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Osady naimł~dsz.ego eokambnt (seria la,mi naryłQwa)
w południowo-wschod-niei 'części Nitu. Polskie~gCl .
WS'J;'ĘP

Po. .

Pod osadami kambru su1bhcilinio-wegb niemal na całym ~iU'ze
łud:niowo-wschodn:iej części . Niżu Polskiego występuje niema paleont0logicznie, zawierająca jedynie spory seria osadów tery1genicznyCh, zaliczana d.onajmłodszeg.o eolka:m br!l' P.ozycja :s traty,g raficzna tej serii po-

w Atlasie goolo.gicznym iPolski {K. Lendzion, Cz.' 2aIk,
"
Najmłodsze ogniwa osadówookam!bru stanowi seria mielnicka według J. 'Znoski (1961) IUJb seria lubelSka i mazowiecka wedhlJg K. Lendzion (196'2),hędące odpowiednikami tZW. serii lami:naryłtowej wZlSRiR.
Typowo wykształ~<me ~dy ąerii laminarytowej występują na ,plattf.ormie rosyjskiej, głównie "w północnej części. Białorusi (A. S. Ua,~alCz,
dana
1963).

zastała

1'9ą8).

Zagadnieniami związanymi z poł.ożeniem stratygraficznym i wykształ
ceniem lit.ologicznym tej serii zajmowaU się .liczni $edlOdzy radzieccy
(B. S. Sokołow, 1952; N. S. Szatski, 1952; E, P: Bruns, 1957;A. S. Ma:ch.nacz, 1958, 1959; E. O.Nowik, lP. L. Szulga', 1\958 i in.). Poidswmowanie
wY'ntików dotychczasowych prac geol.ogów.radzieckich znajduje się w zbiorowym op.ra'oowaniiu stratY'grafii Z1SRR pod redakcją D. W . .Na'liwlkina
(1003).
.
Seria laminarytowa (tzw. .,s eria kotlińsJ;ta); .w:edług B. S. SOikołowa
stan'Owiąca młodsze 'Ogniw.o serii wałdajskiej ,g órnej,jest za~icza;na.raze.m
z serią · gld:Owską do 1k~)rn'Pleksu wendskiego. ·Komiplęks wendski jest .ogniwem o.sadów młodszyCh, spoczywających naosadadh serii poleskiej luh
sierddbskiej- zaliczanych do sinianu lub ryfeju.
Seria laminarytowa' :najpeł,niejwykształcona , jest w północnej, IczęśCi
Białorusi (A. S. Machnacz, '1958). Są togłówniedrOibno wm-stewkowarie,
przeławicające się wzajemnie o:sady ilaste imuł.owcówe, zawierają'Ce' n1iekiedy wkładilti dr.obnoziarnistych piaskowców. Niżejwystępu.je piasżcży
sta seria gdowska .złOżona' z różn.oziarnistYM, .niekiedy ,żwliTkoWycilJ
. piaSk.oWców' kwaiCO:W'O-Bka'l eniowych z poziomem kl\nkrecji 'lfosfo!l"ano\\Tych.
•

.

..

Profesorowi Antoniemu Łaszkiewiczowi składanI podzięk.owanieza
.poml()(C .i wskaz6'w1ki ,przy oprarowywa:n iu' tej puibli.k:.ą,eji; .
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WYKSZTAŁCENIE

LlTOLOGI<CZNE OSADÓW SEIRII
LAMINARYIDWEJ NA NIZU roLISK,IM

w porudniowo..wschodniej części Niżu Poilskiego osady najmłodsz,ego.
eokamJbrUwyksztalcone są w ,f acji detrytycznej" piaszczy5to-Hastej i wyka'zują znaczne poddbi.eństwo litologiczne do osadów serii lammarytowej
i gdowskiej północnej .Białorusi . . Nawiercono je .(J. Znosko, 1'964) na
głębokości Około 500 m (W)1lniesienie mazurs1ro..suwarIskie), .około 1300 m
(wyniesienie zrębowe pod'lasko-lUlbelskie) i 2300 m (obniżenie podlas~e- otwór Tłuszcz).
.
.Osady serii iamfnarytowej ,podścielone są arkozami leżącymi w ~two
rze Kaplq.nosyna serii ~kał 17utfogenicznych i wylewnych{M. J'lllSkowialk,
19~3) luJb. na; Skała,ch krystalicznydh(otw6r Radzyń) i łU1pkach metamorficznyCh podło,ża (otwór Tłuszcz - W. Ryka, 196,3). W wi,erceniu Tłuszcz
seria arkozowa . Jest si'lnie zred~owana w porównaniu z mdą'ŻSŻO'Ścią
ar'koz w pozostałych otworach i nosi wyraźne ceChy rozmywania osadów
al'kozowycll 'w czasie iChsedyme.ntacji.'
Głównym i niekiedy wya-aźnie doininującym (otwór TłJ.lSZCz) ty'Pem
osadów ilajmłodszego eokam'bru Są piaskowce drobno-, rzadziej średnio
ziarniste. IPiaskowce gruboziarniste lub ŻWirkowe (zlepieńcowate) rwypują podrzędnie, na ogół głóW'I!ie w spą'gowych partiach prOlfilu osadów
najmłodszego eokarobru.
.
Piaskowce slJzwięzłe, rzadziej kruche lm sypkie (wyniesienie mazursko.:.suwalskie), lbarwy 'biał'ej, niekiedy kremowej lU'b o lekkim: zieJon:ka,wOiSZaryID zabarwien'iu, z ctenkimi faliście Wożonymi smugami
materiałU rIastego. Obok nic!h spotykane są piaskowce żółtawe, różowa
we, riiśiedy intensywnie zabarwione tlenkami i wodorotlenkami żela
za na kolor brunatnowiśniowy, niekiedy harwnik rozmieszczony jest
niere.gula'l"llie - 'plamiście. Tekstm-a piaskowców jest bezładna, rzadziej
warstwowana. Niekiedy wyraŹI)ie występuje warstwowanie krzy±owe
lu1b skośne, podkreślone przez cie~kie 'l aminy wz!bOgacone w tlenki że[a
za. Teksturę · warstwowaną ,podk!reśla również glaukonit :r.grupowany w
cienkie warstewki, lkznie występujący w Spągowych partiach serii lutbel~
skiej. Sporadycmiew piaskowacachzazna,cza !Się sła'oo warstwowanie
fra~cjonalIne.

