Tadeusz OSMOLSKI

Miocen ·w . widłach rzek Wisły j Nidy
oraz iego siarkonośność
WSTĘP

Budowę geo'logkzną r.ejo!Ilu Czarkowy'ch -

leżącego w IW':iJdłach rzek

' Wisły, na południe od drogi. łączącej Nawy KQJ.'Czyn.. z Wi.ślką ----'"
całkowide maskuje kilkudz!i.esięciometrowej miąższości pokrywa. lessów.
W związku _
.z tym joo~ymi (do 1958 r.) znanymi urtwocami przedcZiWaII"torzędowymi w :tym rejO!Ilie "Qyły gipsy i. wapienie t.o!rtoń:skie !Da wychodniach w CzarkOlwych. Oprócz tego dotychczasoIWe .mapy geołogiczne
wykazywały, na południe od !wychodni gipsów, 'bezpoŚ!redtl!ilO pod utworami. 'czwartorzędu, WJ1Stępo:w:aJni,e llli.€'Wielkiego płatu maTgli mastrychtu
o długości okom l km,a szerokości około 250 ID.

Nidy i

Dopiero obecnie wykon&Ile prace w'iertniocze, .prowaJd.2lCXne w latach
1958-61, pozwoHły poznać budoIwę geolOlgkzną xejan:u Czaxkowych.
Wyjaśnion;a . zosta.ła tektonika obszaru od Wawrowic do .Kars za 'WiSłą,
wyróżniono strukturę Wawrowice Senisławiee Karsy, stanowiącą
tu gr,ani,cę między meckami solecką a ·działosZY1cką. StWi,erdzolIlo wy5tę
pow.anieuskoku zrzucającego utwory 'to!rtOInu !IlaliaUi Kocina -Seni.sław.ke,· równol, egłej do południowej kr.awędzi .bloku marglu mastrychtu,
który, jaksi-ęokazaro, ,leży bezpośrednio pod glinatmi :zw:ałofWYlIll i Jess,ami na ()Ihszarze od Wawrowic . do SeIri.sł.aJwic. P02maIIlO · pełny profdl
utWIOTÓW .ltoirlonu i 'saxmartu, leżą'cYch na m.arrgl.a·ch ma:strJ71chtu; oraz
pewne prawa rządzące osiarkowaniem serii osadów chemiCZnych. 1Podjęto tu próbę udowodnienia posł;a'W!iiOinej już poprzednio przez autora
(T. Osmó1ski, 1961) 'hipotezy o .związku przemianz.a:ehotdzą,cychw gipsa:ch, a prowadzących ido zamiany ich na siaII"kę, wapienie i ' margle,
z bi'tummanu. zalegają,cymi podłoże kredoIWIe, .a w związku ze specyficzną
budoWą geologiczną - stxuktuxą Wawrowice ...,.-- Senisłlilwice - Kamybyć może migrującymi z kierunku BE - to jest Za'bna i Dąbrowy Tarnowskiej.
GEOLOGIA
Założe!hia geologiczne wypiętrzenia kredowego, tworzącego ohecnie
granicę między nieckami ooleckąa działoszycką twO!rzyły się już IW ma-

strychcie, o czym śW:i8idczą ohsierlWa,eje j,ego budowy Od Wawrowlc do
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Ksan.Występc>lW'aiIl!ie pasa. 'zlepieńców marglistyCh :mastry'Chtu (szerokości Około 200 m, a długości około. 4 km, ciągb.ącego się od Kocimy do.
SenilslaWic) 'wy2'll1.alCza strefę niespokojnego dl1Ia tnOTSkiego, podlegają
cego rucham piOlilowym już w tra:k cie osadzania się ooooó'w mastrychtu

dolnego,

:tr.wająlcym, jatkv\Ty'kazały

obserwa,c je,

aż

po sarmat.

Zn:aleZieiń'e w !IIl.aTglu wyr.aźn:ie waTS1Jworwan.ym (podką't·am

qo 35°),

oddzielającym dwie ławice dtoczaków marg1!imych, dośĆ dUżych
-mentów 'zwęglonych rośl1n \Sugerowałoby, że są rto osady powstałe

fragblisko.

brzegu óW1CZesnego zb:i.otrtnika sedymeocutalCyjnego, a być .lIIlOże są to ławice
otoczaków potWIstałe IW wyniku ms2lCZenia wy:nurzO!IJ.lego tu już w ma· S'trychcie dolnym bliOkum.arrglu. Brak na nim lI1a obszarze od WaWrowlC
do Se!n.:isłaJWic j.a:kichkolwiek · śladów osadów p6źn[ejszycli pozwala przypuszczać, że blok ten był wyspą w mo.rzach tortanu i są'rrnatu. Morowe
jest jednak, że brak osadów rtortonu i sarmalj;u na pewnych partiach .,
wyniesienia kredowego. jegt jużwy.nikiem, erozji, jakiej podlegały tu
osady W ciągu ·całego pliocenu o.raz w plejstnoonie (ero.zja ladowoowa)~
Pierwszym ' osadami moTZa .rortońskiego, jakie osadzały się na marglach kredowyCh na SW i NE od osi. tworzącej się już st~tUTy Wawrowice - Se:rrllS'ławiiCe - KaTsy, były iły i marrg1e ~amOlwslcie. Zostały .
w ten sposób wyrów:na:ne zagł~bienia . powstałe · n:apółnoc od osi struktury, oraz · na południe, w !trójkącie międży ' Kociną, Se!n:isławicami
i KsalIlami. Jak zao'hse:rwOlWano, miąższość w.rurstw baralIlOlwskich'WZl"asta
wyrarlmie na p6ł!n.oc - w kierunku osi niecki soleckiej o.raz w śrOld.korwej
· par,m wymienionego wyżej za!głębienia Kocina -'- SerrisłaWice- Ksany.
Po osadZJeIriu się osadów chemicznych; zaJlegających przekraczająco
na waa:stJwach baranowskich, oraz IW arstW sp±ri.aliSowych, odpoiWiednika
, wa:rstW pekJtenowych, również grubiejących ku północy (ku OSi niecki ·
soleckiej i ku SE, tj. w kierunku depresji osi struktwry), brzeg morza
tortońskiego znajdował się na. ,liIIlii Kocina.,.- Ksaaly Sen:isławice Kan-sy, nastąpiły róWll!ież dość"znacZIIle przesumęcia pionowe IDaIS slmlnych imwensja budowy geologicznej:
.
.
Margle maiStTychtu, wynurzone róW1Ilież ' dotychczas na połwdnieod
linii Kocina .-:- !K Sany - Senisławice - Karrgy, Z05'tały 'gKVałtoiwnie zrzu-:,
eone. Powstał uskok o kierunku NW - SE (Kocina - Senisławice).
Uskok ten SJXYWooował zrzucenie osadów tortdnu: wapieni riłityńskidh
-i iłów sp:irialisowych na południowym zbocru struktury, leżących w rejonie Ksan, o przeszło . 100 m W stosunku dOi osadów Chemicznych
(gipsów), występujących na Wychodniach w CzarkOlWy<:h, Spąg wapieni
· ratyńskiCh IW pdbliżu Ksan, IIlaWi€'l'COlIly w otworze ostatnim na S na
linIi:i przekroju III, znajduje się na wysokości 81,30 m n.p.m., a spąg
gips6w:na wychoomach wCzarkowych, według R. Krajewskiego (1935),
na wysokości 184,00 ni n.p.m. Uskok rt.en w KOtcinie przechodzi w:niewielicie fleksurotwe ugięcia gipsów, zaobsertwowa!Ilie w OItworach .w ierl· lliczych. Stwierdzono r6wnieżnie~elkie róim.tce po.ziO!l:IlÓW spągu osadów '
cherniczny.dh :na przedłużeniu uskoJru w . Senisław.ic'.ach. Wydaje się, że
· oprócz zaobSerWoWanego uskoku :istnieją również mn:iejszeprzesunięcia
piooowe gipsów po obu stroo.achosi ~uty w c'zarkowych i w SeIl!isłaWkaCh, równoległe 00 . krawęd:zipodnoszonego .bloku maxtgli, a . za~
obser1womame w Kocinde i Sen:isłaJWicachdrobne przesunięcia pionowe
· gips6w są, być może, ichwyn:ikiem. Równocześnie z obniżeniem ,się
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Fig., 1. Mapa geologiczna obszaru leżącego w widłach rzek Wisły i Nidy (bez
. czwartorzędu)
.
.
'
Geological map of area situated within the fork of the Vist~la and theNida .
rivers (without the Quaternary deposits) ,
miocen (sa.rma.t) :.-.- iły piaszczyste; 2 - ml:ocen (tarton) - iły I iły łupkowe;
miocen (torton) _ ..g1psy; 4 - kreda. (m&strycht) - ma.rgle; 5 - otwory wiertni~e;
6 Unie iPrzekroj6w geologicznych; 7 - 11nia. z&slęgu 0S&d6w chemicznych;
8 - iprzypuszcza.lny kierunek us.k oku .Kocina. SenIsławlee;
9 dawna kqpa.lnia ·
siarki w Czarkowych
1 M10cene (Sarma.tian) lIrenaceous olays; 2 Mlocene (Torton!.&n) cla.ys.
and slaty clays; 3 - M1ocene' (Tortonla.n) - gyiPSums; 4 - Oretaceou9 (M&6Strlchtl&n) _marls;5 bore-holes; 6 - łlnes of geologlcal crosS sęctlons; 7 - lIneSenisławice faułt;
, ot chemical sed1meIlits; 8 ..,.... supposed course of the Kocina. 9 - old sułphur WIJe at Czarkowy
1 3 -

