Haliną ŹAKOWA

Stratygrafia

zasięgi łacialnekarbonu dolnego

w Sudetach
WSTĘP

W pracach prowadzonyCh na ob~.za:rze Sudetów Ś~o,wychpodru
giej Iwo;n:'e światowej jedno z naczelnyt:h mie~sc ~jmÓlWało zagadnienie
wyjaśnienia stosU!I1kó\Xi , geologicznych panujących 1w ·pcdłożu karbonu
górnegQ>POdjęł.a je ,'duża , .g rupa po.1,skichgeologówil'óżnych specj,a:lnooci,
przeważnie z inicjatywy i pod ,kierunkiem H. Teis.seyl'e'a. "Komecznooć
szczegółowego , opra·cowania podstawo,wY'ch problemów k-arbonu ,dO'lnego,
4 więc , poprawnego 'skartcM"aniaos.mów, ich właściwej charakterystyki
~itológicznej,sedymentacji, kontaktów , z seriami otaczającyini i podło
żem, tektoniki, a zwłaszcza dO'kumentacji stratygraficznej i następst.wa
~aso<wegowynikała ze zbyt pobieżnego ro·zpozna.ilia tych osad6w przez
geolQogów .p:emieclrich. , Uzyskane , w ciągu 'wielO'letnich badań wyniki
stwarzają podstawy do ba!rdziej szczegółO'wychparalelizacji regionalnych
także z Sudetami Wschodnimi i interpretacji facjalno-paleO'geograf:cz~
nych nawet dla wąskich <ldcink6w czasowych, czego pr6bą jest niniejsza
praca, nie pozbawio·na zresztą sugestii auto!l"skich M" K,westiach jeszcze
niedo5tatecznie opraoo'!anycl;l.
Praca ta, jeśli chodzi o stratygrafię, nie ogranicza się tylłro idO' porównań osadów opisanych pod pewnymi terminami na ' pod.sta.wfecech
:pętrO'gr~~icznych i Jito.J.ogic~pycl;l. o1ecz wpfO'wadza nowe terminy strąty]
graficzne ~1ia . ~taWiepataleEżacjidzisial w duzej mi~ze ' iZQlowany.cb
fragmentt$w do'lD.ego :kaX1:;onu , w Sudetach (fig. 1). Ma. tó na: celu.
.tYlko ujedD.olicenie pewnych Wydż:eleń i tcdporządkowanie serii o sUi~
~~~o.n~wie~u większym , jednostkom ' ,~stratygraf~~~YIP, '. którę
'Pieszczą się w określonych odci~ach CZ8.S()tWY,ch, ale pro,wadzj także ,dQ
syntętycżnęgo : opracowania , ą·chemątu stratygra·;fdc,mego dla , Su,detóW
,$rcdko:Wych Z polską ' tertninofo·gią stratyg:raficzną,który ' ,to schemat
~6głby ' być s:tosowany przy ko:relacjach światowych. , Podjęcie tej pta,cy.
.'~v:ynikło ' t~kżez 'konieczno.ści takiego zestawienia dla Międzynarodowego.
Lek.śykQ'llu Stra.tygraficznego.
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WIEK OSADÓW Z UZASADNIENIEM NOWYCH HASEŁ
. W region:e sudeck:m UVwo'l"Y turneju dolnego ,wYstępują

'W

depresji

Świebodz:c, IW strukturze bardzkiej oraz na Fowierzchni w okolicy Głu
chołaz,

Pru.dnikai Głubezyc W ·polskiej części Sudetów Wschodnich.
W dwu p:erwszych j€dnostkach tektonicznych łączą się one sedymentacyjn:e z dewo-nem górnym. W depresji Świebodzic opisał je H. Teisseyre
(1949) pod nazwą kulmu z Księżna (głównie we wschcdniej części depresji}, który uważał on wówc'zas za górny dewon, według opdnii niektórych geologów niemieckich, i ' kulmu z Chwaliszowa (g!ównie w za. cnódniej częśd depreSji), z uwagi na różnice w składzie petrogiar.cinym

oStrze/in
°Oz/erionlów

o Zqbkowlce .
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Fig. 1. Występowanie dolnego Karbonu w Sudetach
. Occurrence of the Lower Carboniferous in Sudetea
- '1 .,... wyęhDdnle dolnego karbOliu.
1 - autcrops ąf the Lowęr Carbon1!erous

, "

.

otoczaków W zlePie.ńcacl1tworzącyCh ten kompleks ~sadów , fluWialnych
(H. TeiSseyre, 1952; 1956, 1958). p<;mieważ te dwa typy osadów z.azębiają
męwzajemniew śrcdkowej ' części depresji i są najprawdopcdobniej równowiekowe, wydaje się, z, braku do-statecznych dowodów na 'Iladległość
kulmu ' z CblwaliszoiW4 nad ,kulmem z Księ.zna {H. Zako.wa,1958a), że
'bardz:ej uzasardni()ne jest łącme ich ujęcie pcd nazwą ' 2 l e p i ę ń c e
~szar()głazy z Księżna i Chwaliszb'lwa (tab. l). Wta-minie tym 'w .mie-~sce ókreślenia facjalnego -.. kulm", który nie odpowiada
duchowi haseł stratygraficznych, wprowadzo.no definicję litologiczną.
Kcmpleks tęn. poza florą karh<>ńską ~ grupy Calamites, :Występującą
zdaniem- H. Tei.sseyre'a iW naj,wyższej jego części; nie, ma 'i nnej ~oku-
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Stratygrafia i zasięgi facjalne karbonu dolnego w Sudetach·7;5

'Jllenta<iji stratygraficznej. Góm.a jego granica

2Jda:e się

jednak n:e wyzlepieIl,ców z Ohwaliszowa .występują wnajniżs,zycp. . utworach dolnc,lt.arbcńskich niecki śród
sudeckiej, zalicz~mych już do pięą-aPericyclus (H. Teisseyre, 1956; H. ża~
:1kn,wa 1958a) ,I
. ; ,
, .. •
.
:.
:. .
"
.
_
i
W :. :strukturze .bardzkiej dolny tu~ej:iWystępuje, według E; Beder~
!go (1929), O. S4'hlndewoł!a i. J. Oberca (1957), tylko 'We .fragriielitacĄ
iw połudn:iowc-ża<!ho.dniej części ~ej-sbruktury; . w Dzikowcu i · Oołogło-'
lwach. W GołoIgłowach wapienie i łupki margliste przydzieEł \<lo piętra
,Gattendorfiaw iasaidzie R.Richter, opierając się na znail.ez':eniu 'w r. 1922
tym, miejscu';PMCops ,bMgicUs; Formifta opisapa jeSt z najwyższego
·jd€'Wonu Westfalii, warstw przej'śc:owych(struńskich) Francji, Belgii i An~
gIli, a IW ostatnich latach 'cytowana ptz~z : E; ·iR. ·R:phterów w synonimice
,górnodeWońsldej fomy Phacops accipitrinus i jegoC1dniian.y. Ta os'tatnia
. ;występuJe ró~ież, według F.Den:taneta, w Belgii :w warstwach, str:uń
.jskich 1• . Powyższe .skłamamnie .do poglądu, że 'w GOłogławach cykl ·górno· cewońskinie sięga do piętra Gattendorfia włączIrie. W DzikolWcu oikreś";;
:lenie Wieku gattendornowego dla cienkiej ławky w:a.pien:a szatonieb~es..,
kiego wystęt:ującego nad .w apieniem klym.eniclW)'m, opaxte jest na :go-:.
;matytach, cho,ć według E. Tietzego (1870) miały one występować w wa..,
'pieni1,l . klymenio'wym (Goniatites tuber.culoso-costatu's, G. miinsteri,
;0 . sulca.tus, G.:distoTtus i G. porcellioides). Równd.eż i Q. SchindewoU
,puł?lik:uje W r. ~921 ~lWój pogląd o !występowaniu : klymeirli w wapieniu
szaronie'b :eskim, jednakże już w dwa lata później cytuje przy opisię
klymen.:i i .gclllli.atytów gatunki z Dziko,wca charakterystyczne. ,weqług
tego autora dla piętra Gattendorfia (m.in~ Imitoceras giirichi; a także
.1. inteTmedium, który c,befmujenajprawdorpcdobniej część okazów opi...
sanych 'p rzez E. Tietzegojako Goniatites suląatu~, Sporadoceras wedel
.kindi = Ooniatites miinsteri). Tenżeatltor stwierdza następnieautory..,
ta.tywn:e(O. Sch:i:ndewolf, 1937, str. 20), . ~e s~roni.ebieskie ;.wa'pienię
,2 Dziko\VCa "e:ne re:.ne Goniatitenfauna, . aber ··keine Clymen:en · mehp
fiihren 'u nd der Gattendodia Stufe entsprechen". Dla osadÓW' dolnego
turpeju IW Dzi!k owcu , proponuję termin w a. r s t w Y z Wa p n i c y
·ltab. l),pochoozącycd nazwy ,wzgórza, na którym zna~duje się ka.inieni~
~o,incdsłaniający te'War.stwy. . . ..
. .
. .. ...
