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Realizując program robót geologicznych na obszarze północno~wschod
niej PolSki, !których celem było wyjaśnienie perspektyw rudonośności.
VI latach 1959-1961 wykonano między innymi następujące otwory wiertnicze: Iwanki - Rohozy, . Waśki,Podborowisko, Grodzisko, . Krzyże
i Mielnik.
Oprócz wyników 'z zakresu geologii złożowej uzyskano szereg inteil'esujących, nowych, nieznanych dotąd faktów geologicznych o dużym znaczeniu dla stratygrafii, paleogeografii i tektoniki.
Wiercenia te dostarczyły dużo danych dótyczących podłoża krystalicznego, po17wierdziły rozprzestrzenienie utworów sinianu, ujawniły obecność utworów ordowiku, w tym również ,i naj~iższ,ego ordowiku, a mianowicie tremadoku, utworów syluru, permu, mezozoiku i kenozoiiku.
Część wyni'ków z tych wierceń znalazła już swoje odbicie w publikacjach
(J. Daniec, Z. Deczkowski, 1960j J. Znosko, 1960j J. Znosko, 1962jM. Turnau-Morawska, 1963).
Niniejszy krótki komunikat dotyczy faktów ważnych dla stratytgrafii
ordowiku, a mianowicie pierwszego opisu utworów tremadoku na obszarze północno-wschodniej Polski.
W przekroju geologicznym Iwami - Mielnik o długości ponad 90 km
ujawniono ogniwa tremadoku, arenigu, lanwirnu, landeiI~ i zapewne
karado'ku, wyksz.tałcone identycznie jak w Estonii. IZ osadów ,tremadoku
opisano piaskowce obolusowe i łupki dictyonemowe, ktbrych położenie
w profilu jest takie same jak w profilu Pakerortu w Estonii.
Bez trudu udało się zidentyfikować oj określić wiekowo dalsze ogniwa
ordowiku, jak glaukonityt, łupki graptolitowe i wapienie glaukonitowe
arenigu, wapienie oolitowe lanwirnu i dolnego landeiIa, wapienie szare
oraz wapienie i margle landeila i karadoiku. Wszystkie wymienioaie kompleksy skalne doskonale paralelizują z poziomami: lPakerort, Leetse, Toila, Kunda, Aseri, Lasnamagi, Uhaku, Kukruse i Idavere Estonii.
Znalezioną faunęobolusową oznaczyła Dr Gertruda Bierl!at, za co
wyrażam Jej moją głęboką wdzięczność. Przyczyniła się Ona do udoWIOdnienia, że profil ordowiku północno-wschodniej Polski jest pelny, i że
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kompleks piaskowców o dość wyraźnej pozycji w profilu stratygraficznym reprezentuje rzeczywiście piaskowce obolusowe tzw. wa!l'stw pakerortSkich, co było z dużą intuicją przyjmowane przy wstępnych opra'Cowaniach przez Mariana SU'bietę.
Tym samym wyraźniejsza stała się również pozycja kompleksu piaskowcowego z łupkami stropowymi, który leży na iłach zielonych dol-o
nego kambru, a nakryty jest piaskowcami obolusowymi. !Piaskowce te
wraz z łupkami stropowymi, dla których proponuję nazwę "warstwy
skupowskie", nie dostarczyły dotychczas żadnej przewodniej fauny. Są
one zapewne wieku kambryjskiego i chyba odpowiadają tzw. piaskowiżorsk,i'm (Tiskrisk) w obszarze nadbałtyckim, które tam uznaje się
za środkowokambryjskie (E. P. Bruns, 1958,). Piaskowce te w ZSRR,
.jak i w ,północno-wschodniej Polsce, prawie zawsze leżą z oznakami- rozmycia na iłach dolnego kambru. Bardzo często rozpoczynają się zlepień
cem, który zalega zwiet!l'załą, zaczerwienioną, uUenioną powierzchnię zielonych iłów dolnokambryjsk-ich. Wskazuje to p.a dość znaczną przerwę
w sedymentacji, na procesy wietrzenia i utleniania oraz świadczy niewątpliwie o młodszym, być może, górnokambryjSkim, wieku piaskowców
iżorskich. Również i stopniowe przejśoię tych piaskowców . w kompleks piaskowców obolusowych tremadoku, co obserwuje się w przekroju Białowieży, przem~wiałoby za górnokambryjskirn wiekiem piaskowców iżor
skich.
Z obsza!l'u nadbałtyckiego E. P. Bruns (1958) cytuje z piaskowców
iżorskich, ohok !kambryjskiej w ogólności fauny, również i Paradoxi-_
des sp., ale ze znakiem zapytania, co oczywiście nie może 'być ostatecznym argumentem za- środkowokambryjskim wiekiem tych ·piaskowców.
Faunę z łuipków dictyonemowy,c h z glaukonitytu, z wapieni glaukonitowych, oolitowych i wapieni szarych oznaczył Dr Wiesław Bednarczyk,
a z łupków ,g raptolitowych arenigu Dr Henryk Tomczyk, za co Im serdecznie dziękuję.
Niniejsze opracowanie stratygraficzne należy traktować jako wstępne
do czasu szczegółowego op!l'acowania fauny przez Dr Wiesława Bednarczyka, co oczywiście umożliwi wyrażenie ostatecznej opinii o stratygrafii
utworów ordowickich obszaru północno-wschodniej Polski.
Znaczna część skał węglanowych znajduje się w 'P racowni Paleontologicznej Zakładu Nauk Geologicznych ,PAN, gdzie poddana jest opraco- .
WaJIliu pI"zy użyciu szcz,egółowych metod.
Piaskowce obolusowe i łupki dictyonemowe n'azwałem warstwami
krzyżańskimi, a dla skał arenigu, lanwirnu, landeilo i karadoku przyją
łem nazwy warstw białowieskich i pomorskich wprówadzone przez,
E. Tomczykową.