rejo.n.u, leżącegO' na 'S od' linii ,u skoku, podr:riesiO'll€ zostały osady'tartom.u
leżącego na ooi. struktury Wawrowace -:.. S~alWi:ce Kaisy, ~óra '
zoStała defind~e ufO'l'mO'Wa'ńa. Oś jej za W:ilsłą · przechodżi między
BorUislową a KaTsamii i zan'l.lTZB: się na SE w kierunkużarbm.a, DąbrO'wy
TarIlOlWSkiej. Równocześniemgłębienie powstałe na SOld uskO'ku wypeł
niły całkO'wicie .osady ~tu, grubieją-oe na SE i S.
Brak makrofauny prooWlOooiej, zwłasZ!c'za dla mast:I'ylchrtu O'Ta'z:
warstw podgipsowych tOrtOllU, spoIWodował, ze st~atygrafię kh O'parto
jedyme !Im mik::rófa'llllie. Okrleślenie serii nadgi.psowej j;a ko W:a.!l"Stw pek_ ...
tenoW'ylchoiparto poprzedniO' (T. Osanólski, 1961) j'€dynie na podstawie-
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masowo występujących spirialisówt a wyfftępowaliie s.artrvłrtu - iłów
kralkowieclki:ch -.:.. potwier.clzlłaoznacZona typowa ,fauna małżów i ślima
.ków. Mikrofaunę trzeciorzędową opracowała E.Odrzyrwolska, BieńkOlWa
(1962). Stratygrafię utworów górnokTeoowy.ch ustaJiła, 00 podstawie
mikrofauny E. GaWlQlr Biedowa, wyró:hniając w nich mastrych'tdolny
i górny. Mastrydht górny nawiereono tylko' w atworalch usytuOtWa!Ilych
na. osi. struktury oraz w Senisławi<!ach i w Kocinie, w pozostałych :mastrycht dolny.
"
Opisy petrograficzne prawie 100 śzlifów skał kredy i trzeciotrzęd.u
, -oraz anaiHzy planimetrycZJlJe wykonała T. HalriJcz1re '(1961). Przy IWYkOtnywaniu mapy goologi~znej (fig. 1) wykorzystano malteri:ały geologiczne
z otworów wi.ertmczy.ch, wykO!lianych na wychodni gipsów IW Czarkowych w ia~ 1869 oraz 1933 (R. Kra j ewsk:i, 1935). '
,
'
'Poniiej ~e pptd;any iSZCzegółOJWy opis !llawiereotnych tu otworów
~chtu, tootonu i ' sarmatu.
KR:EnA .

-

MASTRYCHT

..

Blok m~rglu mastrychtu pod pokrywą utTwarów , czwa!I'ftorzędowych, , .
-o prawie płaskiej potWierzclmi i kszta,łcie klina ostrzem zwróconego na '
, SE, . ciągnie się ~d Czarkowychaż do .SenisłaiWic. 'Szerokość bloku mię
dzy Cza:rkowymi a .Ksa!nam1. sięga 1700 m, a długość z NW na SE ~
5000 m. Od !mastrychtuWaw.rowicblok ten oddzielony .. .jest wąskim
.rowem wypełnionym utworami t-ort<mu, transgredującego na maxgle
.m.astrychtu, ' okalającymi anrurgle m,astrychtu również od północy oraz
.północnego i południowego w.schodu. Od ~łuJdniawegQi zaChodu, na
. południe od finii łączącej miej.soowości KOIcina - Ksany - Se.nisławice,
bezpośrednio na 'marglalCh maSltrychtu 'leżą iły ''kTakowi:eckie sannaJtu.·
. ,Powierzchnia marogli mas:trychtu jest '1iajiWyższa w okolicy ;wychodni
.
gipsów i wapieni w Czarkowych, gdzie dochodzi do wysolroŚci około
185 m n.p.m.' (R. Kraje-wski, 1935), a na liniikO'Illtaktu maTgli mastrychtu
z iłami krakowieckimi' w Senisławicach ooiąga wysokość już tylko 160 m
:n.p.m. W Kocinie .pOwierzchnia marglimastryclrtu, lclących pod gipsami
i ilam1 spirialisolWYIDi (pekitenowymi) tortonu, jest lekko nachylona na "
SW (5°) i !WYl'ównuje się rlalej iW tym kierunku prawie całkolwicie, osią
gając już pod nadkładem sarmatu nachylenie iY'lko 2° na SW. Dalej na
.. SE, w kierunku Sen.lsławic, powierzchnia' margli masIlryc'btu jest stromo
.na.chylO!I1a na pOłudnie pod transgr.edujące na .l1!ie utwory tortonu
i

j

sarmaltu.

.

.

