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Wyniki rewizii seriikarbońskiei z Załuczy 1
WSTĘP

OtWór wiertniczy Załucze 1, opisywany zwykle pod naZiWą Żółc:za.l,
w 1948 r. i ukończony 'w 1950r. jest , pieI'fWSZymgłębokini
otworem, który oo.ikrył karbondolJny w poldłożu przedgórza. Katpat stodkowych . .opis litologiczny karbonu . w skróconej~ormie znajdujemy
IW pra'ey J~ Wdowiarza (1954), gdZie Qlparty , on jest na ., materiałach
J. Czarnockiego; opisanych s~c'zegółowo w 1956 r. w specjalnym wydawni'Ctwie poświęconym problemom poszukiwań ropy naftowej w okolicach
Wój.czy.
Utwory karbo,nu IW otworze Załucze 1 występują, według J. Czarnockiego (1956), iSo Czarnieckiego i S. KJwiatkolWs'kiego (19.61), na głębo
kości 1734,40+2229,40 m. Nieco inaczej stawiają kwestię mią~zości rtej
seriiJ. Wido,wiarz '(1954) oraz P.KarnikowSki iE. GłoiWacki(19r61), oikreślającstrop tych osadów na 1736,OOm i spąg na 2259,00 m. Z zaniżeniem
serii do 225-9,00 m w SitosunkuIdo ujęć J. Czarnookiego wią!że się zapeWne.
sugestia J. Wdowiarza odnośnie , do zaliczenia dolnego odicinka do
dewonu. W nadkładzie serii karbońskiej występują utwory triasu (ret),
a w podło,żu, według J. CzarnOockiego, osady dewonu śl'OdkOlwego
(żywe tu).
Rewizję ikarbornu z otworu Załucze l podjęto me tylko w rama'ch
zestawiania materia1ów dlla Asocjacji KalipaCko ....Bałkańskiej, ,lecz również z uwagi na br.ak· do, tej pory opracowań tak makro- jak i mikrofauny
ni:ewątpliwte występujących w ·tej serii (J. Czai'lnoCki, 1956), łeczd'otąd
niewye:ksp1loatOowanyrch ' zTldzehia 'zachowanego do dzisiaj ,w I;lrtanie pralwie świeżym. ,Z ,serii ka.rrbońskiej wykonano r,ów.nieź szereg p!łytek cienkich dla 'wstępnej przeglądoiWejanali'zy mikiosikopolW'ej Sikał Or~a'z klika
analiz chemicznych i spektralnych.
Według J.Czarnockiego i J. Wdowiarza na, profilI lito,lolgiczm.y tej
serii składają się głównie szare wapienie; 'zwięzłe i przekrystaUiwwane,
rzadziej ciemnoszare, jaJSlle, plamiste, czerwone i , zielonaw.e, pseudo...
oolityczne, gruZrłowateicuJkrowe z przejściami do margli, z rwrkładkami
ciemnych ,lub jasnych margli, łupków marglistych, łupków Hasltych
rozpoczęty

.
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wiśniO'Wydh, zi€ilonawych i czarnyoh oraz bardzo rżarliko .a:łalbast:rów
i dolomitów. Uzupełnieniem tego profilu są dane zalW&rte iW roMziale
o analizie petrografi-cznej skał.
.

MAKROFAUNA I JEJ ZNACZENIE

STRA~GRAFICZNE

Profilując 'otwór Załuc:zę 1 J. Czarnooki (1956) stwierdził, iż w niektórych warstwach zali-czonych do !karbonu (-głównie 'W marglach) występuje fauna. Faunę tę, okreśłlaną zwyklle jako "ślatdy lub szczątki '
fauny, drobna, obfitalu1bbogata fauna, pojedy:n.cze okazy fauny" obserwowaQ: on IW interwałach: l850,30+1854,60 m, "18'60,80-0-1867,30 m, .
1902,60+1904,70 m, 1922;00+1923,50 ro, 2015,60+2023,00 m, 2037,90+
2042,70 m, 2051,90+2060,1{) m, 2143,40+2146,60 m, -2153,7{)+2157,40 m,
21'81,4~2183,80 m, 2185,10+2188;30 m, 2193,90+2199,5{) m, 2203,90+
2.206,10 m, 2209,50+2216,60 m i 2220,20+2225,10 m. W szczegóJnych przypaJdkach aU'torten wymienia: rodzaje (Syringothyri8, Strepto.r1;tynchus,
maiłże podobnedo .Posidonia), a .gd.y idzie o grupy fauny, 1:0 stwierdza
obeon.OIŚć ramieniOiIlog(>w, korali, HliQIWICów, małżów, rY1b i ana'łżoraczków.
Ponadto obserwował on także detryt rOlŚli'l1lly.
Szczegółową rewizję setii karbońskiej prowadzono w aspekcie Z1bada- '
nm i wy€lksplootocwania fauny z głębdkości podanych przez J. Czarnookiego, a następnie .z barlania pod tym kątem w.idzenia także pozosta':'
łej części rrdzenia, w której rownież lrillkakTotllie st,w ierdzorio jej
występowa'nie. Niżej podano wykaz mak:rofauny z przebadanych warstw
z Ikr6tką charakterystyiką osadu, IW którym ją znaleziono.
Głębokość'

wm

Opis

1763,00+1'1iJ8,00 . Ciemnoszare; zwięzłe i przekrystalizowane wapleme, wkt6rych
obok ślad6w małych muszli ramienionog6w, bliżej nieoznaczalo.
nych, żnaleziono. uszkodzon,ą skorupkę brzuszną,przypominającą .
najbardziej swym urzeźbieniem rodzaj EumetTia (tabl. II, fig. 2)
oraz ' jedną małą muszlę melasma ' sacculus (tabl. I, fig. . 2a-b).·
1846,50'+1850,30 Jasne, zwięzłe wapienie, miejscami z odcieniem. wiśniowym z kilo. .
koma małymi szczątkami · muszli' nieoznaczalnych ramienionog6w
oraz czterema prawie kompletnymi, m.ałymi muszlami Dielasma
sp. i szczątkiem · muszli AthyTis sp., bardzo zbliżonym do Athyris'
variabilis.

