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W

okólicy Szymbarku Ruskiego
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W sezonie letnim 1957 i jesi,enią 1959 i 1960 rO'ku prOlWald,zonoz ramienia Instytutu Geologicznego hadani~ geologiczne !w obrębie płaszczo;..
winy magurskiej między Ropą i Szymba:rkiem w Iramaoh kartograficznych
.pracwykończenio.wych ark. GOrlic,e. Calłość oprarowy1wanego terenu
została: Slkarlowańa przeglądowo przez H. świidZińskiego; k'tóry swoje
8pOStrzeżeniaz tego terenu opublikował w dwóqhpracach(1934, 1953),
ponadto część terenu zos1;a,ła skartowana i opublikowana przez H. KozikowSkiego (1956).
.
.
W ustaleniu stratygrafii badanego terenu oparłem się głównie na
następstwi.e wa.rstJw, mikrofaunie oraz na praCBlOh dotyczących straty:'"
grB!fii serii ma;gurskiej IW ś:rodkowyc:h Karpatach, a IW szczególności: 'n a
pracy H. Swidzińskiego i (1946) i H.K'ożikowskiego 1(1956).
STRATYGRAFIA
WARSTWY INOCERAMOWE
Składają się głównie ' z cienko- i 'średnioławico:wych, poipi,elatych .sk~
rupowo. iub. kostkowo się łupiących piaskowców wapnistych, przeklłada
nych zielonymi, ciemnopOpielatymi .i stalowymi łupkanU. Jako wiklładki
wśród .tak:rwyiks7Jtał'oonego kompleksll: występują ' grubo-- i · średnio1a:wi
corwe, gruboZiarniSte IUJb zlepieńcolwate piasko.wce ·z czerwonym ·biotyte!m (rubelan), ska!l.eni,em i glaukonitem oraz maTlgle syderytyczne imar~
gle fukoddowe. Dobry, ' nieza'burzony profil górnej ,części warstW
inocerilmowych można obserwować w następnym po potoku Szklarki,
lewym dopływie Ropy (fig. 3, potok "aU).
Spośród odmian facjalnych warstw inoceramowych dwie zas',łu.gują
na specjalną uwagę. Pierwsza z nich jest dobrze . odsłonięta w lewej
dU/żej o:dnodze potoku Rzenueniówka. Jest to regUJlarny przekładaniec
denko-. i średniolłaiwioowyclh, . droIbno!ziarnist)1lch piaskowców z grubo:'łupiącymi siff ciemno-popielatymi i . zielonymi wapnistymi łupkami.
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:(piaskowce są kostkowe i płytowe. Niekiedy daje się w nic'h o'bseTIW()IW'ać
fr,a ikcjonalne uwa;rstwienie. W taki,ch. przypadkach w · dolnej części
ławicy oprócz rowarcu i muskowiItu mo:ŻIla :zaobserrWOłwać czel'lWonybio..
tyrt;. Oprócz. piaslkoWlc6w płytowych, jako pojedyncze . IWik'ładkiwystępują
gr.uboła'W'1cowe żwirowce illaste, zwykle przepełnione wyzej ; wymienio- .
nym biotytem i uqamkami' zielOillYc'h Łupków. Całość, na piet'Wszy rzut
oka, .jest troo'hę podobna do . eoceńskich IWarstlw 'hieroglifowych, 00
stwierdził juz H. Kozikowski (1956) opisując te warstwy w okolicy potoku
Bielańskiego,
lpIOłudnie od Gorlic. Autor tten UWaża, że tworzą one
tam ją(trową pamę elementu antyklina'lnego, iZbUJdowanego z typowych
wanstw inoceramowych. Profil Rzernieniówki również daje podstawy do
twierdzenia, ze warstwy te są niżIszym oddżi.a3:em iWarstw:inoceramowych. Nie wiadomo natomiast, czy tworzą one ty1.klo,wklładkęlW1Śród
typowych warstw inoceramowych, :czy tez pOd nimi na:leźy się juIŻ
spodZiewać niźszych ogniw kredy magurskiej :(piaskOiWcówze Sz,czawmy
i pstrych łuPków ikTedo.wy,c'h).
. Drugą odmianę facjamą iWaTStlw inoceramowych opisał w Toku 1946
H. Ś.widŻiński 'z północnych stoków Maślanej Góry. Została oria potraik.towana jako w.anstwy przejściowe,odty:powydh 'Walrstw inoceramowych
00 eoceńskich pstrych łupków. Seria ta na północnychsiokach Ma~ej
Góry !liczyokolo 20o.m miąŹSzo5ci. Skł~ją się rianią gruboł.awicowe .
piaskOlWcemilrowe, przekładane' cienkimi wkiładk.ain.i :zielOillYch łwpków.
·Na podStaJwie znalezionych tutaj inoceramów ' H . . Świdziński zaliczyq je
jeSZlcze dOi ikl"edy.Nabadanym te~enie podobnie TOiZWinięte rwamtwy
. prz,ejściQiwe spotkałem jedynie w dw6ch profi'la,ch: IW górnym biegu
potoku Wyskitniarum ora;z W źle odSłoniętej prawej odnodze pottIOku
Cisawego 'w Gródku. Oprócz gruboławicowych, twardych piaskowców
mikowych występują tutaj zółtawo wietrzejące, gruboziarniste piaskowce
ska.leniowe. Przypominają one niektóre odmiany piaSkowoow z Multn€igo
w Karpatach Zachodnicll
Sikora, K. Zytko, 1956, 1960). Chaxakterystyczne jest, ze warstw pmejściowych brak jest ca'łkowicie na połUdnio
iWy'ch stokach Maślanej Góry, gdzie typowe warstwy inoceramowe przechodzą wprost . w .pstn-e łupki eoCeńSkie. strefa przejściowa jest · bardzo
cienka, liczy ,OOwiem tylko 5 m miąższości. Woibrębie typowych warstw
inocera!Iilowych pojawiają się tUJtaj cienkie IWkładki czerwonych łupków;
ponad stxefą pT'zejLśJciową przychodzi juz zwarty kompleks pstTych łup.
'k6w. Jest hardzo pT'aw:dopodobhe, że najiwyższaczęść warstw inocera~
.iWy,c h jest :boczniez.astępowana przez warstwy przejściowe. Mią'źsmść
wa.rsjjw 'inoceramowych jest trudna . ldoo.kreślenia.Wynosi ona jedna!kźe
nie mniej niż 300 m. ,
.
' .
'.
Z warstw inoceramowych i przejściowych pobrano kilkanaście pró:,bek na ' mikrofaunę, opracowała je J. Blaicher. Występujące tutaj aglu- .
tynujące .~ otwo~cowe, wskazują na interwal wiekowy senon..;, '
-paleocen.
'
.
"'.
Na swżególną :uwagę zasługuje próbka nr 182, pobrana 'z niższych
partii watr'stw inoceramowych (typ hieroglifowy), ' z dewej odnogi pOItoku
Rzemieniówka, 130 mrpoJWyżej kQintaktu :z warrstwami lriOŚIlieńskimi,
'które' ukazują si~ w riieduzym oknie tektonicznym. IPTóbka ta.obok fo~m
"' a'glutyIlJUjącychzawiera takze mikrofaunę ' wapienną IW liczbie 'kilku'. 'dziesięmuQika'zów. 'Występują tutaj: Globotruncana arca C ushman,
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Globotruncana ventricosa W h i t e, Globotruncana cf. lapparenti tri-carinata Q u e r e a u, Globotruncana (indef.),Praeglobotruncana sp.
Według J. Blaicher mikrofauna ta wskazuje na wiek santon kampan.
IP onadto W niższychpartiaoh lWa'I'Sitw in.oceramowych (warstwy inoceramowe typoWe) ' !badanego t.erenu 'znaleziono dwa inoceramy, Iktóre
.oznaczył F. Mitura (1960). Pierwszy z nich ,znalezio.ny został IW Oidkryrwce
na dolnej powierzchni . cienkoławicowego, skorupowego piaskowca. OdkTy'wka ta ZIlIajduje się w korycie potoku Kustra, 70 im iW górę potoku
od mostu na gościńcu Gorlice - Gry'b6w:. Inoceram jest :zach:otwany
w ,p ostaci dużego fragmentu skorupy na'leią'cej .do ,g atunku Inoceramus
lhigua G i d f.Wedlług F. Miltury zasięg wiekowy tego ga'tunku obejmuJe górny santon, a ściślej jego najwyŻiS'zą ,część, gdyż odpOłWiada., on
. poziomowi Marsupites .testudinarius. .
.
.
Drugi okaz zna[ezirolo '(oluźno) również w potoiku Kustra, olkoło 450 m
powyżej ujścia Cheiłmówki. J~ to ośródka zewnętrznej strony skorupy
:gatun!ku Inoceramus mulleri IP e t r a s c h e k 1906. Gatunek ten,
. weidfug, F~ Mitury, występuje w ,g órnym santonie.
PSTRE ŁUPKI I .PIASKOW1CE CIĘZKOWICKIE