' . NaCihylerue ma;rgli mastrychltlł na SE pOczątkowo dOOć dUże, np.
Senisławicach wynoszące 15°, stopil'liOtWozmniejsza się i pod ' ,Wisłą
wynosi. już tylko lolka stopni {dane z nioopraoowacr1ycll jeszcze, obecnie
. wykonywanych otworów wiertniczych). Nachylenie na NE, jak już za-obser.wOwal R. Krajewski (1935) w Czrurkowych; duże w pobliżu wychodni gipsów (powyżej 30°), .zmriiejsza się do kilku stopni pod Nidą;
. Utwory m8strychtu nawiercono prawd..e we' wszystkich· otworach.
Są to margle białe o odcieniu !kremowym, szarym, czasem .zielonkawym, z fauną otwornic i itioye:raroów. Niekiedy zwietrzałe, ' szczególnie
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Fig. 2. Przekroje geologiczne przez strukturę Wawrowice
Senisławice- Karsy
Geological cross sections throughthe· WawrowiCe ~ Senisławice - Karsy
structui"e
.
.
. !
l - czwartorzęd: less, pi_k, .glma; ·2 - miocen (sarmat): iły piaszczyste; 3 . ...,. miocen
(torton) : . 1ły, iły łupkowe; 4 - miocen ·(torton): gipsy - OB8dy chemiczne; 5 ..,.. miocen
(torton) : wa.pi'llD:le ratyńskie - osady chamiezn1e zmienione; · 6 - miocen (tarton) :
margle - warstwY baranowskie; 7 - miocen (torton) : wa.plenie - warstwY baranowskie; 8 - kreda. (mastryeht): margle; 9 - otwory wier1m1cze
.
1. Quaternary: loess, sand, clay;2 - M10cene (SarID.llltlan) : arena.ceousclayS; 3 M10cene (Tortowa.n): clays; slaty .clays; 4 ..:.... M10cene (Tortonia.n): gypsums - chamlcal
sedime:nts; 5 - Wocene (Tortowa.n): Ratyń l1meston·es ...:... altered chem1cal sediments;
. 6 _ . Wocene (Tortowan): .marla _. Ba.ranów beds; 7 - Mlocene (TortowMl): Umestones - Baranów beds; 8 - CretaceoUs (~lehtian): marla; 9 - bOre-holes

nakootakcie Z utworami czwarloTzędowymi i zaba;rlWioneiwiązkami
żelaza. WykOlJla!Ile analizy chemicline Wy~azały mwarlość CaC03 •. od
70,3% do 52,4%. Obserwuje się "iN nich licm.e l'U.L9tra tekto!niCzne, spęka
m.a, szczel!i:ny. Częstowypełn.iOiIle subs1;.a;ricją ilastą. Brak jest waTStwowarria, j'edy:ni'e w jednym olDWOiI'.z e w Senisławi'ooch (ostatni otwór na
SSW krańcu 'l.indi przekroju II) ·z,aohserlwow.arno margiel cienkolWans!twowany {tabl. I, fig. 3). W otwO!I"ach usytuo~any1C'h na li:n:iiłączącej KoCinę
. z SeIiisŁawicami n:a.wie:roono ·ilepieńce maxgli.ste.
.
.
W ostatnim na. SW ortwarzena liJnii III (fig; 2) zlepieniec leZy beipośrednio pod wapieniami ratyńskimi tor'torm . .Występujące w nim
otoczaki ora.z 'lepiszcze mają baxwę j:asnosza.:rą o odcieniu ZielonaJWym.
Makrookopowp malterlal otoczaków .i lepiszcza mało się od silebie różni.
Materiał budujący otoozakijest jednak bardziej drobnoziarnisty i twa!I"Kwartalwk Geologiczny -
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dy, 00 powoduje łatwewypadatnie ziarn gTubszychz miękkiej masy
lepiszcza. średnica otoczaków od 1 mm do kilkucentymetr6w. . Słaby
stopień obtoczetnia otoc~kó.w i · obecność okruchów ostrokrawędZistych .
z uwagi na miękkość skały wyklucza idh dł'Uższy t~.
.
W OIIllaJwia.'Ilym już częścd.olWlo · otw.orze w . Sen:isłalWii.cach (osta1mli na
SSW na linii II) nawiercono dwie ławice zlepieńców ID.al"glisty<:h, jedną
Q miąższości 2 m, . Leżącą ,bezpośred.nio
pod wans1:wami baranorwskimi.
tortonu,drugą o iniążsZIQści 1,5 m, oddzieloną od pierwszej 3,5 metTOIWą
warstwą marglu .o dość lW)'rafutej ' łupliwości (pod kątem 15-:-25°),
· z dużą ilością glaulwniJtu araz deh°ytu zwęglÓllej flory. Otoczaki IW zlepieńcach mają 'barwy. jaSno- :lub ciemnoszare, lepiszcze szau.oe. . Często
,występuje koncentryc2IDezaba:rw.ienie otoczaków, najczęściej wewnątrz
jaśniejsze, a ku powierzchni koa1<:enrtry.czne pasy coxa.z ciemniejsze.
Stoi:lIień obtocrenia otoczaków jest trÓŻllY, wYstępują otoczaki od prawie
olcrągłycl1 dOl ostrokrawędż!istych. Spąg ławicy ze zlepitEińcami sltanowią .
· margle . wyxaŹllie . wamtiwowane (wa:ns.tewki cienkie, 'od 1 do 1,5 cm
i ·dużym upadzie -dochodzącym do 35°), zawierające łodygi zwęglOnych
roślin.
.
W KOIC:iJn.ie, w pr:redDstatn:im . Oltworze na SW kroocu liiniJ. IV, rez· pośredniOl · pod ~wa~ami baxanowskimi tartanu nawiercOlno zlepieniec
marglistybaTwy jaSlnoszruro-tielanawej . .Występują<:e tU otoczaki marglu
· są źle obtoczone,często ostrolcrawędziste, c średnicy dochodzącej do
kilku centymetrów. Makroskopowo mateTia-łetoczak.ów d lep:i,szcza.h!ie
Tóżnisi.ę od siebie, jednak materiał budują'cy Oltoczaki jesrt batdziej
drobnoziarnisty; twardy. Brak jakicbk()Jlwie~ różnic w za ba l"Wieniu.
-Wieku większośd otoczaków marglu nie dało się tymczasem ustaJiĆ
· z braku dowodów paleo.ntologicznycho W ortoczaku z OItwotru w Sen.1sła
.. iWkaClh, na głębokości 83,5 m, znaleziono mikrofaunę !Występującą !W kam· panie j mas'trychcie. W lepiszczu z tej - samej głębokości .występuje
mikrOlfauna chaTakterystyczna dla dolnego ' mastrychItu.
.
TRZECIORZĘD