Jasnoszare, drobnokrystaliczne, . cukrowe wapienie. Obok dużych
fragment'6w mUSzli ramienioqog6w z rzeźbą koncentryczną, lecz
bliżej nieoznaczalnych znaleziono jedną, dużą i uszkodzoną muszlę
LinopToductus ef; cOTTugatus (tabl. ' I, fig. la-b).
2015,00+2023,00 Plamiste, drobnokrystaliczne wapienie dolomityczne, zawierające
kilka bliżej nieoznaczalnych fragment6w małych muszli ramieni(}. nog6w i małż6w oraz jedną uszkodzoną muszlę Reticularia elliptica
. (tabl. II, fig. 5), trzy niekompletne muszle t6żne'j wielkości Athyris sp. i :jedną dużą, uszkodzoną muszlę Dielasma sp. ·(tab!. II,
fig. 6).
2037,90+2042,71) Czarne margle i wapienie, w kt6rych obok ślad6w najprawdopodobniej zwęglonej flory występują: . jedna uszkodżona skorupka
1906,80+1913,60
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brzuszna AthYTis sP.. i dwa szczątkowe odciski skorupek Sa~guino
Zites sp.
S~re wapienie z czerwonymi plamami, zawierające ławicę SYTin205<1,20+2057,00
gopoTa Tamulosa (tabL II, fig. 1) oraz rozproszone korality w całym
interwale, a .nadto jedną niekompletną muszlę ~skorupkę brzuszną
ReticulaTia elliptica (tab!. · I, fig. 3a-b), jedną muszlę AthyTis
puschiana (tabl. II, fig. 3) oraz fragment dużej mUszli AthyTis sp.
2054,50 + 2057 ,110 . Szare wapienie z czerwonymi plamami obok bliżej nieoznaczal. nych fragmentów muszli ramienionogów zaWierają cienką ławicę
SyTingopaTa Tamulosa, której korality w stanie rozproszonym występują Vi wapieniach całego interwału.
.
Zwięzłe' wapienie barwy' szarej, obok kilku fragmentów . muszli
2099,90+2106,70
różnej wielkości ramienionogów bliżej nieoznaczalnych, szczątku
korala osobniczego i szczątków klymenii(?),znaleziono dwie niekompletne różnej wielkości muszle AthYTis sp.; fragment skorupki
grzbietowej Dielasma sp., jedną całą muszlę Seminula (?) stro. niensis (tabl. II, fig. 4), fragment skrętu Postglatziella sp. oraz
niekompletną muszlę JmitoceTas cf. intermedium (tab!. lI, fig; 7).
2137,00'+21:39,00 . Ciemne Wapienie z bliżej nieoznaczalną muszlą ramienionoga
(prawdopodobnie produktusa).
'
.
2149,00+2153,00, Cienkopłytkowe, zWięzłe, czarne wapienie, zawierające tylko kilka
szczątków muszli ramienionogów bliżejnieoznaczalnych.
2185,00+2191,00
Ciemne margle, W. których obok śladów ramienionogów bliżej
nieoznaczalnych i prawdopodobnie szczątków głoworiogów (?) znaleziono kilka uszkodzonych odcisków muszli POsidonia sp.