com

TREMADOK
WARSTWY KiRZYźAŃ5KIE

!Piaskowce obolusowe - dolne. Na stropowych łupkach
ilastych lub ilasto-piaszczystych kambru leży zgodnie kątowo kompleks
piaskowcowy dość jedno1icie i monotonnie wykształcony. Przejście stropowych łupków kambru w 'p iaskowce jest na ogół stopniowe i odbywa
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dość szybkie wzrastanie ilości wkładek piaskowcowych w gór:-części łupków. W określonej części profilu wkładki piaskowcowe są
.już tak HCmle i grube, że dominujący poprzednio pakiet łupków ilastych

poprzez

nej

reprerento'wa:n y jest już tylko w postaci cienkich, podrzędnych i szybko
zanikający'Ch na górze wkładek ilasty,ch w kompleksie pi-a,skowoowym.
W nielicznych profilach w stref.ie przejścia łupków ilastych w dolne
piaskowce obolusowe obserwuje się ślady rozmywań i lokalną pseuclotransgresywną warstewkę, wyrażoną: toczeńcami łupków ilastych i spiaszczonego kaolinu, obfitą domieszką detrytyczmych ziarn kwarcu a nawet
otoczakami kwarcu oraz konkrecjami lub otoczakami pirytu i ogólnym
gruzłowatym pokrojem skały. Warstewka ta szczególn,ie wyraźnie pod~
kreśladolną ,granicę pia'Skowc6w obolusowych.
Zasadniczy kompleks dolny,c h piaskowców obolusowych wykształcony
jest jako piaskowce kwarcowe dTobnoziarniste, kruche, porowate, naj:częściej białe a czasami brunatne, szarożółte lub szarozielone i wtedy
plamiste.
Spoiwo piaskowców jest najczęściej ilaste lub kaolinowe, choć częst~
są partie czystego piaskowca !kwarcowego. Piaskowce ilaste lub kaoU:nowe zawierają z reguły doŚĆ obfitą ilość drobnych blaszek muskowitu.
Zdarzają się także różnej intensywności skupienia drobnych okruchów
IU!b konkrecji tlenków żelaza.
.
Piaskowce są na ogół bezwapniste. Natomiast dość często występują
partie piaskowców dolomitycznych o bardzo charakterystycznym przeroroju. Dolomityczne partie skały zaznaczają się jako drobne nieregularne
konkrecje o bardzo różnorodnym kształcie, cza's em drobno-kukiełkowe,
z reguły ze sobą pozrastane. Piaskowiec uzyskuj'e wtedy Ibal'dzo swoisty"""",
gruzłowaty pokrój. '
.
W piaskowcach zdarzają się bardzo nieliczne, cienkie wkładki plas;kowca ,glaukonitow.ego; zma,czmie częściej przewarstwiają go wkładki łupka
ilastego lub ilasto-piaszczystego, seledynowo-szarego lub seledynowo-bru-;natnego, plamistego; dość pospolite są r6wnież nieregularne, cienkie przemazy iłowca seledynowego lub wiśniowo-hematytowego.
W piaskowcu pospolicie obserwuje się płaskie to'czeńce spiaszczonego
kaolinu oraz piryt w postaci nieregularnych skupień lub konkrecji. Bardzo często zauważa się, szczególnie w partiach ilastych lub we wkład
kach ilastych, zmarszczki falowania, ślady pełzań robaków, spękań i wy~
schnięć ,błotnych oraz pseudohieroglify najrozmaitszego kształtu i niewyjaśnionego pochodzen~a. Sporadycznie zaobserwowano w łupka'ch ilastych strzałkę kalcytową.
W otworze Krzyże, w najniższej części dolnych piaskowców obolusowych, znaleziono ławice licznych skorupek przewodniego Obolu8 apollinis
E ic h., najczęściej zniszczonych i pokruszonych, 'pochodzących tak z mło
docianych, jak i dorosłych osobników. Oprócz ramiemonogów znajduje
się zna'cznie częściej robaki, nie zawsze jednak w oznaczalnym .stanie.
Miążsrość dolnych piaS1kowców obolusowych jest dość regularna
i w przekroju ,geoJogicznym o długości 'Ponad 90 km w linii prostej waha
ffię 15+23 m.
Ł u p k i dz i e l ą c e. Ku górze dolne piaskowce obolusowe stop:"
niowo, ale mimo to bardzo szybko przechodzą w kompleks łupków dzie-
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które kończą cykl sedymentacyjny dolnych piaskowców. Niegruby pakiet łupków dzielących zbudowany jest z bezwapnistych łup-:-
ków ilastych, ilasto-piaszczystych, mułowcowych lub nawet piaszczysto~