. Na wa'l'IStwach inoceramorwych, jak już wspomniano, 1eżą pstre łupki.
to i1aIS'tełupki bal"iwy czerwOillej i ziellonej. Na badanym terenie
dadzą się wy1dzielić dwa poziomy pstrych qu~ów: pstre', łupki doilIle
i pstre łupki ,g órne, -Przedzielone komPleksem .gr.uOOła(wicowycll, grubo- "
żiarn:istych piaSkowców i zlepieńców cięż.kowicikichzwkłarlkaIni czer,wonych ,i zielony,ch łupków;, '
..
, '
Stosunkowo dobry przekrój pstrej serii daje prawy brzeg rzeki nopy,
poniżej ujścia potoku Szklarskiego w Szymbarku. Przekrój ten został
dokładn~e opisany przez H. KozikoWSlriego (1956). Jesreze :l epszy ,przeJkrój pstrych łupków i piaskorwcówciężkowiakich daje potok "a". PiaskOlWlCe ci~koi\Vickie tutaj występujące zootaay rw pracy H. KOo.zi!kow- .
skiego '(op. cit.) niewłaścilWie.zinterpretowane jako piaSkowce magurskie.
W przeikrojutym nad warstwami inoceramowyrrni leży (geologicznie,
;gdyż seria jest OOw!róoona) 30 m pstrych łUj)ków z, iWldadkami kostkowych piaSkowców hierogHfOowy,ch i szkliStych, glaukooitOlwych piaskow:ców. Wyżej zalegają gTubdła.Wicowe ,p iaskowce iilepieńoe,przekładane
zielonymi i ezerwonymi ił:upkami (najogrubsza \Wkładka samY1ch czerwonyCh łupków mieI"zy 5m). Gru'b sze pakiety łuplrowe zawierają zwyk!1e
kostkowo łupiące się hieroglifowe piaskowce. Grani,ca między dolnymi
:pstrymi~upkamia kompleksem piaskowców i zlepieńców ciężkowi<;kich
'h ie jest Ostra. iPOowyżej 30 m paikietu pStrych łupków zaczynają się pojaWiać grube ~wke piaskowoow i 'zlepieńców, których ilość ,stale się
'ZWiększa, ,g dy :posuwamy się 'W kierunku do młodszych warstw. GruboU1.'wiJC<?,we piaskowce i zlepieńce wykazują :zWykle dOść wyraźne frakcjonalneurwaTstWienie. Główne !Składniiki minera:1neto kwaTc, mu:skó'wilt,
glaUkoni't i ~ałeń. rw ·zlepieńcach OoprÓocz tych składwów występują
egzotyki, na które sk'łaidają się fragmenty twardych, zielonych łupków
ilastych, fillitów, granitów, gnejSÓW Oorai wapieni '
.
. .
.
N'a.Ie:źy tuJta:j wspomnieć Q dwóch, specyfkzny:ch utworach. , Pier,w.szy ~ to . IWY"stępujące w ogniwie piaskowca " ciężlrow:k'kiego 'cienkie
Są
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,Fig. 1. Szkic .geolQgiczny okQlic Szymbarku Ruskiego
Geological sketch of the Szymbark Ruski area
I - utwory ' jadnoiltkl śląskIej; II - utWory jednostki okIennej; Jin, - utwory' jednostkimagurskIej; ,l - warstWy magurIIk1e; 2 - margle z globIgerynami, 1 ~upkl poclmagurskIe; ,
3 -'- pstre łupkI; 4 ,- pIaskowce c1ę:!:kowlokle; 5 - warstwY ' przejścIowe; 6 - warstwY '
~oceramowe;, 7 ..,.... l1rua n~I,ęcIa płaszczowiny magursk1ej; ..8 - graruca między war~·
stwam1; 9 - uskokI; 10- osuw1ska; ' 11 - stożkI
.
I - tor.matlons ot tbe B1!.esian unIt. El - tormatioiJs ot the window unit. 1Il1 - fori.·
matIons ot the Ma.gura unit: 1 - Magum. beds; 2, - lIlIIirls with Globigertns. and Su~ ,
magura shales; 3 - varIega.ted shales; 4 - CIężkowice sandstones;5 - trans1tIon beds;
6 - InocemIli.Lan be<b!; 7 - line. ot overfoLd ot tbie M~ra ntLpp6; 8 - boUIJ.<la.ries
between beds; 9 - faulta; 10 - landslldeS; 11 - alluvIiiJ. oones