·

Oznaczalna rm.aJkroiauria jest dość dobr:ze 'zacho,wana. Z ramieniono.gów występują prawie iWy'łą'Czrrie muszle (Lrzadko skorupki), !kompletne
lub ~odrone w części prze!dniej 'l ub US71kowej,z zachowanym OItworem
styli!kowymu rodzajów Athyris d Dielasma, [·e(!z na ogół słabO' iWidocz- .
nymi elementami rzeźby nawet 'W przypadku Linoproductus cI. corrugatus. Ma1!że r€!prezentują tylko .uSzkodZOlIle odciSki skorupek, a '~OIWo
nogi szczątki skrętów i rzadko bardziej kompletne mUSzle, jednakże
z dobrze widoczną rzeźbą. S2Jczątki fauny są zwylkle przeikrys:talizo'Wane
i IW związku z tym bHżej ni€O'znaczawe..
Fauna z wyjątkiem korali nie jest liczna, co mogłoby świadczyć o s~a- '
bo rO'zwiniętyrn życiubentoilicznyrn. Większe nagromadzenia tworzą
tylko korale ~ 'g rupy Tabulata (Syringopora ramulosa), dając miejscami
dość grube ławke(do kHkudzi·~si.ęciu centyme1rów).
Ozn:a.czone1gatu'Illkowo ramienionQgi. reprezentują formy o różnym
zasięgu stLratY'grafi'Cznym. Do form. o duży;rnzasięgu należą: LinQproductus corrugatus, Reticu"Laria elliptica i Dielasma sacculus, Q węliszym natomiast Athyris puschiana i Seminula (?) struniensis..
.
Linoproductus 'corrugatus opiSany z dolnego karbQ.nu Ir:1a:ndii (MćCoy,
1844, str. 107, tabl. 20, fig. 13) ·z nany jest również z górnego turneju oraz
~zenu oollnegoi 'g órnego BeLgii (F;. Demanet, 1921-1923, str. 147, tabl. 7,
fIg. 36; ~: Demane~: 1958; G: ~l~pinę, 192~, str..26, tabl. 4, f1g. 45-46;
tabl. 6, frg. 67-67 , 68, 69--69) 1 występuJe taikze według W. Paeckelma,n na (1931) w .tu:rneju i piętrze Dibunophyllum reńSkidh ;górqupk~
twych, w prowincji Bergisches Land i iW Lesie FrankońS'kim. Zdaniem
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ostatniego autora główne jego rozprrestrzenienie przypada na wizen.
W. ·Paedkelma!Iln sądzi r:ówni.eż, że galtun€!k ten !Występuje w górnym
wizenie Czeriwieńczyc w Góra'Ch BardZkich 'Oraz w tymże podpiętrze
w okolicy Wałbrzycha (kopalnia Chwalibóg). J. Jarosz (1918, str. 74,
tabl. l, fig. 3, 5, 9, lO, 11, lla----b) OOOerwował L. corrugatus w wapieniu
, WęglOlWym okolic Krak()lwa w poziomie z Plicatifera humerosa. W ZSRR '
'gatun€lk ,t en występuje iW wyższym wiz.enie i namurzeiW basenie dbniecklm,:niecce podmoskiewskiej, na Uralu, Nowej Ziemi i w Środkowej
Azji (Atłas rukowodjaszczicł). form etc., 1941). '
Reticularia elliptica występuje w dolnym karbonie Wielki'ej Brytanii
w turneju, 'Wizenie dolnym i gó~y:m ·Belgii (F. Demanet, 1921i--1'923,
str; 182, talbl. 9, fig. 76; G. Delepine, '1928, str. 31,taib1. 6, fig. 80),\ w górnytrn .w izenie Niemiec (reńskie góry łupkowe, Wog'e zy) i w Azji (zdaniem
M. Yam,i(:hevsky'e;go i N. Lebedewa w lkarbonie dolnYm, !Środkowym
'i górnym). W eurOpejskiej części ZSRR, !w niec'Ce -podrnoski.~i'ej gatuneik ten -z naleziono wpóziomie aleksińskim (<;al) Iwedług dany.ch T. G. Saryczewej i A. N. SokolSkiej (1952, str. 222, ta-b'l. 65, filg. 37'5); W PolSce '
fO'l'lIna ta wy~ępuje w wapiemaCh okolic Krakolwa, na!leżących do wizenu
,dolnego i !l1iżsżych . -w arstw O!l'az' w poziomie ,.Goniatites crenistria w Góracll Sowich iW okolicy Sokoilca i J Ulgowa -(H. Żakorw.a, ,praca w druku)
i IW górnym w1:?enie GałęZie IW Górach Świę.toikrzyskicl1.
'
Dielasma sacculus w Europie zachodniej (Anglii; ' Belgii i Francji) występuje w -całym iWizente, a w 'ZSRR, według T. G. Saryczewej i A. . N. 80ko1ąkiej (1952, str. 242, tahl. 71"fig. 418), w niecce podmoslkiewskiej w ,p oziomie ta~, Sltieszewskim i protwińskim karloonu do'łnego. rw omat- ·
' nim regionie, znana jest również z karbonu górnego. i permu. J.JarO\Sz
(1928~ str. 172, tabl. 5" fig. 9, 9a-c, 10; IOa--c) wymienia gatuneik ten
z wapieru. :z Plicatifera humerQsa dkolic Krakowa, a lP. v.SemenoiW (1954,
str. 327, taib!. 7, fig. 5a-c) opisuje ją :z sudeckiego. lWizenu górnego z miej, scowO'ŚCi rSoikolec i Jugów.
'
, Athyris 'puschianacytow:ana jest z ddlnego i środkowego poziomu
turneju (poziom ' malewski i upiński) niecki , potdirnOskiewskiej , przez
T. G. Saryczewą li A. N. SorkOllSką (1952, str~ 234, ·tabl. 69, ftg. 396).
Seminula (?) strunierisis opisanazos'tała przez R. Dehee (1929, str. 27,
tabl. 4, fig. 1-3) ze strunu, z lw arstw Etroeungt z Belgii, co ,potwierdza
także F. Deroanet (1958), rozciągając jej zasięg także na tur.nej dolny.
Gatunek Jten występuje także ha Ura:lu obok klimenii, charakterystycznych dla piętra Wocklumeria (L; Librovitch, ,1961).
W końcu zauwa'żyć na1ciy,że stwierdzone' tu głoWOłIlQgi mają /istotne
znaczenie ' ja~o wSkaźriiiki stratygraficzne. Rodzaj Postglatziella ustano- ,
w.iony przez O. S,chindeiWó1fa (1937, str. 81) obejmuje tafkie formy' kiymenii,ktocewystępują w najlwyż.S'zej Iczęści piętra W ocklumeria w ,pTo-.
wincji 'Sauer'land w reńsltichgórach łupk()lwych; Imitoceras intermedium;
Określony przez ,tego 'autora w 1923 r., lwystępuje w poziomie VI .górnego
dewonu oraz w rdolnokarbońskim piętrz.e Gattendórfia .IW Niemczech, co
powtarza także L. S. Librovitch w 1940 r., zmajdując podobne rd~ tego '
gatunku olkazy w Azji Środ!kowej, w półnOlcnym Kazachstanie '(Atłas
ru'k awoojaszczicilfo.rm etc., 1941)., " '
,
"
Z podanego wyż'ej przeg'ląrduzasięgów stratygraficznych ozna-c zalnych
,ramieniOnogów !i. głowonogów ' wynika, ,że w serii odgłąbolkości 1734,40
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do 2229,40 m, uznanej przez J. Czarnookiego :za karbońską, da IDę z dużym pTzybliżeniem ust,alić grarri,cę karbon dewon. Biorąc pod uwagę
óbecność IW interwale 2099,90-:-21'06,70 m Postglatziella sp., Imitoceras d.
intermedium i Seminula(?) struniensis należy przypuszczać, że granica .
ta :przemega:ła:by IW .pobliżu podanego interwału. Granica ta m:i.a,łaby najprawdopOdóbniej charakter sedymentacyjny, na 'co WSkazuje profil' lito, logiczny i 'br:ak zaburzeń strukturalnych. W zwią2'lku z tym z karbonem
kon~tQiwałby tutaj nie dewon środkowy, lecz 'dewon górny (przypugz:..
czaInie famen i fran) , którego obec,ność po'średnio mogłyby p0,twierozać
szczątki małżów z rodzaju Posidonia, obserwowane :w dnteTIWa.Je 218'5,0{)-:2191,00 m, a które J. Czarnooki (1956) sugerujoe także wmie:r'Wale
2214,20-:-2216,90 m. Prowadzii to dowroooku, że miąŹSZOść karbonu w ot'iWO!rze Za~ucze 1 zmniejsza się z miąm:ZQlści podanej przez J. C:zarnockiego, S. Czarnieckiego i S. Kwiatikorwskiego 'z około 495 m do okołOo
370 m. Grubość dewoougór'IlegomoŻlIla by IW żwiązkuz tYmolkremić
na ponad 100 m, jeśli istotnie zaczynające się od g'łębok0'Ści2229,40m dbloo:n:ity reprezentują już dewon środkowy.
W seri[ d6lndkaTI~iej otiworu ~łucze l, a więc pOiWYżej głębo-°
kOlści o!koło2100,.00 m, :w najbardziej spągowym odcinku zna!leziono
Athyris puschiana :znan4 tylko z turneju, która byłaby tu jedynym
wskaźnikiem na obecność osadów turnejskich. Znaleziona w tej okolicy:
Syringopora ramulosa jest .g atunkiem o dużym zasięgu ;piO'llowyttn, występuje bowiem tak w dolnym turneju, jak i wv wi'Z-e~e górnym, a zdaniem I. t GOII"Sky'ego także w strunie Nowej Ziemi (H. ŻaJkOiWa, pra:ca
w druku).
Wyżej występują,ca dobrze ozna:czalria fauna w dużym stopniu skłania do sugestii o występowaniu tu osadów wizeńskioh, jetdnaMe niestanowi podstaw dla bliższego ich rozpoziomowama. Nalle'Ży zauwalŻyć, że
brak jest tu wskaźników, kt6reiby' mówiły Q występowaniu wizenu
górnegOo.
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Za pomocą badań mikrofa<unistycznych przeprowadzonyeh na materiale uzyskanym z maceracji próbek or.az na płytkach cienki'c h stwierdzono nie tyllko obecność małWra'czków, które J~ Czarnooki (195'6) Oibser.,.
wował tylłko w interwale 2181,40-:-2183,80 m, ,lecz Tównież iWystępo!Wa
nie otwornic i radiolarii. Mirkofaunę znaleziono nadto w takich odcinkach, z których nie ,c ytuje jej wyżej wymieniony autor.
W próbce z głębokości 1753,00-:-17'56,00 m;występują li'Czne o ~
raczki, wśród których wdało się ustalić następuj.ąCe rodzaje i gatunki:
Aparchites (taJbl. HI, fig. 5); Bairdia angulataP o s n er, Carbonita protracta Z a n i n a, CavelUna forschii IP o s n e r(tabl. III, fig. 2); Glyptopleura plicatula P o 8n e T, G. ci. protvae Z a!ni in a (ta'bl. III, fiig. 4),
,Jonesina fastigiata (J o e s et Kir k b y), Knightina tulensis IP o sne r, Knoxiella posneri E g Q r o v, Paraparchites porrectus Z a n in a, P. amstrongiamus (J o n e s et Kir k ,b' y), Sansabella sp. (taIbl.
III, fłg. 1).
W ma'cerata·ch :z głębokości 2149,00-:-2153,00 oraz 2211,30-:-2216,50 m
mikrofauny nie znaleziono, zaś iwpr6bce z głębokości 2193,30+2199,5Q
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tylko pojedyncże małŻOorac.zoki, jak: SeTrtilukiella indicens Z a s p. (tabl.
III, fig; 6) i Uchtovia sp. (tabl. III, fig. 3). W żadnej z wymienionych wy- .
próbek nie :znaleziono otwornic.
.
.
.
,płytk.ach ciendddh, iWykonanych z wapieni z 'głęboikości
1753,00+2057,.00 mstwierozO'no o·becność: Endothyra bradyi Mikhai10 v, E. crassaB r a d y, E, globulus :(E C h i IW.), Bradyina- spherica
p u t l' j a O'raz iicmych fragmentów skorupek maiłlżoracZków i ortwoł'nic
(Endothyra), a ,taik:że radiO'Mi.
.
Pon~e:j głębolkOści 2057,00 m brak jest w płyt!kach cienkich :iniikrofaU'Il,y z wyjątkiem interWału 2·211,30+.2216,50 m, gdzie znalezionO' 9pO!l"adyczne prrekrystaiI.izowane fragmenty skorupekma1żo!l"acz-ków.
.
Jak wykazano wyżej, mikrofauna badanego od!cinka osadóW z wiercenia Zarucze 1 jest ~ ubo:ga i IWY'Prowadzenie Iba:rdziej szczegóło
wych lWlliosków stTatygraficznytOh jest przez to utrudnione. Niżej przedstawiono pokróke zasięgi stratygraficzne znall ezionych otwornic imał- .
. żoracZków.
.
.
.
.
En40thyra crassa, E. globulus i Bradyina sphericachara'kterystyczne
są dla osadówwi:renu (N. Br.a:żlIrikova, A. M. Isrezenko, T. A. Iszcze:nkO'.
E. O.NO'wiik, P.L. Sztilga, 1956; F. S. Putrja, 1956).
Endothyrabradyi :znana jest z wizenu i dolnej części namuru niecki
wołyńSko-,gAlicyjskiej i D<mbasti. .'( ibidem).
..
'Małżoraczki, jak; Cavellina forschii, Knightia tulensis, Carbónita prot- ..
racta, Paraparehites porrectus,Glyptopleura plicatula wymieniane są
w litera:t~l'ze (1. E. Zanina, 1956) z wize:nu niecki podmQ'sikiewgkiej, głów....
nie z poziomów tulskiego i michajłowskiego. J onesina fastigiata cytowana jest z ~enu i namuru niecki .podmoSkiewskiej (1. E. Zanina, 1956)
O'raz karbonu dolnego Ang:liii SZko:cji.
. .
Omówiona wyżej m~krOfauna .występuje na głębokości 1753,30+
2057,00 m; Biorąc pod uwagę jej zasięgi stratygraficzne, wymieniony
odcinek osadów 'należy zaliczyć do 'Utworów 'kaT'OOnu dbJnego i to do
w.i:zenu. Dodać należy, że podobny 'zespół ma:łżO'racz'k6w i otwornic, 'lecz:
znacznie liczniejszy, opisano z dollnego karbollU lWierce:niaBra:bkowice 1
(E. GłowaCki, H.Jurkiewicz, P. Karnlmwski, 1958).
Na giębolkości 2193,30+2'199,50 m znaleziO'no. tylkO' pojedyncze ołkazy
SemWukieHa indicens, opisanej z dewO'nu .środkowego .pólnocno-zachod.,..
.niejczęści platformy rosyjskiej ,(VI. S. ZaspiełOlWa, 1959) ora'z Uchtovia sp. Stąd nas·t rwa się wniosek, że sk.a!łYz tej głębokości należa~by już
do osadów dewońskich.
żej

