3,13
7,99
26,06
17,55 .14,2
10,0
5,7
10,22
8,78

2,48
3,04
3,36
3,39
1,79
2,79
4,16
3,40

ś1
ś1

6,90
5,3
6,7
10,3
14,8

- - - - - - - - - - - - - -- - - Zacharz 4

1
2
3
4

Uwap: - nie wykollll!lo

-

27,2

-

-

22,4

3,36

2,83

-

.-

oznaczeń.

2. Zasa!1niczymtypem rudy są syderyty drobno- i średniokrystalicz
ne (tab!. l, fig. 5; talb!. lIV, fig. M) złożone z romboedrycznych, Ikulistych
i rozefkowych, ksenomorficznie i hipautoInorlicznie wykształconych krysitał!ków syderytu o średnicy do 0,1 mm, ze sporadycznymi ziarnami
,au'tomorficznie 'wykształconego rombowego i wrzedonowego .syderytu o średnicy do :O,3~ mm. IS yderyty te zawierają rozproszone oolity że
laziste o średnicy do 0,3 mm, zbudowane głównie z syderytu i szamozy...
tu o jądrze stanowiącym ziarno kwarcu lUb 'glaukonitu. Część oolitów
jest plastyc:zmie2ldeformowana i ma wydłużone formy owalne ,(ta/bl.. II,
fig. 7). Nielicznie ,występują oolity żela'ziste przesycone wodordt1enkami
żelaza, silnie zdeformowane, przy1bierające wydłużone ksztaRy. P,istolity ułożone są kierunkowo, nadając rudzie rodzaj warstewkowania. Część
oolitów nosi ślady korozji zewnętrznych otoczek szamozytowo-węgla
nowych przez relkrystalizującą podstawową masę syderytu {tabl. lU,
fig. 8 i 9). Pojedyncze oolity spękane są radialn1e, a szczeliny wypełnia
drobnokrystaliczny syderyt. Z minera'łów akcesorycznych występują ziarna detrytycznego kwarcu, nieliczny, często r,ozliożony glaukonit oraz
skupienia kalcytu !budującego szczą~i fauny mał.żowej. .obserwuj.e się
. stopniową syderyiyzację włókien kalcytowyCh, w krańcowych przypadktach zacierającą pierwotną strukturę skały. .
Jefdynie podrzędnie w masie podstawowej syderytu drobno- i śred
niokrystalicznego występują skupienia syderytu ,g rubokrystalicznego o
wykształceniu au'tomorficznym i hipautomorlicznym (talbl. IV, fig. 10).
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Typowe ;wyniki anaolizy chemicznej płonnych osadów ila,s tych i muoraz syderytów 'z rejonu Zacharza przedstawiono w tabeli 1.
Na podstawie wyników półi1ctściowej analizy spekJtra1nej, wykonanej w Głównym. Laboratorium Instytutu Geologicznego w skali SiW
i ISSL, przelicz!Onej na zawartość procentową według skali KIera stwierdzono, że osady mułowcowo-ilaste i żelaziste kredy dolnej zawierają podrzędne ilości pierwiastków śladowych, nie wykazujących ża,dnych prawidłowości koncentracji mikroelementów w zale2Jnooci od zawartości
żelaza całkowitego w osadzie.
\Przykła1dowe zawartości pierwiastków śladowych w osadach kredy
dolnej z rejonu Zacharza przedstawiono w tarb. '2.
łowcowych

Tabela 2
Zawartość

Próbka
Iłowce

I

mikroelementów w osadach kredy dolnej
Zawartość

Ba

I

V

I

er

I

Mo

I

Co

w %

I Ni I Zn I Pb I

As

z oolitami

żelazistymi

O,OJ

0,03

0,01

0,03
0,001
0,001
0,003

-

O,OJ
0,01
0,01

O,OJ
0,03
0,01

-

Poziom sferosyderytów
Syderyty ilaste
Mułowce piaszczyste
Mułowce z oolitami

-

żelazistymi

Mułowce

0,01

Iłowce

-

fukoidowe

0,1

-

0,001
0;001

0,001
0,001

0,003
0,003
0,003
0,003

0,003
0,01
0,003
0,003

0,01
0,03
0,03
0,01

0,001
0,001
0,001
0,001

0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,003
0,01

0,01
0,003
0,003

0,03
0,01
0,01

0,001
0,001
0,003

0,01
0,01
0,01

Uwaga: nie wykryto Sr, Bi, Sb, Cd .