TORTON -

WIAlRST.WY BARANOWąx:I:E WlRAZ Z

W~

EJ'!,WlLIOW.\

' .. Osarly trzeciorzędowe :na omawianym terenie rOlzpoczyna seria zi..e10000000wych osadów ilastych; znargllistych oraz wapiennyClh or.ganogemcznyClh,.zarwierają<:ycll dość debrze zachowane SkOlrupy Ostrea sp . .oraz źle
zachowame ośródki innych małży. Są to Wan;1Jwy baranowskie Olkr~Joa1e
na podstawie m:ik.ror.fauny oznajCZOnej . przez E: -Odrzywolską Bieńkorwą
(1962). W otworze ostatnim na SSW krańculilrii II, na: głębokości
82,30 m, w spągu ltTzecQO'rzędu stwIi.erdzono wys<tępowamie makrofauny '
Venericatdia Sp. 0Il'Ia'Z Cardita subrudista F ri edb., znane z KO'rytnicy. .W OItworachlusytuorwanych na północnym zbocru. struktury Wawrowice - Sen:isław:ke - K.a.rsy, w kierunku pogłębiania się zbiornika
osadów baran.OIW5ikkh, wykształoonych · w facji bard2li.ej ilastej niż na
pofudn.iowymzboczu strukitU:ry, zaobserwoowano występowanie pewnych
różIl!i..c litolegiczny,ch w pionowym iCh wykształceniu. Bezpośrednio na
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. IDa'l'gla,ch mastrychtu8pO,c zywa cie!.nka, około 2-mert:rorwej miąm,zości
watrst.w:a Hasto-ma['glislta Z gLaukonitem, ba["wy jasno szarej, zawlierająca masowo, występujące, ,często. kii.lkum.etrowej średnky, skupienia
ziaxrn glaukonitu Oiraz drobne zi:a'l'na rozproszone rw :masie ska'l nej. Wyżej leżą utrwO!t'y margliste batrWY szarej o. odciein!i:u oliwkowym z g1p.uko.nd!tem, . o miąilSZości czterokrotnie lwiększej, me za,w:i.erające skupień
ziarn glaukonitu. GlaukO!Ilit jednak w obu wypadkach stanowi około
· 20% objętości sk.ały. ~Q1brserwowano również, że warstwy batranorwskie
nawier-canenapołudniowyxp zboczu · struktury, w pobliżu brzegu ówczesnego zbiornika, jak na p:rzykład rw otworach usyttuowaJn-ychmiędzy
Kociną a SenisłaWiica.m:i, są bardziej rwapniste, zwięzłe Li. częściej pocięt~
szczelia:1a.nll. ;W ykonane iW rejonie GzaTkorwych badania ro'zpTzestrzell'ienia i ru.iąŻ'szośc:i warsi1Jw · baT:anorwsk:i!ch wykazały, te wypełniają one
zagłębienia w marglach m&s!t!rychtu, powstałe na: grandcy niecki soleckiej li dzi:ałOlSzyckiej. Wolny od wamtw baranoiWs1cich jest nie poznany
jes~cze ,doStatecznie obszar 1eżący na południe od 1ilItii KOIcina Ksany ---,' Senisławi,C€ - KaTsy (wymaczającej południQlW'ągrarucę lokalnego zbiOornJi.łffi ltotrtońskiegOo), jego .p artie przybrzeżne· wokół bloku
marglu WaJWToWice - Sen!isła.w.i:ce, OiI"az partie l€'Żące l1ia osi struktury
WawrOlW'ice ~ SenisłaJWi.ce - Karsy. Są to obszatry następujące: pierwszy - leżący na NE od Kociny, oraz drugi - między Kairsami a Borosawą·

Beżpośrednio. :nad Iwarstwami ' baranowskimi leżą gipsy. W Jednym
tylko. .przypadku, w oitWO!:rze ostaItnim na SW kra:ń.cul:tnd.i II, waT'Stwy·
baranOlWskie, o naj!Większ;ej nawie:rcornej w rejoni'ę Czall:'kOlwych miąż
szości (11,5 m), oddziela od natdległychgipsówwars t erw kamotd:iol o IW o - e r w i 1 i o. w a .ze spliTytyzowaną dmbną fauną Modiola hoernesi R e u ss. Jest ona podścielOona kilkucentrymetrową warstewką
glaukonitytu - skały ba:rdzo twaroej, o. 'ba!rwie dem.!Il.o~ielonej. AnaJ.iza
planimetryczna wykonana przez T. Hanczke (1961) wykazała ·zawąrtość
62% glaukonitu. SpoIi.wo stanO!Wi. piryt ora'z substancja węglaIlloWa.

BOZIOM OSADOW CHEMICZNYCH
Gtp8Y . I . PRODU·K TY ICH PRZ'EMIANjY

Na rw.amtwach bruranorwskich leżą przekraczająco gipsy, .wst:refie
przybrzeżnej wuaczają'cebezp<:>Śll'ed.'DiO na margle mastrychtu. GipSy te
w niektórych pTzypadkch są częściowo lub całkOlWid.e .z;mieniOiłle w m.a!l:-

gIe i wapi€!ni.ez siarką lub :w bezs:ia.rkowe, parowate wapienie ratyńslcie.
Jak już pop:rzeodn:i.o pOdano (T. Osmólski, 1"9'61), da się tu wyróżnić
kilka odmian gipsów, oddzielonych od siebie dwier:i:l.a lub trżema,
o miąższości od kilkunastu do kilkudziesięciu cm, warstewkami iłu.
Różati.lca między poszc~egól'Ilymi odrtrianami poilega zasadni,c w na wielkości kryszta{ów gipsu o;raz odimiennej teksturze i struktUTze. Widzimy
. tu gipsy . kiryptoki!"y\Srtaliczne z przejściami poprzez ŚTednJo.ziar;nis;1;e do.
gruboziarnistych, gipsy kryptokry'Sta~e warstewkolWarne lub zbirte ,..
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"
' mewaTsteiwkOwane, brekcje ostrokrawędziste gipsów , waTIStewkowanych
i trzewiowce.
Miąższośćpe.łnej, ,niezmie!l1ionej serii gipsÓWwy:riO'S'i 19,10+25,40 m
i zw:ięk:sza. się w kierunĘu Nidy {NE),z ,tym że około 75+800/0 miąższoś,ci
• całej ser:U staIiO!Wią ;g ipSy 'lcryptokrystaLicme warstew'korWa:ne. M:iąższooć
serii całkowicie zmieniooej, to jest :J;ItaIrgli iIWapien.i osiaJtkOlWanych ,'
oraz wapieni ratyńskioh, jest dwukro!lmie mniejsza i-wynooi 8,20+11,40 m.
Zasięg asadówchemicznych jestIWiększy niżwaistw baranowskich.
Płytki zbiar:ilik osadów chemicznych otacza "wyspę" blok marglu
mastrychtu Czaxkowy .,.- Senisławice, ' odx:lzielając ją wąskim ,p rzesmykiemod"p6łwyspu" Wawrowic. :Ę>o:łudniOlWa granica zbiornika przebiega
przez Kocinę ---: Ksainy {?) - Sebisławice - Ka:rSy'. Jest to południowa
,gra:nicaosadów chemicznych niecki soleckiej. Ptrawdoporl()lbnie w ' rejo, , nie połoŻOllymna połudn!i.:e 00 Kam znajduje się połączenie zbiornika
osadów chemicznych niecki działoszyckiej z osadami cherriicznyminiecki
soleckiej.
'
"
CałQŚć osadów chemicznych oraz , część iłów nadległych posiada
silny zapach bituminów.

;-- - - -

. ".

,:

PozxOM NADG1IPSOWY (GRABOW) -"-, IŁY SPIRIALISO~ .