z

ławice bre!kcjiintrafornuicyjnych, skła.dają~cihs:i.ę
okruchów iCze:rwO"nych i :zielonych ilastych" ,łupków, ,takkh samych, jakie występują po,między posz,czególnymi '~wjcami piaskowców izlepieńc6w, oraz kwarcu.
Drugim charakterystycznym elementem oPisywanego ogniJwa są śred~
mo-. igrwbołśJwioowe, o cukrOlWatym pokroju, laminowane, szaro-zi,elon....·
kaw e; !g laukonitowe pia:skiWce. Cukrowaty ,pokrój i łaminacja są cechami
. najbardziej rzucającymi się 'W oczy, co pozwala uZyWać je Jako wskaź~
nik przyil.ależności warstw do ogniwa piaskowca ciężko:wiekiego 1~'
.
1
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Niektóre dE\Pieńoowa.te odm1aiJly p\eslrowoow III&g1ll"I3ilt lIIl
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" 60 metrów riad stropem d()lnych pstry,ch łupków ro,zwija się 2.5-me":
_irowy kompleks grubołatWicowy;ch, średnioziarnistych, jasno,zielonych
. piaskowców, przepe'łnionych drobnym glaukonitem. JeSt to kompleks:
p:t:awie czysto piaskowcowy. Obs_e r,wujemy 'tutaj .tylko. rzadlde wkładki"'
zielonych ilastych łupków (brak jest tutaj zupełnie łup~ów czerwonych).
'Wyżej opisane piaskowce zaznaczają się w morfologii. W opisywanym
profilu utworzył się na -nich kilkumetrowy wodospad. 'W arstwy rozwinięte
powyżej tego kompleksu' piaskowcowego są tak samo rozwinięte jak warstwy poriiżej nich.
'
,
Gxanica pomiędzy piaskowc,ero ciężkowickilfn a górnymi pstrymi
lupkami nie jest ostra i pojedyncze lawlce piaskowców i zlepieńców
""wędrują" dość wysolro IW górę ;w obrębie -górn)1lch . pstrych łupkóW.
W przekroju po,toiku "a" nie iwidać z przyczyn tektonkzny;ch 'ooJłego
jmitfHu .górnych pst'rych łupków, t.ak że niżej _podany opis jest reko.n.strukcją z ikilkU: pro.fili.
"
Górne pstre łupki mało różnią się pod względem Urologicznym od
-do.lnych pstrych łupków. Jedyną poważniejszą różnicą jest występowa
mekillkUJd:zie.sięciometro.wych pakietów zielonydh ' łupkóW, przek9:adanych
kostkowo łupi,ącymiSię,hieroglifówymi piaskowcami. Są to. pierwsze 00, dźwięki facji hieroglifowej, która dalej ku południowi wypiera całkowicie górne pstre łupki.
,
Miąmzość pstrych łupków i piaSko.wCÓW ciężkowick~~h ,wynosi około.
270 m (jest to ocena zbliżona do oceny H. Kozikowskiego, który podaje
miązszość "pstrego eocenu" w tym rejonie pa 200-;-.350 metrów); z czego
1 na .doJ.ne pstre' łupki przypada 30m, na piaS'kowce ociężlkowickie o.koło
140m, :zatŚnagÓTne pstre łupki około. 100m. Sądząc z po:łożenia piaskowców ,ciężkowkkich wproff1u ' Utolo.giczno-'straty,graficznym powinny
one reprezentować głównie eocen dolny. Nie jest jednakże wykluczone,
:że ich stropowe partie reprezentują najniższą część środko.wego eocenu.
Po.twierdzają to badania mikrofauniStyczne przepro.wadzone przez
..T. -Blaio'her.
..
.
.'Z serii pstrej wżięto kilkanaścieprobek do badań mikrofaunistyoz~ycll. Próbki z pstryoh łupk6w dolnych wykazały mikrofaunę dOlIno€OCeńSką, ,z dolnej zaś części , górnych pstrych łupków --.- mikrofaunę
;śr<ldkowoe9ceńską. .
,
.
. W piaskowcach i zlepieńcach stwierdzono liczne numulity, po o.znaczeniu których prz,edsltarwione wnioski odnośnie do {Wieku poszczególnych
.' utwo.rów pstrej serii w akolicy Szymbarku Ruskiego ,będą mogły zoStać
skdr)1lgowane.
'
WARSTWY MAGURSKIE