.opisane wy~ej osady syderytyczne są podobne do znanych powszechnie z kredy dolnej przejawów okruszcowania związkami żelaza. Różnią
się natomiast dość znacznie :składem mineralnym OQlitów żelazistych.
!Powszechnie dolnokredoweoolity żelaziste są ·Z budowane .głównie z pierwotnych wodorotlenków i tlenków żelaza I(struktura :Szamotuł, Mogilna, !Pogórki, Gronowo, Trzemżal, nieC'ka tomaszowSka) podrzędnie zawierających syderyt i szamozyt.
Oolity żelaziste występujące z infrawalanżynie i walan!Żynie rejonu
Zacharza zbudowane są głównie z syderytu i szamozyttu, które w tym
przypadku stanowią pierwotne minerały syngenetyczme. Spotyikane podrzędnie wodorotlenki ż·elaza występują z zasady w zewnętrznyeh "otoczkacth" !()olitów i są bez wątpienia wtórnymi minerałami epigenetycznymi,
powstałymi z ro2ikładu syderytu i szamozytu. Talk więc utwory oolityczne kredy dolnej Zacha!,za są bardzo 2lbliżone do oolitów żelazistych
jury środkowej (Góry Swię'tokrzyskie, rejon częstochowski, pomorski,
Łęczyca), gdzie głównymi składnikami oolitów jest szamozyt i :syderyt.

UrWtAJGl O SEIDYlVfiE'N'lWCJI
Opierając się na przedstawionym wyżej materiale można !by pTzypuszczać, że rozpoczynająca dolnQmredowy cykl sedymentacyjny transgresja infrawalanżynu nastąpiła na tym Obszarze po nieznacznych ru-
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chach wychylających !poziomo leżące utwory jllll'ajSkie podłoża podkredowego, co mogło 'być spowodowane ruchami neokimeryJskimi. Świad
czyłaby o tym Obecność w spągu osadów jnfrawalanżynu zlepieńca zło
żonego z otoczaków rwapieni.
Jednak wyniki badań prowadzonych w niecce tomaszowskiej przez
J . .Pruszkowskiego (19162!) i autora I(A. Wrtlrowski 19tH, 1916:6) umożliwia
ją również ,odmienną interpretację. Stwierdzony przez J. iPrusMowSkiego w otoczaku zlepieńca podstawowego inirawalanżynu w Wąwale amonit Neocomites sp. ·wskallUje, że niszczeniu ulegały również najstarsze,
wylkształcone w facji wapiennej ,o sady kredy dolnej. Podobne dane uzyskał autor z wierceń wykonanych W centralnej części niecki tomaszowskiej, gdzie stwierdzono odmienność materia'łu 'budującego otoclZaki od
wapieni budujących podłoże podkredowe w tym rejonie.
Tak więc obecność zlepieńca wspągu osadów kredy doLnej występu
jącej w otworze 'Wiertniczym Zacharz 3 można wyjaśniać alternatywnie:
1. Zlepieniec powstał z rozmycia ,o sadów jury górnej i jest najstarszym 'o gniwem dolnokredowego cyklu sedymentacyjnego.
2. Zlepieniec powstał z Tozmycia najstanszydh osadów kredy dolnej,
które ~chowane są na tym obszarze jedynie .w postaci :żwirów i otoczaków, a zaliczone Obecnie do imtfrawalanżynu osady stanowią utwór drugiego cylclu sedymentacyjnego lk1redy do1Jnej, podobnie jaIk w półInocno
-w:sohodni,ej ozęści! nieCki tomaszowsldej.
Znikomy materiał faktyczny nie przemawia na korzyść ciadnego z powyższych rozwiązań. Na marginesie warto jeszcze zaznaczyć, że brak jest
wyraźnych różnic w budowie petrograficznej otoczaków i wapieni g6rnojuł"ajS'kich.
Występujące wyżej -o sady infrawalanżynu i walanżynu wykształcone
są w typowej dla neokomu północno-wschodniej części niecki .toma,szowski€lj facji mułowcowo-ilastej, z podrzędnymi 'Przejawami okruszcowania osadów związkami żelaza. Charakter osadów wskazuje, że powsta-

