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Nowe dane o kredzie g6rnei zachodniei części
niecki p6łnocnosudeckiei
WSTĘP

Kredę zachodniej części niecki półip.ocnosudeekiej opracowywali już
od końca ubiegłego wisku !badacze niemieccyja-k:.a~Williger IC1'881), H.
Scupjn (19;12~193a) i G. Be!rg (119315). , Opierałisię onigłówni.e na mate",:
riałach pochodzących z kamieniołomów położonych między Zgorzelcem
i Węglińcem. lPierwsze !badania na tym obszarze podjął powojnie S.
Biernat (19 55). Wstępny ,obraz sedymentacji i , warunków facjalnych poszczególnych pięter kredy półm>:cnosudeC'kiej przedstaWił w latach 1963
i 1965 J. Milewicz. K. _A. Troger (1964!),QPierając się między innymi na
pracaCh J. Milewicza, nakreślił 'Obraz warunków facjalnych -kredy gór- ,
nej na (jbrzeżeniu masywu łużyc1kiego. , '
'Wszystkie cytowane wyżej prace dotyczyły południowo-zachodniej
części nieclki p6łnOClIlooudookiej. Z części północno-zachodniJej istnieją tyl!ko opracowania kartograficzne (:.T. WyżykawSki, 1963; J. Krasoń, J. Sokołowski, 19(66), w~dług których linia północnego 'zasięgu utworów kredy
przebiega w pobl:iZu miejScowości IPnzewóz nad INysą Łu'Życką.
W latach H~64---i1'966z inicjatywy Zakładu Złóż Soli i Surowców
Chemicznych lO wykonano w okolicy Przewozu otwór wiertniczy, iW którym na głę'Qolmści 164,810+,91516-,310 ID stwierdzono utwory górnej kredy
(J. Milewicz, 1~6u; Mó Podemski, 1966). Jest to pierwszy pełny prafil
-kredy prześledzony na tym obszarze {fig. 1).
1

WYiKJSZT.M:1CENI,ELI'lOLOGlCZNE U'TIWORÓW KR,EIDY Gó.RiN1EJ

Utwory kredy -g órnej w otworzeWęgliniec lG-<l leżą na szarozielonych ma1rgl'ach górnego retu pod kątem kilku stopni, wzdłuż .ostrej, erozyjnej granicy (taibl.IV, fig. W, .11). W spągu utworów kredowych występuje zlepieniec wapienny, ciemnozielo~y, o mi~szości 0,30 m. JeSt on
zbudowany z zaokrąglonych lub ostrokrawędzistych o!kruchów brunatnych wapieni, sporadycznie z syderytów i lidytóW. Wielkość .ich waha
się w 'g ranicach ,O,I5I()-H3,OIO cm. Okruchy te sąniereguiarnie rozrzucone
w masie piaskowca kwaroowo-glaukonitow.ego różnoziall'nistego, o spoiwie marglisto-szamozytowym.
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Zlepieniec ten pxzechod'zi w spos6b ciągły w piaskowiec kwarcowo-glaulkonitowy, szarozielony z żółtobruna;tnymi IPlamJkami, .o bezładnej
teksturze i strukturze grubo-, średnio-, a w stropie drolbnoziB.['Distej
(tab!. N'!, fig . .s, 9). Około 700/0 objętości iSkały stanowią ziarna kwarcu
oOzmienJnym .obtoczeniu i średnicy 0,.06+1,0 mm. Międ'zy.nimi rozrzuoo-
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kredy .g 6rnej w zachodniej części niecki p6ł
nocnosudeC'kiej
Extent of the U.pper Cretaceous deposits in the
western part ol the North-Sudetic. trough

zasięg ł!tairszego pa'l eozoldru; 12 3 - otwór wiertniczy
l - extelllł ol Jthe Older lPalaeozolJc; ~ Cretaceous; 3 - bOl"e hole
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!kredy górnej;