, Na ,b adanym obszar,ze spągrwarstw tilagw-skich jest wybitnie łupkO
że można go. byłolwydzielić jako. ospbne og;niwołupków pod:magurskich. W Szymbarku ,RUSkim w , potoku ;,b" (fig. 2) jest dobrze
odsłonięty kontakt międzypstTymiłu~i a Iwarstwami magurskimi.
'Wyglą'da on na,stępująco: OSltamle 7 In ogniwa pStryCh łupków stanowią
żielone i czeI'IWone,' frak,cjorialnie rwarstwOlWane mułowce z rwkładką
drobnoziarnistego piaslrowca i ci:en1dmi ,w'kładkimrl czarnych ila.sttych
łupków. Barwa czerwóna stopniowo zapika. Następne 9 m to zielonemu-:
Wy, tak
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łowce z wkładkami rud węglanowych żelaza z nalotami tlenkow man-

ganu. Po 5-metrowej przerwie oibseTwujemy na przestrzeni 5 metrów
ilaste, z dwiema wkładkami cienkoilarwioowy,ch, drobno-ZlarnISty,ch pIaskowoow skorupowych, powleczonych ,charakterystycznyz~elo~e nn.i:ło~ce

Fig. 2. Profil litologIczny serii
magurskiej w okolicy
Szymlbarku
.
Lithological profile ot"
the . Magura series in.
. the Szymbark Ruski
area
l; -niższa.
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1noceramowych; 2 - war~
lnooeramowe; 3 iP611re łupki dolne; 4 piaekowiec c1ę0kowicki; 5 iPStre łupki górne; 6-lup-·
ki. podml1ogurskie; 7 - wal'.etwy .ma.gursk1e: a - gru_.
boławicowe zlepieńce; b gruboławicowe
piaekowce.zlepieńcowate; c gnibo-.
. . ławicowe ' piaekowee· d piaskowce cienko- i śred':·
moła.wicowe,
skorupowe
1 .lrosbkowe; e łupki
Warstw inoceramowych; t . łupki warstw !PStryCh; g łupki
warstw magumkich
f łupki podmag'Ul'lJkie
.
11 lawer. part of t:he-'
lnoceramian beds; 2 lnocerainia.n ·beds; 3 -·
lower verlegliloted &hałes;
4 -Ciężkowice sandstones;5 - 'upper vartegate<t
&halas; . 6 Subma.glll'1\.
shales; 7 - 'M a.gura beds;
a , - thiekbedded conglo..,
merates; b - 1lh1okbedded
. coIiglomeratic . sandstones;
'c - tbickbedded sandstonas; d - thinbedded anet
·th1ckbedded
sandston.es.
crusted and. błocky; 'e ,Bbałee
of
inoceramian
beds; f -shales of var1egated beds; g - shales ot
the M&gura beds and ot
, tbe ' 8uibmagura. shales

mi nalotami tlenków manganu. Jako wkładki występują tutaj czarnewapniste łupki. Pojawiają się też po raz pierwszy wkładki zielonych.
wapnistych mułowców. Miąższość strefy; w której ·· występują wkładki
zielonych, wapnistyc.h mułowców, wynosi 6 m. W kompleksie tym,występuje jedna ' (20 om)wk!łaJCłka czarnego.; :f:rakcjona:ln:ie urwa!J:Sl;owiOlnego
mułowca. 'P akiet zie~onych; ilastych i marglistych mułowców został
wydzielony przez J. BIaicher i W. Sikorę (1963) jako ogniwo "margli
z .globigerinalIIli" (IW baroziej półnoCllY:ch słtru!kturach teiktonicznydh .. za~
. znacza się ono wyraźnie, pod w1Jględem litologicznym, jaiko .szarozielonkawe mal1'gIe piaszczyste). Następne 2 metry - to ·zi·elone mu~owc~
z wkładlkami llllułowcówczarQ.ych, nad., którymi 1,e zy warsltewka, (3 ,cm)
, ,
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dacytowo-aooezytowych tufów. ~:ad tpfami leży ki[kunastometrowy
kompleks ciemnopopielatych, czarnych i zielonych mułowców, ana nich
Po.jawia się pTeI'lWSza grubą ,l1awica fra:kcjona!lnie warstwowanego. pia,skawca glauikoniJtowego.
'
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Fig. 3. Szkic topograficzny okolic ISzymbarku
Topographical sketch of the Szymbark Ruskiarea
'l:t- m.1,e,lBoe 3Il8ILez1erua. mooerama w od.b'yIW'oe; Iz -, ~