Na gipsach lub produktach 'ich przemiany z regułyspoczy.wają iły
ze spicia,l isami, w stropie przedhodzące w iły. Cała ser'iaiłów
łupkOlW)7'Ch i iłów ~da 'liczne kHkumilimetrowe wkładki tufitoWe
oraz, szczególnie IW po bJiżu kOlIltaktu z gipsami, zapach bituminów.
W niekt~h olbworach z~ł1~azo;no występowanie , na kontakcie
z gipsamici€!l1kiej, o miąższości do , 1 m, w~stewki Hu lekko wapni- ,
stego,często z łuskam; ryb; na niej warstewki , iłów~bityCh, ciemno...
szarych, bezwą.pn!istych, omiąższośc:iczasempowyżej 1 mj nad rrimi
dopiero leżą iły łUipkOlWe ze spirialisa:m.i. , SkO!M.l,pkispirialisów są 'zgniecionei występują szczegóLnie licZnie, 'W sPągu ' warstwy na gładkich
poiWier2'lChni:aiCh <>ddz!Lelności łupkOlWej. MiąŻS2lóŚć iłów łupkowych i iłów
spirialis'<>iWyoo Wzrasta .dość szybko na północ i południe od 0ISi struktury
Wawrowice - Sen:isławice , - KaTsy. ,
'
Iły łupkowe i iły spiriałisów.e o najWiększej miąższościna'W'i.€!roono
w otworach najdalej ' WysuniętyCh w kieril.."1ku osi nięcki soleckiej, to
. jest w kierunku, w którym miąższość ich szy!blro wzrasta. Są to dIWa '
,osttatnie OIllwory ,:na lUn!iJi II. Miąższość iłów łupkowatych oraz iłów spiria1i.so!Wy:ch wynosi tu 37,90 i 51,90 m. W otworachwykon.anydb na
połuchllowym :zboczu struktury :miąższość 'warStWy spirialiso.w ej jest
podobna, a w poblli:u wychodni gipsów w Senisławicach wynosi , już
niewiele POJWYżej 1 m.
Zasięg iłówspitr:ia1:isowych całkolWicie pokrywa się z zasięgiem gip- ,'
sów, Z lt ym, że na północ od osi: struktury przykryte są ' oine bezpośredrUo
utworami czw.axtotzędu, a więc nad iłami spiriaJ:isolWymi . brak jest osadów 'sarmatu, a na ' południe od osi .s:tlruktury , przykryte są iłami sax~
matu. N:a:południJe poza l:ini'ą zasięgu gipsów (ili:g. 1) nie stwierdzono
ObeOIlOśc:i osadów tortonu; ·
'
łupkowe

.:;
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Oś . strulttud-y Waw'l'OIWice ' - Senisłalwice ...... Karsy mniej W:i.ęcej
doklaJdn:ie wyznacza (fig. 1) linię półnoopego zasi.ęgu utworów ilas:to..
-piaSzczyst.y.chlSa:rmatu ~ iłów k:r:akolW!i.eck.i:ch. Wiek ich ustaliła
KOdrzy.wolska BieńkQlW:a (1962) w związku .z występowaniem w :nich
typowyclld.la. iłów krako.rwiecld.cll zeSpołów otwOl:r'nioowych. Oznaczona
przez a'llto!I'a makrof.a'Ull:a, meliczna. li często wczasie wy.dobywania
{szlarnowa.nia) znis'~zon;a, potwi,erdziła całkowicie sarmacki wiek
utworów.
Na obsząiI'Ze leżącym między Unią półnoonego .zasięgu utwo,rów sar:matu a Il:im.ą południowego. zasięgu osadów Chemicznych urtJwo:ry saxmaJtu
.spolCzYJWają na. osada'ch ilastych r!;ortOlIlU . iłach spi.rialisowych (grabow). Dalej na południe SB.TImat spoczyw.a hezpoŚI"edll!io na rtt.a.rglach
dolnego mastryclltu.
·
.
Utwary sa'rrnatusą to - idąc od gary - iły ' 1: iły łupkowe SZaJl'e,
· wal"stewkowane, z cienkimi wkładkami. ' tufitu oraz nalotami piaszczystymi ;na pOIWierzcłmia:ch oddzielności łupkowej, ' iły . piaszczyste li mu;'
łOlWce, często z,eżwirem.. Stwierdzona lwotworalch 'w.iietrlt:niczych miąż
szość tej serii wynosi: w K.ocim:ie 67,20 m;·w otwJO!I'iZ:e ostatnim na S
krańcu. lin!iJi III -66;60m; w Sen:isławicach, iW obworach przedostatnim
i OlŚ.ta.1m:im na SSW krańcu linij, I; -7,25 :i 34,4 m , a w otwo!rze w ' pobli- .
żu : W:isły -:- 77,60 m.
Jak zaoibserwowa:no, uwm-y żw:iTowo-piaszczy'ste występują jedynie
w spągu OII"az w środkowej części utworów salI"Illatu. ZwiTy składają się
· z ziarn kwail'Icu białego, szarego.i .rÓŻOfW-ego, lidytów, piaskOlWc6w miko.wych i rogowców. Jest to matar:lał z całą pewnością' karpacki. W rezyduum,powstałym z przeszlamoiW'aJIlego materiału zaJWierającego, żw:ix,
pozostaj-e również .det:ryt zwęglonej. flmy, obto~zone ' sikorop:ki. ;często
niooznaczalnych małżów araz dobrre zachowane, cienkie 'skorupki drob· nych ślimaków.
.
.'
W ortworze vViertmczy:rn, ostatnim na. S kJrańcu liJn.ii. III, występują
· następujące
małŻte i śliimaki:
.
. .
.na głębokości 53,Q

na

głębokości

m

57,0 m

LOTipes dujaTaini D e s h.
NeTitina picta F e r . .
.MohTensteTnia saTmatica F r i e d b.
.
MohTensteTnia .inflata A n d r z e j' o~ skI
MohTensteTnia af. inflata A Ii d r ·z e' j o w s k i
. Conus SP. '
H ydTobia sp.

W otworze wiertniczym iW· Kocinie, OIS'tatirin;tna SW krańcu linii IV,
głębokości· 61,4m wy,stępują masowo małże Limnocard.ium sp.,
a niżej następująceśliroaki:
..

na
na
na

głębokości

64,8 m

głębokości . 65,8 in

HydTobia hoeTnesi F rfed b. . . .
.
MohTensternia inflata . A n d r z e j o' w s k i
Setia sp.
HydTobiasp.

i
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67,0 m

Hydrobia hoernesi F r i e d b.
Hydrobia punctum E 1, c h w.
Hydrobia sp. .
Mohrensternia. ·s p. .

W SeIIlisłalWicach, W otworze wiertniczym
. W.isły, na -głębokości 79,5 ID :zIl;a'l eziono:

położonym

'W . pobliżu

Mohrensternia intlata A n d r :z e j O< W s k i
Hydrobia punctum E i c h w.
Hydrobiasp..