ły one w pły1tkim środowisku epikontynentalnym, przy czym należy podkreślić znacznie większe podobieństwo do osadów kredy dolnej z niecki

tomasrowskiej niż do .osadów neokomu z Rogoźna czy Łodzi. Prawdopodorbnie iPowstawały one w warunkach dynarmic2lIJ.ych '21bliżonych do warun.ków 21bionnika tomaszowskiego, który stanowił południ.owo-zachodni
fragment dolnakredowego basenu sydymentacyjnego !PolSki, ale w odm'iennych warunkach geochemicznych.
Przy all1alizi~ profilu litologicznego kr,edy dolnej w rej on1e 'Zacharza
zastanawia przepełnienie osadów neokomu skupieniami pirytu, który
tworzy nie tylko liczne !pseudomorfozy po faunie małżowej i smzątkach
roślinnych, lecz również lokalne nagromadzenia j impregnacje. Brak
w osadzie glaukonitu {podrzędnie występuje on jedynie wśród osadów
syderytycmych, iPrzy czym często maj.duj,e się IW stanie ,roZkładu) oraz
pi€ł"Wotnych wooorotlenków i tlenków iŻelaza stwarza określony obraz
warunków geochemicznych tego fragmentu tomaszowskiego 21biorniika
sedymentacyjnego.
.
Według G. I. Teodorowicza <19164) na podstawi.e powyższej paragenezy minerałów żelazistych (piryt, szamozyt, syderyt), stanowiących najpewniejszy wskaźnik warunków fizyko-chemic'znych środowiska sedy...
1
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mentacyjnego, u'twory te odpowiadają osadom powstałym n'a pograniczu facji siarkowodorowej (silnie redulreyjnej) i facji wyraźnie reduk,.
cyjnej, obejmując 1-4: typy schematu klasyfNtacyjnego facji geochemic'znych na .podstawie tzw. profilu irH {uwzględniającego jednocześnie
pH i Eh środowiska sedymentacyjnego).
'Na omawianym obszarze nie znane są utwory hoterywuj Jbezpośred
nio na mułowcach i , iłowcach piaszczystych walanżynu leżą piaszczyste
osady serii białogórskiej, stanowiącej bezsprzecznie (A. RaczyńSka, S.
Cieśliński, 19~();) utwór sedymentacji morskiej. Trudno jest przypuszczać,
alby nieobecność w tym ' rejonie osadów hoterywu, piętra odznaczające
go się na Niżu :P.oIsldm (8. Marek, 1,963j W. Pożaryski, '119160j A. Raczyń
ska, 1961) maksymalnym il'ozw.ojem zasięgu 2!biornika morskiego kredy
dolnej, hyłaspowodowana pierwotnym 'brakiem sedymentacyjnYm.
Zlnacznie bardziej prawdopod.()bne jest, że osady hoterywu zostały tu
erozyjnie usunięte w trakcie sedymentacji grUlboklastycznych litworów
młodszej kredy dolnej. Podobne zjawiska spotykane są JW niecce tomaszowskiej (lA. Witkowski, 19661), a jak wynika ze szczegółowej analizy,
zostały sp.owodowane 'zniSzczeniem ' starszych ogniw kredy dolnej przed
osadzeniem serii biał.ogórskiej.
Dodatkowym, często obserwowanym w niecce tomaszowskiej zjawiskiem jest wzajemna komp'elD9acja miąższości osadów neok.omu sensu
stricto Ctj. infrawalanżyn:u, walanZynu i hoterywu) oj młodszej kredy
dolnej (tj. serii białogórskiejl). Maksymalnym miąższościom neok.omu
odpowiadają minimalne miąższości serii 'biał.ogórskiej i odwrotnie - .
miąższościom najmniejszym odpowiada maksymalnie rozwinięta mąższość
serii 'białogórskiej, w ot'worze ,w iertniczym Wiaderno ,l wynosząca
146,8 m. S'twierdzona w rejonie Zacharza miążs'zość serii ibiałogórskiej
osiąga l(otWÓil' 'Zacharz 4) 156,2 m i jest największa z dotychczas znanych na .tym obszarze.
WNIOSKJI
.1. W rejonie Zach'arza IStwierdzono w jurze górnej obecnOść kimerydu górnego- poziom Aulacostephanus pseudomutabilis; prawdopodobnie występują tu również utwory należące do na'jwyższeg.o podpiętra
kimerydu górneg.o Virgataxioceras fallax.
2. Na .omawianym obszarze istnieje ciągłość sedymentacyjna mięidzy
utworami ikime!l'ydu górnego i wołgu podobnie jak w niecce ' tomaszowskiej.
3. Osady piętra wołżańskiego jury gómej Zacharza należą do .poziomów Subplanites gpp. i Zaraiskites scythicus.
4. Kreda dolna reprezentowana jest przez osady infrawalanżynu, walanżynu j serię hiałog6rską osiągającą maksymalną VI .tym rejonie miąż
szość 156,2 m.
S. Na omawianym obszarze brak jest utw.orów hoterywu lub są one
znacznie zredukow.ane. Prawdopodobnie 'tak samo jak w niecce tomr
szowskiej mamy tu do czynienia z wzajemną kompensacją osadów net.
komu i serii białog6rSkiej.
.
6. Większość osadów neokomu powstała w silnie redukcyjnych i redukcyjnych warunkach środ.owiska sedymentacyjnego przy zdecy:dowa- ·
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nie ujemnych wartQŚciachEh (N. \M. Strachow, 194!B; N. K. Huber, R.
M. Garrels, 191513; G. II. Te,odorowicz, 1964).
7. ~Wśród osadów in.l:frawalanżynu iwalanżynu Zacharza występują
podrzędne przejawy okru:szcowania ' związkami żelaza nie posiadające
znaczenia praktycznego.
'B. Oolity żelaziste występujące w osadach neokomu, lZlbudowane głów
nie z szamozytu i syderytu, są bardzo ,Zbliżone do oolitaw jury środko
wej, różnią się natomiast od większości znanych dotychczas wodorotlenkowych i tlenlkowych oolitów żelazistych z kredy doIn€j w 'Polsce.
Zakład ,Złóż