Osady piaszczyste przeławicone są wkładkami materiału m:ułowco
wo-ilaatego, tworzącego niekiedy znacznej mi~zościpa'kiety łuJjków
ila,sto-mWowcowych · Ju!b . ilastych, barwy ciemnoszarej z zielo:nlkawym
odcieniem. -ŁUipki te wykazują teksturę warstewkowaną:,podkTeśloną
przez cienkie,wyklinowujące się wkładki i laminy materiału mułowco
wego JuIb muroWoowo-piaszczystego . .Niekiedy soczewm . materiału piaszczystego są nieregu1arnie rozmieszczOne w materia:lemułowcowo-ila
stym, tworząc faliste, gruzełkowate wkładki o zmientiej szerokości 1$
ig niazdowe . skulpienia (taib l. 11,'1, fig. · H). Seria tych osadów o za.burzonej
teksturze warstwowanej i zmiennej zawartości materiału piaszczystego;
tworzącego 'słaro wyodrębnione sooC'zewlki i ' skUJpienia, występuje w towarzystwie osadów piaszczystych i warstew~owyC!h osadów ilasto-mułowcowych. Niekiedy Wyraźnie zaznaczają się ślady ro,zmyć Lza!bu:rzeń
posedYIM'e ntacyjnych'W 'Postaci wałkówprądowyc'h . .
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Opra·cowane petrograficznie, osady serii laminarytowej (mazowiec-'
kiej i lubelskiej według K. Lendzion) zwierceń Tłuszcz, Radzyń, Kaplo~sy polZwoliłynaprz.eprowadzeniepewnych korela,cji i wydzielenie
/(aplonosy
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IJthological ~ross se~tion of the Latest Eocambrian deposits from oorehOleos

Tłuszcz, Badzyń;

Kaplonosy

l - pod!ote metamorficzne; li' - arkozy; 3 - łupki Ua\Ste; 4 :... łupki mułow~
cowo-llaste; 5 , - łupki Uasto-piaszczyste; 6 - mułowce piaszczyste; 7 - piaskowce drobnoziarniste; 8 - piaskowce średnioziarniste; 9 - piaskowce róźno
'ziarniste; 10 - pi.!iskowce gruboziarniste; 11 - piaskowce zl~ieńcowate; I seria arkozowa; II - seria piaszczy,sto-Uasta; III . -:- , seria pIaskowc6w gruboziarnistych 1 ~lepleru:owatych; IV seriamułowcowo-Uastit'; V seria
piaskowców drobnoziarnistych .
1 ~ metallDOITPhic substratum, 2 - arkoses, 3, -;-- clay shales, 4-: mlldStone-clay
shales, ,5 ' :~ clay-arenacepu!l'·shales, 6 "'- all"enaceous mudstanes', 7 - fme-gralned
sandostones; ,8 - mlddle-gtai>lled sandstones, 9,:-:- variously grained sands1lones,
10 - c.oa'l"Se-gramed sandstones, 11 - oonglomerate-like S8JIldstanes; I - arkoseseries, 'IlI _ .all"enaceOlU's-clay Sł!ries, III - ',s e.les of' coa:rse-gil'ained aŻld ' canglomeratic sandst,ones,. iV - mudstoI:1e:-cIlay serie$", V , - series ol fJne-grained
sandst<lnes
'
.
'
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charakterystycznyCh grup !OSadów odpowiadającycll zmie:na.aJącym się
warUlIlkom. sędYnl!entacji (fig. 1). W profilu pionowym osadów naj/młod
szego eoIkambru wy.raZnie zaznacza się pewna rytmiczność i odrębność litologiczna skał, spowodo-wana kolejno następującymi po soIbieetapami
.sedymentacjimJa~eriału . detryty~nego, w których dominującą ' rolę odgry·w a frakcja piaszczysta IbąIdź ilasta. Osadzają . slę kolejno s'erie pi.askowców . lub łupków ilasto-mu:łowcowych, 2lgruipow.a.nyCh W; wyraźne
1romple!ksy, tworzące wspólny rozwo-jowy cykl sedymentacji osadów I!lajmłodszego kamlbru od osadów ·arkoz.owych groIboziarnistych do war.ste~owanych osadów ilasto-mułowcowyC'h, przeławi·conych d:rolbnoziar.nistymi, mQ.homineralnymi piaslrowcami kwarcowymi ZróżnicoWanie to
można obserwować porównując skład litologiczny i zmiany 'Uziarnienia
osadów w ,prO!fi-l!l pionowym (fig. :li).
.
W całej serii skał najmłodszego eo'kambru można wyróżnić kilka
-etapów, w czasie których warunki sedymentacji;, a zatem i clharakter osadzanego materiału :ulegał zmianie. Wyróżn:iO'1lO 5 podstawowych kom~
pleksów, któryCh odpowiednlind dają się ze robą ściśle patra'lelizować w
poszczególnych otworach. Otwory ' Tłuszcz, Ra~yń, Kaplonosy dają pewien wycinkowy przekrój o przehiegu NW-8E, ·ptrz.edstawiaaący zm1en- .
ność liltologiczoną osadów najmłodszego eolkamJbru w peryiferycznych
partia·cIh platformy wSChodnio-europejskiej .n a terenie Niżu Polskiego.
!Poszczegó1ne lrompleksy xóżnią się typem osadzonego materiału tery,geIllicznego (piaszczysty luJb Hasto-mułowcowy), składem mineralnym, a w
przypadku seria piaSkowców - uziarnieniem i stopniem wysortowania.
CHARAKTER'YSTYlK.A PETiROGłRAFliC2JNA OS1AlDów
PIASKOWCE