'W Sudetach Wschodnich utwory turneju lezą'cenad górncldeWoń-:- ·
.skimi wa·rstwami . andel'horsk:mi . .. opisał na terenie Czechosłowacji
E.Roemer.(1870) jako warstwy" · bEm-eszowSlkie, a K~Patteisky . (1928) jakó
: szarogłazy . beneszowsk:e, . ód miejscowości BeneSo-v. F. Nemejc (1953)
wyróżnia w obrębie strefy mOTawsko-śląskiej jednak· tylko szaro'głazy
górnobenes~olWskie wieku górno,turnejsk:ego, przypisując brak turneju
dolnego fazie bretońskieJ. Na obszarze Polski dla takich osadów. w oko.licy Głubszyc K. Łydka (1958) ,przyjął termin: warstwy górnobeneszo.w.,.
.skie, przy czym IW kartolgrafii i.stratygrafii polsk:ej uży.wana jest na ogół
. nazwa: warstwy b en es ZOiWS hl e lub warstwy z BeneLSzcwa dla osadów wy'"
. -stępują(:ych w okolicy Prudnikai Głuchołaż, pcd którą rozum:e się riLczej cały turnej (tab. 2). Ostatnio A. Zelichc-wski {1962) w miejSIGe tych
nazw proponuje wprowadzęnie terminu -- .warstwy opawiclde; .
kraczać pozapięt;ro pa.ttendąrfia, gd~c-tooC~;ak.i
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Tabela ' 2.

Podsbnvowa stratygrafia dolnego karbonu W Sudetach

.. z pOlską

terminologią stratygraficzną
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(Warstwy
opawickie?)

. . W óbrębieSwdetó:w Środkowych nie da : s:ę ze iW2g1ęduna typ śTcdo"::'
wiska sedyme:nta-eyjnego .oddzielić nawet -wprzybUi€n:.u osadóW turnejU
górnego cd u1iw'orów' .Wlzenu do,lrtego i śródkowego.DOtyczy · · to ni~
śródsudeckiej, a takie strukturybardzkiej,gdZ!i.e nadto, . według J. Ober';'
ca{1953, ·1957), 'W tu.tneju górnym trWa jeszcze luka stratygr,afi<izna,
która· częściowo może <Jbeim<l'Wać wizen dolny; .jeśli przyjąć, że właś.ciW)t
cykl dolnokaTboń..skiw tym regio~e . z~czyna s:ę istotnie z pożiome.x:n
Peticydus kocrhi (pe y). .. ..
. •.
". "
".
.
~:~
W nieCce · śi'6dsudeckiej Slpoczy1Wające napcdłożukaledońskim , utw~
;ryJurp.eju. . gó,z:nęgo, ... ~~nu . do~~g<>J. śx:cdkQ'~~go (H. ,,?:ąkoVVa, 1958q}
ó.pisali .s. Radwaalski {19l)2, .19<54), Cz..' zak;{t958)i H. Teisseyre , (l9~9.;.
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,1952, 1956, 1958), wydz:elając.szereg clC4nian pO'jmąwanych zreg~ły j.ako
oom;iany, f.ę.clalnEk Char~1,cteryzująą.ięop.e: ,p~z€de iWszy$tk:m :ok,r.eślcny~
zespółem otoczaków w zlepieńcach, których skład p~trO·grafkzny zwią~
zany z różnymi'kierunka:mi transpo!rtu materiału jest zmienny w poszczególnych łarwi-cach, a nalWet w obrębie tej samej ławicy. Odmią.ny.
te w dużym st()pniu zazęb:ają .się wzajemnie, ,choć n:ewątpEwie lWY.stę-;
,pują także w pewnej, lecz' trudno uchrwyt,nej sekwencji w:'ekc,w:ej. Od~iany te jako l\VY1diieleni~ mało istotne stratygraficznie prcpc'lluje się
" podpmządkcwać większ,ej jetdno8tcestrątygraficznej, ,która c,bejmOowa;:
łaby cały kcmpleks csadó:w detrytycznych, sync!l"O genicznych, o charak'terze fluwialnym, być mcże w najwyższym cdęinku deltowym. Dla jed,,:
ncstki tej iWprowadza s:ę nazwę war s t w. Y z' M a r c i S' z o w a (tab. 1)
9d mie:scowości i jej okoEcy, w której 'występuje najrełniejszy i J\.8.h
bardziej ,zróżnicQlWany profil I:toJo,gicznytych osadów 2. War.stwy z Mąr,
ciszow~t'reprezentująod·spąg'U brekc~e sedymentacyjne, a następ'lliekom,;
pleks złożony w przerważającejmierze ze zleF~eńców grubo- ,do drobnoziarnistych, z wkładkami sza'l'ogłazów i c:enki~ przewarstw!eniami łup
ków i1~stych w 1Stropowym odcinku. W na~do,lniejszy.m odcinku. tych
warstw ,występują nierwielkie soczewki węgla ~amiennego., który był
okresowo eksplOoato·wany. Warstwy z Marciszo,wa występują w' dużym
kompleksie w zachodniej części niecki śród.sudeck:ej (cd Opawy do Pisa...
rzowic) , gdz:e Cz. Żak (1958) utwory objęte obecnie tąna2JWą opisal
ja,ko kulm fluwialny, wydzielając od, spągu brekcje pCId:stawo.we, zle;
p:eniec gruboziarnisty z blokami izlepien:ec ŚIed.n:o'zarn:iJsty~ Warstwy
z Marc:szcrw,a ,WystęFU:ą także na dużym ()·bszarzew północnej czę~i
tej niecki (cd Mal'ds'zorwa, CiecharlOwic do Sadów Górnych i Lubomina),
gdzie cdpoWiada:ące im osady opis.ał S. Radwański (1952; 1954) jaiko
kulm starszy. W kulm:e tym wydzielono ;()d spą'gU brekcję Nagórnika
i 01echanorwlc, 'zlep:eńce okoUcy Ciechanowic i re~onu S,adów Górnych
(gdziieodpowiadająku'l1Ilowi z Sadów Górnych 'H. Teisseyre'a), zlepięńce
,~eleńcoiWe Nagórn:ka, Dcmanorwa i lPastewniką, (nazywąne także. kulmem zieleńcowym lubkulmeilIl z DomanQlwa), Zlępieniec szar.o,gła:żc!WYi
pepieniec ,z IPuste'lnika . (który '/We WIS,chodnim ,'cł,dc:nk\l nazwany jest
.z1epieiwem Bo.gaczowic Starych,jak.również kulmerp. ze Starych Boga~
. czo;w.iG w ()koHcy na północ cd Wałbrzycha), zlep~eniec,z Lubomina
(ina'czej kulrnz Lubomina - H. Teisseyre, 1949, '1952) i zlep:eniec'
J!. Krąglalka, który w dużym 'sto'pniu stan,c;>wi. ,odmianę kulmu z Lubo..:
mina 'w kieTun,ku zachodnim.
'
:Warstwy z Marciszo/Wa, poza sporadycznym szczątkiem: fauny ląd'O-:
:w:ej, zawi,erają' florę wieku. dolnokąrbońskiegqi ~ łączą się, sedymenta",
eyjnie 'z ,wizenem górriym, udowodnio!Ilym paleonto,logicznie. Ponieważ
w naj niższym cdc:nku zawierają oneotoC'zaki zlepień,ców d szarogłazów.
2 KsięŻI1a iOhwaliszowa, lŚąwięc młodsze od ,tychostatn:C'~:i (}be~mują
nie tylko piętro Pericyclu8, lecz ,także Beyrichoceras (H.żakowa,: 1958a);
Na krze sOowiogórskiej występu~e tylko ekwiwalent wyższego. odcihk~
tych, 'wars,trw, . który :repTezentuJebrekc'je gne~lSołwe," w ' ,Kam:ionkaeh
"'Wprawdzie ~d n~wą Marc1isZów ~p1sałam .stanowiSko f~u.D,.y z osadów g~eJ1sk1ch:
_liczonych

tu

do w&r$tw'~: Staa-ego Zd.rd.Iu. lecz, tyJ:k,p' $ ,uwli.g1 nłl.' jęgo!POło.J:en1e ' wnaJbIit-;
wlli-·
! , _ . , . ,"., .... ,
"i.
,~"",.:;,' . ' ..
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(H. żaikowa, 1958a, 1960b-; H., Zakowa, Cz. żak~ 19'62) lub' · brek~je,
piaskowce i zlepieńce gnejsowe igabrOłWe w okolicy Walimia: i ' Michał.,.
k<ltwej. . "
. .
. "
" ''' ,'
, ,W strukturze bardzkiej "utwory należąceoo',wizenutdolnego i środ",
kowego opracował szciegółO'Wo J. Oherc (1953, 1957), przy czyni. ' następ;'"
stwo osadów tego. wieku oraż osadów młodszych , oparł o·n na stosunkach
geolo.gicżnychpanujących , w elemende tektonicznym Ostroga, ' poło;ŻOtr
nym iW półno,cno-za,chodniej c'zęści tej s,truktury. Dla, tych utworów,
których gran1cą 'z ' wizenem górnym jest w tej części struktury wy>:jątkowo.wyraźna, choć trudno uchwytna ' karto.graf:cznie, ' proponuj Et
naz.wę warstwy
z Ostroga (tab. 1) od wzgórza Ostróg kołG
Srebrnej Góry, na którym i w ókoHcy którego one występują. Warstwy
te obejmują od spągu brekcje gnejsowe, zlepieńce gnej:sowe z wkładkami
i blokami ,wapieni karbońskich llib d€wońskichdo 1 m średnicy, ;wapień
(opisywany także jako doll'nywapień węglclwy, zgodnie 'z autO!I'ami nie~
miecIrim:) i część serii łupko-wo-szarogłazowej : Częściowo w północno,.;.