1Jnooaooma (liuźn,O); G - rl:11ej1lllB POb.mal1a ~bkL
Z g1Iiobatlrn!(Dka.n .. m 1 '
, .
iI1. :.... sLte ~ę llD.o~ warle :1buml In 0I\lIt'cir0Ip; Ira - Silte
whlll'8 liniooel.1l\lIDla W800 fOlUind~; G - sl.tte ot 1IfIIDlIPiUDlg,
/lID8/1!f11l1enda.

tbe~afarma

W~ magurskie są ~ięte (W przeciwieństwie do terenów

położonych bardziejkupołudniOlWi) w facji piaskowcóWgłaukJOnitowych.
W niektórych ławicach piaskowoam-aguxskiego jest tak dużo :glaukonitu,

że IWydaje Się ·:on stanowić połowę , składu mineraUnego· skaay. Ławice
. piaskowców są ,g rube i poprzedzielane wkładkami ciemnopopielatych
łupków o :zmiennej ' lIni.ąższości. Dolna CZęśĆiWarstw magurskich ' (około300 m) . 2lawierawięcej wkŁadek łupko.wych niż ich górna część. Wkładki
iupk6w mogą Uczyć do 15m miąższości. Zwykle w takich wkiadkach
łupków spótyka się żółto w:ie1rzejące, denko- i 'śr,edn!ioła!wio()lwe, kostko,we
i skorupol\Ve, zbite, drobnoziarni$te piaskowce glaukonitowe. lPiaskowce
tego typu są jednytm z głównydh składnikóW' waxstw podmagurskich .
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Vi ·Karpatach zachodnich. J8.k:o. chaiakterysty:ciny ' ~ła:cin1kd.olnej · części
warstw magursikkh występują denkie wkładki czarnych, Hastyc'h łup
ków:, przypominających niektóre o-dJ;niany łupków imen:ililtowych.
W 'Zespole litologicznym warstw magursKich -należy' . jeSzcze' wymi~
nić liczne wkładki grtlboławicow~ch «do 2 m) :zfrepieńców skaleniowo-g.laulko.nitowych. Zlepieńce te bardzo przypominają zlepieńce z piaskow-

-ca

dężlrowickiego..

Maksymalna miąższOść warstw magurskich w tym o-bszarze wynosi
600m.
·
. '

kOiło.

KIERUNKI TRANSPORTU

Jest 'l'Z€'Cząniezmiernie 'charaktery5tyczną, że !tak utwory' !kredowe,
- jak i ut1wory paleogeńs!kiepowstały z materiału pochodzącego z północ
ohrzeżenia basenu._ Wszystkie wskaźnIki kierunków trallSipOrtu
(głównie hieroglify prądowe) wskazują na położenie źródła materiału na
północnym obrzeżeniu basenu mag1J.T!Skiego. Główny kierunek W' pia.skowcach warstw inoceramowycih - to kierunek oIkoło 70° z NE.
Piasko.wce ciężkawickie mają kierunekolko1o 120 0 z NiW. W. piaskow.cach maglirskich obserwuje s5.ę kierunki około 70° z
J.ak już by'ło

nego.

m.