-mułowcowych. Pokrój łupkowy j'est zawsze bardzo wyraźny, a niekiedy
nawet idealrrie tafelkowy. Tylko niekiedy pokrój łupków jest zaburzony.
Stają się one wtedy .gruzełkowo-mierzwiste a partiami sprawiają wraże
nie skały ilastej i piaskowcowej wzajemnie "poprzerastanej".
Barwa łupków ilastych jest pstra, ale dominują zdeCydowanie różne
odcienie barwy zielonej, jak szaro~ielo!1a, ciemnozielona lub jasnoseledynowa.
Łupki stale zawierają muskowit, skupiony głównie na powierzchniach
uławiceń. Bardzo często występują również przemazy iłowca hematytowego lub hema.tytu, również na powierzchniach uławicenia. RóWiIlie czę
stym elementem są drobne skupienia tlenków żelaza, prawdopodobnie
po utle~iOJ1ym 'Pirycie, który w łupkach stwierdza się w postaci konkrecji i ziemistych 'skupień, niejednokrotnie również utlenionych.
Wśród łupków występują ·cienkie wkładki dro;bnoziarnistego piaskowca ilastego, glaukonitowego. Sporadycznie stwierdzono cienkie wkład
ki czarn~h, "liściasto" łupiących się łupków i'lastych z obfitym pigmentem pirytu oraz cienką wkładką ciemnego, organodetrytycznego wapienia.
Na powierzchniach uławiceń obserwuje się często ślady wyschnięć
błotnych, ślady pełzań robaków i liczne pseudohieroglifowe twory różnego kształtu i niewiadomego pochodzenia.
.
Miąższość łupków dzielących jest dość regularna i pomiędzy skrajnymi punktami ich poznania waha się 4+6 m.
IP i a s k o vi C e o b o l u s o w e - gór n e. Ponad łU'Pkami dzielą
cymi leży górny !kompleks piaskowców obolusowych. Przejście pomiędzy
łupkami a piaskowcami dokonuje się stopniowo, ale bardzo szybko. Tylko
niekiedy górne piaskowce obolusowe leżą bezpośrednio na łupkach dzielących i w ich strefie granicznej widoczne są wtedy wyraźnie ślady
rozmyć, wyrażone w spągowej części piarskowca otoczakami i toczeńcami
ziel.onego iłowca, a w stropie łupków dzielących śladami wysychania,
spę'kańbłotnych i wyraźnymi procesami utleniania.
Kompleks ,g órnych piaskowców ,obolusowych zbudowany jest głównie
z piaskowców drobnoziarnistych, czasem tylko z grUJboziarnistych z dużymi deltrytycznymi kwarcami. !Piaskowce są !kruche, porowate, często
skośnie warstwowane. Spoiwo najczęściej jest kaolinowe i ono powoduje
białą 'barwę piaskowc6w. Pokrój piaskowców jest partiami łupkowaty,
co spowodowane jest obecnością przemazów i cienkich lamin ilastych
seledynowych lub wiśniowych. P,ias'kowce są na . .ogół bezwapniste, ale
partiami zawierają przewarstwienia piaskowców o spoiwie gruzełkowo
-dolomitycznym. Sporadycznie występuje strzałka 'kalcyt.owa. Dość czę
sto stwierdza się w piaskowcach mugkowit, drobne skupienia glaukonitu,
ziemistego piryltu oraz ,grudki kaolinu i limonitu. W niektórych profilach
zaobserwowano cienkie wkładki ilastego piaskowca z obfitymi ziarnami
glauk.onitu.
W piaskowcu bardzo pospolite są ślady pełzań robaków, pseudohieroglify i dość częste ślady zmarszczek wodnych.
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W profilach Krzyże, Podborowisko i Waśki stwierdzono ławiczki licznych skorupek prrewod.niego Obolus apollinis E i c h. w ogromnej części
zniszczonych i pokruszonych. Wśród detrytu zauważono Skorupki młodo
cianych i dorosłych osobników.
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Fig. 1. Korelacja utworów dolnego ordowiku pomiędzy Białowieżą a Mielnikiem
Correl'ation of the Lower OrdovJcian formations 'b etween Białowieża
and Mielnik:
waoplenle; 2 - margle; 3 - łupki ilaste - iłowce; 4 - plllllkowce; 5 - zlepieńce;
glaukonityt; 7 - mułowce; 8 - oolity; 9 - glaukonit; 10 - ła.W1oe OboZUB apolltw.; U - detrytus fa.uny
1 - l1mestones; 2 - marla; 3 - clay schlsts. cIaystones; 4 - ssndlltones; 5 ~ conglomerates; 6 -glauconltlte; 7 - mudlltones; 8 - oolItes; 9 - glaueonlte; 10 - banki!
of ObolUB apoZZ~ni8 E l c h w.; 11 - detrltus ot fauna
1 6 -