Naj bardziej urozamiconą pod względem petrograficznym .grupę stapiaskowt:e :różniące się zaróWno składem mineralnytm, jak też
u2li.arnieniem i wysortowaniem. Ze względu na 'llziarnienie można wyróżnić piaslrow-ce drobno-, średni~ i gruboziarniste oraz wyStępujące
podrzędnie -p iaskowce zlepieńcowate,
zawierające znacz~ domies~ę
ziarn frakcji żwirłlwwe'j (o średnicy powy-żej2 mm).
!Pod wllględem składu minera'lnego piaskowce te wykazują również
zna'czne .zróżni'cowanie (fig. 2). Zmiany skladu minerarrnego piaskowców
można prześledzić w profilu .p ionowym {.'fig. 3) - od arkoz występuj'ących
w -spągu, poprzez piaskowce poUmilktyczne ido piasko,wców kwa:rcowydh,
dominujących w stropowych partiach ptrOłfi.lu~ Tekstura piaSkowców
jest ibezła'dna, rzadziej warstwo-w ana (!ta/bl. l, fig. 4).
Podstawowym składnilkiem piaskowców jest k war c występujący
w ilości 318,8+91,3%. Ziarna kwarcusci~le przytlegają do siebie lub niekiedy zazębiają się wskUtek rtarastania dbwódek regeneracyjnych. Obecność obwBdek podkręś.:lÓ'n.~ jest przez wy~tępowanie dookoła ziarn otoczek
złożonyoh z minerałów nieptrzez:rt>czy,sty'oh. Nadają one niekiedy ziarnom.
.automorficzne zarysy. Szerokość olbwódelkregenera'cyjny,ch zmienia się
wra-z z U1Ziarnieniem piaskowców .- od 0,04 mm - w piaskowcaoh drobnoziarnistych do 0;24 mim""" w piaskowcach ęgrulooziarnistych. Spotykane
są równied: aiUtlgenic:zm:e' ziarna .kwarcu · zawierająęe wrostki glaukonitw
lub tlenk!6w żelaza, które stanowią niekiedy spoiwo piaskow:OOw.
nowią
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w .ziarnach kwal'cU najczęściej występują iogieilwWlalte wrostki rutylu, morzące siatkę · sagenitową, .'WroStki mi:nerałów nieprzemocżyiStych,
rzadziej turmalinu; cyrkonu, apatytu lub. biotytu. Kware wykazuje niekiedy faliste lulb smużyste znikanie światła.
S k al e n i e występują w ilości 3;9~35,a%
i reprezentowane są
głów:me przez mikroklin o ib udowie ,k ra't kowej (ta:b!. 111:; fig. 6), ziarna pertyt6w z swbtelnymi lamelkami odmiesz ania, ziarn bliżej nieokreIŚ1onyoh
skalęni oraz <>rtokla'zuulegaJącego mikToklinizacj:i Ziarna a~bitowo zbUź
I!!iaczonydh plagioklazów o za'wartości do 321)/0 An występuj.ą rzad-iiej',
głównie we :frakcji drdbnoziarnistej. Skall enie zawierają niekiedy wrostlk:i
kwarcu, minerałów nięprzezroczystych, rzadziej sagenitu. Są one na ogół
zmętniałe, silnie zwietrzałe,zserycytyzowane, niekiedy pokTyłte tlenkami
ii wodorotlenkami żelaza. LiCZnie spotykane .są ziarna spękane, w których
szczeliny spękań wypełnione są agreg.atolWym glaukonitem, rzadziej Ik:.aoHnitem lub illitem.
.
.W arkozach często spoty k,ane są 'ziar~a skaleni z za'znaczonymiprocesami meta,gomatY'cznymi i hydrotermalnymi. Występują tu brodawkowate
skwpienia royrmekitu. Cieniutkie żyłki spękań wypełnione są drolbnołu
seczkowatymi, zielonkawymi minerałami z grupy chlorytów, którym
towarzyszą żółtawe !kryształlki epidotu, r02lIIlieszczone wzdłU!Ż szczelin·spę
kań, świadczące o procesie saussurytyzacji. Niekiedy w skaleniaoh wystę ...
pują wrostki kwarcu o podobnej or-ientacji o'ptY'cznej, przypominaj, ące
iprzerosty ,p ismowe .
.; Ok r 'Ul c h y s !k: a·II n e naj'częście'j reprezentowane są ,p rzez ł,u,pki kwar;COWle (ta:b!. Ii, fig. 7,y o teksturze lepiod'Obla'stycznej:,okTuchy , zrostów
skaleniowo-kwaroowych o strukturze granolblastycznej, klwarcytów
o strukturze mozaik'Owej, przecięte niekiedy żyłkami kwar,cu. Dość licznie spotyka się okruchy łupków serycyiowo-chlorytowych 'O teksturze
bezładnej lub kierunkowej, niekiedy ze sła:bo 'zaznaczoną teksturrą 'Plamistą (tabl.
ftg. 9). Średnica tych 'Okruchów dochodzi do '2 om (występują
one licznie w piaskowcac'h spoczywających na poidłożu metamorficznym
:-otwór Tłuszcz). S:po!radycznie występują Qkrucily łupków kwarcowo-biotytowyoh.
Obo:k okruchóW sikał magmowych i metamorficznych spotyka się okruchy skał wyflewnych o strukturze felzytowej, rzadziej porfirowej. Okruchy
skał osadowych występują sporadycznie. Są to <ITOibnoziarniste piaSkowce
kwarcowe, rzadziej okruchy łupków mułowcorwo-ilastycih o wyr.a-źnie zazna'c zonej teksturze waTStwowanej.
Na szczególną UJWagę zasługują występUJjące kilkakrotnie i przywią
zywane do pewnych :p oziomów konkrecJe (ta:b!. TI, ftg; 9), oraz okrudhy
piaskowców lwb m'll'łowców fosforanowych {taJj!, HI, !ftg. lO). Okruchy
:fosforanowe licznie występują w osada'c'h źle -lub .s'ła'bo wysortowap.ych
pi:askowców, leżących nad .serią ' osadów ilasto:..mułoW,iCowych.
W ipiaslrowcac'h serii laminarytowej Hcznie występują blaszki m' u sk o w i t u Oira·z h, i o t y t, na ogół . zwietrz'ały; o ,słaho zaznaczającym się
'pleoc;hroiźmie '(1barwa nr zielonożółta). Biotyt tworzy niekiedy pakietowe warstewki o :szerokości do 00,5 mm, miejs·cami· j,est świea:y, dobrze .
'zachowany, o !baxwie nr ciemnozielonej, rzadziej ' M:ZJiłwoczerwonej.
, Spoiwo piaskoWlCf6w kwarcowych jest głównie regeneracyjne - kwarcowe (ta:b!. II,fig. 8), podrzędnie, w post~ci plamistych skupień, wystę-
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Tabela I
~Kład

mioeraIDypiaskowców

TłuszcZ ,

OtwÓl'

najmłodszego

I

Składniki

objętościowych

eokambni w proc:en1ac.ti

Głębokość w

ID

j

2494,412486,712482,312476,0 2472,612468,512458,5 12441,812437,2
48,S

,88,3

81,8

53,8

67,8

Skalebie

24,3

7,0

7;1

20,2

21,7

Okruchy skalne

15,6

-

1,0

15,2

3,8

Kwarc

82,1

85,0

91,3

89,7

8,9

6,2

4,6

5,7

1,0

0,1

-

.-

Lyszczyki, spoiwo ilaste .
8,5

4,7

10,1

9,6

2,6

7,8

7,8

1,5

3,6

Minerały nieprzezroczyste

2,2

1,2

-

-

0,8

0,7

2,9

1,2

-

1,0

i baryt

-

0,5

Węglany

-

2,5

-

Otwór

Radzyń

i glaukonit

I

Składniki

Głębokość w ID

.

,

1657,411650,211639,5 11632,411625;311612,611609,611689,0 11515,0 11482,3

Kwarc

48,4

38,8

Skalenie

35,6

31,1

Oktuchy skalne

. 5,4

.. ,

62,·1

1

752
,

53,6

73,S

79,0

86,4

67,1

85,6

22,9

14,0

23,7

8,8

8,5

7,4

3,9

-

' 0,4

-

-

-

-

2,3

-

-

10,2

21,0

19,6

1,9

32,4

2,1

5,3

1,0

19,3

7,4

0,4

3,1

0,4

-

-

0,7

5,5

1,4-

. 1,1

0,3

-

-

-

-

-

-

1,4

0,4

5,1

2,8

17,5

Lyszczyki, spoiWo
ilas,te i glaukoińt
Minerały

nieprzez..

roezyste

i baryt

Węglany

Otwór ' Kaplonósy
Składniki

l.