;podkreślone, peWne <?dmiany piaskowców ciężkowickich są b~ po-

.dobne do niektórych odmian piaskowców magUl'Skich.W sąsiednim terenie H. świdziński (1946) gru'boławioowe piaskowce, . wys:tępującew:śród
warstw pstlrych, na!.Zywa piaSko.wcami typu m,agurskiego.. W tym przy'padku hiero.glifyprądOlWe dają bardzo dobre kryterium dla ro.zróżnienia .
tych dwóch ogniw. IPiaskolwce, które wyikazują transport z NW, należą
do piaSkowców cię:żkowickich, piaskowce zaś · z kierunkami ,t ransportu
:z NE na~eżą- do .warstw ma,gurskich.
..
Kierunek transportu ,w piaskowCach dężkowicldch :w okolicy Szym:barku jest inny. niż w zachodniej części płaszczowiny mag.urskiej, gdzie
"w Beskidzie Średnim, wpiaskorwcach ciężkowiJokiCh, przeważa kierunek
"Z NNE (M. Książkiewicz, 1958), a VI o.kolicacih Zywca z NE :ćW. 'Sikora,
X. Zytko., 1960). W atlasie" stratygraficzno-facjalnym poIlskich Kaxpat
:fliszowych piaskowce dężkowickie okdlic Szymbarku zostały przedsta"wione jako język piaszczysty, nie łączący się z piasJ.towcami cię7im
-\vi~imi VI zachodniej części płaszczowiny magurskiej. lNie jest jętdnak
'wykluczo,n a inna mO'2iliwość, .iIT!-iaoowicie ta, ze język piaszczysty Szym--ba:r~ułączyłsię .na · zachodzie przez strefę płaszcżowiny . ii:nagurskiej,
:która dzisiaj jest zerodo.wana (o!bBzar między południkami Bochni i 001'J'ic) z piaSkowcami dężkoM"iddmi. W tym wypadku mielibyśmy do. czynienia z dużym podwodnym stożkiem.
W warstwach magurskkh piaskowce w facji glau:kon~tOlWej mają
lrierunki trampo-l'tu '2:. NE, różnią się więczasadn:iczo . od kierunkó:w
tranSportu w piaskowcach magurskich w facji mikowej,
iktórych
występują kierunki z SE. Tak więc podział przeprowadwnyna poidsta-wie litolo.gii .zgadza się z po4ziałem,krory można by . przeprowadzić na
:,pod.%a'Wie kier.unków 't ransportu.
.
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UWAGI oGÓLNE O WIEKU I ROZWoJU UTWORÓW GÓRNEJ
KREDY I PALEOGENU
Problem do1d:adnego określenia ' 'wieku warstw inoceramowych w okolicy GO!1"lic i sprecy:rowan-ia ich doilnej i górnej granicy nie żostał jeszc!Ze
w pełni wyjaśniony. Nadzagadnieniami'tymi praoowałi J. Grzybowski
(1901) i M. Dylążanka 0923). Ost!łltnio H . Kozikowski (1956) podjął
próbę interpretacji ,wyników tyoch autorów i·· doozedlł do wniosku, ż· e
"najwyżsm część WaTstw inoceramowyoh zbadanych okollic wydaje się
mieścić w pa:l€OCenie po dolny eocen".
Wie!k pa!leoceńSlki górnej części warstw inoceramoiWych na o:tnawianytm terenie jest iWysoce prawdopodobny, brak jest jednak poodst;aw,
.aby ptt;yjąć dolnoeoceński wiek dla najwyższej części warstw inoceramowych. 'Co, więcej istnieją dane,. że ~u południowi (okolice Grybowa)
najwyższa część warstw inoceraroowyCh jest zastąpiona przez pstre
lupki. Prawdopodobnie trzy facje (warstwy przejściowe, litotY'P warstw
inoceramowych i pstre łupki) reprezentują pa'leocen rW okolicy Gxyobowa
i Gorlic. Nie wiadomo, jaki jest stosun~ tych facji do warstw ze św:iąt
kowej, wydzi,elonycll przez H. Jurkiewicza i P. Karnkowskiego (1959),
które wed'ług ,t ych autorów mają być wieku pałeoceńskiego. Warstwy
ze Świątkowej nie mogą w żadnym r.azie prętendować do jedynego typu
lito'logicznego, repretentującego paleocen w płaszczowinie magurskiej ..
Mogą być one naJwyżej jedną z jego facji.
Ustalenie wieku doolnej -granicy Iwarstw ~oceramowych napdl;yka
na · duże trudności ze wzlgędu na .brak starszyCh ogniw IW opisywanym
terenie. Na podstaIWie gIlobotrunkan i inoceramów m()żna stwierdzić,
re w okresie -górny santon - Ikampan warstwy inoceramowe już się

()Badzały 2.

.

'

.

Na zakońcżeriie uwag ogólnyoh o górnej kredzie chcial!b~ zWTÓCić
uwagę na możl'iwość wykorzystania ibiotytu Q rU'binowo-czerwonej ba~
wie jako. wskaźnika . przynależności utworów, w których on występuje,
do .kredy. W cz,asie badań w okolicy 2ywca J. -Burlan zwróciła uwagę,
że ten typ 'biotytu nie występuje w paleogenie, a tylko iW kredzie.Póź
niejsze, wspólne ·z K. 2ytko, badania w Bes!k:idzie Wysokim potwierdziły
to :spostrzeżenie. POIJieważ IW badanym t~ie niektóre odmiany fa~jall!ne
warstW inoceramowych są podobne -do eoceński,ch ;warstw hieroglifowych, czerwony ib'iotyt może służyć jako polowe kryterium przy przy,..
dzielaniu ich do kredy.
Stratygrafia ·pa'leogenuserii magurski.ej 'okOllic Szym:ba:rku jest bardzo podo.bna do Stratygrafii serii magurskiej, usta.!J.o.nej przez H. Świ
dzińskiego (1946) na północnych stokach Maślanej Góry. Wśród pstrycli.
iupków, leżących między warsitwami przejściowymi a łupkami podmagUl'$kimi, H. Świdziński wydziela kompleks (o mią'ŻSZOŚCi 2O()·+-40 m)
grubolławicowyCh piaskowców, które .p orównuje 'z piaskowcami ciężko
wicki!mi, występującymi w 'brzeżnej partii płaszc'wwi.ny magurslkiej
w okolicy Suohej, w zachodnich Karpatach. Na połuJdniowych stokach
Maślanej Góry telIl sam kom'I>leks ma już 140 m miąŻlSzośd. Ten .illaJ~
.