nlB E I c h

Obecność przewodnIego Obolus apollinis E i c h. w dQlnych i gÓTnych piaskowcach pozwala cały kompleks piaskowców wraz z łupkami
dzielącymi niewą,tpliwie sparalelizować z- piasltowcamio'bolusowymi
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warstw pakerortskich tremadoku Estonii (A. ROOmuooks, 1960; B. S. So'koło w, T. N. Alichowa, B. M. KeJ.ler, O. 1.. Nikiforowa, A. M. Obuto 19-60).
Miąższość górnych piaskowców O'bolusowych nie ulega dużym wahaniom i w tych otworach, gdzie nie ma wątpliwości, że mają one ruezerodowaną część stropową, wynosi 7+13 m. Miąższość całego kompleksu dolnych i górnych piaskowców o bolusowych wraz z pakietem łupków dzielących waha się 30+39 In.
Ł u p k i
g r a p t o l i t o we (ci i c t Y o n e m o we). Na górnych
piaskowcach obolusowych leży pakiet łupków graptolitowych. Granica
pomiędzy piaSkowcami i łupkami jest bardzo wyraźna i ostra. PQmiędzy
tymi dwoma kompleksami skał nie ma ,nigdzie stopniowego przejścia.
Łupki ilaste graptolitowe odznaczają się doskonałą, tafelkową łupko
watością, są czarne lub brunatno czarne, bezwapniste i zawierają drobne,
rozproszone 'b laszki muskowitu oraz drobne Igrudki i płaskurki pirytu.
Łupki ilaste w wielu miejscach przepełnione są drobnym, rozkruszonym
detrytem graptolitów, ~tóre jednak nie nadają się do omaczenia. Nawet
większe fragmenty są tak źle zachowane, że uniemożliwiają oznaczenie
rodzajów. Nie jest wykluczone, 'że może tu być reprezentowana grupa
Anisograptidae, a spośród niej rodzaje Clonograptus?, Bryograptus?, Loganograptus? Oprócz de trytu graptolitowego w łupkach znalez,iono: Lingul ella sp. i Obolus (Schmidtites) acuminatus (M i c kw.).
Miąższość łupków graptolitowych jest bardzo stała i waha się 1,8+
2,00 m. Jedynie w Mielniku stwierdzono w rdzeniu tylko 1 cm tych łup
ków, a w otworze Krzyże nie ma kh wcale. Nie jest wykluczone, że brak
łupków graptolitowych w Krzyżach jest pierwotny, choć barJziej prawdopodobne jest, że zostały one tutaj zerodowane wraz z wyższymi czę
ściami tremadok'll, poddbnie Ja'k w obszarze naabaltyckim (A. Roomums, '
19,60; B. S. Sokołow, T. N~ Alichowa i in., 1960). Dowodem na to byłby
nie zerodowany do końca strzęp łupków graptolitowych o grubości 1 cm,
.
:za·chowany w profilu otworu Mielnik.
FaUiIla łupków graptolitowych, co prawda na razie nieliczna,wskazuje
:na tremadocki ich wiek Pozycja łupków w profilu pi<mowym jest identyczna z pozycją łupków dictyonemowych warstw'pa'kerorts'kich Estonii,
które w takim położeniu szczególnie dobrze widoczne są w stromym
wybrzeżu Pakerortu.
Łączna miąższość piaskowców obolusowychi łupków dictyonemowych
waha się na obsza:rze północno-wschodniej Polski w granicach 33+41 m
i nieco przewyższa skrajne miąż'szości tych ogniw z zachodniej i cenltralnejEstonii oraz z obszaru Leningradu, gidzie wylIlo:si 10+26 m i(A. Roomusoks, 1960; T. N. Alichowa, 1958). Jednakże jest ona mniejsza w porównaniu. z miąższością tremado,ckich utworów w syneklizie nadibałtyclkiej
(T. N. Alichowa, 1958).