.

Głębokość w ID

1401,011351,0 11338,911325,5 l12~2,0 [1276,81 1266.411262,9 f1214,011188,5

Kwarc

58,0

72.1

78,7

69,3

72,8

67,9 1 63,4
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pują węglany; r2.'adziej lbaTy't. Dość często· rolę spoiwa old!grywa ' malteriał
ilasty, '-g}ównie il'lit IU:b !kaolinit {licznie występujący w serii ' piaskowców
leżących nad arkozami). 'Ni,ekiedy ,rolęs'poiwa o:dgrywają nieregularne,
agregatowe, trawiastozielone ' ziarna glall'koniltu (do 300/0).
M in erał y ni e pr ze Zł'OCZ yst e.z:eprezentowane są przez ilmenit oraz tlenki i wodorotlenki !Żelaza lub 'Piryt.,
'
Jako minera,ł a.uUgenkzny obok kwarcu, rŻladziej skaleni, pojawia się
a~atazw formie aiUtomorn,cznych, Z:bliźniaczonyChosobnik6w 1Wb agregatowych skupień wy!pełniających w:01ne prieStrzenie '. między ziarnami.
kwarc

60

01

40

62

20

skalenie
+kaolinif

.3

Fig. 2. Punkty proj;e~cyjlIle ;pia9kowców na'jmłlOdszego eokambru na diagramie projekcyjnym wg K. Łydki,
Pro,i.ection points o.f the Latest IEocambrian sand~es .on the projection diagram, aeoording to · K.
Łydka
Tłuszcz. 2 'Radzyń; 3 _
Kaplonosy; . 'I -' plaSlww!!e
kwall"cawe; II - plaRowce poU~tyczne; nI - szarogłarzy
n1tszego rzędu; IV - aI1korzy nltsżego mędu; V - szaJ;'<Jgłarzy
wy:tszeg-o rzędU; vr - arkOiQ' wyżSzEgo r.!:ędu
'
1 - Tłuszcz, ~ - RadzYń, 3 ~ Kaplonosy; .([ . - qU8ll",tz
sands1;ones, II - polY'lJliC;tlc sa.ndBtx>n.es, lU - . greywackes
of lawet ' raM, IV - arJroses of loWoe.r ',ran,k . V - J!lreywacltell
(ff hlgher ,r ank, VI - arkoses of highell" ranlk

i -

Wyniki ' mikroskopowych ana.'liz planimetrycznych piaskowcóW wskana ' ich znaczne zróżnicowanie pod względem składu miner,allnego '
(talb. ą '
, jRunlkty projekcyjne piaskowcówwklasyfilkacyjnym trójkącie według
.K. Łydki (~.Turnau-Mo,raws~a, 1954) ~ajmują. pola a;rkozi szarogłazów '
~ją
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niższego rzędu,

rzadziej szaro;głazów wyższego rzędu oraz pole piasko'w ców polim.iktycznych i kwarcowych (fi!g. 2)~
,
, Według!klasyfjjk~cj~ , J. .,F. Petąjohna (19,57), uWzględniaj1!lcej charakter spoi:wa -;- spOiwo· pochodzenia detrytycznego_typu masy -wypehriJają-.
cej I(ta'bl. H, fig. 7) oxaz spoiwo wytrąooiIl'e na drodze chemicziIlej (wę
glany) - niekt6re próbki pi~owc6w kwarcowych według K. Łydkizaj
mują 'w ,talbeli ' J. F. iPettijołma pole piaskowców Skaien:iowycl1, ze wzglę
duna Obecność : spoiwa _węgloWego lUlpbaTytu; Arkozy występują w
spągowych partiach profilu. Są to" arkozy igrubo-, średnio- lUlb mobMziarniste. Zaiwartość skaleni jest zmienna, 'WaJha się od 2'2',9 do 3'5,6%
W próbkach z otwoou Radzyń, od 21' do 26,60/0 w próbkach z otworu Kaplonosy, do 24°/" w pr(fukach z otwOTU Tłuszcz. Arkozyprzeławioone są
wikładkami mułowców oraz - łupków mułowcowo-Hastydh, silnie wZ'bo....
gaconych w tlenki i wodorotlenki 'żelaza.
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Fig.3. Zmiany Bkłildu minerahlego - piaskowców najmłoo-Hego ookambru
w profiJ.u pionowym wierceń Tług'zcz, IRadzyń, Ka,p lonosy
Cbanges in mineralcomposiiion of , the LlttestEocamlbrian sandstones
in the ver'tical profile from!' bore holes TłU$zcz, Radzyń and !Kaplono~

- zalWBT.tQŚĆ skaleni; 3 ,- - zawarltość maIlastego 1 ł;1Sżczykllw ; '4 :..... pUnkty pobalnia pr6beJk; I, 1'1, 'ILI, ,xV, V ,
poszC2eg6lne serie (Objaśnlo~' przy fig. 1)
1 - qua'l:'tl: pereentage,2 -'-, -f;eldSpar peI\centage, 3 - elay material and miea
pereentage, 4 - samplin'g , ,po1nts; l, II, III, IV and V - individJual series
(explained BIt Fig. 1)
,
,
, , ,

1 -

procentoWa " tzaiWa-r,tCś~ kwarcu; ił

teriału-,

W serii arkozówej z otworu TłuSzcz c.występują wikła.daP piaskowców
kwarcowych, w których zawartość skaleni spada do 7%. Świadczyć tomoże o rozmywaniu i wietrzeniu 'Serii arkozowej, która matu wyraźnie
zredukowaną miąższość. w serii aikoroWej w otworze Ra:dzyń -o.'1:>ok typowychąrkoz niższego rzędu wy.stępują również wkładki szaro.głazów

wyt...-
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Bzego i niższego . rzędu. ,obecnQŚć szarogłazów spowodQlWana. .jest 'l icznie
.występującym 1I'l1!aterralem ~ląst~lll 'O.raz łyszczykami - głównie !biotytem;
zawar:tość materiaru ilastego i. łyB~yków w prM>kacli tyCh piaskowców
wynosi 19,6+32,4%, ,a zawartość Skaleni waha się od 14,0 do 31,0%.
. .w otwOO'ze Kaplono:sy nafumi~ seria al'ilroZowa przeławicona jest
piaskowcami polimiktycznymi o 'zawartości skaleni: od LI,5 do 14,2 0/..
(zawartość spoiwa illastegQ .o raz łySzczyków wynosi ' 5,5+14,&'/0).
,
Serięał"kozo.wą zalegająpiaskOiWCe kWarcowe ('otwór Tłuszcz i Radzyń}
o zawartości 4,6+8,9% skateni. W otworze Kaplonosy są to piaskowce
polimilktyczne o zawartości ska'leJ!i 1l,3+16,i()O/o,' W tej serii piaskowców
licznie spotykany jest glaukonit. W strO'powych partiach 'Profilu we
wszystikicl1 trzech otworach występują piaskowce kWarcowe, w :których
2awm-tość Sk·aleni waha się od 3,9 do 8,00/0 (maksymalna zawartość :Smalleni zaznacza się w otworze Kaplonosy, a mimimalna - w otworze
Tłuszcz),