!Rud ZeIaza Instytutru Geologicznego

Warszawa, ul. RakoWiecka 4
Nadesłano dnia 30 Sierpnia l1Qo66 r.
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BEPXHEIOPCKHE H HIDIC.H.EMEJIOBLIE OTJI02CEHIDI pAROBA 3AXAlKA
Pe310Me

B

CTaThe IIpBBO,IUlTCJI HOBLIe ,lJ;a.JłlIli(C o reOJIOI:HH ceBepO-BOCTO'IHoro qlLIJIa JIop;mJłcxo.il:

M}'JlbAId (clIHI'.

1). K

,Iq>eBReitJJ:n!M 06pa3oBallHlIM, BLtlIBJIeBBLIM B paJłoHe

Ilepmenwepll)UtCXlle rJlJlBllCTO-M,epreJIHcn.le Uopo.zn"z UO~HLl

Aulacostephanus pseudomutabilia.

BepXHe~e

11 MepreJIHCTo-H3JICC1'XOm.re OTJIOlKeBJiIlI BOJOI[CXoro
B

JIpyca,

3axaxa, OTHOCHI'CJI
Virgataxwceras falJox H 30HLl

06pa3oBa)mll uocreneJllIO nepexO,lJ;JlT
OTHocJIIItIleCJI K 30HllM

Subplanites

spp.