-.ząchodniej, a głównie z środłmwej częś·ci struktury bardzkiej, ekwiwa- .
lentem Wal'stw·, z Ostro,g a są szatogłaży, niekdedy zlepieńcówate zespo';"
radycznymi wkładkami łupków i,l astych. prz.echodzą one ' ku połudn:o...
wemu wschodowi sto.pniowo w serię łupkowo......gzarogłazową, 'która
w tym kierunku zwiększa swój zas:.ęg p:o:noiw y i o,be;'muJe 'p rócz wizemi
górnego także wrzenśro,qkowy i ZaF€'Wl!le część do,lnego. 'W spągu
szarogłazów ~występUją,lWedłUgi J .Oberca., loka!lnie utworyo.imnicZi1ez floł"ą dolnokarbońską oraz brekcje i zlepi-eń,ce wapniste z fauną pr:z~
chcdzące w \Soczewę wapienia ' z fauną. Autor 1:00 określił te-lltwory
jako karbon Widałka i Chełmika. We wschodIl!iejczęści struktury
bardzk:'ej ekwiwalenty ,warstw z Ostroga są słabo przeobrażone ptz~
intruzj ę kłodztko-iłoto.stocką i w ich obrębie Występują soczewy wapieni
krystalicznych.
,
'
W obrębie warstw' z Ostroga iWystępu:ą znane od dawna stanOlWisk~
fauny mo.rsk.iejna iłożu wtórnym i pierwotnym, op.iJsane ,VI literaturze
niemieck:ejjako znaleziska z Nowej Wsi i Srebrnej Góry. W. blokach '
wapieni . w " zlepieńcach gnejsowy'c h występują ramiehlcnogi, korale;
śHmiłki i 'liliowce, 'a fauna miejscami jest górnodewońska wieku gatten..
dorf:owego lub też reprezentujeg.atuIiki o dużym zasięgu stratygiaficz~
nvm albo tylko gatunki ,nałeżące Ido poziomu",c2 (PlicĆltifera humerosa
i jejodmiana . plicata).W , wapieniachwystępu~ ących nad zlepieńcem
gnejsowym Uczne są obok mikro,fauny ram:eiliDnogi, ślimaki i trylo;. ,
bity.: F:auria tama ,c harakter m teszany i o'ąejmu~ e formy IW'izeństie lub
Q więkJ.Szym zasięgu stratygraficznym, 'jak też tylkO' iWizenu górnego,
środk.owego lub dolnego; jeśli przyjąć o·znaczęnia ba·daczy1liemieckicą
za słuszne (m. in.Plicatifera ,' humerosa" P. humerosa var. plicatq,

, EchinQconchits eximiu,s, ' E.v,enustus; Schuchertella portlockiana, Eomar:'"
,ginifera frechi; Martlnia giabra, Krotovia- ' spinulosa, Ov,e1"t,imia fimt
briatq). "
' ,
"
, .'"
f
. W Sudetach, Wschodnic,h ,u'bwory wizenu d~ego ,i środ~Ql\Vego repręt
zentowa.ne są przez niższą ,część łupków mO!I'awickich opisanych przez
K. P,att~y'ego i'w J925r .. z ,d oliny rzeki Morava z C~ppsłowac:i. Dla
utwc-;r6w tych sto.s:uje ęę"także , nazwę:morawickie łupiki , ' posdJdoniowe
lub mo.rarwiclrle warstwy posido!ll.iowe. Niższa cżęść ' łupków mora--

stratygrafia i ~sięgi facjalne, karbonu dolnego, w SU,detach7~
Włckic'h; ' zdallieni,

wielu geolog6w ,czeskich, łączy· Btę " 's edynientacyjnie
'warstwa1miben,eszoiwskimi (np. J. Dvorak, 1959). W po·lskiejczęś'Ci
Sudet6wWs'chodnich , łupki ,te występują yv okoHcy Głubczyc, gdzię
K. Łydka . (1958) nazwał je ' warstwami . posiIdo.niowymi, przy czym
w -stratygrafii i kartogrąfii polskiej sto.sowany . jest na ogół termin;
ł\VarstWy ,morawickie (tab. 2). A. 2elichowski (1962) warstwy te określ~
jako warstwy zawiszyckie.·
'
.
Utwory :wizenu górnego iW regionie 'sudeckim na,leżą do· naj'lepi,ej
poznariych osadów, ~ uwagi na pojawienie się na znacznych obszarach
ich występowania fauny morskiej ito w odcinku :niższym. W -związku
z tym :gl'anica ' wizen śrcdkcwy - górny jest na ogół wyraźnie zazna.,.
c.zo.na także w profilu litologicznym (zmiana środow:ska), z wyjątkiem
struktury ,baTdZk:ej 'i Sudetów Wschodnich. W nazewnictwie stratygra~
licznym proponuję oddzielić morlSxie ooSlady 'w:zenu górnego, ,udo·kumentowane fauną mOTSką, od innych utWOl'ÓW także morsIkich, lecz bez
fauny lub związanych ściśle 'z transgresją morską i cd takich, któr.e
powstały już w iilIlych średowiskach.
Dla o.sadów zale1wu morsk~ego występujących iW .północnej części
nieckfl śr6diSudelCk:ej, cd ' Wałbrzycha po Kam:~nną Górę nazadiodz:~
ied Wałbrzycha po Glinno i Kamionki na ws.chcdzie (kra gne~sowa
Sowich ·GÓr), wpro,wadza. się nazwę warstwy ze Starego,
Z dr o j u (tab. 1), cd dz:elni~cy Stary Zdrój; Foło~cnejw północnej
częściWałbnycha. Nazwa ta ma stare założenie,ł)()'wiemp:'er,wsze
lokalizacje fauny morskiej górnego. wizenu IW Sudetach Środkowych
rozpoznane zolŚitały, -między innymi, właśnie w tej c-koUcy. Analogicznl\
do tej nazwy jest wcześniej . używana nazwa -,. seria ilasto-szaro,gła-zowa
(H. żakowa, 1958a, 1958b, 1960; H. 2akowa,- C. 2ak, 1962). Warstwy iŻe
Statego' Zdro.jU o.dpowiadałyby niższej części kulmu ze Szczawna lub
też tylko~ułmowi, wetdługostatnich inteTFretacji H. Te~seyre'a z 1961 r.
Ku · Za<:!ł).odo·wiwaTStwy te obejmują kulm morski wyróżniony przez
S. ' Rad:wańskiego (1954) w obrębie _tak z.wanego. kulmu iDlłodszego.tego
autora. ,
"
.
,.
Warstwy ze Starego. Zdroju reprezentują :serię złożoną na przemi.an
z ' miękkich i 'twardych łupków ' ilastych, ilasto-szarogłaZOlwych ' i szarogłazowych o różnej łupkowatości; z . wkładkamiszawgłazów . i zlepień~
ców .drobnoziarnistyCh, z konkrecjami wapIennymi, ilastymi, ,wkładkami
i' S(),czewkami szarych i ciemnoszarych margli, cząs.emo teksturze s.toż~
kdWej. Granice między tymi OtSadami są ostre. W serii przeważają
ut'Y'.<>tY łupk<?,we. W ~:t.wy obEtują . w naci,eki tle$ów IIlanganq i ' żelaza ..
a skała ma zabarwienie na ogół ,szaro'zielone i ciemnoszare. Miejscami
występują E:czne IUgt1'a skalne, kopalne zsuwy; pręgi faliste i . br:ekcj~
intraformacyjne. Na krzesowiogórsk:ej -w spągu tych !Warstw wystę
pują : m,iejscami . arlroty, drobno- i śroonioziarn:ste piaskowce arkozowe
i -piaskOWce szarogłażowe przewarstwiają,ee łupkLObecne :są także tutąj
.so·czewki i wkładki margli ,i wap:'eni często organogeniczne (hiohermy
koralowe; biostro.my · z Lithostr,otion junceum) oraz c-rganogeniczno-detI:yłyczne. a także grubsze -serie szarogłazówprze.waż:nie grubopły"f
Ciastych z ' hieroglifami . spływowymi. 'Na krze sowiog.órskiej . wydz:elą
sięhadtó 'wartsWy sokoleckie (tab. 1), 'jako termin 100ka1ny, podrzędny~
ooeJmująq ,,fęczęść seriiAlasto-s:zaro.głazowęj z . f~uną,która .charaktery""
ż.
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!tuje się obecnością ilepieńców gabrowych,nie , występu~ącychgdzie .
fudz:ej w obrębie osadów morskich z fauną. Nazwa ta pochodzi <ld miej~
soowości . Sokolec, w okCilky której one występują i skąd .ciągną $ię
d.aJej napołudn:.o'wy,wschódprzez Jugów do Przygórza. Warstwy sok~
leck:e, jak wykazały mojesz.czegółowe prace, zawierają nadtO cienkie
wkładk::i: łupk6ww:ęglistych, buly ma!l"gliste j, rwapienne (małe bi<JIhermy
. ,koralo'we) o'bok so'czewek i ,wkładek margli przeważnie o:rgan<i,geni~:"
Wch, piaskowcówarkozowych i 'W Spągu piaskowcÓw typu gnejsowego.