iW ibadanyoh

(PRZEGLĄDOWA ANALfZAPETR09RAFIC'ZNA

W celu 'ZOrientoWania się rw ogólnym chara!kterzepetrograficznyni

/.

'ska'ł

zaliczanych ·dO' ka!r'bonu w otwO'rze Za~ucze 1, wykO'nano ponad
20 płytek .cienkich z następujących . interwałów: 1753;00+1756;00 m,
1768,00+1771,00~, 1906,30+1913,60 m, 1953,20+1959,70 m, 1973,00+
1980,50 m, H.i98,BO+2·002,60 m, 2015,00+2023,00 m, 2037,00+2042,00 m,
2051 ,00+2057,00 m, 2211,30+2216,50 m, 2220,00-:-;.2225,.00 m.
.
'Płytki cienkie pochodzące z interwałów 1753,00+1756,00 m i 1768,00+
1771,00 m reprezentują jeden a ten sam typ wapienia o strukturz·eskry- ·
t()lkTystalkznej (tabl. IV, fi:g. 1). Drobne przejścia do struktury m:ikro,-

Wyniki rewizji serii karbońskiej z Załuczy 1

22I.

iW·mm.

są w tym wapieniu tylkQ wokół 'zawal'tych
sz<!zątlkóworganicznych, które występują stosunkowO' rzadko. 'S2'Jczą,tki te.należą do skorupek: małżo!I"ac1lkbw i 'p!rzypuszczaJlnie ,glonów. Za,żelazienie·
.tła. skalnego Jest bardzQ nieznaczne. Na' podkreślenie zasługuje IWYstępo-·

, krystalicznej !Widoczne

wani'e .mikro Zliareneik .k.war,cu.
Płytki cienkie wykonane z głębo!kości 190'6,30'+19'13,60' m prżedsta
wiają wapień dolomityczny (ta'bl.IV, fig. 2), ogólnie .Q strukturze od
skryto- dOi drobnokrys:tali:cŻIlej. Przej.ście do stru1ktury drobnokryst.a!l.lcznej zaznacza się dzięki obfitej zawartości kryształków dolomitycznych ..
Ze szczątków organicznych, podobnie, jak w próbkach z poprzednich
głębokości, występują drobne.' fragmenty skor~pek małżoraćzków oraz
drobne i roztarte strzępki prawdopodobnie pochodzenia roślinnego. Po_o
nadto w płytkach tych zauważono pojedyncze, bardzo słabo zachowane
.skorupki Bradyina sp. Intensywniejsze zażelazienie tła skalnego wystę_·
puje tylko miejscami.
'.'
.
.
Płytka Icienka z głębokości 1953,20'+1959,70' ID reprezentuJe wapień
ina:rgliSty, skrytokrysta'Hczny, bez szczątków organicznych. Oharaikterystyczne w tym wapieniu jest jedynie występowalllie smug hematytowych..
Z badań mikroskopowych wynika, że na głębokości 1973,O'O'± 1980',50' m
mamy dO' czynienia z typowym dolOlIIl!i.tem (taibd. V, fig. 1), Do1omitten.
j,est . drobnokrystallioczny. i niezna'czme '~żelaziony .POSZIczególne kryszta'}!ki, !które mają tu ,przeważnie zarysylWie1oboczne, do'Ść~dśle się zeso'bą zazębiają i twor'ząm9,zaikO'wą budowę.
.
Płytki cienkież ,głębOi}{ości' 1998,80'+20'0'2,6.0 m; 2015,0'0'+20'23,0'0' m,.
20'37,0'.0+20'42,0'0' m i 20'51,0'0'+20'57,0'0' m reprezentują wapień OOlollriityczny, ktfuegO'obecność na badanym odcinku potWierdzają także analizy 'chem:iJczne (ta'bela 1). Wapień ten ,charakteryzuje się ogólnie struk-,
Tabela 1
Analizy chemiCzne wa,pieni z Zaluczy 1
Głębokość

1734,90
.1998,80
2199,50
2220,20

w m.

-:- 17~9;70
-:- 2002,00
-:- 2201,70
-:- 2225,00

.A:nallzy

wykc;mało GłóWtll:e

tmą przej1ścio'Wą

.

Q

~

Ooj

O'"

tZI

~

U

;;:'"

3,31
0,36
9,33
2,12

1,50
7,34
9,12
0,85

51,32
46;92
35,82
52,90

0,85
0,18
3,21
0,30

O'"

~
Il.

O

0,33
0,00
1,24
0,23

0,00
0,07
0,36
0,07

~

O

9..

O

Z =
::.:::'"

0,31
0,05
0,77
0,05

La.bora.tor1'llm IIIlBtytutu GeologiCZnegO'

.~

0,56
0,43
0,81
0,51
W·

0,01
0,07
0,01
0,01

Straty
O'"

prażenia

0,09
0,01
0,20
0,15

41,82
44,68
38,91
42,82

tZI

,

War8Zl!lWl1e

Od; skryio- do·drobnokxyst,alicznej or,a-zstos1mkOWO'

nie~

znaczną zawartością drobnych fragmentów skorupek ramienionogów
i małżoraczków. Niezależnie od szczątków wyżej wspomnianych w płytce

cienkiej z głębokości 1998,80+20'0'2,60' m występują drobniutkie kuliste
twory, należące najprawdopodobniej do radiolarii, oraz endotyry (tabL V,
fig. 2). Krys!~tAidolollllity,czne, które mają ,przewalŻnie zarys rOlIllboedTyczny, !I"Omiane są na tle skalnym oośćroWnomiernie.ObecnO\Ść Idrob.nYlch fragmentów wap:iennYlch nie doifJlmiętyc'h dOilomityzacją stwierdzo. notyllko w jednej z opisyiwanych płytek cien:lcich. Po'zazjawiSikiem dolo. mityza,cji wys>tępuje też skrzemiolIl!kolWanie, które zazna,cza się w postaci