.
=tent ·Oif 'the utw>er

ne Są 'Owalne lu!b nieregularne ziarna glaukonitu o średnicy 0,1+0,3 mm.
tej warstwy wynosi 7,50 m.
Ponad piaSkowcem leży siedemnastometrowa wail'stwa ciemnoszarego, nieco ma,rglistego wapienta, zawierającego sporą ilość mułku kwar·oowego, w spą.gu dl'\Obne przewarstwienia piasku kwarcowo-glaulkonitowego i żwirku kiwarcowego o średnicy ziarn 1+3 mm. 'Wyżej stwierdzon.o warstwę mail'gli ciemnoszarych, zwięzłych, ze s-łabo zamaczonym
wamowaniem, 21,30 ID l1l1iąŻSZGŚci.
Dalsza część prcxfilu około 110 m miąższości 21budowana jest z ciemnoszarego wapienia margliSteg.o o strukturze miJ.m-o:krystalic2lIlej, bez
wyr8JŹnych płaszczyzn warstwowania. Na nilm z kolei leży mangiel ilasty o !barwie ciem.nosza.cr'ej z odcientemzielonym, ;bez śladów warstwowania, pękający miejscami na cienkie płytki (tabl. n, fig. 71). Miąższość
jego wynosi 55,50 m. Utwory te są przykre podobnymi marglami ilastymi (45 m), zawierającymi niewielką domies2'lk.ę mułku kwa!l'oowego.
Serię tę zamyka warstwa znacmej miąższości "IC2i56-,'50), składająca się
z ciemnoszarych IDwgli ilastych o niewyramym warstwowanLu, pęka
jących na drobne pły1iki. lub <lStrolkra. węci'ziste .okruchy. W stropie pod..
kątem 7'0° występują nieregularne spękaniawypełni-one kalcytem.
Ma.rgle te przechodzą 'W grUlbą 1(127-4,2\0 m) serię mułowców kwarcowych
o spoiwie marglistym (tabLI, filg. 4,5; ·ta'bl.r:I, filg. 6). Ha·r wa tych skał
zmienia się od ciemnoszarej 'O odcieniu !Zielonym wspągu do jasn.oszarej
w stropie. Ilość ziarn kwa,r cu wzrasta ku stropowi, zwiększając równocreśnie swą śr.ednicę w gra!I1icach O,OO+{),-09 mm. W tym samym kierunku
zwiększa się ilość ziarn glaukonitu. 'W spą,gu występują one tylko sporadycznie, w str.o pie natomiast są dość liczne. Ziarna kwarcu i glaukonitu stanowią ok'oło f:JrJO/o 'OIbjętości skały. IW zmiennych na ogół dość
znacznych ilościach występuje piryt w postaci ziarn i nieregularnych
smug. Opisywane mu~owce /Wykazują niewyraźne warstwowanie pod
kątem kilku stopni. W samym stropie skała, }est za!buTz,ona, przemi-eszanaz piaskiem iżwirikiem. kwarcowym. oraz okruchami węgla brunatnego.
. Dla pe'hrlejszego scharakteryzowania osadów g6rnokredowych w otworze Węgliniec IG":1 pobrano 14 próbek w .odstępach 5()...metrowych
i 2!badano w nich zawartość następujących składników chemicznych:
Miąższość
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CalOOa, SiD.2, A120a, F~a, K2D, Na,p (f~g. :2:). Analizy wykonano w Pracowni Geochemii Oddziału Dolnośląskiego IG.
. Najbardziej chał'akterystyczne są krzywe zawartości CaCOa i 8i02.
Zawartość pierwszego składnika maleje ku górze od około 60%
do około 50 /a. Zawartość przekraczającą 5Q% CaOOa wykazują próbki pobrane
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Fig. 12. Profil ,g eochemiczny kredy górnej z otworu wiertniczego Wę
gliniec IO--!
Oeochemical section of the Upper Cretaceous de'Posits in the
Ibore hole Węgliniec rO ... 1
.
.
'1 - mułoWiec ,kwaTcowy; :1 '- margiel; 3 - wapieti marglisty; 4 - piaskowiec ·k waorcowo-g.laukanUowy
.
1 - quartz sntlstillle; ~ - marl; 3 - mar[y limestone: 4 - quartz-glaucoillltl! samistone

z wapienia marglistego. W serii marglistej zawartość CaClOa spada, dość
szybko do około 25%. W serii mułowcowej natomiast ilość węglanu
wapnia spada do około 15°/11, a w jej części stropowej do około 5%.
Krzywa zawartości 8i02 zachowuje się odwrotnie. Wa'rtości' jej wzrastają stopniowo od 'bkoło25 0/0 w spągu kredy do .około 7<50 /a w jej stropie.
Zjawisko to spowodowane jest głównie stopniowym wzrostem ilości
ziarn kwarcu w skale 'Oraz w pewnym stopniu obecnością minerałów
ilastych.
.
Dane' o zawartości mineTałów ilastych w omawianych osadach kredowych podaje krzywa zawartości. Al~3. Wynika z niej, że największa 'zawartość minerałów ilastyoh występuje w środkowej pa,rtU profilu, ,odpowiadającej serii marglistej. Ilość Al20 a wynosi tu 11Q+ 12010. W niźsrzej
i . wyższej partii profilu spada do 9 lub SO/iJ.Iloś,ć tlenków żelazazmniej
szasię ku stropowi od -około 4i500/0 do około '}!Ilo.
'
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W utworach górnej 'kredy .otwol'uWiertni(!zegoWęglini~, 10-1 wyliczna ma'uofauna tir,ozmaic.o;na zaróWIlOpod względemro
dzajów, jak i gatunków. Stwierdzono ,tu pr,zedSt;awicieli: maIZów; gło
wonogów, ślimaków, jeżowców i ramieni:onogów. Najważniejsze znaczenie stratygil'aficzne miały pewne gatunki małżów i głowonogów. , Rozmieszczenie ich w badanym profilu ibęcmie omówione niżej (fig. 3).
Zlepieniec podstawowy i !piaskowce kwarcowo-glaukonitowe nie zawierały maikl'ofauny. Pierwsze jej 'Okazy 'znaleziono dopiero w wapieniu
marglistym na głębokości 94"7,0 m, gdzie stwierdzono lnoceramus ~rippsi
G.o l d f. Ten sam ,g atunek oraz l. hercynicus P e t r a s ch. tWystępowa
ły w wyżej leżących ma.rghich '{9J3:t,50+91O,'20 m). W spągowej części
nadległego wapienia marglistego (910,:2iQ-;-SI9l5,O m) wyróżniono l. pictus
S.o w., a wyżej - do głębokości 86t5,O m l. labiatus S c h lot h. i l. hercynicus IP e t ,r a s c h. iW stropowej partii tych osadów - do głębokości
SOO,O m występowały: l. costellatus Wo o d s i l. lamarcki lI' ark.
,W dolnej części nadległej serii marglistej stwierdzono: l. schloenbachi B o h m, l. inccmstans W o o d s, l. weisei A III d ,e r t, l. protractus
8 c u P i n, l. lusatiae A n d e r t, a prócz nich Scaphites geinitzi d' O rb.
i S. auritus S c h l li t. W następnym odcin~u maorgli ilastych do głębo
kości 530,50 m występowały: l. circularis S c h l li t., l. cardissoides
G o l df., l. kleini oM li 11., 1. koeneni M li 11., 'Oraz Peroniceras tric~rina
tum, d' O rb. i Placen'Uceras orbignyanum G e i n. W stropowej partii
margli -.- do głębokości 41315,0 m stwierdzono: l. cardissoides G o l d f.,
I. circularis S c h l li t. i Placenticeras orbignyanum G e i ·n. W dolnej
części mułowców kwa,rcowych na gł~bokości 4:35,10+3129,0 m pojawiają się: l. cardissoides G oldf., l. lobatus iMlinsłer, l. cordiformis
S 'O w., l. undulatoplicatus R o e m., 1. pachti Ark h., Placenticerasorbignyanum G e i n. i Peroniceras tricarinatum d' O rb. W dolnej partii
mułowców do głębokości 164,8.0 m występują ,jedynie l. undulatoplicatus R o e m., l. cordiformis S o 'W., i Placenticeraś orbignyanum G e in.
Z innych ,małżów występowały najczęściej: Pecten membranaceus
N i l s., P. nilsson,i Go l d f., P. laevis Ni l S., Cucullaea subglabra d' O ;r b.,
C. zimmermanni A n d e r t, lsocardia zitteli H'O l z ap f e'l i inne. Z gło
won.ogów, prócz wymienionych poprzednio, zanotowano: Scaphites gei··
n'itzi d' O rb., S. auritus S c h l li t., S. kieslingwaldensis L a n g., Toxoceras turoniense S c h 'l li t. i inne.
Slimaki były reprezentowane przez: Natica (Lunatia) gei'Tliitzi H o l ...
z a p f e l, Turritella acanthophora M li 11., Volutilithes subsemiplicatus
d' O r b., Turbo buchi G o l d f., Aporrhais granulata d' O rb., Tapes nuciformis M li l ł. i inne.
Ramienilonogi w kredzie Węglińca są bardzo nieliczne, występują jedynie ,w dolnej cZęŚoCi!poofilu, ,gdzie wyróżniono: Rynchonella plicatilis
80 'W., Terebratula semiglobosa S o w., Terebratulina gracilis S C h lot h.
stępowała