Zmiany składu mine:ra'lnegopiaslrowców w .pro!fi'lu pionowym w odniesieniu db poszczegó1nychgrup całej serii osadów najmłodsz$ eokambru przedstawionO' na fig. 3. Pod uwagę wziętO podsta:W!OWy sk'ła'd mineralny materiału detrytycZIiego,: kwarc, skalenie, okruChy Skalne oraz materiał ilasty i łyszczyki.
A n a li z yg ra n u lo m e t r y c z n e
typem osadów piaszczystych są piaskowce drobnO'ziarniste,
w którym.· don,:muje ~frakcja, 0,1+0,2 'mm' órą:i'1();2 . :0;3 mm" Udzial frakcji grqlbozięnpj jest niewielki, dochodzi do 10,5%. PiaSkowce dl'Ohnozi:arniJSte wyraźnie dominują w stropo:wyoh partiach osadów seriilaimingrytowej. Wykazują orne dość ddbre wysortQwanie. Obok nich spotykane
są w tej grupie piaskowce średnioziarniste, ,g dzie przeważa1ą irakcje
0,2+O,3mlm·i 0,3+0,4 mm.. ,Piaskowce te wykazują śrecllhie wysortowanie
Według Iklasyfikacjti R. L. Folka (1'954). Wgp6łcZynni k wysorlow.ania we'
dŁug Traska waha się od 1,36 dOI 1,59.
Bardziej zróżnicowaną 'grupą osadów piaszczystych pod względem
uziarnienia są . piaskQwcegrwpy trzeciej.WY'stę;pują tu piaslkowce drobno-, średnio- i gruboziarniste. , Wykazują one (wg klasyfikacji Folika)
średnie lu/b złe wysOrtow,anie. W:spółczynnik wysortowania osadu: (wg
TraskaJ) wynosi 1,39+1,93.
OsaJdy .gru'PJ .arkoooWej są głównie 19I'wboziarniste, zeznac2lIly:m udzią
łem frakcji żwirkowej powyżej 2 mm, ktQrejzawarto~ć dochordzi dOI
1'2%. Podrzędnie występują piaskowce . średnio-lulb drabnozi:arniste;,
Średnia wiellrość zi'a m" median'a, wynosi 0,54+1,13 mm -- dla 'pia'Slrow':
ców .IgrwbOziarnistycll,0,39-Hl,48 mm ~ dla .piaskow:<:ów średnioziarni
stych i 0,1;6 mm - dla piaskOwców droIbhO'ziarni.stydh. 'Współczynnik wysortowania osadu WIg TraSka wynosi 1,24+2,'07. Próbki tych 'Piaskowców
z otworu: Ka:plO'llosy sąstosunkowOr lepiej wysorlowane ' nii analOlgńczne
pr6bki z otWQru Tłuszcz; .
Głównym

ŁUPKI

Łupki

" n.'AJSTE I

MUŁOW,COWo-ILASTE

ilaste imuJowcowo-ilaste barwy. cie:rnnosząrej (prawie czarne)

wykazują teksturę warstewkowaną, 'niekiedy zllibur:roną. Zawierają pojedyncze ziarna ~war~ i skaleni o średnicy dOI .0,lO, :rntn;:nieki,edy do
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0,20 mm. W łupkach mułowcowo-HastyCh ziarnadeh'ytyczne tworzą
-cienkie warstewiki lub soczewki o szerokQŚci 0,16+0,46 mm. SbCzewlkite
.są 1'!iekiedy silnie ' impregnowane pirytem. W łupkrach, szczególnie w łup
kach rnrulowcowo-ilastych z otworu Tluszcz, licznie występuJe 'b iotyt na_O
gromadzony w postaci ,cienkich, paJkietowyCih warstewek. BiotYlt · jest ·lekko zwietrzały, schlorytyzbw~y,o słafbo zróżnicowanych harwach pleochroiczny'cb., rzadziej spotykany jest ,biotyt świeży () (baTwach pleochroicznycll: nr - ciemnozie'lony', na ' - he:zJbal'wny'lub bbtd<JIżółtawy. W W'PkaCh mułow,oowo-ilastydh z otworów ,Rad'zyń i KaplóIIDsy spIolty!kany jest
biotyt O 'barwie pleochroiocznej dla kieru'llku nr - l'd.zawQlbrunatnej',
brunatnej lU/b ,oliwkowozielonej. Obdk'hioitytu równie liczn:ie spoItyikMLy
jest muskowit. Niekiedy w łulp!kach mufuwcowo...i1a:śtych występują ru.sec7Jki chloOryttu .o niskiej dwójłomnolŚCi ' isu:bnormalnych, sinoniebieskich
barwacll interferencyjnydh. We wkładkach mulowoowych w drobnych
ilościach iSpotyka'ny Jest kaolinit. Z minerałów nieprzezroczystych olbQlk
pirytu licznie występują ' -drobne ziarenka ' ilme,nitu .oraz nicl<:iedy ' tlenki
i wodorotlenki ż,elaza. Ana'lizy rentgenowskie wykazały ooocnoSć fillitu
i 1k:aoliniltu,w ,innych pr6lb'kiac'h :stwierdzono .p onadto biotyt, muskowiti
palygorskit oraz chloryt 'z grupy klinochlocu. .
łJUPKI

IL,A,STO-PIASZCZYSTE

Łupki ilasto-piaszczyste 1() teksturze warstwowanej, niekiedy silnie
za'burzonej (tabl. l, fig. 51), wykazują wyraźne odgraniczen~e ma'teriału
ilastego od materiału 'Piaszczystego, tworzącego warstewki i soczewkowate wk~adki tkwiące w materiale ilastym. ,Wkładki . Piaszczyste o sze:rokOIŚCi 0,5+3 mm złożone są z ziarn kwarcu, rzadziej skaleni (mikrokli..;.
nu) frakcji drObno- lub średnio-, a niekiedy grubo7Jiarnistej. SpOiwo we
wkladlkach: piaszczystych jest głównie regeneracyjne - kwarcowe lub
w~gla.nowe. Niekiedy jako spoiwo występuje . ,t u liczn:ie gla;ulklQlIlit, :piryt
100 kaolinit. Skład materiaru 'ilastego jestp6d.obny jak w wyżej ' .opisanych łupkach ilastych.
'

.'