".J "" "
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.tnikroziarenetk ~ubdrobnyeh konkrecji. Przyprósz,eni.e tła skalnego związ
k,ami zela.z:a jest bardzo niezna-czne.
Na głębokości 2211,30+2216,50 im mamy znów do -czynienia z wapieniem charakteryzującym się skrytoikrystaliczną strukturą (tabl. VI, fig. 1)
i :bardzo :nieznaczną za,wartością sz,czątkow organic:zmych. Cielkawe jest
tu przede wszysVkim 'występow~e włoskowatycll ~yłek ka,lcytowych,
na'leżącycJh do dwOOh generacji. SIady dolomityzacji ;występują tu bardzo
rzadko i ograniczają się do dto'bnych, marglistych partii. Zda,rza.ją się
mikroziaren}ta kwarcu. Przyprószenie tła skalnego pyłem tl'enlków żelaza
jest 'bardzo nieznaczne.
Na ,głębokości 2'220,OQ+222-5,00 m na podstawie płytek cienkichstwierdzono występoWanie iWapienia dolomitycżnego (tabl. VI, fig. 2) Q struiktuxze od Skryto- do mikrokrystalicznej. Wapień ten Q tyle różni się od
inm.Y'Ch, że zddlomityzoiWanie jest tu ' 'bardzo nierównowerne 'Oraz niema
tu szczątków organicznych. Pigment żelazisty jest dość obfity.
, Na podstawie przeprowad:wnych badań ' nti!kroskopowych, których
przegłą,d wyżej podano, wynika . przede wszystkiJm, w. stosuniku do ujęć
.J. Widowiarza (1954) i J. Czarnockiego (1956),ż,e w rozpatrywa!nej serii
'Oprócz czystych iWapieni udziaq bio.rą równieżw.apienie zdo:lornittyzowane
i dolQim:i,ty, które TIa,wzajem.się przewarstJWiają (tabela l). Ze w2JgIlędu na
wycinkowy ,charakter badań, nie jest możąiWe jednak usta:lem.ie\wzajemneg'O stosunku ilOściowego tych ~aił oraz przebiegucyk16w sedymentacyjnych. Z . przeglądowej analizy wydaje się jednaik w'ieke ·prawdopodobne, że !ku spągowi nad czystymi wapieniami przeważają skały dolomitycZne i to już na głębokości około 1900,00 m.Występujące w tej serii wapi'e nie ·dolomityczne i aol'Omi:ty, zgodnie.z przyjmOtWaną ,o becnie klasyfikacjąi kryteriami tej klasyfiikacji ldila sk<tl doO.omitycznych {np.
N. M. Strachow, 1956; S~ G. WiszniakOiW, 1956), na:leżałoby zaliczyć do
'. typu dia'genetycznego. 'Wskazuje na to struktura ska:ł oraz wykształicenie '
, kryształkÓtW dollomitycznych.

WNIOSKI KOŃCOWE
PrzedStawit>ne ,poprzedni'O iWyniki badań maikr'Ofaunistycznyt!h, mikr.ofaunistycznych i petrograficznych nasuwają' naStępujące . wnioski
ogólne:
.
'
,
1. 'Na isflrrien:i·e diłgłO\Ści sedymentacji między dewonem i karbonem
w 'Otworze Załticze l wsikazują właściwie tylJk'O .oznaczenia makrof,auny
i w pewnyun 's topniu badania petrogr,aficzne. W związku z tym otwór ten
bY'łby j'e dynym pUDiktem, który w podłożu przedgórza Karpat środkowyoh natrafił na takie pr.zejście.
. .
2. Oznaczem.ia makro- i mikrofauny potwierdzają konieązność prze.. .sunię'Cia ku górze granicy karl>ąm. -dewon nie .tylko w stosunku do ujęć
.T. WdolWiarza i(1954), 'lecz ta'kże iW s:fooun'ku ·odOl danych J. Czarnockiego
(1'956).Gr~micę tę na podstawie makrofauny należałoby przeprOlWa-d'zić
w pobliżu ,głębokości 2100,00 m, przyjmując w myśl uchwał kongresów ,
karbońskich, że strun należy odo dewonu górnego 1.
.
.
1 ,llńone sbaInowIIalro zajmuj'ł obOOnlJe w tejkwestu . ba.dIac:zle l'8d2lIIeooy'. Gmnicę deWQD. · kIiirbon !przyjmuj'ł oni ,poniżej ,piętra. Wocklumerta 'lu~ ,piętra. :mtroeungt, które uzna.j'ł za. a.na.loglczne

{L, S .. Llbrov1toh, 1961).
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3. Wymieniane przez J. Czarnookiego wkładki alabastrów (pojawia!klJ!kakrotnie od głęboikości 2178,40. ~ ku spągowi odwiertu) występowałyłby już IW obrębie osadów , dewońskich (dewon górny) ..
4. Ze zmianami stratygraficznymi profi.lu ' Z;rłucze l (wiąże S'ię nieco .
fnny ro~wój środowisk sedy:mentacyjnych 'W dewonie i karbonie w stosunku do interpretacji S. Czarnieckiego i S. Kwiatkowskiego (1961). Mianowicie w naj niższym karbonie w okolicy Za'łucze l nie mamy doczynienia z sedymantacją przybrzeżną, lagunową, do której odnosi się powstanie allabastrów, przypadających obecnie ma dewon górny, lecz ze
strefą bardziej przegłębioną, nerytyczną; o spłyceniu zbiorni!ka dewoń
skiego pod koniec tej formacji wspominająta.kże iP. KarnkOtwskii E. Gło. wacki (1961), co znajdowałoby potwierdzenie przynajmniej na obszarze
.ZałU!czy l.
.
'
,
5. Na obecriość IlltwOil"ÓW tUT'llejskich wskazywałaby Skamieniałość
Athyris puschiana, co nie wynika jednak wyraźnie z hadań mikro:faunjs.;,
tycznych, według !których do ' głębdkOlŚCi 2057,0.0. :m występują formy
wslkazującena wizen, słabo zres'Ztą udowodniony prżezmakrofaunę.
Przypuszczać należy, że utwo!ty turnejskie mają tu bardzo małą miąż
szOOć, .p odobnie jak IW o'tlwo,rze Bratkowice l op.isanym przez E.' Główac
kiego, H. Jurlkiewicza i lP. KarllkowSkiego (1958).
6. ' Zarówno w makTo-, jaik i mikro-iaunie nie znajduje się dowodów
na istnienie wizenu gÓirnego !W Załuczy l, co .byłoby zgodne z . koncepcją
s. Cza:rn:iookiego i S. Kwiatkowskiego (1961) o braiku osadów tego podpiętra. w 'badanym otworze.
. '
7. Karbon z otwOTU ,Załucze l reprezentuje osady, które kwalifikują
,się w całości ' (mimo przewarstwień ilastych) pod miano facji wapienia ,
' . węglowego, .a nie facji lkulmowej, jak toopisal J. Wdowiarz (1954).
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3AHMHA M. E. (1966) .- OCTPaKO,ll;bI BJ"i!3eHCKoro HPYca' IIO~MOCK()BHoro ' BacceAHa.
MHKpocpayaa CCCP, co6op. 8; abm. 98, CTp.,1861-293\. JIeHJ"i!HrpalĘ.
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3ACIIEJIOBA B. C. (1959) - OCTpaKOW>I li: HX :ma'łełmę [1.JI8. CTpa'l'Hl'P!upHH ~eBOHa
ceBepo-3ana,n;Hblx 06JIaC'l'eHpycCKOH rrJ1aTcP0pMbI. MHKpocPaYHa CCCP,
c6op. X, BbID. 136, CTp. 1h-9:7. JIeIumrpap;.