Zaraiakites ScythiCWi.
Bwme 3aJIer3.lOT UO'ITB COrJIaCRO lIHlItlICMCJIOBLIe 06pa30BaBIDI, upep;CTaBJIeIlBLle nOpOAaMH

HHclIpa.B8.Jl8JDłClłB K

BaJIaIDKlllia, pa3BllTLIM11 B aJIeBpoJIB:To-rJ;tHBHCTO.il: clI~. 'B KCCJIepyeMOM

paitoHe OrcyTCTB)'IOT rOTepKBCJGJ.e OTJIOlKeHKJI. BepXHeBaJIaHlKHRCKKe 06pa3oBaHKJI nepeKpblBaIOTCJI UCC"lllHKCTLIMB: nopo,D;aMH 6eJIorypcxo.il: cepBB:, OTHOCKMoA BCJXep; 3a
K n03,lJ;HeHB:lI.QI.eMeJIOBLIM OTJIOlKCHKlfM (clIHI'.

2). K

JI.

JIeBKHCKKM

(1932)

BepXHeM}' MeJJY OTHOCJITCII cpe,lJ;He- K BepXHe-

aJlb6cme aJIeBpOJIB:TO-MCpreJIKCTLle rropo,I(LI, COAepiKan:(He B nO,I('lJł)IelDIOM KOJIlllreCTBe clIoccllo-

PJlTl,l. ąeTBepTll'JIll.lC 06pa30BaHKJI 06Pa3)'1OT nOKpOB, MOII(HOCTb KOToporo KOJIe6JIeTCJI B npe,lJ;eJIaX OT 26,0 ,lJ;O 61,4.M. B B:3Y'1lleMOM paitOHe OrcyTCTB)'IOT rpe'J'B:lllll.le 06pa3óBaHB:Jl.
MCCJIeA)'eM1oUt paitOH xapaxrepB:3yeTclI npocn..IM TenOHK'lCCKKM CTpoeHKeM; BCpXHeIOpCKaJI
nO,I(MeJioBaJI noBCpXHoCTb, 'npep;CTaBJllJloJ:qaJI co6o.il: ceBepo-BOCTO'IHoe KpLIJIO JIo,lJ;3HHCKoA

,D;hI, uap;a,e T UOA yrJIOM

8-10"

K IOI'O-3aIIaPY, a BepXHeMCJIOBaIl noBCpXHOCTh

cepKe.il:-uoA yrJIOM5-7° (<<PHI'.

3).

na.n:

MYJIb-

6eJIorypcxo.il:

•

Ha OCROBaHKK p;eraJlbIłl>lX KCCJIe.o:oBallldl: ,lJ;aIOTCIl nerporpacllJil'leCKall K XB:Mll'lecKaIl xapaxTCpKCTKKK OTJIOlKeBKA HmKHero MCJIll. Mcxo,D;JI B:3 BLIlIBJIeHKOrO B OTJIOlKellIDlX rrapareHC3Rca
lKCJIe30c0p;epJKaII(BX MHHepaJIOB 6WIO yCTaHOBJIelIO, 'lT0 OTJIOlKeHIDI lIeOKOMa paitOHa 3axa:m:a
B upe06na,n:lUOII{e.il: CBoe.il: 'IllCTB: 06pa30BaJIKCI>

B BoccralIoBKTem.B:o.il:

BeTCTBBB: c KJIllcc;llcllB:KaJ.(HeA

~

lIa npocllB:JI.e

B

reOXB:Mll'leClllllt

r. H.

OCa,D;O'IHO.il: cpeAe.

Teop;opoBll'ia

B

COOT-

(1964), OCHOBalllIoA

rH, BLImeyKa3a:mn.te OTJIOlKCHKJI OTHOCJITCJI K l-c-4 THUaM.
3axa.lKa B UO,lJ;'lHlIeBlIOM KOJIlllreCTBe npoJlBJIlleTCJI · opyp;~

OTJIOlKeHHlIX HeOKOMa pUOHa

HeBKe lKeJIC30M" Jre B:MCIOmee npaICTl['JCCxoro 3Ha"leHIDl. )JCeJIe3B:CTLle 00JIHThI CJIOlKCHLl, B OC~

Streszczimie
1I0BlIOM, maMo:nrrOM H CH,lJ;epIITOM (Ta6JI.