Wiek warst w ze Starego Zdroju i warstw sakoJ.eckieh został ściśle
określony na podstawie licznej, o,bok flo,ry, fauny opracowanej przeze
mnie ze ws.zy.stk:,ch znanych i nowocdkrytych stanowisk niecki ŚTód
sudeckiej ikry sowiog6rsk:ej (H.Zakowa, 1953, 1956a, ··1956b, 1958a,
1958Q; 1960a; 1960b, 1960c oraz praea iW drukuj H. ŻakclWa, ·Cz. Za.k,
·1962)~ Nie przytaczając . w tym miejscu szczcgóło,wych danych
fauniei
nadmieIiić ·riale.zy tylko, że obecność Goniatites crenistria obok'JprQleca1I.ites s€rpenti1ius, . q. intermedius, G. striatus striatu3, G. stri<ttus falcatus, Beyrichoceratoides truncatum i Sagittoceras bruningianum mówi
.<>. tym, że w.arstwy ze Starego Zdroju obe)nują maksyma,ln.:,e (w. okolicY
WałbI'zycha) po·ziorn Goa i . najniższą część poziomu Gcłl.(GC~sk-fa)
w€dług -;najnowszej symboliki stratygrafów zachCl~ioeuropejskiC'h).Na
krze gne~s{:;,wej SowlchGór o·be.rnują one tylko poz:cm Goa (Goa H
lub Goal-3), który o'bejmują także warstwy s\J·kcileckie. Ku zachcdo~
MTarstwy ze Starego Zdroju zawężają stc'pniowoswój zasięg tylko dQ
środkowej części poziomu Goniatites crenistria, oowynikało,by z. mter~
. 'p~etacji ro'zwoju facji.
.
W strukturze bardZJkiej litologicznym i stratygraf:'cznym odpowiednikiem warstw ze Starego Zdro~ u są utwOiI'y, które występUją przy
południclWo...zachodnim brzegu tej struktury, w typc'Wym iWykształceniu
między wsią Wó~bó!l"z i Czerwieńczyce. Dla tych ,warstw .propo·nuie mą
. nazwę ,warstwy czer,wieńczyckie (tab. 1). Nazwa ·poehodzi
·od stano·wi:ska fauny i flory zna~dująceg9 s:ę wCzerwieńczycach. opisa..,
nego prawie sto lat temu pod tą nazwą. Warstwy czerwieńc;zyckie
;;stanowią tę ezęść wydzielonej przez J. Oberca (1957) serii łupkowo
-szarogłazowej górnego 'wizenu, która posiada dokumentację fawll-:
.styczną. Warstwy czexwieńezyckie reprezentują przeważnie ciemruJlSZa.r e,
czasem z clcreieniem brunatnym, żółtym ·lub zielO'Ilym, łupki ilaste
i pi.aszczyste różnej łupkowatości, cienkie i regularnie uła.wicone, niec
..lti€.dy z hieroglifami i naciekami tlenków żelaza i manganu• . (Pr~ewal'-:'
.. .stwiają je· iłołupki" łupki szaro,głazowe~ szarogłazy, czasetn Zlep:eńcQ-:'. .
wate, o spoiwie ilastym 'lub wapiennym, oraz21lepi~ce'. W · se:riit~j .
występuj~ buły i cienkie soczewki wa'p :eni o średnicy do kHku.dziesięciu
.centymetrów. Ku wschcdo.wi i południowi warsbwy . czeI'WienczYckię
przechcdzą iW pło,nne łupki i sZarogłazy bez u1:lwo·r ów wapiennych, które
lla:~dalej na wschodzie przeo'brażone są także przez intruzję kłodzkO-:
:-złotolStocką.
.
f
..
Warstwy ezerwieńczyck:e łączą się lS.e dymentacyjnie ~ warstwami
:z Ostroga. Wiek wa,rstw czerwieńczyc·kich dokumentuje licznię wystę~
pująca obok flory fauna mOrSka;Reprezentu~e ona, podo,bnie jak
w warstwach ze Starego. Zdroju, kora,łowce (Tabul ata, Tet2'(lcoraUą olSob"':'
:nicze .i kolonijne),m.szywioły, rarnJenion6gi, ~limaki, .~ł*e, ..g~ow(mQgi,
i

o.

Stratygrafia i

zasięgi

facjalne karbonu dolnego w Sudetach

,8,1

trylcb-ity, liliowce, jeżowce i mikrofaunę, przy cżymO'bok przewodn:ch
form ,wizenu górnegO' i' pożiom'u D2 występuje Goniatites crenistria,
G'. striatus stria.tus i G. striatus falcatus (H. Żakowa, Cz. Żak, 1962). Na
podstawie tych ,gcniatytów warstwy czerwieńczyckie zaUczamdo pozio':lnuGoa ,iniilszejczęści poziomu Gc~ (Gdł}str-fa).
'
"
Nad warstwami 'czerwieńczyckimi przy pcłudniO'Wo-wschcdnimbrze
,gu, struktury barozkiej występują, 'Według J. Oberca (1953), zlepieńce
.z Wilczy (dawniej zlepieńcegabmnośne), którym zdają się cdpc,w:adać.
według tego autm'a, soczewy z1epień-oowatych szarogłazów ,występujące
w obrębie górnej części serii 'łupkcwc-szarcgłazowej ną, północny za:"
.chód cd Wilczy.W:ek zlepieńców z Wikzy przypadałby" więc" mniej
w:ęcej, na środkcwą część górnegO' wizenu (pc pcodpoziomi~ Gcłlf~), przy,
~zymnad n!ri1i występuje jeszczenajwyższa część serii łupkowc-szarc~
,głazowej }:>ez fauny, o miąilszości ponad 100 m, której górną' granicę
.J. Oberc(1957) okreśła nasti'cppc'zicmu Goniatitesstriatus.
DO' .osadów górriegc ,wizenukry sOwicgótskiej należą także zlepieńce
:z Kamionek (H. Żakowa, Cz. Żak, 1962) nazywane także wcześniej zle'pieńcami kwarcoWymi (H. Żakcwa', 1958a, 1960b; H. Teisseyre, 1958)
w miejsce nie cdpowiadającej istotnie składO'wi petrcgraficznemu zle'pień'ców nazwie zlepieńce war:olito-we, stosowanej Pł"zez badaczyni~
:mieckich. Dc'lna granica tych zlepieńców jest w Kamionkach wyraźnie
zazn;łczona,gdyżsfoczywają one bezpośre:łniona warstwach ze Starego
Zdroju, które tu obejmują pcziomGoniatites' crenistria. Wiek zlep:eń
-ców z Kamionek .określono na niższą część pozicmu Gołl, chcć górna ich
,granica nie jest z uwa:gi na późn:ejszą erczję i ,brak dokumentacji
faunistycznej dostatecznie uzasadniona.
W zachcdniej i' półn.o'cnej części nieckl śródsudeckiej IWYstępu1ą,
utwory, które; ·choć związane z trans:gresjąmorską, posiadają specyficzny prcfil litolc-gkzny Oł'az genezę i nie za-wierają fauny. Dla tych
utworów wprowadza się na2JWę wa. r s.t w y z B ł aż k o w e j (tab. l)
-od najdłuższej i ,charakterystycznej, .odkrywki", znajdującej się w tej
wsi na zboczu wzgórza Ska-wrcniec (Cz. Żak,1958,);,'Warstwy te największy obszar zajmują w, zachcdniej ,części niecki, m:ędzy Kamienną
G,órą, Janiszewem, Błażkową i Szczepanowem, gdz:e opisanO' je' wczesniej jako kulm deltowy. W północnej części niecki utYV'Oł'y im.odpo.wiadające .opisano jako' s'tarszyi mlo-cIszy pczicm deltowy w ,obrębie
kulmu młcdSzego (S. Radwańsiki, 1954), w ckclicy wsi Dębrznik, Sędzi
.sław i Jacżków. Warstwy z Błażka,wej reprezentują przeważnie zl~
pieńce od grubo- do dro.bnoziarnistyc~, z' wkładkamigruboła'wicowych
szarogłazów i łupków ilastych, Szarogłazy wykazują przejścia od grubó..
-do dro bncziarnistych, zaowierają-czasami styg.rnarie i są przekątnie war';'
$twcwane. Skałarna zabarwienie przeważn:e szarczielone lub ciemno.'~ółte"czaJSem szare lub z odcieniem brunatnym~ W warstwach z Błażkowej
występuje, tylko flora lądo.wa. Stratygraficzni e warstwy te obejmują
,poz:om Goa i prawdopodo'bnie cały poziom Gc~ w zachodniej części
niecki, przy czym IW półnccnej części tej niecki rozdzielają je w niższym
,odcinku warstwy ze Starego Zdroju. Warst.wyzBłl;lżkowejłączą się
sędymentacyjniez Iwarstwam~ z Marciszewa. Górna granica pierw$Zycll
jest trudna 'do ustalenia z uwagi na brak' ~skaźników stratygraficznych
Kwartalnik Geologiczny -
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oraoz obecność dyskoroancji kąto!Wejmiędzynimi agórnylll karbonem
(warstwami z Białego Kamienia) . .
W końcu do na~;wyższych utwo:rów wi:żenu górnego W niecce śród- .