Pozostałe typy skał, jak łupki mułowcowe łub osady piaszezysto-mu~
lowcowe, mają zbliżony skład mineralny i są mieSzaniną materia~u tletrytycznegb, opiSanego w l'O'zdziale dOltyczącym pi:askoOwoCÓ'W, arazma.
teriaru Hastego - głównie 'illitu. W :p rzypadku mułowcóW tekstUl'a skał
jest najc'zęSciej warstewkowana (talbl. !TF, fig. 12), niekiedy 'z wyraźnie

za,znaczronym, rytmicmym warstewkowaniemfra'kcj()Ilalnym lub zaburzona w ipl"zypadkIu serii oisadówmułowcowo-piąszczystych ' (zaburZenia
(, charakterze plastycznym - talbl. m, fiig. 11), Vi lkt6rYchznaezną rQllę
odgrywa również materiał j1'asty.
/PODZIAŁ LlTOUOGTCZN(j.STRATYGRAlF'lCZNY OSADÓW '
NAJMŁODSZlEGO

IDOKAMBRU

najmłrodszego eokambru wykazują- pewną cykliczność sedyRJo~zynająsię osadamiarkozowymi gruboziarootymi, przeławiconymi osadaminiułoweOwymi .'b,arwy rdzawobrunatnej. Na osadach
tych występują : utwory tr'ansgredują<:egomorza, l'0Zpoczyrtatjące się osa-

Osady
mentacji.
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dem piaszczystym lub ilasto-piaszczystym z licznie ~stępującym -glaukonitem. Sedymentacja materiału detrytyczne~ trwa przez cały czas.
Zaznacza sięrytzmczność. ,s edymentacji, 'polłegająca na kOolejnym twbrzeniu się kompleksówskałpiasz<tzystych lub ' iIasto-mułOwcowych. Zmiany
w charakterze osadzanegn , materiału związane , są ze zmianą rwarUlIlk.ów
i środowiska sedymeJńacji. 'W osadach najmłodszegOoeokambr.u~a
wyróżnić, następujące etapy se4yme'I!tacji:
I. Grupa osadów atko-:rowych, gru~ i lub średnIoziarnistych, źle
wysortowanyeh,ze ·maezną dOomiesZ'ką materiału.mułow~ilastego.
Osady te tworzyły się przy silnym wietrzenm-chenricznynr w klimacie
ciepłym, Q czym śwłi.adezyć ·mogą znaczne 'ilości tlenków i wodoil"otlenkbw 'żela-za na,dające 'tej serii czerwonobrunatne: z~barw'ie.nie. DUJie , róż
nice w -aziarnieniu i słabe lulb złe wysortowanie osadu .świadczą o- krótkim transporcie i szybkiej sedymentacji. Materiału detrytyc-znego d0-

starczyły

w 'gMwnej m'ierze krystaliczne skały magmowe i metamOorificzne (otwory Ra!dzyń i Kaplonosy), niekiedy ze znacznym udzi:ałem Skał
metamorficznychpły.t.kiej strefy metamodizmu (obecność okruchów łu·p
k.ów Plamistych - otwór 'Tłuszcz), oraz w nieWielkiej ilości skały wylewne i osadowe. Świadczy o' tym Skład okruchów skalnych oraz oIbecliość m'rnerał6w dę,żkich, jak 'epidot oraz spor:adyc71nie granat, staurolit,
sylimanit ł piroksen. Sedymentacja arkoż nie ,była ciągła, od!bywała się
z przerwami, tworzyły się wkł,adki dobrze wysortowanych piaSkOlWców.
k.warcOowych (<JItwór Tłuszcz); !piaskowców poli'ntiktycznych (Kapllonosy)
l1l!b szarogłazowych (Radzyń). Osadyarkozowe przeławicone są osadam'i
mu~Oowoowo-ilastymi o znacznej -zwwartośCi: tlenków' i -wodorołlenIrow
żelaza.

II. Grupa 'Osadów _!piaszczystych, drObnoziarnistych, przełaWiiconych
i'lastymi i i'lasto-mułowcowymi ,(licznie występUijącymii w otworze Kaplonosy). W jej spągu (otwór KaJplonosy oraz Radzyń) wyst~ują
Wkład'ki piaSkowców :g ruboz'iarnistych. -,!?iaskowce te zawierają niekiedy
syngenetyc'zne foSforany oraz okruchy skal o.sadowyCh. Jest to związa
ne z gwałtownym pogłęhieniem :tbiornika, rozmywaniem starszych osadów serii .arlkozowej, o :czym świadczy -licznie występujące spoiwo Golinitowe, oraz wyraźną zmianą warunków oksydacyj'nl()-redukcyjnych śro
d{)W'iska, związanych z pojawieniem się glaukonitu. W późniejszym
okresie utrzymuje się ŚTodowds'ko oksydacyjno-redul«:yjne, nielkiedy
z wyraźną przewagą środOowiska redukcytj'!lego, o ~zym świadczy licznie
łupkami

występujący

piryt.

III. Grupa przewarstwiających się średnio- i drobnoziarnistych pias~{OWCÓw kwarcowych, niekiedy piaskOowców '2Jlepieńoowatych z liczny'm
glaukonHem, 'zawierających Ikookrecje -i ()Ikru:chy fosforanowe. Piaskowce
te spoczywają na: osadach mułowcowo-ilastycb lub ilastych, kończących
cykl sedymentacyjny grupy H. Piaskowce :są źle wysortowane w _partiach
spągOowych, stopień wysortowa'nia wzrasta ku stropowi serii, :p rzy stopniowym spadkuzawarloś·ci glaukonitu. Osady piaszczyste tej serii zawierają irliewielką domieszkę materiału Hastego. tworzącego wkładki łuPkó'w
ilasto-piasz.czystych. W stropie piaskowce noszą ślady 'żerowania o~gaaliz
mów mułOożernych. .
IV. Grupa osadów ilasty;ch i mułowcowo-UaBtych, , przeławioonycn:
wkładkami piaskowców drobn()ziarnistiY~h <> Wyraźnie zaibU:rzonej temuKwamalnłk

Geologiczny . -
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rz;e war.stwolw~~ej, ~:co łl.loIŻe wskazywać na istnienie prądów mnrskich,
po:w9<iują~ychr~'Ywanie lub pr~esz.czanie się sła'bo zdiagenezowa-,:
nych ,ąęrilosa.4ów :pias~zystyeh i ilastyCh~ t,talbl. III, ,ng. 11). ,Licznie wy""!
st,ępuje ~ , gl~U!kQ:nit . .Osady. te. odpo,wiadały!by . maklsytnall~emu: pogłębie-:

JjiuZ!piąrniką.