I,

41HI'. 4,5:
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Ta6JI.

rn, «pHI'. 8,9);
IV, 41HI'.

B nO,ll;'DlHellllOM KOJlll1reCTBe I'H,lqlOOKHCJ:\b[ H OKHCJ:\b[ xeJIe3l1 (Ta6JI.

paCIIpOCTpaJreIrBJ.Ie

10)

06pa3}'IOT 3rm-

relleTlJ1lecme MIIlIepamoL CJIep:oBaTeJIbllo, 3TH OOJJll:Tl.l IIPOJlBJllJlOT CXO,ll;CTBO co cpe,I(HeropCKHMH
OOJIHTaMH, OTJIHlIlUOTCH]KC OT 60JIbIIlHllCTBa palJee IDBeCTBldX BmKIreMeJIOBLIX :lKeJIe3HCTl>IX OOJIH-

TOB, CJIOlltClIlILIX B OCHOBlIOM OKHCJIaMH H :rBM>OOKHCJIaMH :lKeJIe3I1.

Andrzej W1LTKOWSKI
UPPB JURAiSSlC ANDLOWIER. CRETACEOUS OF THE ZACBARZ VICINITY

SUmmaTy
The article presents ·s ome new geological data from tho north-eastern limb
of the L6dZ trough (Fig. ' 1). Olayey-marly deposits of the Up.per iKimmeridgian,
belonging to the h-orizon VirgaJtaxioceras faZZax and the horizon Aulacostephanus
pseudomutabilils, are the oldestf.ormations fuundso far lin the viciruity of Zacharz.
The UlPPer Kimmeri'Cl~an Qerpo'Sits gradually PaJSS into marly il'imestones of the
Volgian stage, which belong to the horizon Subplanites sp. and Zaraiskites scythicus.
H~gher 'up, the Lower Crets·ceous depo'Sits rest penaccordantly, represented by
t~e I.nfralValanginian and Valanginian deposits deJVeloped in siltstone-c1ayey facies.
Itauterivian deposits are J.acik:irug in this area. AbOlVe the Upper Valanginian are
found arenaceous deposits ocf the Biala G6ra series, · referred, according to J. Lewinski ,(1932), to the younger Lower Cretaceous I(Fig. 2). To the Upper Cretaceous
belon'g lSilltstoille-marly deposits ·of Middle and Upper AI'bian age, which COiIltain
.sUbordinate pho!\phori\tes. Qua,te1'nary fm'matioos maike 'here a sooimenta'l"Y cover,
ranging from 26 m Iilo 6l1,i2 m in thi'CIkiness. This axea liaoms Tertiary f<OItnatioo's.
Tectonics .of t'he area considered is simple. Dip of the Upper Jurassic Sub-Cretaceous su~face, tha,t makes the !NE limb of the L6di trough, 'amounts to &--1110·
towards SW, and that .of the Upper Cretaceous surface, above the Biala G6ra
series - 5-'7· .(Fig. 3).
On the basis of the detailed studies the author gives petrographic and chemical
characteristics of the Lower Cret(!.ceous deposits. The a·s certained paragenesis of
ferruginous minerals allowed to state that most of ' the Neocomian deposits at
Zacharz had been formed under reducing conditions {If sedimentary environment.
According to the classification ·of geochemical fades by G. '! . Teodorowitsh (119!64), .
.
ba-sed on:riH .profile, these deposi.t s belong to 1-4 type.
Among the Neocomian deposits from Zacharz a sI~ght, unpayable iron mineralization occurs. Here, ferrugin-ous oolites are built up of chamoisite and 'Siderite (Tab. r,
'Figs 4 and 5; Tab. Ill, Figs. 8 and 9), and secondary iron hydroxides and iron
oxides .(Tab. r:v, Fig. }!Q~ are epigenetic minerals. Thus, these aolites are similar to
the Middle Jurassic ones, and d·ififer frmn most ,o f the known Lower Cretaceous
ferruginous 'oontes, which are built up mainly of iron oxi'des and iron hydroxides.