Oprócz tego IW wyżej' wymienionyCh otwoil'ach, me wkładkach ilastych
sa:rmatu, znajdowano często cienkie skorupki Syndesmya -reflexa
E i c h w. Jest to typowa · fauna sarmacka. Charakterystyczne jest, podkreślalne przez E. OdrzywOllską BieńkoWą . (1962), często iIriejasne następ
stwo stratygrafiCzne ·pewnych zespołów :rn:ikr(lfaunlstyC7lIlYch, a mianowicie iW OItwO'rzewieI'ltniczym w Senisławicach, .usytuowanym na tarasie
zalewowym Wisły, na iłach spirialisowych .torlonu spoczywa - jedynie
niewiele ponad 2 m licżąca partia iłów krakowieckich,za:wierających
typowy .zespół mikrofa:unistyczny (głęb. 82,0+84,1' m) . . Cała' seria nad-legła, o miąższości 75,50 m, za'Wie:razespół mikrofauny bentonicznej,
podobny do zespołu iłówpektenowycl1 tort<mu (graoow). Jedynie podrzęcin4e ~ępują w. niej Anomalinoides dividens Ł ucz k . . W otworze
wiertniczym' w Kocinie, ostatnim na SW krańcu furii IV, usytuOMTanyrn
prawie 5 km na zachód od poprzedniego, IW stropie sarmatu na głębo- .
kOlŚci 15.0+40,{) m 0Il".a:z w spą:gu na głębokości 70,2+80,8 m znajdują się
. kompleksy iłów kTakow:ieckichz typowymi zespołami otworn:icowymi.
Pomiędzy nimi leżą pakiety iłów z zespołem · otwornicowym, 'P~d{)lbnym
·do zespołu III '!B (8. Alexandrowicz, 1958), to jest iłów pektenowych,
oraz ·5-ciolIlletrowa wkładka . p1.8szezysio-żwixowa zlIliezbyt liczną, jak
pisze E. Odxzywolska: Bieńkowa (1962), fauną globigerm ż dOlffiieszką
elfidiów, bulimin i : lIllilioJidów.
·
:
Miążis.zo.ść serii osadów sarmatu wzrasta. w ki~ południowym .
i .połudnfuwo-wsciiodn:im, .zwiększa się też rwie!lkość z:iar.na w serii osadów piaszczysto-żwirowych, osiągając IW pojedynczym wypadku wielkość kilku centymetrowo Wydaje się, że występująca tu seria pials7Jczysto-żwirowa ma pewien związek z rtzw. "serią witoWŚką", wyTóŻlIlioną
. przez J. Łyczewsj{ą (1948), opisywaną później przez R. GradzińskiegO'
(1957) O!l'az R. Gradzińsldego i R. Uniuga(1959). Seria witowska wystę
puje w rejO!Il!ie ujścia Szre:niaJWy dO. Wisły, · otkoło 15 km na: południe od
KlSan - Senisławic. Według J; Łyczewskiej {1948) jest to utwór morski, ooadzolIly wstretie litoraJnej, synchrOJriczny prawdopodobnie z osadami "górnego. prasrurmatu". Seria ta . rozciąga się ze wschodu ·na zachód na . przemrzeni 10km. Miąższość jej wynosi 50trt. R. . GTadziński
i R. U1l'l'1lig twierdzą, że 2ID8.Je~enie otoczaków skał północnych w żwi- .
rach serii witowsk!i.ej określa jej wi.ek na plejstocen. Osady glacjaLne
zostały później przerobione przez rzekę. Wszyscy autorzy są zgodni co
do. tego, że spąg tej serii ruezootał poznany. Występowanie w rejOlIlie .
Kociny, Ksati i Karsów w spągu samnatumateriału karpackiego, identycznego z opisywanym p!:'7Jez autorów, pozwala pr.zyp~zać, że już
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tralIlSgresja sa:rmaotu przyniosła tu materiał karpack!i.. 'PMwIdopodob-me
spąg serii witoWSkiej zanurza się w kierunkuCzarkoiWy'ch pod sarmat
wyksztaŁcony w facji ilastej, co dałoby . ąię wytłumaczyć wa:runkaroi
. Sedymentacji. Materiał gIrUhszytransporrowany rzekami z~t osadzał się bliżej poiłudnio:wegobrzegu zbiorrrika, tam też seria' J:a ,ma naj-i
większą miążSzość o!raznajw:iększe .ziarna. Materiał drobniejsZy, piaSzczysto-ilaSty z cienkimi wkładkami drobnych 2mi;rów, tra.;:nspartowany
był 'ai; do rejonu Czarkowych., Osady o podo,bnym składzie petrografkż
nym, jak na.wiel'lCÓlIle IW Kocinie, Ksanadh, Kacr:sach (il"ej. CzarkOl\Vy'Ch),
op:isuje R Gradziński (1956) z odsłonięćw okolicy P:roswwic. Są :to
prawdopodo~e osadyrowno:wiekowe. Niektóre próbki, na przykład
iłów z POIoorowiiC i żaboclna zawierają rówmież ' zespół otwornicowy
charakterystyczny d~ ił*w krakow:ieckich (buhłow).
'
CZWARTORZĘD
,

.

,

1eZący w ,widłach rzek Nidy iWisły, międzyWalWtl"OIwi:cami
Kociną aż po Koreżyn Stail"y Senisła:wice -częściowo budują, . j.ak już
wspomniano, osady kredy. pr:a wie płaska płyta margli mastrychtu przykryta jest gLubąpokrywą osadów . czwartorzędu. Margle mastrychtu
okolOll1e są osadami trzecioil"zędu - gipsami i iła!lliispir:i.a:lisowymi ·tOirtonu na północy i półno;c:nym 'Wschodzie oraz południowym zachodzie
i iłami krakorwiecldmi sarmatu na południu (fig, 1). Osady kredy i trzecio!rzędu , zostały ' prawie "całlmwicle spenepłeniwlWaDe działalnośCią
10ldowca. Na tak lwyr6wnamym podłożu QisadZiły się gliny ~ałorwe
o miąższości dpc!hodzącej do 10m, a nad nimi 1€ssy o miążsmści dochodzącej do 30 m.
CałkowdJtamiąższość osadów czwwtoTzędu , największa mi,ęcizy Cza:r-

. Obszar

do 40 m. W czasacl;l najnowszych .pokrywa
2JeTodowana na obszarze między Wioślicą
a Nowym Korczynemwskutek działalności Nidy i niew:iJelkiego st:ruLQ:lyka - Wigołąhki, płynącego .. równolegle do N~dy około 2 km
po,łudnie. !Powstał IW ten sposób kilkudziesięciometrowy lWałłessolWY,
biegnący w kierunku zaclloo-wschód od Wawrorwic do lWitliLar Górnycl1
i opadający stromo ku północy w podmokłą, płaską ' dolinę Nidy. Strome
wyniesienie lessow:e, o wyso!kości od kilkunalS!tu dOi 30 me1Tów, pocięte
jest w Czarkowycil, 2ukorwicac!h i Korczynie Starym :l!ilcznymi wąwo
zami, a wv Wi:niarach Górriychtwo:rzy wysoki brzeg W:iJsły.
Ku południówi wynies.i:enie lesso1we jest łagodnie na-c hylone ku dolwoe W:i:gOlłąbki, przepływającej :wzdłuż północnego krańca wsi Sen!iSł:ar
,wice, gdżie bije kilkan.aści,e drobnych źródełek siarkowych Q si:lnym
za:palchu siarkorwodo:ru i lekkomlecZllym za.barwieniu. Wody te tworzą
w dOIlinie IM. północ od Senńsławicgrzęzawisko oraz z.arr-astający :Zbiornik, o d,ługości około 100 m ± szerokośd 10+15 m. !Pr.zy jego, brzegach
na powier.rehni wody zbierają się cienkie tnaJ.olł;y siaTki pylastej. Jak
wy'kazały , QSta1mie prace wiertnicze, lWody spłyrwające z obszaru Wawrowice - SeniJsławke, ' przesączające się przez kilkudzi,esięciomertrowej
miążsZOlŚCi pokrywę lessów or:az piasków d żwirków. spocżywającycl1 .
b~o na spękanych ma-r glacll a:nastrychtu, gromadzą się pod
kowymi a '~nami, dochodzi

lessowa

został,a

całkowiJcie

na

" ":

.