·sud,eoekiej . zaliczyć należy jeszcze osady występujące nad warstwami
ze Starego Zdroju, w których dotąd nie znaleziono fauny morskiej lub
.lądowej. Występują one w okolicy Wałbrzycha i Lubomina i ciągną się· ·
,na zachód aż do wsi Jabłów. Reprezentują je szarozielone łupki ilaste,
szarogłazy i drobnoziarniste zlepieńce z okruchami k.warcu. W stropo- '
. 'wej części tych utworów występują ,czasem c:enkie soczewki c:emnych,
.niebieskoszarych wapieni, cienkie wkładki węgla i pstrych łupków
ilastych oraz zlepIeńcowatych piasko.wc6w. H. Teisseyre (1959, 1961) .
podaje, że w stropowej części tych utworów !występują osady lito-· .
logicznie codpowiadające . warstwom wałbrzyskim, do czego przychyla . się
.również K. · Dziedzic (1960). Dla opisanej serii p1'Q1:<inuje s:ę nazwę
·wa r ś t w Y j a b ł o w s k i e 3 · (tab. 1), . cd miejsoowości, wv której .
także występują. W.warstwach tych znaleziono flo,rę. /Ponieważ łączą
,się one przejściami z warstwami wałbrzys.ikimi (H. Teisseyre, 1959, 1961;
K. Dziedzic, 1960) wiek ich określono na wyższą część wizenu gór-o
lIlego. Warstwy jabłowslcie odpowiadają także wyższej części klilmu
.ze Szcza.wna, wvedług interpretaoeji . H. Teisseyre'a z r. 1949, 1952, lub
. też warstwom przejścioWym, które autor ten W)'1 diielił 'W r. 1961 nad
kulmem ze Szczawna, zawężając ten ostatni do odcinka cdpowiadająceg~
obecnie warstwom ze Starego Zdroju.
.
. W ,Sudetach Wschodnich utwO'l'y ,w.zenu górnego reprezentuje nie-'
wątpliwie górna część warstw mo·rawickiC'h. Oł:e.muje ona poziomy
Goa i Go~, na co wskazują bezpośrednie dane paleontologiczne· {obecny
Goniatites crenistria, G. striatus · elegans, Hibernicoceras waldeckense),
a które przeczą poglądom niektórych geologów czeskich (J. Dvorak, 1959;
F. Nemejc; 1953), kwes~io,nującym wiek górno'Wizeń:ski częś.ci .warstw mO:·'r:awickich. Do rw:zenu górnego należą · również utwory opisane przez:·
'K. Patte:sky'ego na terenie Cżechosłcwacji pod nazwą szarogłazów hra-deckich, a które w polskiej· części Swdetów Wschodnich opisał K. Łydka
·w okolicy Głubczyc pOld I).a1JWą Warstw hradeckich (tab. 2). Ostatni termin
stoBc,wany jest także w stratygrafii polskiej (K. Boj-kowski, 1960). A. Zeli-·. '
·chowsoki (1962) proponuje dla tej serii nazwę ~ warstwy kietlick:e. War'·stwy ł1:radeckie łączą się sedymentacyjnie z warstwami mora·wic'kimi i wy_.
kazuj'ą ' obecność flory i fauny (Goniatites granosus, G. cf. elegans, Hiber;' .
·nicoceras kajlovecense). Wiek tych .warstw, ,według ostatnich danych :
·W. Hartunga i K. Patteisky'ego (1960), określany jest na niższą część po;...
. ·2iomu Goniatites granosus (Go1'I.). IPonad warstwami 'hradeckimi wystę;' ·
-pują jesz,czew karbonie dolnym warstwy bilowieckie dolne (tab. 2), opra;..
"CO,wane do-tądtylko z terenu Czechosłowacji (K. Patteisky, 1929), ,zawiera... · .
'jące faunę goniatytową. Według. J, Dvoraka (1959) między . szarogłazami
:h radeck:mi a warstwami ootraiwskimi występują na Morawach warstwy:kyjorwickie.
.
Jest rzeczą oczyw.stą, że podany wyżej podział stratygraficzny ~()l~ ·
,nego karbonu sudeckiego przeodsta.wiony· na tabeli 1 nie może być- ·
li Poci nazwą Jabł6w opls&no r6wnl~ stanowisko faUny z osad6w górnego wtzenu zal1cz~· .DYch tu do warstw · ze Starego ZdrOJu, lecz tylko z uwagi naJega połoenie w naJbl1Uzym.,
~ędztw1e
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stosowany przy europejskich zestawieniach stratygra~icżnych. 000 tego
celu konieczny jestpcdział nie sz,czegółowy, lecz pcdstawowy,eliminującyhaSła drugorzędne, Ooznaczen:u lokalnym lub o'brazujące nietypOowe .
lub ,niepełne wykształcenie osadów, : z brakiem lub słabą dokumentacją
stratygraticzną. W proponowanym pódziale podst8lwowym ' zamieszczą
nym na tabeli 2 utrzymano pedział . na Sudety Środkowe i Ws(!hcdnie
jako !dOlst,a,te,cznie uzasadniony regiOonalnie i zastooowano dwudz:elny
podz:ał .Sudetów Środkowych, w związku z istotną cmębnością . struk- ·
tury bardzkiej w ~yk:sztakeniu karbonu dolnego cd pozostałego obszaru .
występowania tych osadów. Hasła dq.lnokarbońskie w strukturz.e barozkiej do,tyczą udokumentowanych fau,Itistycznie osadów (część· półno:Cno
-zachodnia tej struktury) z .do·Ść wyraźną sekwencją. Hasła dla pozostałego obszaru Sudetów Środkcwych I=cch~dzą z hajpełniejszego i typowego przekro~u dolnego karbonu także po'd względem .występowania
fauny, uzupełnionego terminem z innej 'jednostki, dla prz~dstawienia
pełnego schematu.
ZAGADNIENIE ROZWOJU FACJI

. .
'~

Na prżełomie dew()lIlu i !karbonu układ pa:leogeograficzny Sudet6w
nie ulega zbyt istotnym zmianom, jednakże w ' stcsunku do sedymentacji górncdewońskiej zaznacza ' się zrazu zmnie~szen:e obszaru depozy':'
cji i tOo vi regionie śreodkowos-udeckim. Potęgujące się ruchypioillowe
powodują · intensywną sedymentację mater-tału ,detrytycznego, najprawdopedobniej już tylkOo w facji lądowej (osady fluwialne), w o-brębie
depresji Swiebodzic, ~dzie na płaskim dnie sródgórskiego zapadEska
psadza s:ę w piętrze Gattendorfia (fig. 2)kcmplekiS 2000+3000 in m:ąż
~zośd (H; Teisseyre, 1958). MateriałznoiSzony był od wschcdu, z przed..
sUdeckiegp odcinkąkry sowiOogórskiej, · a także z p6łnocy . i być rpoże
. z zachodu z masywów kałedoń:słdch. W tym czas:e w części struktury
. bardzkiej kontynuowany jest górncd€woński zalew morski, .przychódżący . od południa. Powstają w nim ut.wory wa-pienne w facji płytkO
nerytycznej. Przeciwieństwem jest strefa morawsko-śląska, gdz:'e naj ..
prawdo'Po.dooniej przez cały turnej po.wstają syno-rogeniczne .. 1ltwory
szarogłazowe z wkładkami p:a.skowcaw, zlepieńców i łupków o miąższo
ści kilkuset metrów . lub, jak chcą niektórzy. bada,cze polscy, ponad
.1500 m. Kompleks tentwo'l'zy się, najprawdopodobniej w ro'w::e przed.,.
g6rskim o kierunku, mniej .więcej N - S, rozc:'ągającym się na wschód
'Pd wypiętrzonego, krystalicznego masywu WysokiegO. Jesioniką. zpo~'
:krywającym go częściowo dewonem. Łańcuch . ten: dostarczał głównie "
materiału do tego zbiornika, o cżym .świadczą bezFośredn:e danę Fetro.,.
.graficzne .i hieroglify 'prądowe, wskazujące na kierunek odzachotCiu ha '
wschód (K. Łydka, 1958). Być może, że łańcuch ten łączył się i częścią '
metamorliku Snieżnika w jeden obszar wypiętrzony, przedłużający s:'ę
dalej ku północy -aż do gne:s6w so,w iogórskich, tworząc wspól~ą ramę
. zachodnią dlą tego zbiornika. Niezgoooie z interpreta,cją zasięgów facjalnych K. ' Bojkowsk:'ego (1960) uważam, żeop:sane tu zbiorniki sedy~
mentacyjne nie łączyły się w piętrze Gattęndorfia ze sobą.
.. " ..