TABI1ICA I

Fig. 4. Syderyt sredniokrystaliczny '0 hipautomorficznych romboedrach i ksenomorficznych srferolitach na tle pseudokryptokrystalicznej podstaworwej mas,y
w~glanowo-11astej z itcznymi ziarnami detry>tyczneg<l kwucuj pow. .okolo

?5X
Mediuni-c}Tstalline ,siderille Tevealing hypautomorphic rhombohedrons and
xenom-orphic sphaerolites within the pseudocryptocry,stalline base car.bonate-clayey mass with numerous grains of detrital quartz; en!. about X 75
Fig. 5. Syderyt Hasty drobno- i sredniokry8ltal'iczny z piJStolitami zelazistymi zbudoowanymi w przewaiajllcej cz~sci z wt6rIlych wo'doroUenk6w zelaza; pow. oko1000 X
Fine- and medium-crystalline clayey siderite with ferruginous ,pistolites built
up mostly 'Of secondary iron hydroxides; ent about X 32
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Fig. 4

Fig. 5
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TABLlCA II
Fig. 6. Syderyt .dr{)bno- i kryptokrysta'];i.czny z oolitami telazistymi zbudowanymi

z syderytu i szamozytu z podrz~dnymi wodorotlenkami zelaza; pow. oko10 32 X
,F ine- and cryptocrystaUine siderite with ferruginous oolites built up of
siderite and chamoisite. showing subordinate iron hydroxides,enl. about
X32
Fig. 7. Oolity syderytowo-szamozytowe, cZE:8dowo plastycznie zdeformowane na tie
drobnO'krystalicznych i 'k ryptokrystalicznych w~glan6w; pow. okolo 75 X
Siderite-chamoisite partly plastic-deformed oolites in the fine-crystalline and
cryptocrystalline carbonates; enl. about X 75

Kwa rt. g eol., nr 1, 1968 r.

TABLIC A II

Fig. 6

Fig. 7
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TABLICA HI
Fig.B. Oolity szamozytowo-syderytowe niszczone przez relkrystalizujqce spoiwo syderytowe; pow. okolo 7!5 X
Chamoisite-siderite oolites destroyed by recrystallizing siderite cement; enL
about X 715
Fig. 9. Jak wyrej, z lewej strony widoczny oolit plastycznie zdeformowany; pow.
okol:o 75 X
As ·on Fig. B. To the left an -Dolite can be ;seen, deformed plastically; enl.
about X75

Kwart. geo!., nr 1., 1968 r.

TABLICA

Fig. 8

Fig. 9
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TABLICA IV

Fig. 10. syderyt grubok,r ystaliczny re sladami zrekrystalizowanych, cz~sciowo utlenionych oolit6w zelazistych; pow. okolo 751 X
Coarse-crystalline siderite with traces of re crystallized, partly oxidized
ferruginous ' aolites.; enl. about X75 ,
Fig. 111. Syderyt hipautomorficznie wyks:z.talcony drobno- i sredniokrystaliczny; pow.
okolo 75 X
Fj,ne- and medium-crystalline siderite deveLoped hypautomorphically; enl.
about X 75

Kwart. geo!., nr 1" 19&8 r.

TABLICA IV

Fig. 10

Fig. 11
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TABLICA V

Fig. 12. Uowiec ze skupieniami pirytu i pylem bitumicmym; pow . .()kolo 32 X
Clays tone with pyrite concentrations and bituminous dust; en!. about X 32
Fig. 13. Uowiec wla pienno-.s yderytyczny -0 teksturze kierunkowej; pow. okolo 75' X
Carbonate-sideritic claystone of directional structure; en!. about X 'ro

Kwart. geol., nr 1, 1968 r.

TABLICA V

Fig. 12

F ig. 13
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