MIKRiOFAUNA

W części spągoOwej opisywanego pr,ofilu ,(do głębokości 949,.0 m) nie
znaleziono wcale milkrofauny. W pozostałej jego części wyr6ź.niono zespół otwornic przewodnich zbliżony do zespołu znanego z Niżu Polskiego.
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Globo/run_o u.bricola Mornod
Pro.globolruncono "."honi .ar. • '.phnj GandoilI
G/obolruneaDa .o.g;"ola (R Ił ut.)
Globotruncon" /a_.nli .ar. IOPPc'!nt. 8ro lo. n
G"•• /i •• 11o ommonoid.. (R. u II)
Globotruncono crfI. ,.nzl G a n d o" I
G/oborola/il.1 miehe/iniana (d'Orblgny)
Globotruncono 'ap,..,r.nti .or. bulIoId•• V8g'.'
G'obo'runcana globiger;noid•• Brołz.n
G'obo'runcollo lappor.,"; "ar. 'r;carina'o (Q u e r e o u)
Reu ... tta p •• udo'pinulo.a Tro.I •• n
G'obo'runcano 'appanut" vor. 'r;car;lIor"
ł
Spwop/łKł........ a pro.onga (R. u ..)
"",.,ulrn."a alloraoń;lIoid•• R. u I '
f ':ondiC'u'ar;a goldfuJJi R. u ••
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c:.~,.'i.. /lo umbilicalulo M i o" I u k
N. ol/abel/ino "'gola (d'Orblgn,)
O.nral,na .teen.'rup; R. u I I
Globohuncana ar... (Cuh .. an)
G/obohuncana larnieafa Plum
D.n alt"a mord. l.uI •
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:głÓWinie gatunki z rodzin Lagenidae
słabiej reprezentowana była rodzina

w nim

dae. Stosunkowo
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i GloborotaliAnomalinidae.

Wśród

farni przewodnich nie znaleziono ani jednego gatun!ku rodżaju
ważnego przy ustalaniu stratygrarfii ' kredy niżowej. Fakt
ten 71b1iża kredę sudeCką do kredy saskiej. -Y.!Kiesel-iNasiadek opracowała w 1~55 r. otwornice turonu okolic \PiIrny. Zaznacza ona, że nie
spotkała vvŚr6d otwornic ani stensioin, ani przewodnich dla !kredy pół
nocno-zą.chodnich Niemiec .g lobdtrun!kan. W podanym w pracy spisie
miikJiofauny autorka ta cytuje tyllro Globotruncana marginata ~R e u s s).
W ~redzie Węglińca stwierdzono natomiast 9 gatunków rodzaju Globo·'
truncaniz:. Wyram.e zu1bożenie mikrofauny zaznaczało się w serii mułków
kwarcowYch. Występujące . tu głównie globotrunkany 'były mniej licz.ne
niż w niższych iPartiach praWu.

StensiOina; .tak

W(N1l0SiKI STRATYGRAiFrazm
Analiza makr·o - i mikrofauny znalezionej w kredzie Węglińca oraz ,
poróW!Ilania regionalne pozwoliły wyróżnić następujące piętra: cenoman, turon, koniak j san ton.
CENOMAN

Piel"tWszedkazy fauny znaleziono w wapieniu marglistym na .glęoo
'kości 947m. Występujący tam lnoceramus crippsi G o l d f. .w skazuje,
że ·osady te. wraz z leżącymi il'liżej piaskowcami i zlepieńcem podstawo- .
wym należą do cenomanu. I. pictus S o w. spotkano na głę!bokości900 m,
natomiast I. labiatus S c h lot h. występował na głębokdŚCi &'92 m . . Na
tejpodstaV{ie górną granicę cenomanu m~a przyjąć na głębokości około 895 m .