ŻAKOWA H. (praca w druku) - Po~om Goniatites crenistrlaphill. w okolicy
Śokolca i Jugowa u podnóża Gór Sowich ,(Sudety Srodkowe).
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l'aJIIma · )KAK:OBA, 3yreJmYIll rJIOl3AQKH, relipHK IOPKEBHQ

PE3YJIbTATLl IIEPECMOTPA KAM:EInlOYl'OJIl,HoA CBUTLI Hl 3AJlyqu 1
,

Pe3 10 M e

~

I

BypOBa8. CKBaJKHHa 3aJIy'łłI 1, JIOK8JIH3HPOBaHHa8.' K lOry OT 'CBeHTOKWHCKHX rop

M

rrpO~eHHa8. B nepMo~ 1948--1950 rr., fmJI8.eTC8. nepBoH r~y6oKoH CKBaJKHHOH, ' Ko--

'TOpotł BeKpbtTbl HMJKHeKaM:eHłłOyrOJIHble 06pa3OBaHH8. ·. npe,D;rop8. IJ;eHrpaJIbHi,IX
.KapnaT. HecMorp8. Ha TO, 'łTO .f.[. qapHQqKHM (1956) OnMCaH JIHTÓJIO'l'M'lecKMH .rrpocPmr
CBHTbI OT rJIy6HHbI 1734,40 ,n;o· 2229,40 JI., OTHOC8.ąJ;eHC8. nOCJIe~ K HmKHeMY KapOOHy, cPayHa ~O cHx .nop He 6bIJIa K3Y,'łeHa. 3TKM asropoM 6bIJIO yCTaHOBJteHO pacTIpoCTpaHeID1e nJIe'łeHOrHX, KOpaJIJIOB, KPHHOH,n;eH, neJIeqHno,n;, PbW ił OCTpaKO~. KaMeHHoyrOJIbHb1e 06pa30BaHJ18.; no .f.[. qapHoqKoMy, ripe,n;CTaBJIElHbI BpaCCMaTPJllBaeMOH 6ypOBOH CKBaJKmre, rJIaBHbIM 06pa30M, cepblMH nJIOTHbIMn M nepeKpMCTaJIJIM30Ba.HHbl'MJ!, mror,n;a nceB,n;O-OOJIHTOBbIMH .H3BecTH8.KaMJ1 C ·· nepex()~8MK 'K MepreJI8.M .
.H rrpoCJIOHKaMJ1 MepreJIHCThIx, rJIHHMC'l'bIX CJIaHI:\eB, aJte6aCTpOiB .H ,n;OJIOMH'1'OB.
ABTOPbI HaCTOffiI:\eH pa60TbI H:3rOTOBH'JIH CBblwe. 20 WJI~OB H BbIllOJIHHJIH ile, CKOJIbKO XJfMWiecKlHX aHaJIK30B nopo,n;; Ha OCHOBaHMH. KOTOpbIX6bIJIO YCTaHOOJIeHO,
"'1'1'0 KPOMe 'lHCThIx K3BeCTH8.KOB pacrrpocTpaHMeHbl MHOrO'lHCJIeHHbIe ~OJIOMHTH3Jq>O
EaHHbIe H3BElC'l:H.HKH H ,!\OJIOMMTbI. Ha'llWa8. c· rJIy6MHbI OKOJIO 1900,00 JI. K no,n;I>WBe
.H3y'łaeMoH CBH'rbt,· Bbxwe 'łMCTblX K3BecTH8.KOB, rrpeo6JIa,n;aIOT, n() BCeH BepoJITHoCTM, .
Aono~HpoBaHHble nopo,n;bI.
,ZI;06bITa8. H3 KepHa MaKPOct>aYHa pacnPocTPaHeHa, B OCHOBHOM, B ·nJIOTHbIX nepeKpHCTaJiM30BaHHhIX H3BeCTHH:KaX lI: .npe,n;CTaBJIeHa, Hap~y C Hoorrpe,n;eJIHM,OH 60JIee TO'iHo · cPaYHOH n.rre'łeBOI'HX H neJIeqHnO~, I:\eCpaJIO'IlO,n; H KOpaJIJIOB, O'Ilpe,n;eJIH.Mbre nJIeqeHorHe ·(Linoproductus ci. corrugatus, Reticularia elliptica, Eumetria sp.,
Dielasma sacculus, DieZa·s ma sp., Athyris sp.; Athyris puschiana, · Seminula (?) stru-niensis),neJIeqHno,n;bt (SanguinoZites sp., Posidonia sp.); I:\ecPaJIOnO,n;bI (PostgZatzieZZa '
, sp., Imitoceras ci. ~nterm.edium) li: KopaJIJIbI (Syringopora ramuZosa).
lib MHKpDcl>aYHbI6i.IJI0 yCTaHOBJIeHO, KPOMe OCTpaKO,l{, npHCYTCTBHe cPopaMJ1HH4>ep .M pa,n;MOJtm>HH li: TO· B MHTepB8..naX, B KOTQpbIXOHa He Ha6JIIO,n;aJIaC!. .f.[. qapa:oqKMM (1956) . .
Ha OCHOBaHMH onpe~eJIea:HH PostgZatzieZZa sp., Imitoceras ci. intermedium M Seminula (?) struniensis pacnpOCTPaHeHHbJX Ha rJIy6HHe 2099,90 + 2106,:70 JI., npe~~
JIaraeTC8., '' lT0 , rpaHHqa~eBOH-K8p6óH npoxo~H'T B6JIH3M STOro MHTepBaJIa Mo 'łTO
:STa rpaHJ1qa, no BceH Bep08.THOCTK, ~eHTa:iJ;MoHHoro xapaKTepa. B CB8.3M C STMM
MOlIĘHOCTb KaMeHHOyroJIbHbIX 06Pa3OBaHKH nO,n;BepJIaCb 6bI COKpaII:\eID1IO c 495 JI. 1!.0
.OKOJI'o 370 JI., npH'łeM BepXH'e,n;eBOHcrme nopo,n;bf. npeBhIWaJIH 6bI. 100 .M MOIqHOCTH. He-
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IIepe)ll:eII\e'fU1:SI rpaHI1~I Kap6oH-~eBOH IIO~TBepJK~aeTCSI TaIOKe Ml1KP0'"
cPaymm, TaK KaK Ha rJIy6l1He 2193,30 + 2199,50 JI. HaH~eHbI oCTpaKo~bISemilukiella
indicens, M3BecTHble M3 cpe~er~ ~eBOHa. IIPOCJIOHKJ1 aJIe6aCTpoB, IIOSIBJIHIOII\l1ecsl
_cormlCHO H. "iapHoIl;KoMY, YJKe Ha rJIy6mme 2178,40 oM OTHOcI1JII1Cb ' 6bI y:m'e K EiepxHeMy ~eBOHY, CJIe~OBaTeJIbHO B 3TOM Hpyce cYII\eCTBOBaJIa · 6bI B OKPecTHOCTHX 3aJryqH 1 IIpi:IDpe1KHaH ~ JIaryaHaH ce~eHTaIJ;HH,KoTOPYIO C. "iapHeIl;KH H C. KBHTKOBCKH (1961) OTHOCHJIH K' HH3aM Kap6oHa.
B KaMeHHoyrOJIbHoH' CBHTe, T.e. BbIllIerJIy6HHbz oKOJIO 2100,00 oM B CaMOM HHJKHeM ee 'iaCTH, paCIIpOCTpaHeHaAthyris puschiana, KOl'OpaH 6bIJIa 6bZ e~mICTBeHHbIM
KPHTep~eM cYII\eCTBOBaHHH TYPHeHCKHX OTJIOJKeHI1H, 'iTO He IIO~TBepJK~aeTCH -.;{eTKO
. MllKpexpaYHofl:,. COrJIaCHO KOTOpOfl: ~OrJIy6HHbI 1753,00 + 2057,00.AI. pacrrpoCTI>aHeHbI
BJ13eHCKHe IIOPo~bi (npHcyTCTBYlOT 'cPOPaMHHH<pePbI Endothyra crassa, E. globulus,
E. bradyi, Br~dyina spherica .H OCTpaKO~hl Cavellina forschii, Knightia tulensis,
Carbonita protracta, Paraparchites . porrectus, Glyptopleura ' plicatula, JonesiniL fastigiat,a). CJIe~YeTrrpe~II?JIaraT'b, .'iTO Typaefl:cKHe OTJIOJKeHHH xapaKTepH3YlOTCSI