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towej, która często iprzechod~i w glaukonityt ilasty lUlb w glaukonitowy
mułowiec ilasto-piaszczysty. Skała jest miękka, krucha, niekiedy ma pokr(>j łupkowaty, j.ej barWa jest z reguły trawiastozielona, ciemno.zielona,
czasem przyciemniona lub rozjaśniona, w zależności od rodzaju i ilości
domieszek. Glaukonityt z reguły jest bezwapnisty, tylko niekiedy zdarzają się w nim zdolomityzowane "przerosty" lub konkrecje marglisto-wapienne, a także i pirytowe. W glaukonitycie dość częste są przemazy,
grudki lub cienkie wkładki iłowca czerwonobrunatnego, wiśniowego, fioletowe.go a nawet 'białego.
W glaukonitycie zldarzają się sporadycznie nieregularne przerosty lub
wkładki ' gruboziarnistego piaskowca ,g laukonitowego, plamistego z pirytem. W 'Profilu otworu Krzyże w stropie glaukonitytu występuje cienka,
.10 cm warstewka łupka ilastego czarnoczerwonego, plamistego, ortisowego z graiptol,iltami.
Według analizy petrograficznej, którą dla otworu Mielnik wykonały
A. Kuźniarowa {19'6'2) i M. Turnau-Morawska (1963), glaukonityt przedstawias'kałę glaukonitowo-krzemionkową, zbudowa,ną z ziarn glaukonitu
o średnicy 0,2-:-0,4 mm i nielicznych ziarn 'kwarcu o średnicy 0,6 mm.
Ziarna glaukonitu i kwarcu mają przeważnie obwódki regeneracyjne
kwarcY'nu. Skład Skały dopełniają: żyłki kalcytowe, pig:ment pirytowy,
skupienia fosforanowe i blaszki chlorytu. Spoiwo stanowikr'z.e mionka
(kwarc i ikwarcyn) oraz parltiami fosforan i wodorotlenki :hela21a..
.
W glaukonitycie obserwuje się dość liczne ślady pełzań robaków,
niekiedy dość obfity detryt fauny i faunę, spośród której dotychczas
zidentyfikowano: Lingulella sp., Acrothele sp., Crania sp., i Nanorthis d.
christianiae (K jer u l f) . Wśród 10 cm warstewki pstrych łupków orthisowych oznaCzono Didymograptus cf. extensus (H a 11) i Didymograp.
tus sp.
Warstwę glaukonitytową doskonale koreluje się z poziomem Leetse
arenigu Estonii, który wykształcony jest niżej jako drobnoziarnisty piaskowiec glaukonitowy, a wyżej jako piaskowiec wapnisty glaukonitowy,
który zawi€Ta Thysanotos siluricus (E i c h.) or:az Leptembolon lingulaeformis (Mi c k w.), A. R66musoks 1(1960), ,p odobnie jak i starsi badacze (vide A. R66musoks, 1960), zalicza poziom Leetse do dolnego arenigu.
Podobne jest 'położenie stratygraficzne i naszego glaukonitytu, na co
wSkazuje N anorthis d. christaniae (K jer u l f) znany z najwyższego
tremadoiku i najn'iższego a,r enigu oraz Didymograptus cf. extensus (H a a 1)
z łupków pstrych, przykrywających glaukonityt i należących do środko
wego arenigu.
Badacze radzieccy (B. S. Sokołow, T. N. Alichowa, B. M. Keller,
O. 1. Nikiforowa, A. M. Obut, 1960) zaliczają poziom MaekuHi {= Leetse)
+-------------------~----------------------------------------

Fig. 2. Prod'il i tabela korelacyjna dOlnego i środkowego ordowiku w północno,..
-w6chodniej Polsce
Profile and correlation taJble of .the Lower and Middle OrdO'Vlician i.in northeastern Poland
1 -

wwplenle; 2 7 - oolity;
l1mestones; 2
conglomerates;

pleńce;