rw tej partii osadÓw. znaleziono następując.e otwornice: Rotalipora ._
appenninica va,r. appenninica ~R e III z), R. turonica var. turonica Bro tzen, Gavelinella baltica iBrotzen, Anomalina b erthelini Keller; ;
Anomali~s globosa (8 r o t z e n, Gavelinelló. moniliformis Re UB B..
oraz G • .cenomanica var. cenomanica : B r Q t z e n i Globotruncana imbri;.. ;
cata M .o r n o d. 'Zespół ten, .o i~e przyjmiemy zasięgi rozprzestrzenienia .
gatunk6wprzewoOdnich analogiczne jaJk w kredii·e na Niżu Polskim

(K .. iPoża'ryska, 1954; E. Gawor-'Biedowa, E. Witwicka, 196'O}, pozwala
na przeprowadzenie górnej granicy cenoma:n.u na głębokości około 895 m.
W próbkach z głębokości 9-12 i 8915 m wyróżniono takZe Globotruncana ·
marginatą, ·~ e u s .s) i G. lapparenti var. lapparenti B r o t z e n. Okazy te ·
należy Uznać jednak za ·z anieczyszczenia, gdyż nie są oOne znane w kre- ·
dzie Polski ani w cenomanie, ani w dolnym turonie.
Spągowa część osadów kredowych, a zwłaszcza zlepieniec podstawowy i piaSkowiec kwarcow~laukonitowy, nie zawierały żadnych szcząt
ków oOrganicznych . .Zaliczono je również do wyższego cenomanu na podstawie porównań z kredą saksońską i północnosudecką, gdzie . omawiane
piętro także r-Ozpoczyltla się tra·nsgresywnymi piaskowcami ze zlepień
cem podstawowym w spągu, MiążSzość wydzielonego w ten sposób cenomanil wynosi 61,30 m. -
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TURON

W omawianym otworze :wydzielono turon dolny i górny. ,W dolnej
tego piętra na podstawie makrofauny wyrÓŻniono poziom z lnoceramus labiatus S c h lot h. i poZiom z l. lamarcki IP ark.
Pierwszy z tych poziomów miał 2{) m miąższości (819-5+8'15 :m). Udało
się go określić dzięki ~becności l. labiatus IS c h lot h. {892 m) i l. hercynicus P e t r a s c h. (8S3 m~. Górna granica teg.o pOziomu Zbiega się prawie z końcem zasięgów ro~zestrzenienia Anomalinoides globosa ,B r.o t z.
(:877,Q m) i Gl.obotrunc,ana imbricata M.o r n .o d (87'5 m). Gatunki te
w kredzie Niżu Polskiego są przeważnie spotykane do połowy poziomu l. lamarcki, czyli do granicy mikrofaunistycznych poziomów turonu - alfa i beta (E. Witwicka, 1965). Litologiczne granice !poziomu l. labiatus, 'zarówn.o spągowa, jalk i stropowa są nieostre i występuJą w .obrę
bie wapienia marglistego.
!Poziom l. lamarckri, miąższości około 75 m, określa obeooooć tej
przewodniej skamieniałdŚci między głębokościami 8712 i 823 m . .Granića 'z turonem górnym została wyznaczona na głębokości 8100 m,tuż
poniżej pierwszego ,wystąpienia l. inconstans W o o d s. Zbiega się ona
mniej więcej 'z przejściem wapienia marglistego w ma.rgiel ilasty. W poziomie tym nagł~bokości 864 m, gązie ukazała się Globorotalites micheliniana {d'.o r b.~, przebiega granica mikrofaunistycznych poziomów
alfa i :beta. PrawidłOWOŚĆIWyznaczenia tej granicy potwierdza obecność
Globottuncanalapparentiva·r. lapparenti B..rot z.od głębokości 862,40 m
i G; marginata (Re u s 5)00 głębbkóści 868 m. Obil 't~ tgatunki są znane
w Polsce dapierQ od turonu beta.
.
'iW całym turoniegóinym '99 m mią2Jszości !(800+70i1' m) stwierdzono
abeenooć Inoceramus incoOnstans W o o d s. PoOza tym poziom ten · udo:.kumentowany jest licznymi ·dkazami lnoceramus protractus S c u p i n,
l . lusatiae A n de r t, l. waltersdorfensis A n d -e r ,t. i l. weisei A n d e r t.
Litologia tej części profilu jest monotonna. Są .toO mazgle ilaste przechodzące w takie same osady koniaku niższego. Granica ż ' koriiakiem
j:~ wyra:źna, gdyż wodległOlŚci 2(} cm od ostatni:ego wystąpfenia 1. . inconstans Wo o d s .i l. schloenbachi B o h m. wyróżniono przewodnie dla
koniaJku· ]. koeneni M ulI. i 1. kleini M ulI.
, Zespółot'Wornicwyróżniony w 'WyiJszym turonie nie daje wystarczających przesłanek do wyznaczenia ·tej granicy. Anomalina berthelini
Ke 11 er, nie przekraczająca górnej granicy tu1'O!IlU, zanika w 'Węgliń
cu 'I'G-1 już na ;głębokości 'ro17,60 m, ,a najniżej notowanąotwoOrnreą,wy
stępującą 'dopiero ·w koniaku jest Andmalina stelligeraM a .r i e, stwierd:zJona.od głębOlkOLŚci 670 m.
części

KONIAK

OsadykO!Iliaku 2166 m miąższośCi (7101+435 m) są wykształcone w całości jalko ..margle . ilaste, w których stopniowo ku górze wzrasta zawartoSć · :ttlułku~arcowego.W dolnej części tego piętra .znależiono l.koene-

ni M:u f'l. i l. kleini M u 11. Wyżej pojayviają się: Peroniceras tricarinatum d' O rb., Placenticeras orbignyanum lG e i n. :. orjiz 1. circularis
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podział omawianych osadów.
'Zespół mikrofauny wyróżniony