I WlelI!: dolIlleJ g!l"MI1cy tego 1Dter:waru mt>Że być młodBzy Be
lI06taly l!'IIlIIi.ezlane w utworach red~~ch.
Kwartalnik Geologiczny -
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wzrost mi.ąZszO.śCi jest wynikiem wyklinowywariiasię piaskO'WCÓW cięż
. kO'wlckkh ku PÓ'łnocY. ipodobne wyklinowywania Się piaskowców dęŻiko-·
wjckich ffiOi2m.ą dbserWO'Wać również w 'brzeżnej partii płaszcZOlWiny
magu.rskiej,n:a ark. 2ywiec(W. Sikora, K. 2ytko, 1960).
.
Gruboziar:n!istą fację "pstrego. eocenu" w okolicy Szymharku reprezentuje głównie piaskO'wiec ciężkowicki (dQ1!p.oeoceński), a nie pasierbiecJci (środ:kO'woooceń.ski). Również dO' piaskO'wców ciężkOiWickich · nale-żaiQbyprzy:pUS2'.czalnie zaliCzyć gruboławioowe piaskowce i. żlepieńce,.
iWY'stępują,cewś:r6d pst:ry;ch łupków 'w okdlka,ch BednaTiki na "póił
wyspie" Harklowej (H .. Swidzińslki, 1931). Byiby to jeden z najiciaQeJc
ku wschodowi wyS.uniętych punktów' gruboziarnWtej facji w "pstrym
eocenie" magurskim.
.
.
W brzeżnej cz~śc.i pł~czowiny'magurskiej vi zachO'dnich Karpatach- .
dają się wydzielić warstwy podmagurskie 3, które · są tam wyraźnie
zindy,widu.ali:zowanym ogniwem, niekiedy Q znacznej o(dO' 700 m) miąż
szości. (W. SikO'ra, K. ZytkO', 1960). Nie zaobserwowanO' !tegO' wolkO'licy
Szymbarku. Da się tutaj rwydzielić tylkO' -cienki pakiet łupków podmagurslkicb w ~ągu wamtw magurskWh. UtwO'ry paileogeńskie dzielą się:
wy:I"a2nie na dwie części Ddlna - to warstwy pstre, w !których dQlneJ
części występuje skupieniegrubołaiWicQwych piaskQWCÓW i zlepieńców,.
wYdzielanych jalkopiaskowce ciężkQwickie. Górna. ,część - to lWarstwy
mą.gurskie, Geo:lQgowi·e badający ,p:łasżczowinę ma<gUTską w dkO'l'i.cy Szymbarku przyjmowali, że warstwy pstre są wieku dolno- i środkO'woooceńsldego !~.Swidziński, 1946; H. KQzikowski, 1956).
. .
'W Szymbarku Ruskim, · w naj,wyższej części warstw pstrych, wystę_·
puje agluiynująco-wapienna mikrO'fauna g6r:noe<>eeńw., a w 'g ranicznym ogniwie m~gli z glO'biger:im.ami występują zespoły odpoiWiadające
zespołom: margli globigeriJ:Q.owych w grupie :zewnętrznej, których wiek
określa się ostatnio. ja]ro najwyższą część ,g6rnegO' 'eóeenu I{J. Blaicher..
.W. Sikora, 1963). Z wyżej wymieniQnego Qpracowania ,wynika, że metylko zielone łupki, · ale. i część czerwonych jest wieku górnoeoceńskiego .
. /PO'nieważ dolIna granica wa'rstlw m:agurskich w facji piaskO'WcÓw
glaukonitowych jest sW:ai odpowiada dolnej granicy warstw menilitowych w ..grupie :rewnętrznej 4 (J. B'laicher, W. SikO'ra, 1963), wiek dO'lnej.
części warstw ma·gui"skich w facji piaskQWCÓW glaukQnitowych będzie
. zależny od tego, jaki wiek przyjmiemy dla dolnej ,g ranicy warstw menilitowych w grupie zewnętrznej, zakładając jednowiekowość tej granicy 5.
Jeże'li przyjmiemy pogląd Q .górnoeoceńskim wieku dolnej granicy
warstw menilitoWych, to. doanaczęść warstw mag:urskich w fa,cji pi.as~
wairstwy .~ ;t "warat;wy hierogl!l1lowe" l1J08te;ły 'IZty1le
defmdIojl M. ~wa (1935.1948).
·

• Term1ny:
.p:!8ICY w . myśl

'w

n1.nlejBBel'
.

M. ~k.tew1ml (J.95Cł) wYdde14ł w !lJIOOhodll1ej crz.ęŚdl pł8sZCZlowdal!y maglll'Sk1ej dw'1e fa.o,llt
p1aak.owca (WV8'bW) m~: 2lewnętNmą (p6łnooną) - pia8lrowlców ~towYCh 1 wewnęfll"zIll4 .(połud.n1ową) pJaakowców m1l!bwYah. PodRllał ten; dA s1Q 1'Ó'W'Il1et IIIIStI8l'Wllo6w ~ ~j. iDIIIi waab.ód od Dunaijc&.
.
,

6 Pogląd. lila graIlica ta. jest . jednowiekowa. jest reprezeIltowaIlY pmez większośĆ geologÓW"
karpack:1ch. tak 'W kraju. jak i za graIlicą. W Polsce wYjątek pOd tym względem sta.nowią S. Jucha.
1 J. Xot1azcz:ySt (.Ul59). Ittórrz;y . uwU&jlł. :t.e dalDa gram1ca. W8Il'Ił1lW meIllW.towycb. jest dIIacbzon!CZIla.
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jeszcze górnoeoeeńska, j,cieli" zaś słUSzny
o oligoceńs-kim wieku tej granicy, trzeba przyjąć, że sedymentacja warstw magurskich w facji glaukonitowej zaczęła się dopiero
w oligocenie 6~
kowców
jest

glaukonito'Wychbędzie

pogląd

K6.r1pacn S'taIcja Terenowa I.G.
N9.d~ dJn.1a,

:m

p~d2lI.erndJka 1001;r.
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B~JIaB