.1 6 -

margle; 3 - glaukonitYt; 4 - łupki lla.ste; 5 - pla.sk:owce; 6 - zle8 - glaukonlt; 9 - fa.una; 'lO· - iPowlerzchn!a rozmycia
- ma.rls; 3 - glauconlt1te; 4 - clay schlsm; 5 - sandstones;
7. ~ OOl1te.s; 8 - glaucon1te;9 - fa.una; 10 - wash-out aur!a.ce
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do na'jwyższego tremadoku, CO nie zaburza korelacji, a jedynie powoduje
w ujęciu tych badaczy przesunięcie tgórnej granicy tremadoku.
Miąższość glaukonitytu w promach obszaru północno-wschodniej Polski waha się 0,9+1,5 m, a być może, do 2,0 m, jeśli uwzględni się niepełny uzysk rdzenia przy wierceniach. Miąższość glaukonitytu j~st prawie identyczna z miąższością poziomu Leetse :(= MaekuUi.) w Estoni,i,
gdzie waha się ona 0,3+2,00 m.
Wa p i e n i e g l a u k o n i t o we. Na glaukonitycie lub na pstrych
łupkach z Didymograptus cf. extensus (H a a ł) leżą wapienie glaukonitowe, czasem nieco piaszczyste ,i dolomityczne w · części spągowej. Ku
górze przechodzą ane 'b ardzo szybko. w wapienie glaukonitowe krystaliczne, detrytyczno...;,gi"uzełkowe, zoogeniczne, zwięzłe. Barwa tych ' wapieni jest najczęściej szarozielona lub szara z odcieniem brunatnym lub
szarofioletowym. Spoiwo wapieni jest kalcytowe, a niekiedy fosforanowe, zaznaczające się w skale wyraźnie jako nieregularne przerosty.
Wśród wapieni bard'wczęsto można zaobserwować pstre, cienkie
wkładki i przemazy iłowca i mułowca czarnego, czerwonego, czerwonofioletowego lub szarofioletowego.
Wapień 1
9 laukonitowy przepełniony jest detrytu.sem fauny i fauną
trylobitów, głowonogów i ramienionogów. Oznaczono dotychczas: PIesiomegalaspis sp., Asaphus sp., Megalaspis limbata ' S a r s et B o e c k.
Megalaspides sp., Niobe cf. incerta T jer n v i k, Cybele bellatula (iD a lm a n), Orthis callactis D a l m a n, Antigonombonites cf. planus costa- .
tus O P i k, Hemipronites cf. tumida (P a n d er).
Wapienie glaukonitowe doskonale koreluje się z tak samo wykształ
conym 'poziomem Toila (Volkhov) na obszarze nadbałtyckim, gdzie zalicza się go do górnego areni,g u.
Miąższość wapieni glaukonitowych na obszarze Białowieży Mielnika wynosi rregularnie 0,6+0,7 m i jest ibliŻOina do miąższości tego ogniWa w za'c hooniej Estonii, gdzie waha się 0+2,6 m.
t
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W a p i e n i 'e o o l i t o we. Wapienie glaukonitowe przechodzą ku
górze w pakielt wapieni, miejscami dolomitycznych,organodetrytycznych, partiami rekrystalizowanych i gruzełkowych lub czasem nawet
muszlowcowo-zlepieńcowych. Wapienie są ciemno- i jasnoszare oraz żółte
z odcieniami zielonawobrunatnymi, a w dolnej połowie bardzo często
wiśniowobrunatne i wiśniowoszare z zielonymi plamami. Skała ,p rzepełniona jesCnieregularnie szamozytowymi oolitami i ooidami, prawie że
całkowicie zlimonityzowanymi (M. Turnau-Morawska, 1963). Miejscami
w wapieniach majdują się drO'bne skupienia pirytu,iblendy i limonitu.
Cały pakiet wapieni dość gęsto przewarstwiony jęst wkładkami lub nieregularnymi przerostami iłowca i mułowca ilastego zielonego., czarnego
i wiśniowego. Zdarzają się przerosty fosforanowe oraz grubsze wkładki
wapienia marglisto-fosforanowego.
Skała przepełniona jest detrytusem fauny i fauną głowonogów, ramienonogów, trylobitów i liliowców, spośród których oznaczono: Cyclendo-
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ceras cancellatum (E i c h w.), Orthoceras regulare (S c h lot h.), Neoasaphus cf. kowalewskii L a W., Cyrtonotella cf.kukersiana (W y s o g.),
Nanorthis sp., Crinoidea f. indet.
Wapienie oolitowe bardzo dobrze odpowiadają inwentarzem stratygraficznym i swoją pozy,cją w profilu ordowiku poziomowi Kunda i Aseri
we wschodnim obszarze nadbałtyckim. Nie jest wykluczone, że w górnej
części odpowiadają one również poziomowi Lasnamagi warstw Tallinski ch - czyli już utworom dolnego landeila.
Miąższość wapieni oolitowych waha się 4,2+5,3 m i pod tym 'Względem
również dOIbrze 'zgadza się z minimalną miąższością poziomów Kunda,
Aseri i częściowo Lasnamagi w zachodniej Estonii, Igdzie ich miąższość
waha się około 5+16 m.
'.
Wapienie s z a r e.Na wapieniach oolitowych leżą wapienie
szare i jasnoszare, czasem zielonawe, krystaliczne, organodetryty,czne,
często gruzłowe, zwięzłe. W wapieniach 'znajdują się liczne, ale cienkie
mierzwiste i faliste o 'bardzo nieregularnym pokrO'ju przerosty iłowca
czarnego, zielonego oraz margla szaroseledynowego. Zdarzają się również
skupienia pirytu.
Wśród wapieni i przewarstwień ilastych nagromadzony jest bardz'o
liczny detry,tus fauny i fauna głowonogów, trylobitów i ramienionogów.
Niektóre partie wapieni obfitują w człony liliowców.
Spośród fauny oznaczono: Orthoceras regulare S c h lot h., Nicolella sp., Clathrospira cf. inflata Kok. Głowonóg i ślimak wskazują na
poziom taliński. Wapienie szare odpowia.ąają więc zapewne górnej ,części
poziomu Lasnamagi oraz poziomowi Uhaku dolnego landeila w EstoJ::lii.
Grubość wapieni szarych waha się od około 6 m (strop zerodowany'
w Krzyżach) do około 8 m w otworze Mielnik i tym samym również
bardzo dobrze odpowiada miąższości poziomowi Uhaku i części poziomu
Lasnamagi w zachodniej Estonii, gdzie nie przekraezają one 10 m.
LANDElL