,
w tych utworach takie nie ·pozwala
na ' ibliższe ,określenie ich wieku" gdyż nie znamy dotychczas gatunków
ani zespołów przewodnich właściwych wyłąc~ie ' dla koniaku. Z otwornic nie wyróżnionych w tur,o nie występowały tu: Palmula baudouiniana
(d' O r :b.), Frondicularia archiaciana d' 0[' b. i N,eoflabellina rugosa.
d' O I /b, Dwa pierwsze gatunki znane są z kredy Niżu Polskiego już
,od turonu (K. [Pożaryska, 1915'7). FrondiculaTia archiaciana cytowana jesi;
przez Y. Kies.el-Nasiadek (19515) z turonu kredy saskiej. ~a,1k tych ga-;:
tunków w tu,ronie Węglińca należy ,tłumaczyć u:S2Jkocizeniami mechanicz.;.
nymi:pJ:'zy szlamowaniu. N eoflabellina rugosa występuje w kredzie ni~
żowej ,'Od środkowego emszeruq() mastrych41 (E. Gawor-Biedowa, E~
W~twicka, 1960). 'poło~ie jej ' w kredzieWęgli(lcą jest więc analogiczne:
ZaSięg rozprzestrzenienia Spir9PhtąlmJdiumcretaceum (\R e ru s s) '.nie
jest jeszcze dla kredy polskiej dokładnie opracowany, trudno wiec na
podstawie tego gatunku wyciągać wnioSki stra:tygraficz.ne.
,Grąnicę między k:oniakie~ i, 'są.ntonem" ~~aczonlQ tuż RWiżel.rtaj
niższego, wystąpienia l'f1,ocerarn'iLs cardisspjdes ,q o l d f.Zbie.gasię ~ ~ : n~ft
zroiana. lit()logicżna~ , li rnian.oWicię , przejście ,margli ilastych W :mJJł(l~c,ę
kWarcgWe. Mnięj więcej w tYm ~myIn . miej5cu wygasa ' zasi~gtQ~rze:::
s1i1:~~ępJenia GaiielineUa monilVormis Re u s $." pzy Wymie.ran~~ Jeg9 ga>
'::'
~Uln1tif zawsze wyZIiaę?;a.W ,kręq~te O$:tideckieLgranicę , kortiaku i§,antonu:
Wy'każą7 ,d?>pieroO::lls;2;ę' 'badania::
'
SANTON
C#łysanton bmiążS~o§ci :27~,f)
m:u.łowceikwatcowe o