CJiIKOPA

Cl'PATHI'PACIlIHI ~CKo:A CBHThI
·PYCKOrO

OKPECfHOcrEA IIIHMBAPKA

. Pe3lOMe
B nepHO;n; c 1957 no 1960 rr. aBTOpOM 6bIJIa npoH3Be;n;eaa 'reoJIOrH'IecKaH c-beMKa .
MarypcKoro Ha.;D;BHra B pat~:OHe :u:IHM6apKa PyCKorQ. B pe3yJIbTaTe ·eTKX paGoT BbI;n;eJIHlOTCH 3;n;ecb cJIe,IQI1OyII{I1:e 3BeHa.
JiIHo~epaMOBbIe cJ1mi: (C6H()H-naJIeo~eH), B KOTOPbIX on;Pe;n;eJIeHbI TPH 4la~HaJIb
HbIX TnPa nopo~ O;n;HHM}lf3 HHX HB~HlOTCH. KpynHOCJIOHC'l'bre naJIeO~eHOBbIe necąa
HHKH H3 Myraoro. B HHJKHeH ąacm HHO~epaMOBblX CJIoeB <P. Mwrypo:l1: (1960) oni>e""
p;eJIeHbI Inoceram,us li~ua ' G l d f. Ił Inoceramus millleri P e t r a s c h e k,
a H. BJIHHXep 06HapYJKHJIa!3 O;n;HOM 06pa3~e Globotruncana arca C u s h.,. G. d. ventricosa W h i t e, G. d. tricarinata (Q u e r e a u). M~ocTb mIO~epaMOBbIX CJIoeB
paBHa OKOJIO 300..!l.
IIecTpbIe CJIaHI:(bI (HH2KHH:I1:-BepXHH:I1: 3oU;eH), pa3;n;eJIHlO~HecH KOMnJIeKCOM KPyn. HOCJIOHCTblX n;eH2KKOBHTCKHX necąaHHKOB H KOHrJIOMepaTOB c MO~HOCTblO 140 oM..
B KPOBJle necTPblX CJIaan;eB 3aJreraeT 6 oM. MOIIJ;HOCTH TO~a MepreJIe:l1: c rJt06mepHHaMH, MHKPo4Jayaa KOTOPbIX' OTBeąaeT nO~emt7IHTOBblM rJI06mepHHOBbIM: MepreJIRM (H. BJIJmxep, ' B. CHKopa, 1963).
CaMbIM MOJIO;n;bIM 3BeHOM SBJIHlOTCH MarypcKHe CJIOH, CJIOJKeHHbIe KPYIIHOCJIOHCTbIMH rJIayKOHHTOBbIMH IIeCtramm:aMH, IIepeCJIaHBaro~HMHCH H3BecTKOBbIMJ!f CJIaH~aMH
. 'l'eMiIo-IIeneJIbHOrO ~BeTa. B IIO;n;OIrmeHHO:l1: 'łaCTH Marypcx:Hx CJIOOB 3aJ1eraeT 3 CoM.
MOIIJ;HOCTH npocJIoeK ;n;~TOB()-aH;n;e3HTOBbIX · TY41OB. IIo;n;oIllBa MarypcKHX CJIOeB
B nepH41epH'iecKo:l1: 300e MarypCKoro naJIeor.eHa, K KO'I'OpOfI: 00'H0CH'l'CHI!!3yąaeMbIfl:
pa:l1:0H, OTBeąaeT nO;n;OIllBe MeHH.IDfi'OBo-KPQCHeHCKO:l1: CBH'l'bI.
HanpaBJIeHHH TpaaCIIopTHPOBKH lCaK B MeJtOBoe TaK H naJIeorOHOBoe BpeMH
YKa3bIBaIOT Ha TO, 'iTOMaTepHaJI B 3TH nepHO;D;bI nOCTynaJI H3 CesepHOro OKa:l1:MJIeBJuI MarypcKoro 6accefula cwre3CKOl'O OCTpOBa.
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STRATIGRAPHY OF THE MAGURA SERIES IN THE AREA
OF SZYMBARK RUSKI

Summary
During 1957-1960 the author mapped the Magura nappe in the area of Szymbark Ruski. As a result 'of this work the following members were distinguished:
'I n 0 C era m i a n bed s (Senoniah-Palaeocene), in which 3 types of facies
were established. In the lower part of the inocerami:an beds F. ,MitUira (19160)
identified lnoceram,1J,s lingua G I d f, and Inoceramus miiHeri Pet I.' a s c h e k,
while in one of the 'Samples J., Blaicher determined Globotruncana area C u s h.,
G. cf. ventricosa W hit~, G. cf. tricarinata (Q u ere a u). The thickness of the
inoceramian beds is about 300 m.
Va I.' i e gat e d s h a le s (Lower - Upper Eocene) separated by a 140 In.
thick complex of thickbedded sandstones and Ci~zkowice conglomerates. At the .top
of these shales there occur 6 m: thick marls with Globigerina. The microfauna of
these marls corresponds to the submenilite globigerina ma,-:ls (J. Blaicher, W. Sikora, 1963).
The youngest member is built up of the Magura beds developed as thickbedded
glauconitic sandstones inteningered by dark ashen-grey calcareous shales. At the
bottom part of the Magura beds a 3 cm., thick lamella of dacitic-andesitic tuff
occurs. The bottom of the Magura beds within the marginal zone of the Magura
Palaeogene, to which the area in study belongs, corresponds to· the bottom of the
Krosno menilite series.
The directions of transport in both Cretaceous and Palaeogene times indicate
that during these periods the material was supplied from the northern marginal
area of the Magura basin, i.e. from the Silesian island.