ŚRODKOWY

I GÓRNY -

KARADOK

'W a p i e n i e i m a r g l e. W otworze Mielnik ponad wapieniami
szarymi dolnego landeila leży dość gruby oko'ło 26 metrowy "k,ompleks
naprzemianległych wapieni marglistych i jasnoszarych oraz zielonawych
margli. Wapienie są organodetrytyczne i gruzł.owate. 'ZaróWno wapienie,
jak i margle mają liczne faliste, mierzwiste wkładki, przerosty i przewarstwienia iłów marglistych zielonoszarych, szarych, czasem mocno
wapnistych lub dolomityczny'ch. Warstwy wapienia obfitują w detrytus
fauny i faunę głowonogów, ramienionogów i trylobitów. Niektóre ławice
wapienia miejscami przepełnione są członami krynoidów.
Wapienie i margle nie są jeszcze opracowane faunistycznie. Na razie
można wyrazić pogląd, że reprezentują one utwory środkowego i górnego landeiia oraz karadoku. Wynika to z ogólnego porownania litologicznego wykształcenia i miąższości 26 metrowego kompleksu wapieni
i margli otworu Mielnik z opisem poziomów Kukruse, Idavere Johvi
i Keila w Estonii.
Instytut Geo1og1oon:y
Nadesła,no dnia 28 czerwca 1963 r.
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EEK 3HOCKO
OP~OBHKCKHE OT~01KEHHH

OIUPECTHOCTE8

BH~OBE1KH

H

ME~LHHKA

PeSIOMe
B pa60Te onHcaHbI Op~OBKK'CKMe o6pasoBaHKH CesepO-BOCTMHO:ił IIoJIbwJ1.
, )J;JIKHa J1syqeHIIOro reoJIOrWIeClwro paspesa COCTaBJIHeT CBblwe 90 K.K. IIPmPKJIb HJ1EHe- K cpe~eop~oBHKCKJ1X 06pasoBaHJ1:ił J1~eHTWIeH c 0p~OBHKCKJ1MK OTJIOlKeHKHMJ1
3CTOHCKO:ił CCP. HMeIOTCH OTJtJ1'l:KH TOJIbKO JIMWb nOMO~HOCTK OT~eJIbHbIX cTpa'1'ID'paqmqecKKX rOpJ1S0HTOB.
KOppeJIHTKBHbIe K CKHTeTWIeCKKe IIPO!PKJIK npe~CTalBJIeHbI Ha<pJ1r. 1 K 2.
KpoMe TorO, Ha <pJ1r. 2 3TU rrpo<l>KJIJ1 COnOCTaBJIHIOTCH c SCTOHCKKMJ1 K rpanTOJIJ1'l'OBbIMK ropJ1S0HTaMU. MO~OCTU OT~eJIbHbIX CTpaTKrpa<pJ1ą:eCKKX rOpJ13OHTOB rrpKBO~HTCH B Ta6mfI~e 1.
Ha KeM6pKJłcKKx (cpel{HeKeM:6pH:iłCKKX? BepXHeKeM:6pvrliCKKX? CJIOK J13
CKYnoBa) 06pasoBaHJ1Hx SaJIeraIOT HH2KHKe K BepxHliIle 060JIOBble neCqaHKKK, pa3~eJIeHHbIe naą:KoJ!: rJIKHKCThIX cJIaHQeB. 060JIOBbte neCą:aHHKJ1 aHaJIOTWIHO KaK
B IIaKepDPT - nepeKpbIBaIOTCH rparrTOJIKTOBbIMK 'l'epHbIMJ1 rJIKHJ1CTbIMK CJIaHqaMU,
HHor~a ą:aCTH'łHO 3pO~J1POBaHHbIMJ1. 060JIOBbret necą:aHHKK K rpaITTOJIKTOBble CJIaHqbIOTHOCHTCH K TPeM:a~OKCKOMY HpyCy (KEJ1EaHCKKe cJIon). Ha rpaITTOJIKTOBbIX CJIaHqax KJIK, 060JIOBbIX necqaHJ1Kax Bcer~a saJIeraeT CJIo:ił rJIaYKoHJ1TWl'a, nepexo~H~e-'