'm ,{43,5.;0+164,OO m) ję;st '~l'ePTeżent~
'spoiwie marglistyn:t., /Wpiętfzę. ', ·{ym
wyrQżnlono- część niższą i wyższą. Santon niższy udQlm!llentow,ab.y<Jest
db~IIOŚcią Inoceramus ca~issoide$G 010 f., l. lob.a~us' Mji n-sj:e r, l.
pa.~hti..Ąr.Jkh: j l. und'ula,t oplicatus R ó e'm~.. :p;ra'zJ.~9T~ifot1rJMS 'o w.
G~anicę międzY' sąntonemniżs'zy;rn i wyższyIil ina"głębolrilŚei:tnnief'wi~
{!ej' 3'25,0 nt 'wyznacza zanikanie Globot.runcantL , lappaTe'ntf~Vilr. cor01Utt(l.
B 01 p. ;-W ,tym " samymmiejSCtl'-zanikająw ,badanych~ osadach "Glob&trun<~'ana lapparenti Vlar. tricarinata (Q u e r e a tU), a, nieco niżej Valvu
lineria ' all(jmorphinoiJd~s ' '(lR~e u ss) i Spirophtalmidium " cretaceUll
(Re us ,s). Wymierrunieicl1 nie ma w tym ,przypadku znaczenia straty
g,raiiczn:ego, gdyż ńa Ni,źu Polsldm i'wHolandii illotowanoje dokampa:m
włącznie I(J. Hoffker, 1957): QheCność Dentalina steenstrupi ,:a, e u ss no
głębOkości 392;1{}-:-:27i5,O m i Dentalina marcki R ,e u s s , m.iędzy-:głę'bokoś,
ciami 33,0,:0+2151,,0 m plÓtwierdza santońSki wiekosadOw.' 'rQ$lOlO ' zna·"
czenie mają nieznaIIle poniżej santoną Globotruncana f01'7tkata P 1 um.;.
me r i Globotruncana arca ('C u sh m a n).
'
, Powyżej głębokości ' 27'7,{) In następuj.e ' gwałtowne zubożenie mik'rofauny. Wobec !braku wyżsZych pięter 'kredy gÓrnej VI opisyWan.ym'pro;
filu nie mOżna stwierdZIĆ, (j'j;y zasięgi r02lprzestrzenieriia niektórych ga..
ttmlków k!O:ńczą się wcieśniej niż :n a' NiżU: Polskim. W pr&'kachze ·str04
pOwYch części mułowcÓw p()brartychna głębokoSCiaćh . 1619,0 . i 1'6'5,0
nie znaleziono żadnej fiilkrofaimY. '
..,
wany ' pl"2;ez
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Osady górnokredowe z okolic Przewozu odzWierciedlają :wielki cYkl
sedymentacyjny. R.ozpoczynają się one zlepieiicem podsta-wowy-m przechodzącym w piask.owiec kwaroowo-glaukonitowy l w wapienie piaszczysto-ma.i'gliste. lPow}rŻejnich występuje gruba seria margli ilastych,
odznaczająca się stopniowym przejściem do kolejnej serii mułowców
kwarcowych.
Cienka warstwa zlepieiica podstawowego ~iadczy c tym, że transgresja morza kTedowego .obejmowała stosunkowo w.oLno dbsza!l' o .nie2'Jbyt
wyrównanej rzeiJbie. Obfity glaukonit ,występujący w oS'adach transgresyw'nych - 'z lepieiicu i piaslrowcu - świadczy, że zalewany ,ląd 'był
dość silnie skaolinizowany. Należy 'bowiem przypu'szczać, że glaukonit
ten powstał ze '2'JWietrzeliny kaolimow~jw płytkim morzu o ruchliwej
i dobrze przewietrzanej wodzie. Jest ón zatem witym osadzie autocht.oniczny. ,Po zalaniu przez transgredujące morze dalszych Idbszarów zma';;
lał dopływ materiału ·z lądu, w tym czasi.e powstały też wapi~nie margliste.
.
. Zahamowanle transgresji nastąpiło prawdoppddbnie na granicy dolnego i gómego turonu, jednocześnie z pojawieniem się ;pierw~h objawów regręsji.Rozpoczęły się wówczas osadzać margle ,ilaste ,ze ' wzra;,;,
stającą stopniowo ku górze zarWart9ŚCią mułku kwarcowego. Sedym.enta':'
cja Ita ,trwała podc'zas całego koniąku.ftegresja morzakredówęg'O' wzmO:gła się na poc~tku santonu. W miejSCe margli zaczęły wówczas powstawać bardziej płytkoWlOdne mułowce kWareowez malejącą stOpniowo ku
górze zawartością substancji marglis.tej. Wie1lkość . ziarn kwarcu oraz
il'OŚć ,g laukonitu również wzrasta stopniowo ku stropowi. Proces ,wycofywania się w tym czasie mO!l'za górnokredowego 'z depresji półlnocno
sudeckiej znacznie wyra'miej widQc'zny jest na obszarach przylegających
do .ok'Olic. lPrzewozu· od południa i od wschodu. '!Worzą się- tam ' bowiem
serie piaslmwc6w zajmujące stopniowo coraZ'większą część depresji.
.Można przyjąć; że przez całą prawie , górną ; kredę morze w okolicy
!Przewozu było dosyć głębokie i: stosunkowo sła100 przewietrzane. Prze,;.
mawiajĄ:za tym: ciemna Ibarwa osadu, :znaezna ilość piry'tu ·()faz pra·w le . zupełny .brak warstwowania. Dość obfita faunabent'Oniczna ŚWiad
czy jednak Q tym, :i;e wody przyden.'ne niebvłv całkowicie pozlba'w ione
tlenu.
Stropowe części pierwotnego .prafi1uikrecty w oma,wianej okOliCy zostałyprawdopodrobnie ~szczoneprzez denudację. Mimo ·· to znaczna
mią:żiszdŚć osadów tego wieku, największa ze stwierdzonych dotychczas
w ' polskiej części niedki p6łnocnosudeckiej, ;b o ,· 780,0 , m, ocaz charakter
osadu wskazują na to, ze jest to centralna partia depresji. :W niosek ten
nie jest sprzeczny 'z wcżeŚniejszymi sugestiami wysuwanymi przez J.
Milewicza (1963, H~65~. Przedstawione materiały uzupełniają zai'azem
obrazmnian facjalnych nakreślony dla poszczególnych iPięter ikredy przez
tego autora. Podane w cytowanych wyżej pracach mapy facji cenomaltlu
należy uzupełnić w części północno-zachodniej facją wapienno-marglistą. Rozttlieszczenie facji turonu i nirżBzeg.oikoniaku je.st zgodne 'z danymi
z otworuWęgliniec .IG~l, gdyz obszar ten został słusznie włączony do
lltofacji marglistej. W wyższym koniaku J. Milewicz przyjął . istnienie
jednej tylko facji, a mianowicie facji piaskowców 'kwarc~h.Zbada~
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nego profilu wynika natomiast, że facja ilasto-marglista zmniejszyła
jedynie swój zasięg, -og·ra·niczając się do centralnej partii Ibaeenu, obejmującej między innymi okoliceiPrzewozu. Osady sanrtonu ;z tych okolic
także wskazują na c·entralną partię basenu. Stwierdzono tu bowiemmu'łowce kwarcowe o zm~ennej zawartości substancji marglistej, podczas
gdy na sąsiadu·jącychod południa i od wschodu obszarach występują
piaskowce kwarcowe z wkładkami iłów i węgli lbI'llna tnych.
Na zakończenie należy zazruiczyć, że dzisiejszy ' za,sięg utworów kredowych, niezależnie od procesów denudacyjnych \Zachodzących [po kredzie, musi być większy w kierunku NE od If>rzewozu niż zasięg kreślony
dotychczas na mapach geologicznych ·odk·rytych. Wskazuje na to znaczna miąższ<JŚć kredy górnej w otworze Węgliniec]G-l.
'BUDOWA NADKLA!DU

'Osady górnokredowe w otworze Węgliniec LDG-i1 Teżą ;pod utworami
i ·trzeciorzędu. Czwartorzęd reprezentują piaski kwarcowe . różnoziarniste ie żwirkiem skał krystalkznych. Miąższość ich wynosi
10,20 m. Są to rzeczne osady plejstocenu, należące dQ 'bałtyckiego tarasu
Nysy Łużyckiej.
.
.
. .
.
Trzeciorzęd rozPQczynapoikład węgla brunatnego o mi~.sz.O.ści 3,10 m.
Niżej do głębokości 123,40 m występuje. seria piaszczysto-ilasta zbudowana z naprzemianległych warstw pi~sku kwarcowego, jasnoszaregQ, rmnozi:iarnistego, z domieszką skaleni i !Żwirku skał !krystalicznych oraz Uu
jasnoszarego,be~apnistego. Serię tę kończy siedemnastometrowy pokład iłu ja$noszarego z soczewkami węgla brunatnego i iłu 'szarobrunatnego. Pod tym pokładem.. do głębokości 164,.80 m -leży warstwa piasku kJwąrcowego ze żwirkie;mkwarcu i skał krystalicznych. ł.ącina miąż
szość utworów trzeciorzędu wynosi H54,60 m. .
.Wiek stropowegopokllidu węgla brunatnego oraz n~żejleiącej serii
piaszc'zysto-ilastej należy uznać, w oparciu o dotychczasowe -dane pochodzące z najbliższych okolic (M. !Nosek, 1964), za mioceńskie. Określenie
wieku dolnej seriipias~zystej napotykana pewne trudnośCi ze względu
na brak danych paleontologicznych. Jest .to 'osad lądowy, rieczno-jeziornv, Iiależącv do miocenu lub do górnego oligocenu.
czwartorzędu
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3MHJXIDI BlITBm.u<A