3.n;eCb He6OJIbIIIOH MOII\HOCTblO.
TaK B MaKpo- KaK H MHKPocPayae He HaM,D;eHbI cPOPMbI rOBopHIIJ;He B IIOJIb3Y
CYlIl;ecTBOBaHHH BepxHeBH3efl:cKHx OTJIOJKeHHHB 3aJIY'iH 1,'iTO IIo.n;TsepJK~aJIO 6bI
B3rJISIW>I C. "iapHeIl;Koro H C, KBHTKOBCKOro (1961) OTHOCHTeJIbHO <W<:YTCTBHIJ 06pa- .
30BaHHH 3TOl'O no.n;'bHpyca B :i13Y'iaeMofl: 6YPOBOH CKBaJKJ1'HHe~ B 3aKJIlO'ieHHH cJIe.n;yeT
OTMeHHTb, 'iTO HHJKHeKaMeHHoyrOJIHbIe oopa30BaHHH' 3TOfl: . CKBaJKHHbI rrpe~CTaBJIeHbI
"IIopo.n;aMH,. KOTOPble MOJKHO i:rOJIHOCTblO OTHeCTH ' {IIOMHMO rJIHHHCTbIX rrpOCJIofl:Kos)
K cPa~ .yrOJlbHOrO H3BeCTHSlKa.
i ·

Halina ZAKOWA, Eugeniusz GLOWACKI, Henryk JURKIEWICZ
RESULTS OF RECONSIDERATlION OF THE' CARlBONIFiEROUS SERIES
FROM BORE-HOLE ZALUCZE 1

Sum m a r y
Bore-hole Za~ucze 1, situated south of theSwiE:ty Krzyz Mountains and sunk
in 1948-1950, is the first deep drilling .to discover the Lower Carboniferous in the
·substratum of the foreland of the Middle Carpathians. Although J. czarnocki (I95t6}
described the lithological profile of the series found at tlie depth. from 1734.40 to
2229.40 m. assigning it to the Lower :Carboniferous, up to now its fauna has not been
identified. This author determined .here 'the" occurrerice~f brachiopods, corals.
crinoids, pelecypods, fishes and ostracods. According to J.Czarnocki, the Carboni-'
ferous ·1s represented in the discussed bore-hole mainly by grey· limestones,compact
and recrystallized; at times pseudo-oolitic, with transitions to marls, and containing
in,tercalations of 'marly or clayey shales, alabasters and dolomites.
The, authors of the present 'paper .carried out more than 20 thin sections, as
well as several chemical anal;yses of these rocks; these investigations· show that,
besides pure limestones, dolomitic limestones ' and dolomites OCcur. · amply ·too.
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It seems probable that, beginning w.ith some 1900 m. depth, in the direction towards .

the bottom of the discussed series dolomitic rocks prevail over pure limestones.
The macrofauna collected from the qore-hole occurs mainly dn the compact
recrystallized limestones and 'is represented. - aside of non-identifiable brachiopods
and pelecypods, clymenia and corals - by the identifiable. brachiopods Linoproductus cf. corrugatus, Reticularia eUiptica, Eumetria sp., Dielasma sacculus, .
. Dielasma sp., Athyris sp., Athyris puschiana, Seminula (1) struniensis, the pelecypods.
Sanguinolites sp., Posidonia sp., · the cephalopods Postglatziella sp.,Imitoceras cf.
intermedium, and the coral Syringopora ramulosa.
.
I
As regards the microfauna found the authors determined, besides ostracods.
"the presence of foraminifets and radiolaria, observing them in sections in .which
J. Czarnocki (1956) failed to notice them.
On the basis of the identification of Postglatziella sp., Imitoceras cf. intermedium and Seminula. (1) struniensis, occurring at the depth of 2099.90+2-10,6.70 m .•
ihe authors believe the bound;,uy between Devonian imd ·Carboniferous to extend
near the interval mentioned and this boundary to be most probably of a sedimentary character. On this assumption the thickness of the Carboniferous would
decrease from 4!95 m. to about 370 m., with the Upper pevonian exceeding the
thickness of 100 m. The n~cessity of ' thus movirig the Carboniferous - Devonian
'b oundary is also corroborated by microfauna identifications, since at the. depth
. of 12J19~·.30 m. -+- 211919,.'50 m" ostracods SemilukieZZa indice·ns were found, known fro~
the Middle Devonian. Alabaster intercalations appearing, accordi~g to J. Czarnocki.
already at 2,1 78.40 rn.·depth) would then have to be assigned to the Upper bevonian;
consequently, in this stage there existed in the Zalucze 1 region a littoral and
lagoonal sedimentation whlch S. Czarniecki ' and S. Kwiatkowski (11916'1) assigned
to the lowermost Carboniferou&.
. In the Carboniferous series, i.e. above depth ±2100.00 m., in the lowest bottom
strata, AthYTis puschiana was dis.c pvered; this finding would be. the only one
'indicating the presence of Tournaisi:an s,ediments. This, however, is not clearly .
collaborated by the identified microfauna according to which, at the depth from '
17.53.0 m. to 2057.•00 m., Visean sediments are supposed to occur (in 'view of the
presence there of the foraminifers Endothyra crassa, E: globulus, E. bradyi, Bradyina
spherica, and the ostracods Cavellina forschii; Knightia tulensis, Carbonita protracta. ·
Paraparchi,tes ' porrectus, Glyptopleura plicatula, Jonesina fastifliata). It may be
assumed that here the thickness of the Tournaisian is but small. Neither the
macro- nor the microfauna supplies proof of the o.c currence of the Upper Visean
in bore-hole 'Zal~cze 1, - a fact · concurrent with the concepti~n put forth by
S. CzarnieCki and S. Kwiatkowski (1961) as regards the absence of this substage
in the bore-hole under discuS'Sion. FiIiallY,. it should be pointed olit that the I Lower
Carboniferous 'in this bore-hole is represented by . sedifi\ents ,w hich - notwithstanding their clayey intercall;ltions - ~hould completely be classified as ~ Kohlenkalk facies.
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TABLICA I
Fig. 1- a, b. Linoproductus cf. corrugatus (M c Coy)
.
.
a - uszkodzona muszla. widoczna od strony skorupki brzusznej
it - damaged test seen . from side.. of ventral valve ·
b - ta sama muszla widoczna z boku; gl~boko§c · 1906,80+1913,60m; pow. 2 X
b . -c". identical test, lateral view; depth 1906.80+1913.60
2'

m.; x

Fig. 2 a, b. Dielasma sacculus (M art.)
a - muszla widoczna od strony skorupki grzbietowej
a - test . .seen from side of dorsal
valve
.
b - ta sama . musZla widoczn,a od str~ny skorupki brzusznej; gl~bokos(: ·
1763,00+1768,00 m; pow. 2 X
b - identical test seen from side of ventral valve; depth 1763.00+1768.00 m.;
X2
·
.
Fig 3 a, b. Reticularia .elliptica (P hill.)
a - skorupka brzuszna uszkodzona w cz~§ci przedniej
a - ventral valve· damaged in anterior part
b ~ niekompletna muszla widoczna od strony skorupki grzbietowej; gl~
boko§(: 2051,20+2057,00 in; pow. 2 X
b - incomplete test seen from side of dorsal- valve; depth 2051-.20+2057.00 m.;