. Prawdopodobnie' na przełomie ttirne~u dc.}nego ig6rnegomiał~ miej"';
sce,.sfałdo,wanie i przefałdowanieserii waryscyjskiej_depresji -Swiebodzic
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Fig. 2. Zasięgi, osadów facji lądowej ' i morskiej w Sudetach ~ piętrze Gattendorfia
Extents of the deposits of continental and marine facies inSudetes in nie '
Gattendorfia stage '
,
"
l ' - osady zlepleńcowo-szaroglazowe strefy " pledmontowej (zlepieńce I ;' szarogłaz;
z Kslęma I ,Chwal1szowa); 2 - oSady wapienne strety płytkonemycznej (warstw,;
z Wa.pnicy); 3, - osady szarogłazowo-ilaste z soczewkami waPieni strefy płytkonl\l'Ytycz
neJ ! część warstw beneszowsklch); , 4 - osady szarogłazowe z wkładkami , zlepieńców; ,
mułowców I "łupków ' prawdopodobnle , strety g~ębszego nery tyku
(część,;"war;stw benBi,,:
aZOWSkich); 5--' prawdopo,dobny zasięg zbiornIków
,
'
"
", '
l -:- conglomeratic-greywacke deposits of the piedmońt zone JC,onglOmerates and:
greywackestrom Księmo and Chwal1szów); 2 - calcareoils deposlts : oftheshaUow'-nerit1c ' zone (beds trom Wapnica.); 3 - greyWacke-clayey , deposits witłi llmestone
lent1cles ofthe shsI1ow-ŹlIeritlc ,zone (part of, the Bene3z beds); 4 - gJ!'eyWBQkedeposlta
wlth Interbeddlngs of conglomerates. siltstones and shales. probably of tbe deepern.erltI.c mn.e (psirt ot tb.e Benesz beds); 5 - proba.b1e exten.18 of ba8Lns '

,(H. TeiSseyre, 1956, 1958), która od tego. momenhi staje s:ęooszarem , '

alimentacyjnym ' dla obszarów śroogórSkich,zarys<liWUjących s:ępo raz
. pierwszy w karbonie, w o'brębie nie,cki śródsudeckiej. ' W zbio·rnikach
, najbaroziej izoJowanych w piętrze Pericyclus , położonych w zachodniej
(Cz. Zak, 1958) i 'I=ółn~nej części tej niecki (S. Radwański, 1952, 1954),.
', deponowane są vi tym czasie o!raz w piętrze Beyrichoceras utWO!l'y
,~' :w facji lądowej. UtwOTy te !reprezentują osady oscylu:ących, za'zębiają
cych'się, I=otężnych miąższQści stożków napływo,wych. Tworzą je brekcje
Eedymentacy~ne, a głównie zlepieńce z wkładkami szarogłazów i łupków
w części stropowej oraz okresowo węgle powstające w warunkachlim·
nicznych (fig. 3). Materiał. transporlowanyjest z ,wysok:ch gór, z któryCh
, na zachodzie zbudowany jest blok Karkonoszy, ·na północy - kaledonik
kac;za.wski i na wschodzie ~ cżęścibWO kra ,SiOIwiogórska. ' Miąższość osadów fluwialnych sięga od· 1200 do 2300 mna zachodzie i do 6000 m na
północy nieckL PcdQ.bne obnLżenia śródgórsk:.·e zazna,czają się nieco .póz..:,.
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Fig. · S.Zasięgi osadów facji lądowej i 11lorskiejvi Sudetach w piętrzePericycl1ia .•
.i . BeyTichoceras
"
.
.
.
.

.Extimts of the deposits of continenta.l ·and . marine facies in · Sudetes in
p'eTicyclus and Beyrichoceras stage
.

. ....

~

the

.

l - osady zlepieńcowo-szarogłazowe'z brekcjami 1 wkładkami piaskowców I łupków
Uastych atrefy pledmontowej (wanrtwy z Marc1szowa 1. ich górne ekwiWalenty na krz8
Bow1ogórskieJ, część nl.tszyehwarstwz Ostroga); 2 ....,. Węgle atrefy l1mnlczneJ (Część
. llajn1ższych warstw z Marc1szowa); 3 - osady Uasto-szarogłazowez wkładkam1 zlepień- ' .
. ców strefy płytkonerytycznllJ (w1ękazOŚĆ warstw z Ostroga i . ieh ekwiwalentów); 4 OIiady waplen.tl.eatl'efY płytkonerytycznej (część W8l'Stw z ' Ostroga i łeh ek:w1wa.lentów).;'
5 ' -:- oSa.dy ilasto-szarogłazowe z wkła.dkam1 . margU, wa.pien1, zlepieńców i mułdwcó""
strefy płytkonerytycmeJ (część ' nl.tszych Warstw mOraw1cktch 1 górnych beil1!SZOwsktch);
6 - osady llasto.-szarogłazowe. z wkładkami marga, wapieni, zlepieńców 1 mułowców
strefy . głębOlkonerytyczneJ · (część n1tszychWM'Sł;w m.o.raw1ck!lch, część ' górnych bene-.
'8Zowliktch); 'l - prawdopodobny zasięg zbiom1ków . .
'
.
1. - ·· conglomera.tlc-greywa.cke deposits with breccla.s and interbeddings of sandatones.
and~gUlaceous shalesof the piedmont zone
(beda of Marc1szów and the1r uPPer
equlvalents on the Sowie 'Oóry block, part of the ·lowllr beds from OstrÓg); 2 - coala
ot .t~ .Umnic l!jone (part ot the lowermost beds from Marc1szów); 3 - clayey-greywacke .
deposlts .with · interbedd1rigs of conglomerMes ' of the sballow-nerltlc zone . (majo~ty • ot
. . · t he,:bel1s. fro~ Ostróg. and'. of;:t;lj.e1r equlvalents);· 4 -:- calilareous deposits of the ' shallow- .
. ~.!1llrltlc · zone (part of . the '1Selis"from Ostróg a.nd thelr equivalents);· 5 -cl~ye:Y<~ ..
. . -gr\lywa,Ck
. e · deposlts wI.th ' lnterbedt11ngs o.f ma.rlli, I.tmestones, cong1. omerates and sU.ts.Wnes
:" of :thę 'shtIllow-nęr1trc zone (p!l.rtot the 19werMoratlVioe b!!da 'Mldthe, upper Be.Desz .bedsn'
'. ' 6 -, i!lll!oyey-greywacke deposits wlth illterbeddlngs ot msrlli, Umestones, . ,ponglomerates.
. . alld 81ltstonesof the deep-ner1tlc zone(part of the ' LOwerł4orawlce beda, part· ot thll :
upper Be!DesiZ beds).;'l .- .I)l'Oba.ble ,extents ofbe.sills
'
.
.:~

nreJ (prawdopoddbltie W. Wizenie śrOdkowym) ' na .knzei ":~óg6Tskiej •.
gd,ziepowstają brekcje z'wietrzelinowe(H. 2akO'wa,Cz . . 2ak, 1982»
a także ' utwory .piasko1wco.wo-zlepieńcowatew facji lądo.wej. .
"
;' -W ;strukturze bardzkiej, po cofnięciu \ s:ęmona i -p rzerwie w sedy:"
:plentaeji .·-karpońsk:ej j ~iWcd()IWanejwypiętrzeniem' obszaru, dochodzi
ponownie do tworzenia się lokalnych . jezi,or.zysk : z, . sedymentacją ilastą
{~ •.• ,Qberc,. 1953, _195:7} .L wy-n(llSzenią : już :w . wizenie. dOllnym produktów

!' .

..

e:r ozjigne!sowej o dużej miąższości przy południowej krawęc;ł.zi gnejsÓw:,
sowiogórskich. Powstające wówczas brekc~e i ' :z:lepieńce o miąższości
khlklIset metrów osadzają się' zrazu jako utwory piedmontowe,a ilaStęp~
:nie oW, części zapewne ,ttoralne . i nerytyczne" przy brzegu plytkiego
zalewu 'mol'skiego stopiliOowo pokrywającego strukturę baI'dzką.Zmate-- .
.. riałem .żlep:eńeoWym sedymentu2ą wspóln:e wC;ZeŚniejosadzo,n~' wapie-:
nie (Iewomi i karbonu. W środowisku mOf$kim powstają osady , łupk~o
--.szarogłazowe z rzadkimi wkładkami zlepień-ców i lokalnie, w różnym
czasie, osady wapienne reprezentui'ące analogiczne mo-t opy (biofacja
ramieniooDogowa) . . Wydaje ,~ę . najbatdz:ej prawdOopodobne, ~e zalew
· morski. wizenu dolnego i środkowego struktury bardzkiej. stanowi brzeż...;
ną, .zachodnią odnogę zbiornika morskiego-, utrzymującego-się cd turneju
w Sudetach Wschodnich i na ich przedpolu.' W tych oota41ich rejonach!
· deponowane są 'w tym czasie utwory łu.pkowo-sza'l'ogłazOwe 'z wkłal!;ł
karni zl~p:eńców, muło,wców i rzadko margli (l- miąższośd przyna'j mn:ej
. kilkuset "metrów. Powstają one w ,warunkach strefy , głębokonerytycz· nej, jak iprawldopeodobnie (od zachcldu) strefy płyttkcnerytycznej
(fig~ 3). .
,.
.
'
. Na przełcmie Wiz€lllu średkowego i górn~go wyraźne stl;iją . ,się
zmiany w o-brazie morf<Jłogicznym gór (dojrzała !l'ze'źba)5)taczających
dotyC'hczas~we zbiorniki. i 'w ukła,dziepa.leogeograficznytą;, kry ' ~'Wio
górskiej ' (silne zdenuodowanie i o-bniżenle jeJ: S'W,,; cdCi*ka), które 'pfqwa-:,
dzą, przy współudziale ogólnych zjawisk strukturalnych, "doujednoUcenia . basf:mów s-edymeAtacyjnych , i W ob;r,ęN~ ,', :nietCki · śródsudeckiej-.
W .wyniku tego po raz pierwszy w karoo,ń:e wkracza .na· ten obszar
.płytki ' zaleW mocski, stanowiący wąską cdnogq:,m01"z8.'struktury bardzkiej. Morze pOokrywa obniżoną część kry ' s<loWiogómkiej ' is:ęga poprzez
()'bszar ,Wałbrzycha W1.<>kó1ice~amiennej GÓry, . ;~<i<;hćdzą~na , południu
pra'Wdopodobn~e . do Opa.wy. Taki zasięg <Jsiąga zalew w pożiOOJ;ie : Gonia
tites crenistria (fig. 4), w 'którym to czasie ' tl;'an:sgte:sja górnego wizenu
w SwdetachSródkowych rozprzestrzenia się na największym obśzarze.