O BEPXHEMEJIOBLIX OTJIOacEHIDIX

3A1IA,ZJ}10R lIAcm CEBEPOCY,lJ;ETCKOR MYJIL,l(LI

JiypOBall cJmruKlłHa BeHl'mme.u: Hf'-l, npoiI;D:ellli:a.H B ,p3.l!:oHe I1:IireBY3aHa-Hl.Ice-Jly)l(lUnm:it,
n03BOJ1HJIa imepBble i::rpoCJle.mrrb noJlBl.Ii:l: rtpocPRIiJ'. BepneMeJlOBLlX ,OTJloxrem 3ami,itilOit "lacTIJ:
CeBepocyp:eTCKo:it M)'.JTh,ll,ld. BepXlieMliJlome. OTJlo1ireiooi ' memi01<TaMRa ,MepreJlSIX Bepnero

streszczenie

153

pna H Ha'iHllaJOTCJI oasa.JlblILIM Ko.BrJIo.MePaTo.M (O,3 'M), CJI01KeHBLIM 0.6JIOMKaMH H3Bec'I1lllKo.B,
CJmepRTo.B H' Jm,!(IilTo.B, SlIKJII01leB.BLIMH B Macce KBapl(eBo-rJIayKOHllTo.BOro. J:CC'IIUIBXllC Me}>reJIHCTo.-maMo.SHTo.BLIM ueMeHTo.M. 3To.T 1I'0.HrJIo.Mepa'i' nOCJIe)J;o.BaTeiIbHo. nepexo.,IJ;HTB KBapn;eBO-rJiayKo.HBTo.BLIit neC'łlum::K c MepreimCTbIM n;eMeHTo.M '(7,S:M) H SaTeM B necqalJBCTD-MepreJIHCTLIe H3BCCTHJIlI'H (17,0 M). BblWe npOCmpaeTCll Mo.~all To.m:i:(a t.lIHliHdn.Ix MepreJIelt (488, 3M),
nepexo.,I(siJI(HX KBCpXY B KBl:pueBbte aJleBp~JIB.Tl>I c MepreJIHC~ ~eMeliTo.M (274,2 M).
Ha OCHo.BaMHH MaKpD- H MHKpo.q,aym.r ~eJIJIIOTCll CJIe,ll,)'IóIIp!:e JlPyca: ceHo.MaH, HBxamiI:
H BepXHHil: TYPo.H, Ko.HbllK, HH1KHHit H BepXJmjl: caHTo.H. CeHo.MaHcirn:aJlpyc BLI,D;eJIeH Ha OCHo.BaRBH
pacnpo.CTPaHeHHll lnoeeramus erippsi Go.ldf. H l. pietus S o.w. B OTJIo.1KeHHllX HH1KHero. Typo.Ba
BLI,D;erunoTCll 30.m.t c l. labiatus Schlo.th. H l. lamareki Park. B o.TJIo.1KeHHllX BCpmero. TYPOHa
BWlBJIem.t q,opMhl l. inconstans Wo. o. ds. TaK1Ke B TYPo.HCKo.M JlPyce BLl,l(erunoTCJI MHKpo.q,aYHBCmrrecXHe 30.m.t - "a.nr.qm" H ,,6eTa". lł:mJmJIJI rpa.HHI(a Ko.HbllKCKo.ro. JlPyca o.TMe'łaeTCJI no.JlBJIeHHeM l. koeneni MiiIl. H l. kleini MiiIl. Ha'łaJIo caHTo.llCKo.ro. JlPyca npo.B~TCll HH1Ke no.llBJIellHll
nepBblX l. eardissoides Go.Idf. BepXHllll rpałJHqa pacnpOCTPllllellHll Globotruneana lapparenti var.
coronata Bo.lli paS,I(eJIlleT caHTo.HCKHe o.TJIo.1KeHIIJI Ha BHlIWIOIO H BepXllIOIO 'łaCTH.
Bo.JlbIIlU Mo.IItBOCTL BepmeMeJIo.BblX o.TJIo.1KeRHlt H HX xapllKTep no.Ka3L1ll8.IOT, '!:To. H3y-qae-

Mhllt npo4>HJIL pa3BHT B ~eHTpaJILllo.:ii: 'łaCTIl ce,I(HMeHTaD;Ho.HHOro. 6acce:ii:Ha. ITpHBC,IJ;eRm.te ,IJ;all·
m.re ,l(o.no.JIlllIIOT HMeIOIItBecJl npe,l(CTBJIellHll no. q,aD;HaJILHbIM H3MeHeHHJIM, npo.HCXo.,IJ;~
B BepmeMeJIo.BblX o.TJIo.1KeHHllX CeBepOCy,IJ;eTKcoJii: MYJJL,D;bl.