W otworze Ka,plOIl'OSY

VI{

omawianych osadach

występują

koenkrecje .j'osj'q,ranowe ora,z Wkładka' mułowca . do:lom:itycme'go, co świad.

czy

również

o sedymentacji

m,ater,iału

po,chodzenia. ,c!hemkznego.

',; . V" qru,lpa osa,dów piaszc~yc'h, drobD.ozi.arni'styc'h, ddbrze ' wysorto-

wanych ,z , pQ'drzędnie występującymii: wlcladkaniiilasto-mułowcowymi.
Tw:ąrzysię Q;na W stopni()/Wl() spły'cającym się zJbiOlrniku. Wraz z wypeł
niąni' en} sięzbiornilta ~aczY'na tu wyraźną rdlę odgrywać środowisko utleniające VI. przeciwieństwie do początkowych osadow tego cy}du, gdzie
d9lDli.:nuje .$rodowisko redu~ują·ce.

..

•

•

Osady lIlajmłodSzego eakamhru ulegały procesom diagenezy. Tworz,ą
a'U'ti:geniczne, świadczą~ o etapie wczesnej metag,en.ezy,
jaa.t ~arc, rzadziej :skaleń oraz anataz. Ten ostatni powstaje kosztem
leUllroksenu, licznie Występu.jącego w osadach serii laminaryttowej.
.
Węglamy oa-az1icznie występujący w spoiwie baryt twoil"zyły się w etaPie w,czesnej epfgenezy w strefie Krążenia: wód siarczanowych i węgla
nowych (W: D. Szurow, .i96J2.). Niekiedy 'ziarna detrytyczne (kwarc i Ska.,.
lenie) k~waD:e są przez węglany i Jbaryt.
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Bas;D;a .KE>KEJIb

CAMIaIE MOJIO,IUdE OTJIOlKEBHII . 30KEMBPHII (JIAMilBAPHTOBAll CEPHII)
IOro-OOCTQ1mOR 'lACTH noJIltCKoR BH3MEBHOCTH
. .
Pe310Me
H3Y'1emre .ue-rporpa,<pJłloI OTJIOlKemm JI1łMIIDiapwroBOił (Mla:3OBeqItoit ' H JIIO()JIaH~
CKoA) cepmr,\ 3aJIeralOlqHX rio;a; OTJIOlKeHJI.I!MH KeM6PH.a B 6YPOBbJX CKBaJlWIIax
T~, Pa,zt3J1Hb H KanJIOHOCbI . U03BOJIwto "iaconAsO JoIX KopPe.iIHpoBaT'b .. HBbI~
;a;eJIHTb X'8palt'repsbl'e KOMIIJI~CbI uopo;a;. B cepHK Cl1iMbIX ' MOJIO~ uopo;a; . 3OKeM..
6pJol.a MOlKHO Bb~eJIHTb BecKOJtbKO Cora~, BO BpeM.a xoToPbIX ~E!IH.I!JI~ YCJIO~
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BWI OCaAKOHaItOIIJIeHUII, CJIeAOBaTeJIhHO H:3lIIleHf'lJICH "TaIC:lK.e "XapaxTep _oCa:IK.AaE!lMoro
MaTepHaJIa. B~eJImoTCSi own. OCHOBHhIX KOMII.iIeKcoB; aHaJIOrH KOTOPhIX MO:IK.HO
KoppeJ1HpoBaTh B OT~eJIhHlJX 6YPOBhIX CKB'~HaX {<t>m. 1). O'r~eJIhHhIe KOMnJIeKChI OTJIHiIaIoTCSi xapaKTepoM (neCriaahm HJlH rJIHHHCTO-aJIeBPOJIHTOBhm:) OTJIaraeMOro reppHreHHOrO MarepHa..lIa; l\WHepaJIhHhlM cOCTaBoM; a B CepHH nec'laHmtOB 3epaHCTOCThIO H OTCOPTHpoBaHHOCThIO. XapaatTepahlM SiBJISie'rCSi nOCJIe~OBaTeJIhHOCTh 3aJIeraHHSi O~e.nhHhIX KOMnJIeKCOB:

1. CePHSi nJIOXoOTCopmpoBaHHhIx, KaOJIHHH3HpOS8JHBhIX aPK030BhIX n~aHH
nepeMe1lGlIO~CSi C npQCJIOHKaMH aJIeapoJmTO-rJIKaHCThIX CJI~es, 06ora~e.aHhlX OKHCJIaMH H rH,ItPOOKHCJIaMH :m:eJIe3'a.,
CO~ep:m:~aSi
na'DO{ KBapqeBhIX
necq:aHHKOB;

lOOB

2. CepHSi Memro3epHJrorhIX necqaHhIX OTJIo:m:eHHH, nepeMe:m:aIO~cSi "c rJIHHHCThJ'MH H rJI.HHlH!C'l'O-a.neBpOJIHTOBhlMH CJl1~BMH C He6om:.mHM KlOJtHqec'l'BOM rJIa-

YK0HHTa;
3. CepHSi IIJIOXOOTCOP'l'HPOBaHHhIX necqaHhIX,

HHor~a KOHrJIOMepaTOBH;ZtHhIX 06Pa30BaHHH C <t>Oc<t>opwroBhlMH 06JIOMKaMH H KOHKpe~;

4. CePSi rJIHHJ.liCThIX
aJIeBpoJIHTo-rJI'HHlHCThIX CJIBlHQeB C Hapywemroil: CJIOHCToA TSK'O'l'YPOA, HHor~ C rJIaYKOHHTOM H naqJCaMH ",lI,'OJIOMHTH3J11)OBaHBhIX aneBpoJIHTOB;
5. CepHSi MeJIKOOepaHCThIX XOPOWOOTCOPTHPoBaHHhIx KBapqeBhIX neC'IaHHiltOB.
MHHepaJIhHhIA cocra.s necqaaHKiOBH ero H:3MeHeBHe B BepTmtaJIhlHOM pa3pooe
~aIOTCSi Ha qmr. 2 H 3.

WailldaKllEm.