.
··348

Tadeusz Osmól,s ki

wkr.aczającymi na. margle i otaczającymi je :Utworami ilastymi tortonu
. i saa:matu. Znajdują się ane pod niewielkim ciśnieniem w wapi~h
z . siarką oraz W stlropie częSto zmienionych dSadów chem:icmych, two-rząc diwa wąslQeZlbiOCniki po obu stronach· osi struktury Waw:rowice Senisławice -:-:- Karsy. Jak już wspomniano (T. Osmólski, 1961;), wydźwignięcie partii brzeżnych osadów tort.onu i S8f1'matu przez. podnoszący
się blOK InaXglu maStry,c htu· spowodowało ich spękanie OIl"az zwiększe!Irie
się ich upadów., Powstała 'W ten .sposób sieć ·szczelin ułatwiła wydoby1Wa:rU.e się wód siall"kowych .po obu sbronach strukttuxy, a mia!l1owicie <na
półJnocy w Cmx'kawych, :a na pOłudniu iW Senisławicach, w miejscach, .
gdzie nakład utworów ilastych tortonu (Czatkowy) 'lub · tOlr'tonu i sarmatu (Senisła.~) jest niewielki. W otworach wykonY7Wlanych w SenisłaWicach, pO nawierceniu .o sadów chemicznych, nastąpiły samorwypływy
1Wód: siarkowych.
.
WNIOSKI

.

Br.a.kw rejOill'i.e Czarkowych piasków i piaskowców baranowskich
oraz. wapieni litotamniOwYch torlO!nu, typowydh dla złóż ta'I"llobrzeskich
· j będących doskonałym kolektOll"ecm migrujących zpocdłoża bitulIl1tów.
oraż niekorzyStne WaIrunki wodne przekreśliły możliwość występowania
tu dużego ,złoZa siaIr'ki. Tymba:rdziej że, jak już podano na wstępie.
--- -- _·__·_- -waxstwy: ~bą;r@owskie ~ko.:ne tu w facji ilasto-wapnistej są rAczej
czynm.iląem izoluJą,cymgipsy - -od --~~ . podłoża. A Więc kontakt
· gipsów z węglo.wodorami został tu ograni.czon.yao 'wąskiegO' ·pasa _ strę~y_
przybrzeżnej, .gdzie w2JWJązku zprzekTa.czająeym zaleganiem gipsów
na warstwach baIl"anowskich gipsy . leżąbeZp<>Średnio na · spękalnych.,
marglach maStrychtu, oraz do strefy elewacji podłoża,~e niesięgnąl
· zajlew baTa!llowski. Są .to obszaxy następująCe: pie!l"WS'Zy - mię9zy Wi-:
· ll'liaIrami Górny'm i a Bo!rtISową, drugi - w xejOlIlie Kociny. Brak. jednak
· w tej strefie 1Waxstwy" kolektorO'wej w pewnym stopniu . osłabiał proces ·
oddżiaływania · węgloWlOdoróW na gipsy, tym .baIr1dziej w przypadku
prawdopodobnie niJeróWlIlÓmiernego :natężenia pl'OOeSU . ich migracji, spowodowanego XÓŻD.ymsł;:opniem natężenia proceSów tektonkznych. Hr.ak
lWalrStwy kole~torrowej był powodem, że w okresie 'zwiękSzenia się
migracji .węg16wod:or6w nadmiar iCh uchodził bezproduktywlIlie ku wy_ .
chodniotn gipsów w CzaTkowyCh, który to kierunek migracji przesądzała
budOIWa 'g€OlogiJCzna., . a mianowicie - clewacjaooi struktury na NW.
Wszędżiewięcna osi strukttUiry na'WieI"OOI).o j~Y'nie ślady siarki, ta:k
było w otw:Ol"acll !WiertniczyCh w rejonie Kociny, naE od ' SenisŁawic~
oraz w obecnie wierconych otworach między Borusową a Ka:rsanni. Regularne występowanie, chOćby czasem niew:Lelk:iegO', osia!rlrowia:nia ,g ipsów .·
za.regających wzdłuż osi strilkturyWy'ZIlacza Pewien kierunek migracji
. węglOlWodorów, a mianowicie z · SE, to · jest z kierunku depresji osi
(Zabna., Dąbrowy TatnIlOw:Sk:iej) ku elewacji osi struktury. St:refąposia
dającą optymailnewaru.nkicią'głego dopłyrwu iWęglOlWodo!"Ów jest strefa
uskoku Kocina"":'" SenisłaWioe li tu gipsy zostały w największym stopniu mrienione na margle i wapienie osiaTkO!Wa:ne oraz porowate wapienie ra.tyńskie. W dtwarach wiertn:iJCZych · usytl;low:runyC'h na. linii uskoku ·
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zaobs€ll"WOIWano ·wyjątkowe n.a'tęzenie zapachu bituminów VI serii osadów ,chemilczn)11ch o['.a z w lezący.ch nad, nimi iłalch spir:ialirowych .
. W otwO!l"Zle wier,tm1czy:m (ostatnlln na SW krańicu linii III) usytuowanym
najhlizej uskoku, oprócz wyjątkowej bitumiczności Wapieni Il'atyńsldch ..
silnyzapach bituminów posiada tała (100 m miąższości) seria ilastych
osadów 1t0000000nu i sarmatu, az do. .bezpośredniego .k h kontaktu z osadami
czwarlorzędu.
.
Stwierdzana dQtychczaS strefa osiarlrowa!nia na poiłudniOlwym . zboczu.
struk,t m-y posiada długości około 6--ciu kilometlr'Ów, a szerokość jedynieIW ~anilcaJch 100-;.-200 m. W wyjątkolWYch przypa,dka,ch, jak np. w Senisławicadh,' łączy się ona prawdopodobnie ze strefą słabego osiarkOlwanioa, istniejącą lIla osi struktury i osiąga szerokość . okało 300 m .
.tak Si.ą wydaje, iJdentyczne waTUn:k:i.. rozwoju OISiaJrków,ania gipsów
:istniały w Oza:rkoiWych . w :rejome tzw. dawnego :zło.ża siarki na półno.c':" .
nym . zboczu struktury. Ja:k podaje R. KTaj€'WlS'k.i. (1935), Ausflria1cy
eksploatując siarkę rw Czarkowych W lartach 1915-1918, na podstawiewykonanych robót gómicZJ71Ch i wiereeń (9 otworów) st'Wierrid:ziIii., 'z e złoze
zrzucbne jest dwoma rÓWllloległymi do biegu zło,za uskokami. Szerokość
złoża, j:atk podajeW. KOllIdak:i (1883), wynosi około '5 0 sążni (1 sązoo=
. = 2,13 m), czyli niewiele ponad 100 m; długość złoża kilkaset metrów.
Można przypuszczać, Źle w rejonie badań .: reprezentowane są dwa
odmienne typycisiarkowania. \Pierwszy ,..-związany z elewacjami podłoża, charr-a!ld;.etystycznydla T.arn.obrze;g u i GTzybowa - SoI1.ca, ' oraz drugi
związany 'z dy.s'lokacjami typ ' cza.rkowski.
' .
. Nierozwinięcie się osiar·kowania typu pierwszego spowodował brak
IWaiI"stW kolekto'I"Owy'ch w spągugipsów' orazniekor:zystn.e warunki
wodne. Odmienne mz IWT9.rnobrzegurwykształcenie litologiczne warstw
baranowskich . pozw~a jedynie'. na rozwój drugiego Itypu osiarkorwama,.
.' to Jest · ograniczonego . do. wąskich stit'ef dY'sloka,cji. Jednolite w ,całej
:niecce rlziałoszyck.iej wykształcenie war~w bm'anowskich, . stwierdzone
. dzięki. pracom wi~cZJ71ln p:rowadzonym IW latach 1960----1961, od
Skalbmierza przez Topolę - Czuszów - ' Klimontów do Posądzy
i WieTzbn.a, przesądza. niej.ako występowanie Iczairkorwskiego typu osiarkowaniia dla całej niecki działoszyckiej.
Zakład ZłÓŻ iRoPY. 80M. l Surowców
Ohemicznych I.G.
Nadesł&no dnl& 5 maja 1962 r.
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parom;e:i!:cH OT BaBpOBRQ· ~O Kapc, a TalOKe BhI,!l;erreHa CTPYlnypa BaBpOBRQe--CeHHCJIaBHIJ;e- .
,-KapCLI, o6pa3YIDm;aH 3~eCb rpaJDI:QY Me)K,lly CorreIJ;Koil: H ,lJ;3j{Jl0~0il: MYJIb~aMH.
YCTaHOBJIeHO HaJIH'lHe c6poca, nepeMem;aIQm;ero TopTOHCKHe 06Pa30BaHBJI no JIHHHH Ko:u;mra-CeHHCJIaBHIJ;e, npOXO~Hm;eD: naparrrreJIbHO IO)KHOMY Kparo 6rrOKa MaaCTPHXTCKHX MeprerreD:,
3arrerarom;ero, KaK BblJICHHJIOCb, Ha reppHTopHH ';Me:lK.DY BaBPOBHIJ;aMH H CeHHCJIaBHIJ;aMH HenOCpe~CTBeHHO