J erzy Znosko
ro KBepxy B rJIaYKOHIi1TOBbIti H3BeCTHflK. Me2K,lIy rJIaYKOHli1TIi1TOM M rJIaYKoHli1TOBbIM"
M3BeCTHflKOM MHor,lla BCTPe~aeTCfl TOHKli1ti npocrroeK ne~ro rpanTOJIli1TOBOrG
CJIaH~a. STM 'rPM 3BeHbfl OTHOCflTCR: K apeHli1rCKOMY flPYCY (6flJIOBe2KCKli1e CJIOIi1).
rJIaYKOHHTOBbIe H3BeCTH.ItKH nepexO,llflT B ·M3BeCTHflKM C 06li1JIbHbIMli1 maM03Ii1TO-·
BbIMH OOJIHTaMM, npe~eCTBeHHO JIMMOHHTli13MpoBaHHbIMIi1. OOJIHTOBbIe H3BeeTHflKM OTHOCflTC'Jl K JIJIaH,lIOBep~CKOMy flPYCY (HH2KHli1e nOMopCKli1e CJIOIi1). ,ZJ;Ba caMbIe
BepXHMe KOMnJIeKCbI cePbIX H3BecTHflKOB H MepreJIeti OTHeceHbI K JIJIaH,lIetiJIbCKOMY
H Hli12KHeKapa,llOiKCKOMY flpycaM (cpe,llHli1e noMopCKHe CJIOH).
Bo :acex onMCaHHbIX KOMnJIeKCaX nopo,ll OT,lIeJIb.HbIX cTPaTJfl'paq,J1'reCKJOC e,lI~
CO,llep2KHTCfl 06li1JIbHafl lPaYHa nJIe~eHOrHX, TPHJIo6HTOB, rOJIOBOHOrHX H l1palI'l'OJIHTOB.

Jerzy ZNOSKO
THE ORDOVICIAN IN THE REGIONS OF BIAl.OWIEZA AND MIEI,NIK

Summary
'The paper deals with the Ordovi.ciim deposits of the northeastern area of
Poland. The extension ,of the investigated geological profrle amounts over 90 km.
The profile of the Lower and Middle Ordovician is identical with that of the
Ordovician in Estonia. Difference's are seen only in thicknesses of individual stratigraphic members.
Correlation profiles and synthetical profile are shown on Figs. 1 and 12. Fig. 2:
shows also a correlation with the Estonian horizons, as well as with the graptolite
horizons. Thicknesses of individual stratigraphical horizons are presented on Tab. 1.
On the Cambrian deposits '(Middie Cambrian?, Upper Cambrian?, beds from
Skupowo) rest the lower and upper Obolus sandstones, divided by 'R series of clay.ey
slates. Similarly as at Pakerort, the Obolus sandstones are covered by black clayey
graptolite schists which are eroded in places. The Obolus sands tones and graptolite
schists represent the TremadocIan deposits (beds from KrzyZ). On the graptolite
schists, or on the Obolus sandstones, always rests a bed of glauconitite passing,
to the top into glauconite limestone. Between the glauconitite and the glauconite
limestone a thin :bed of variegatedgraptoldte,s schists occurs. The three members
under discussion belong to the Arenig (beds from Bialowieza). The glauconite
limestones pass into limestones containing very numerous chamoisite oolites which
are mostly limonitized. The ,oolite limestones belong to the Llanvirnian (lower
Pomeranian beds). The two uppermost complexes of grey limestones, as weB as
limestones and marls have been assigned to the Llandeilian and Lower Caradocian
(middle :Pomerani'an beds).
All the discussed rock complexes of individual· stratigraphical members
contain abundant fauna of brachia pods, trilobites, cephalopods and 'graptolites.