Ogólni~ .m orze to cechuje ' stop,nio-weprzesuwanie się ' zbiornika. w kierunku Fołudnioowo~zach()ldnim, ·p ionowe wahania ' prowadzące do lokalnych zmiaI;1przegbw IDorsk:.ch, co 2lWiązane jest tez: z. dużyin jeg.<>
zamulaniem, ogólna tendencja regresyjna zaznaczająca się coraz · wy:J;azrliej począWszy cd poziomu Goniatitesstriatus oraz zróżnicowanie
: lWarun~ówsedymentacji, z czym wiążą się bezpośrednio zagadnienie
biotopów i czynnik b:ocenetyczny.Facja .mo'l'ska wąskiej cdnogi sudeckiej '. zróżnicowana jest :na str~fę' ' litoł'allną i
pły:t.konerytyczną,
najlepiej :poihą,ną~ , odcinku, W~i:owu Goa., Do ,pierwszej zal:cza się
· utworyZ'lepieńoowo-szarogłazowe .z~lorą lądową o maksyma'lnej miąż
szości 4000 m {warstwy z BłażkClwej), powstające 'W środowisku :delto- ,
· wyro przy 'zachodnich, półnccno.-zachcdnich· i północnych brzegach tego
zalewu . .BadaniaCz. żaka (1958) i S. Radwańskiego '(1954) wykazały, że
m.ateriał do tych, utwo,rów sypany Jest z kaledoniku kaczaWskiego', okry~.
rwy granitu Karkonoszy i częśc:owo wypiętrzonego starszego karbonu
do'lnego (warstwy z Marciszowa). W pcdo,bnych Ś1'odOlWiskach powstają
okresowo w okO'licy Wałbrzycha utwory gruboklastycznę (H. Teisseyre,:
1952, 1956, 1958). Na krze sowiog6rskiej przy 'brzegu morza transgredującego na p'Qdl:o~e gnejsoiWe . tW()r:zą się ·· :pia;skowce arltozorwe, ., .aTkozy::
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Fig. 4. Zasięgi osadów fa'c ji morskiej w Sudetach w poziomie Goniatites crenistria
. Extentsof the deposits marine facies in Sudetes in the Goniatites crenistria
zone'
1 - osady zlepleńcowo-sz!Il"ogłazowe z. wkładkami łupków strefy l1toralnej (wa1'stwy
·2 ..,.os~ Uasto-sz!Il"ogłazowez wkładkami zlepIeńców taki!:e gabrowych,
plaskowcówarkozowych l arkOz oraz wkla.dltam!, konkrecjami 1 soczewkam! margli
1 wapienI strefy płytkonerYf;yczn.el (wal'3twv ze Starego Zdroju, ' warstwy. sc>koleckle
1 warstwy czerwleńczyckle); - 3 mady Uasto-szarc>głazowe strefy płytkcmer1t.y~j: . !
4 . - osady Uasto-plaszczyste z wkładkami szli.l'e>glazów -1 'zlepleńców prawdopooobn1e
strefy głębokonerytycznej (część warstw moraw!ekleh); 5· - osady llasto-plaszczYste
II! wkładkami 821a.rogłaa6w l d'ep.1eńców prawdopodc>bn1e strefy głębc>konerytyc:mej (częś6 .
warstw morawlcklch); 8 - prawdopOOobnY zasięg morz&.
1 - COnglomeratlc-greywacke deposlts wlth lnterbeddlngil of shales c>fthe . l1ttoral zone
(beds !rom Bła.i!:kowa); 2 - clayey-grey-wackes deposlts "w-I.th l,nterbedd1,ngs of cc>nglomerates also ot g~bbrc> cc>nglomerates, arkose sandstones . and arkpses; as well .a s 'W1tb
lnterbeddlngs, concretlo,n,s and lentli:lesot marls and l1mestones ot tb'e ahallow-nerlt10
zone (beda trom StarY ZdróJ. Sokotec be:l,s, and ()zerwleńczyce belia); 3 - .olayey- .
-greywacke deposits ot -:ha shall~w-Ftlc zone; .4 ..;... cla.-yey~aren~ceous depo!lts wlth _ .
lnterbeddlngs ot · gręywa.ckes and con-glomerates. probably. ot' the '$hallQW-nerltlc 'zone':,
(part ot the Morawlcie becls); 5 - clayey-arenaeeous .· deposlts . W1~ . 1n~bedd1ngs ot
~ywackes and conglomerates,pr-obably ot thil deep-nerlt1e zona (part ot the Moraw1c&
. beds); 8 - probaobl!lextent ot the sea
:." ~''.1
iii Błai!:koweJ);

.

: , ., '

" ,, '

'

. ',:

.'3~;

." .

.:.

· i pia~owce O typie ; gnej;~mvym, ...~tóre mogą repp~·zen,t&wać _u-pwory lito··.ralne. Być może, że rW pcdo.bnych·waruilkachśfddowiskowycll' poWstają
także spągowe zlepieńce gabrowe okoHc Jugowa, nai1eżą-ce do poz:omu
Goniatites crenistria.
Istotlfymi czynnikami facji płytkolIlerytycznejcodnogi Sudeckiej są:
.stały. niepokój tektoniczny, urozmaicona rzeźba dna morskiego; z którą
· Iwi:ąże się ()·becnosć hieroglifów i czynnik b':ocen~tyczny. oraz charakter
petrograf':'cznyoh..~rów denudowanych. Z czynnikiem tektonicznym
' związanesą:naprz€n:llanległolŚć osadów różnych frakcji, okre9owe delty,
· .częściowo ,b rekcje i zlepieńce śr6dformacy~ne, zsuwy pe,dinorskie;po·wstawanie niszczącycl1 fał pOlWodujących na dużych obszara,ch ZJIliany
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?-r~.

ułożenIu

koloriiikora1owych (Kamionki),

Q.becnośćz1epieńcÓ'W

takzt

,(zwiążimychz wypiętrzaniempodłożo'wych masyWów gabro·
wychwobręb:e zbiornika), powstawanie lokalnych bagnisk ,z wegetacją
roślinną i okresowych płycizn, co znajduje po·twierdzenie· w anaEz:ę

gabrowych

biostratonottlicznejfauny,

;zwłaszcza koralowęj,

itp.,'(H.

żakowa,

praca

,iW druku). Wspomriianeczynniki zdecydowanie owpływająna . iitoralnę
.~ " w czasie (·wkietunku pionowym) zmiany biotopów i w związku z tym
biofacji.!Pełna miąZszoScutwo.rów

morskich AATa'ha

Iia 'krze sowiogoi-skiej i od 300 do 800 m ,w
śr9dSudeckiej
,wstały W ezę~ci (JoP.

riiieeki

wliczając

(tab. l),

·

się

cd .50 00600 m ,

północnej i 'zachodn:ej części

w to

r6wn:eż

osady, które po--

,

Sfrżegom,

o

080lków

"

O ' 10,
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J'ig• .5.Zaśięgiosad6w 'faCj'i morskiej w Sudetach w wyższej części poziomu Goniatłt~8 8trią~u~ (GofJeJ' GofJmu ' GcfJsp)
"
,
ExteIlts of thedeposits of marine fRcie~ in Sudetes .in the upper partof tl1e
'C>:0n~ti~for~ striatu8 zone (GofJeJ' G ol3 mu i GofJsp)
,
.'"
.
1 ,' - 0s8.d~ zlepIeńcow:o-sz~rogłazowe z wkł~kam1 łupków strefy l1ton;tnej (wl\l'!twy
' z ma.ttoW'eJ, zli!p1eńce "z WUczy): 2 oSady llasto-sz~rogłazowe z wkładk!lm1 zlep!etJ.- ' .'
lit:"~ . ClÓW li~~ , byq ; JII.OOe~tora.l~j lub częśclo<;y<Ol1tnmmm.eJ (~ ' QZęść Wustw ,jab!Ow-"
' 8k1Ćh)j :t~oąady 1l,asto-ą~Dgł8ŻOwe stf:eą ' PłYtkoneryt'Yc~ilJ: 4-,::- osady ilvtg;.;.',
-pIasz~J! ; '1!I 1IVkladk~ SZ!lrogł!lZÓw 1 ,zlep!eilców strefv'· płyt)ronerytyCZilleJ (c~~'
, :warstW:· ~tl&:tv1ck1ch); 5 - Osady n8Sto-plas~~te l1l wkładka.m1 ~a~!lZÓW 1 zlepIeń
CÓW l?raW~J;lOclobn1e strefy .. g!ębokonerytyCzi;Lej " (C2ęŚĆ warstw ' mora.w1cklch): 6 _ ;

'.t,

;praWddpod"tI,.,,zas!ęg

morza "
' "
,,
congli)J.i:leratlc-greywacke deposlts with lnterbedd1ngs otshales ot the l1tor!l1 l1lone:...