Jerzy MILEWICZ, Maciej PODEMSK:I, Emilia WLTWIOKA
N'E W DATA ON

U~R

CRETAOEOUS IN TBE WESTERN PART OF TRE
NORTB-BUDETIC TROUGU

Summary
The Tesults .o.btained fro.m thebore hole Węgliniec IG-l, made in the 'Vlicinirty
of Przewóz on Nysa LUiycka River a1lo.w, fo.r the first time, to. trace in the western
part ·o.f the No.rth-Sudetic tr·o.ugh a oomplete section of the Upper Cretaceo.us
formations. These rest here o.n marls of Upper Ro.ethian Bge and begin with basal
co.nglomerate (0;3 m) built up 0If 1imesto.ne, siderite and lydite fragments that stick
ih 'quartz-glauco.nite sandstone with marly-chamoisite "cement. Tliecbn'glo.merate
gratdually passes into. quartz-glauoonifte .gand9tone wdrth marly cement (7,5 m), and
then into. arenaceous-marly limestones i('l~,O m). These deposits are overlain with
a thickseries of clayey marls' (l4OO~m) that cha:!1geupwards "into. 'qual'tz slltstóneil
with marly cement (2704,,2 mJ.
·
,
The f.oHo.wing are stagesdistinguishe~ ·on miar.of.BUlla and macr-oifauna: Cenomanian, Lower ·a nd Upper TUl'onian,. Ooniacian, iLower. and Upper Santo.nian. The
presence of the Cenomaruan depo.sits has ,b een determined" on lnoceramus crippsi
G Dl d f.and l. pictus S o. w. In the Lo.wer Turonian were d'istinguished horizons
with I. labiatus Schloth. and l. la.mą.rcki Pa r k. In theVmier Ti,lronian, in turn,
horizon with l. inconstants Wo o.d s was determined. Mo.reo.ver; .microfaunistic
h.o.rizons "alfa" and "beta"h.arve algo. been , di'Stingu~shed in .t.QeTuro.nian. Lo.wer
bounąary of the Co.niac~an is .de.termined by ~he appearance o.~ 'the." Ifo.rms' l. koeneni
M ii 11., and l. klein( M U l i. The beginnfng of the' santoIu~n:4epo.sits has been
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drawn below the lirst 'occurrence level of l. carcUssoides. G o l d f. The boundary
of the extent ,:Of GZobotruncana lapparenti var. coronata B o 11i divides the Santonian deposits into the lawer and UlPper ones.
iBothconsiderable thickness and character of the Upper Cretaceous deposits
point to a fact that the section under consideration is situated within the central
,part af the sedimentary basin. The data mentioned in the .present paper complete
the so far known picture of faclal ,changes that, in the North-Sudetic trough, took
place at the Upper Cretaceous time.

TABDICA I
Fig. 4.

Mułowiec kwarcowy o spoiwie marglistym ze sporadycznymi skupieniami
pirytu. Santon wyższy, Węgliniec IG-J:, ,głębokość 21313,7 m; pow. 100 X,
11< nikol
QuaI1;z sH1is1lone 'Wi,rbh marły cement, eon/tainm'g sporadilc coocentrations of
pyrite. Upper Santonian, bore hole Węglinlec IG-l, depth rzaa,'7 m; enL
X 1100, l nicol

Fig. 5.

Mułowiec kwarcawy {) spOiwie marglistym ze Siporadyeznymi skupieniami
pirytu. Santon niższy, Węgliniec IG~l, gł~okość 13413,4 m; pow. 0.00 X,
lni'kol
Quartz sillbstooe with marly cemenlt, canrtaining sporadl.:c coocentrat'ioris of
pyrite. Lower S~tonian, bore 'hole Węglin:iec IG-Il,!Jepth _34!3,4 m; enL
X 100. 1 nicól
-
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TABUCA II

Fig. 6.

Mułowiec kwarcowy o spoiwie marglistym z licznymi smugowo ułożonymi
skupieniami p:rytu. Santon niższy, Węgliniec IG~l, głębokość 4116,0 m; pow.
1110 X, l nikol
Quarlz silitstone with marly cement, {;!·ontaini.ng nume'l'OUS 'Concenltrations of
pyrite, arranged in ·b ands. Lower Santonian, bore hole Węgliniec IG-l, depth
'U6,0 m; enl. X 110, l nkol

Fig. 7. Margiel z aleurytem kwarcowym i drobnymi skupieniami pirytu - widoczne liczne otwornice. Turon dolny, Węgliniec IG-1, głębokość 81(),0 m;
pow. 9() X, 1 nikol
Marl iWith quartz a'leurite oand with fine concentrations of pyrite. Numerous
foraminifers are 'Seen. Lower Turon:ian, 'bore hole Wę·gliniee IG-1, depth
810,0 m; en l. X 90, 1 nicol
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TABLICA III
Fig. 8. Piaskowiec 'kwarcowo-glaukonitowy o spoiwie marglistym. Pojedynczo występują ziarna węglanów i szczątki mikrofauny. Cenoman, Węgliniec IG-,1 .
głębokość !1I4:9,0 m; pow. 'WO X, ,l nikol
Quartz-glauconite sandstone with marły cement. Carbonate grains and
m:icrofaun.a remains occur in single specimens. Cenomanian, bo're hole Wę
>gliniec 1G-11, -de:pth' 949,O m;-enl. X 100, 1 nicol
Fig. 9. Piaskowiec zlepieńcowaty, 'kwarcowo-wapienny o spoiwie gIau!konitowo-szamozytowym. Cenoman, Węgliniec IG-1, głębokość 950,5 m; pow. 4'5 X, 1 nikol
Conglomerate-like quartz-caIcareous sandstone with glauoonite-chamoisite
cement. Cenomanian, bore hole Węgliniec IG-l, depth 950,5 m; enl. X 45.
1 nicoI
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TABLICA IV

Fig. 10. Kontakt zlepieńca kredyg6rnej z marglami retu. Węgli nie c IG-'l, głębo
kość 9M,3 m
Contact of the Upper Cretaceous conglomerate with the Roethian marls.
Bore hole Węgliniec IG-l, depth 95'6,3 m
Fig. 11. stropowa powierzchnia margli retu. Węgliniec IG-l, głębokość 956,3 m
Top surface of the Roethian marls. Bore hole Węgliniec, depth 956,3 m
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