THE LATEST EQCAMBRlAN DEPOSITS (LAliINARITE SERJES)
IN THE SOUTH-EASTERN PART OF THE POLISH LOWLAND
Summary
IPetro.g raphkal elahorliltion of the deposits of laminarite series r(lMa2JOW.s-ze and

Lublln series) underly.ing the Cambrian deposits encountered by the !hore hioles
at Tluszcz, iRlad~yti and !Kaplonosy allows to make some correlations amd to di:stingui.sh characteristic complexes of depo.sits. Seveml st;aJges can be aIS'certained
in .the ;whole series of the Latest Eocambrian rocks, at the time of which sedimentary
conditIons, i.e. chall'acter of the · material sed.intentedunrderwent changes. FLve
fundamental complexes have' been distinguished, the equivalents ' of 'w hich oan be
,pa:r8!11eliized in the indilVidual bore holes :(Fig. 1).
The individual complexes dilii:fer i n type of the terrigenous materIa'l s'ooimell1ted
(arenaceous, or clay,ey-rnudsrtone material), in minera'l composition, and, in the caJSe
"of sandstone series, also in ,gram si!ze and sorting ,q,egree. Succession of the individual"
complexes i.s very characteristiC'.
•
'1. ,Series of badly sorted, -kaolinized arkioses, intercalated by mudstone-clayey
shales enriched in iron oxides and hydroxides, contai:nin'g interbeddiln~ of quartz
sandiStones;

StTeezczen1e

703

1lI. Series of line ...grliined arenaceous deposits intercalated by clay and cl:ay-mudstope shales, with not numerous glau-ooni.te;
IliI. Seriel!' of 'b adly .sorted arenaeeous deposits, con'glome-mtic at places, with
fra·gments and concretions of phosphate character;
·TV. Series of clay and mudostone clay sha'les revealin.g a distut1bed bedded.
structure, at places with glauconite and intercalations of dolomitk ·m udstone6;
V. Series of fine~ramed, well sorted. qual'tz simdstones.
Mineral composition of the 'sandlS'tones and its changes in the verticall section
have 'b een shown on Fig.!!. t and a

TABLICA I

Fig. 4. Piaskowiec arrko:rowy grUJboziamistty ze sla1bo za'znaczonym wranstWlowanJ.em.,
W dole widoczn.e mrno ska'lenia ulega~ce ·m.iJk:,rokiinizacji. Otw6r TluBzcz,
.g~~bIOIko.S{: 2486;1 m, nikole skrrzyriJowane; pow. dkolo '1 X
Arkose s'andstone, ooarse·-gr.ained, with sligbtly marked bedding. IAt the
IbaJsalpart a feldspar grain is ,vi'8i!ble that undergoes microclinization. IBore
hole Thlszcz, depth 2486,7 rn, Cl"OS6ad nii001s, enI. approximately X 7
Fig. 5. liupek

i1aJSto-~zczysty 0

'zalburzonej teksturze. Wma;!;eriale ilastym(w spIlnieregul!arne, soczeWlrowate Bkupieniamateri1:du piss2lC'ZYsteglO. Otw6r Radzyn, g~~oS{: 1625,6 m,nikole skrzyiowane, pow. o1oo~o

gu) wcis:n.i~te Sll
~X

'

.

Clay-arenaceous Bhaae 'Cha~acter.ized tb y disturlbed tectonicS'. In clay material
of the shaB.e there a~e .seen, et the base, i'rregular, lenticular, squeezed a~re
·g ations of arenaceous ma.terial. Bore bole Radzyii, depth 16125,6 m, crossed
nicols, elll. approximately X 7fJ

Kwart. g eoI, nr 3, 11'966 r .
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Fig. 6. Piaskowiec arkozowy z widocznymi ziarn-ami miikrokilinu 0 budowie kratkowej. Otw,6r Tl1lJSiZCZ, gl~bolrosc 24716;0 m, nikiole skrzy2lowane, pow. oko109 X
ATlkose sands-tone with visilb1e grains of mierocline of lattice structure. Bore
hole Tlu.szcz, depth i21476,O m, crossed niocols, enl. approximatcly X 9'
Fig. 7..Pi_owiec kwarcowyr6:im.oziarnisty; spoiwo 0 ·charakteTze m.asy wypelniaj.~oej; w lewYm dolnym rogu okruch lupku kwarcoweg'J. Otw6r ThJszcz,
gl~ !M>85,5 m , niko1e skrzy~owane, pow. 010010 ~ X
Quartz Ita~tone, variou:s'ly grained. Cement bears a character of infi1lLng
mass. In the left :b ottom OOrIleT a fragment <Jf quartz IS-chmt. Bore hole
'nuszcz, depth '2'485;5 m, crossed ni001s', enl. approximately X 6·
FIg.

e.

Gru'boziarnisty pia's kowiec 0 s.poiW'ie regeneracyjnym kwarcowym. Otw6r
Kaplonosy, ·gl~kos·c '1341,5 m, nik:ole sikrzY'Zowane, pow. okOllo 8 X
Coal1se-gr.a ined sandstone with regeneration quartz -cement. .B ore hole Kap1onosy, depth IMl,5 m , crossed niiools,enl. approximatelly X 8

FIg. 9. Piaskowiec SroonioziarniS'ty z dkruchami skal ilastych i pl:amiJStym1 skupieniami Bpodwa fOlSdioranowego (w prawym dolnym rogu). otw6r Kaplo.nosy,
gl~oSc 1266,46 m, ' nikole skrzy.Zowane, pow. okolo 9 X
lMiddle-grained sandstone wiJth fragments of clay .r oCk,s and spotted ag.g.r egations of phosphate ·cement (in the right Ibottom corner). Bore hole Kaplonooy,
depth 1266,46 tm, crossed niools, en'!. approximately X 9
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F:g.l0. PiaskoOwiec zlepiencowaty 'z duZym okruchem muloOwca 0 SpGIWle foooranowym. Otw6r Riad'Zyn, gl~boko§c 15'92,3 m, ni'lrole skrzyiowane, pow. dkolo
5,5 X

Oonglomeratie s'aIlldlsotone with large !fragment of mudstoOne Wlirth pbospbate
cement. Bore holle RaJCizyil, depth 1592;3 In, crossed niools, enl. approximately
X 5,5

Fig. l l. Zaburzona sedymentacyjnie .tekstura warstwowana. Soczewkiowate skupienia materialu piaszczytsto...muloOwoowego tkwill w materiale ilast~u~w
oowym 0 fragmentarY'cznie zachoOwanej teklsturze warste,w kowanej'. Otw6r
'Kaplonosy, 'gl~bokosc -1'1414,4 m, pow. oOko.ro 1,'5 X
Stratifiedsiructure disturbed dur.ing gedimentary processes. Lenticular 'aggre'ptions of arenaceous'~'Udsto.ne material sti.dk in c1ay-mudstone material
showing riragJmenta'filly preserved lamilIlary structur,e. ,B ore hole iKaplQllosy,
depth 1144,4 rn, en!. approximate!y X 1;5
Fig. 12. WaIStwcwanie ukoSne; mwoOwiec ,pj,a's zczysty z.e smug ami materialu ilastego 0 podwyiswnej zawartasci bio.tytu. Otw6r -Kaplonosy 21116,0 m, pow.
ok~ 1,5 X
'
DiagoOnal bedding. Arenaceous mudstone with !bandS' of clay material characteri.zed by inoreased bio.tite coOntent. Bore hole Kaplonosy, depth 2118,0 ID,
eol. approximately X 1,5

Kwart. geol., nr 3, 1966 r.
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