no~ Ba.rryHHblMH rJIHHaMH. H . rreCCaMH. OITHCaH nomn.r:it npOcPHJIb TOPTOHCKH?'
H CapMaTCKHX 06pa30BaHHil:, HarreraroID;HX Ha MaaCTpHXTCKHe MeprelIH H" H3Y'feHbI HeKOTopble

3aKOHOMepHOCTH cepo060ram;eHIDI KOMITJIeKCa reMoreBllblX O~OB. C~erram.i nOITblTKH ~OKa3aTb B~B:HYfYID paHbme aBTOPOM (T. OCMyJIbCKH, 1961), rHITOTe3Y no npOn;eccaM npOHCXO~H
m;HM B rHITce, a npHBO~Hm;HM K npeBpam;eHHlO HX B cePY, H3BeCTHHKH H MepreJIH C 6HTyMaMH
3arreralOm;HMH B MerrOBbIM OCHOBaHHH H, B CBH3H C oc06bIM reOrrOI'H'IeCKHM CTpoeHHeM (CTPYKTYPa BaBpOBHIJ;e--CeHHClIaBHIJ;e--KapCLI), MOlKCT 6b1Tb MHrpHPYID~ C IOrO-BOCTOKa, T.e.
no .HaIIpaBrreHHlO OT )Ka6Ha H ,lJ;oM6poBbl TapHoBCKo:il:.

Tadeusz OSMOLSKI
MIOCENE DEPOSITS WITHIN THE FORK OF THE NIDA AND THE VISTULARIVERS, AND THEIR SULPHUR CONTENTS

Summary'
The geological structure of the Czarkowy region situated within, the fork of
. the Nida and, the Vistula rivers, south of the road joining Nowy Korczyn and
Wislica, is completely concealed by a loess cover, up to about 30 m. in thickness.
Due to this, the only known (till 1958) pre-Q)laternary deposits of this region
were the Tortonian gypsums and limestones, occurring in the outcrops at Czarkowy. Furthemorre, the existing geological maps show, osuth of the gypsum
outcrops, directly under the Quaternary deposits, the presence of a small· sheet
of the Maestrichtian marls, approximately 1 km long and about 250 m wide..
Only recently made drillings allowed to recognize the geological structure of
the Czarkowy region. Thus, the tectonics of the area stretching from Wawrowice
to Karsy, beyond the Vistula river was explained, and the Wawrowice - Senislawice - Karsy .structure forming a boundary between both Solei: and Dzialo-"
szyn troughs was established.
Moreover, there was determined a fault throwing down the Tortonian sed i~ents along the Kocina ---:- Senislawice line. and running parallel to the southern
margin of a block of the MaestI'ichtian marls, which in the area from Wawrowice
to Senislawice, proved to occur directly. under the boulder clays and loesses.
_ The whole profile of the Tortonian and Sarmatian sediments resting here at the
top of the Maestrichtian marls was investigated, as well as certain laws governing
the sulphur contents in a series of chemical sediments were recognized, too. The
author attempted to confirm his own previous hypothesis (T. Osm6lski, 1961)
concerning relations existing between the alterations occurring in gypsums, changing them into SUlphur, limestones and marls, and the bitumens disseminated in,
the Cretaceous substratum, which - in view of the specific, geological conditions
of the Wawrowic~ - Senislawice - Karsy structure - are probably migrating
from the SE direction, this is from the Zabno and the D~browa Tarnowska areas.

TABLICA I

Fig. 3. ·Margiel drobno warstwowany mastrychtu wyst~Pl1jqCY w Spqgu lawlc zlepienca. Widoczne cienkie, ·n aprzemianlegle ciemniejsze i jasniejs.ze, warstewki
o miqZszosci od 1 do 1,5 cm; upad dochodzqcy do 35°; Ciemne zabarwienie
. pochodzi od szczqtk6w zw~gloriycli roslin. W Spqgu okazu moma zaobserwowac jak gdyby struktury · splywowe.. Wielkosc naturalna.
.
Otw6r . Senisiawice (na lihli II przekroju ostatni na SSW) . .
Laminated Maestrichtian marl occurring at the bottom ·of conglomerate .
banks. Thin, altern.ately bedded, darker, and lighter laminae froJ;Xl 1 to 1.5 cm• .
in thickness are visible; dip amounts up to 350. Dark colouring is caused .
by the remains of carbonized plants. At the bottom of specimen a structure
resembling the flow structures may be observed. Natural size.
Bore-hole Senislawice (at the line of 11 cross section, last one to the SSW).
Fig; 4. Zlepieniec mastrychtu. Widoczne dobrze obtoc%one, biale i ciemnoszare (zabarwione substancjq w~glistq) otoczaki marglu oraz drobne toczence ilu
(ciemne)tkWiqce VI srodkowej partiizlepienca. Lepiszcze: margiel szary.
zawierajqcy bardzo -drobne okruchy wf;gla. Wielkosc naturalna.
Otw6r Senislawice (na linii II przekroju ostatni na SSW).
Maestrichtian conglomerate. Well ·rounded, white and dark-grey mar!
pebbles (coloured by a coaly substance) and minute clay balls · (dark) • .
sticking in the middle part of conglomerate are visible. Grey marl ·
containing .very fine coal particles forms a cementing mass mire. Natural
size.
..
.
Bore-hole Senislawice (at the line of II cross section, last one. to the. SSW).
.

.

.

Fig. 5. Cienka wkladka wapiEmia organogenicznego w ilach piaszczystych sarmatu.
.
MaUe: .S yndesmya refl,e:ca E i c h w., . oraz masowo wystf;pujqce slimald
i robaki: MohTensteTnia pseudoangulata Hi 1 b., HydTobm immutata F rf.,
Hyd.TObia punctum E i c h w., Bulla sp., Serputa gTegaUs E i c h w . . Pow. 2 X
Otwbr Senislawice (nalinii przekroju I ostatni na SSW).
Thin interbedding of organogenic limestone in the Sarmatian arenaceous
clays. Fauna js represented by: Syndesmya Tefl,exa E i c.h w., MohTensternia
pseudoangulata Hi I b., HydTobia immutata F r f., . HydTObia punctum
E i c h w., Bulla sp., SerpuZa gTegatis E i c h w. Enlarged X 2
Bore-hole Senislawice (at the line of Icross, last one to the SSW).
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