X2
TABLICA

n

:Fig. 1. Syringopora ramulosa G 0 I d f.
Powierzchnia polerowana; gl~boko§(: 2051,20+2057,00 m; pow. 2 X
Polished surface; depth 2051.20+2057.00 ni.; X 2
Fig. 2. Eumetria sp.
.
Uszkodzona skorupka brzuszna; gl~bokos(: 1763,00+1768,00 m; pow. 2 X ·
Damaged ventral valve; depth 1763.00+1768.00 m .; X 2
Fig. 3. Athyris puschiana (Ve r n.)
Muszla widoczna od strony skorupki b~zusznej; gl~boko§(: 205-1,20+2057,00 m;
pow. 2 X
.
Test seen from side of ventral valve; depth ·205i.20+2057.00 m.; X 2
Fig. 4. Seminula · (?) struniensis D eh.
Muszla widoczna od strony skorupki brzusznej; gl~bokos(: 2099,90+2106,70 m;
pow. 2 X
.
__
_
Test seen from side of .ventral valve; depth 2099.90+'2100.70 m.; X 2
Fig. 5. Reticularia .elliptica .(p hill.) ...
Muszla widoczna od strony skorupki brzusznej ; gl~bokos(: 2015,00+2023,00 m;
pow. 2 X
.
Test seen from side of ventral valve; depth 2015.00+2023.00 m.; X 2

Fig. 6. Dielasma Sp.
Uszkodzona muszla widoczna od strony skorupki brzusznej; glE:bokosc
2015,00+2023,00 m; pow. 2 X
Damaged test seen from side of ventral valve; depth 2015.00+2023.00 m .; X 2
Fig. 7. Imitoceras cf. intermedium S chi n d.
Muszla widoczna od strony skorupki brzusznej; glE:boko.i:c 2099,90+2106,70 m;
pow. 2 X
Test seen from side of ventral valve; depth 2099.90+2106.70 m .; X 2

TABLICA III
Fig. 1. SansabeZla sp.
GlE:bokoRC 1753,00+1756,00 m; pow. 47 X
Depth 1753.00+1756.00 m.; X 47
Fig. 2. Cavellina forschii p ' 0 s n e r
GlE:bokosc 1753,00+1756,00 m; pow. 55 X
Depth 1753,0P+1756.00 m.; X 55
Fig. 3. U chtovia sp.
GlE:bokosc 2193,30+2199,50 m; pow. 30 X
Depth 2193.30+2199.50 m ,; X 30
Fig. 4. Glyptopleura cf. protvae Z ani n a
GlE:bo!:tosc 1753,00+1756,00; pow. 47 X
Depth 1753.00+1756.00 m.; X 47
Fig. 5. Aparchites Sp.
Gl~bokosc 1753,00+1756,00 m; pow. 47 X
Depth 1753.00+1756.00 m.; X 47
Fig. 6. Semilukiella indicens Z asp.
Gl~bokosc 2193,30+2199,50 m; pow. 32 X
Depth 2193.30+2199.50 m.; X 32

TABLICA IV
Fig. 1. Wapieti skrYtokrystaliczny z fragmentami skorupek mal:ioraczk6w, gl~bokosc
1753,00+1756,00 m; nikole r6wnolegle, pow. 75 X
Cryptocrystalline limestone with fragments of ostracod ' valves; depth
1753.00+1756.00 m.; parallel nicols, X 75
Fig. 2. Wapieti cZE:sciowo zdolomityzowany z naszlifowan~ skorupk~ Bradyina sp.;
gl~bokosc 10906,30+1913,60 m; nikole r6wnolegle, pow. 75 X
Limestone partly dolomitized with polished valve of Bradyina sp; depth
1906.30+1913.60 m.; parallel nicols, X 75

TABLICA V
Fig. 1. Dolomit drobnokrystaliczny; glE:bokosc 1973,00+1980,50 m; nikole skrzy:io-

wane, pow. 75 X
M icrocrystalline dolomite; depth 1973.00+1980.50 m.; crossed nicols. X 75

Fig. 2. Wapien 0 struktur~e .skryto- do drobnokrystalicznej z Endotyra bradyi
M i k h a i I 0 v i radiolariami; glE:bokosc 1998,80+2002,60 m; nikole r6wnolegle, pow. 75 X
Limestone of crypto- to microcrystalline texture, with Endotyra bradyi
M i k h ail 0 v and radiolaria; depth 1998.80+2002.60 m.; parallel nicols, X 75
TABLICA VI
Fig. 1. Wapien skrytokrystaliczny, miejscami zapiaszczony; gl~bokosc 2211,30+
+2216,50 m; nikole r6wnolegle, pow. 75 X
Cryptocrystalline limestone, locally sandy; depth 2211.30+:<2'16.50 m.; parallel
nicols, X 75
Fig. 2. Wapien dolomityczny 0 strukturze skryto- do mikrokrystalicznej; gl~bokosc
2220,00+2225,00 m; nikole r6wnolegle, pow. 75 X
Dolomitic limestone of crypto- to microcrystalline texture; depth 2220.00+
+2225.00 m.; parallel nicols, X 75

TABLICA 1

Kwart. geol., nr 2, 1963 r .

Fig. 2 a

Fig.2b

Fig. 1 a

Fig. 3 a

Fig. 1 b
Hallna zAKOW A, Eugenlusz GLOW A>CIC . Henryk JURKIEWICZ skleJ z Zaluczy 1

Fig. 3 b
W ynlkl rewlzJl serli karboIi.-

Kwart . gee!., nr 2, 1963 r .

TABLICA II

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 5

Fig. 3

Fig. 6

HaUna ZAKOW A, Eugenlus2 GLOW ACKI. Henryk JURKIEWIOZ skleJ z Zaluczy 1

Fig. 4

Fig. 7
Wynlkl rewlzJl ser11 karben-

Kwart. geol., nr 2, 1963 r .

HaUna zAKOW A, Eugenlusz GLOW ACKI , Henryk JURKIEWICZ skleJ z Zaluczy 1

T A>BLICA III

Wynlkl rewlzJl serl1 karbon-

Kwart. geo!. , nr 2, 1963 r.

TABLICA IV

Fig. 1

Fig. 2

HaUna zAKOWA, Eugenlu5Z GLOWACKI, H enryk JURKfEWIGZ skleJ z Zaluczy 1

Wynlkl rewizJl serH karboIi-

Kwart. geol., nr 2, 1963 r .

TABLICA V

Fig. 1

Fig. 2

Ha:lIna ZAKOWA, ErugenluSlZ Qi,OWAC Kr, Henryk JURKIEWICZ skleJ z Zaluczy 1

Wynlkl rew lzJl ser11 karboil.-

Kwart . geol. , nr 2, 1963 r .

TABLICA VI

Fig. 1
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Fig. 2

Hallna zAKOWA. EugeniuS2 GLOWACKI. H enr)' k JURKIEWICZ skiej z Zaluczy 1

W y niki rewizJi serii kar b on·