(boos frDII). ' Blatli!ow&, 'congl\lmera.tesf:rlom WUcza): 2 - clayey-greyWa.eke depoalt6 with'
1nteroals.t10IUi ot,<oongioiDe;rate, prob!lbly otths' l1tarllil zon.e oorp~y łdmm.ę one (lower'"
' . pa.rt ot tbe.,'JablóWbe!lS): 3 . -'- clayey-greYWillQk.edepos1ts ot the shaJ1ow-ner1tLc Bone; '",
"
" 'II ~ cJ"ayęy.iarenaceoils deposlts Wl1ih In~erbeddIngs ot greyWllckes andcł>nglomentes '
~" ,:.
oL~h,e!lh!lllow-ner1tlc', l1lone (part ot thę Mor3.VI'1ce be:is): 5. clayey-arenacebus deposlt6 ',
;", . :":~J;h ~t.BI;b.eddlngs pt greyWackes and conglomerates probably otthe .deep-nerIt!.c 'zOn!!." "
.- , ·( "", .>~m,"ot;tbe ·Morawtce l:Ieds): ,6 - 'proba.ble 'extent ot the sea.
",.,.' .
" , f'
-'...

,1 -

zasięgi facja1ne:c~lWboi:lU

Stratygrafia

do1negoyv - SU~7.~a~_h
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W ruzszej cZęSCl poziomu Goniatitesstria·tus strefa "litoralna Wąskiej
.odnogi sudeckiej przesu,wasię :nieooku wschede,wi, 00 powo<luje także'
przesuwanie się strefypłytkooerytyczne vi tym kierunku. Ta ost.atnia .·
wycofuje się z zatopiooego odcinka · kry SOIWiog6rskiejnako~zyść facji '
litoralnej, ' w której powstają utwory zlepi€ńC<lwe omiążsiości do 300 m '.
. (zlepieńce z Kamionek). Materiał do tych zlepieńców transportowany
Oława

BolkdwC;

i:::::::W:::::::::::::::::m
.' ~ .
: 11I1I1I1II11I1I11I1I1II1Ir-_--~

.

'Kowary
Swldnica
o
.:!.-~..s;§zczlt;;no ldrcii
am,'e'"" f10 76orao =:-:QoWi( brzych .

°

\.,.",ot-,/tfiit:ikć/
.

. .r·...
\/~.
.

.'\...
.
,<

:
i

:

o

v.
.•. ~.. odz.ko .

ZłO~

IH'

"-

,

'

,\

/'.

.

tok

.7

.....

.

\ .....
. '"\,.
2
30 40k. "'~
.:a.
10
, O.

.'\
.,
.."v

'l.
.

-

_

Zas!ęJ!i'osad6w

gr'a'T'ostJ s

facji

-

Oc
-,..-,
~7-~ .

;1111111111111111111111'"
~11I1I1I1ł111ll1l11l1l1l

--

'-'-'-.J'IIII"'~
-.
. . IIIIII~

,...;' -

--

,

-=.

""'ł!~,""=---RaCTbórz

.~

-

---,--o
__
.' _.1111111
...,.. . .
t·1I11I11I1 - ---'-~~

..uj:::::::::~'--

33 '

lądowej

:::::::::::::::::::::::::

; 1111111111111111111111

\::::::::::::::::~::::::--- \ 6łuchołazy ~1I1ł1l1l1l11l11l1"'lv'l ...·'\0
'''IJ<IIIIII~z~
t I \ . 'OPrii~'
" I,l..
--

I .

E

.
. . o..1
~:-~

OPOLE-=-

.....' "

'-''- .

-

111111111111 !.III III I I-'- ,
!III I
11111111111111------;
•
1111111111
illllltlll - - .
111111111111111111 11111110_ _=_--:'
11111111-111111111111' 11'1"- 11111111111111111111
• 1111111111111111111111 1IIr- 11111111111111111111111 lit=""_-.....;.
11111'11111111111111111 iti 11111111111111111111111 II~- _ -

\Nowa Ruda
o . 'o.LqVlfiOWlce
7 LI-

../"

( .

1'ig. 6.

I II

v 'ze""

\.

/.

o

.0$0'... · 'I'

o Dz/erżoniów

r- .\

l

-=- .
-=--o

111111 I1111 1111 I1111 IIIIIIIIII-=-'-111111111111111111111111111111_111111111111111111111111111111-'
11111 II 1111 1111111111111 11111 l--=--_
1111111111111111111111111111111-- -

'\ :::......,

.........,."

'-

-:s~

. ; ' _ ' I \;::::

-

.

i morskiej w Sudetach w poziomie Goniatites

FlCtents ofthe depbsitsofcontinental and mariń.e facies in Sudetes in Ule.:
Gonitltites granosu8 zone

:,. .

1 osady Ua.sto-szarogłazowe z wkładkam,I zlepieńców. w&plen1, węgl1 l plaskowc~ .
strety praWdopOdobnie l!mn1cznej (wvll;,za część węo1'S'tw jab'owskich); 2 - osad1
ilB&to~plaszcz:vsj;e 1 szarogłazowe z wkla.dk&m4 zleplel'lc()W strefy płytkonierytyczneJ .
(część warstw hradecklch l· większa część warstw b!lowlecklch' dolnych); 3 -c-' osady'
ilasto-pla,szczyste 1 szarogłazowe z wkładkami zlepieńców prawdopodobnie strefyg!ęboko·
Jier:vtyczneJ (część wars~w hradeck!ch I prawdopodobnie z~oma część warstw bUo~
wleckich dolnych); 4 - prawdopodobn1 zasięg zbIorników
'.
. 1 ..,--;. clayey-greywacke depOs1ts wlth Interbedd1ngs ot ccinglomerates, Umes.tOnes. coala·
and · sa:tldstOnes, probablyof the Umnla zone (upper part ot the Jablów bll\lS); 2 -clayey-arenaceous deposlts and greywackes deposlts wlth Inter'bedd1ngs of conglbmerateil
ofthe.. shtillow-nerltla zOll;e (part of . the · :ę;radecbed,s , and major part ot the law·er
BIlowlec be:!s); 3-c- clay.e;v-arenaóeQus dlip'o sltil:a.nd greywacfe deposlts wlth !nter- .
beddlngs ot conglomeratE!s, probably ot the · deep-neritlc zone (part ot· the Hradec beda.
and, ·probabl:v. lns1gn1tlcant part of the lower BIlowlec beds); 4 -'- probabie extent
ot basl~ .

:' · . t

jest

W

.

'

... . .

.,

'

"

dużej mierze z masywów kaledońskich Okol!cSQ:b6tki (J. Oberc~

1949~ 1957;

a.

Zakowa, Cz. 'Zak, 1962). W wyższej części tego poziomu
daisza regresja . morża wzachqdniej c:żęści cdnogi morsk:ęj
",fig: '5) i pniwdo.pcdo bnie całke.wiłe wypiętrzenieżatopiouejdqtąd części'
]P-Y"SoWiog6rskiej, 'comoże ' poWcdowacbrak połączenia -z facją płytk()"'następuje

Halina Zakowa

'90

.' .'

-netytY1CZną morzaro:owijającego:Się bez dstotnych Zlnian oopoz!omu
.(ka do tego czasu w strukturze bardzkiej. W · tym .ost,atnim tylko okre-:.
sowo tworzą się w · - środkowej częśd wizenU górnego utwory zlepieńco-: .
wo-szarogłazowe, najprawdopCtdo'bniej także w strefie. litoralnej (zl~
pieńce z Wilczy). W reUkto,w ym już, być może, zbiorniku morskim:
.n:ecki śród.sudeckiej sedymentacja odbywa . się : . najpra.wdopood<J,b n:ej
w Wodach częściowo .. iWYsło~zonych, .gdzie . brąk, . . f.a}lny . Il1o~kiej
(H. Teisreyr.e, 1959). O morzu rozwijającym się od . ~tr*turybardzkief
!la wschód do strefy mo~awsko-śląskiej .brak' da,nych, . lecz z .układu
facji w tych ' dwóch jednostkach .wynikało·by, że\w, po·ziom-ie Goci i Go4J
panuje w części .żachedniejpra:wdopcdobniefacja płytko'nerytyczna,
. a na ' wscho(izie coraz-to głębszego nerytyku, aż do facjio ' typie geoiSYn-:
kI:nalnym. W całym tym zbiorniku depono'wane są na~prawdopcdobniej
identy,czne .lito.Jogi,eznie ·utwory (pra.wie w całości detryfyczne, fig. 4,
i 5), a zbiornik reprezentuje podobny .b:otop . (sporadycznie s~,1;lpienia
fauny bentonicznej przeważnie jednak biofacja głowonogowa).
W pO'zi<Jmie Goniatites granosus (fig. 6), opierając się nadanych
,J. Oberca (1957), przypuszczać należy, że regresja morza obejmu:e tak*e
. ·oibszarstruktury ba'l'dzkiej, przy czym tylkO' w okO'licy Wałbrzycha
i Jabł<Jwa utrzymuje się w da'l szym .ciągu sedymenta·cja już prawdo-;
pco:kbnie tylkO' w facji ląodo,wej, w wedach okresowo bagiennych.:
W Sudetach Wschodnich ' strefa geosynklinalna ulega stopniowemu..
spłycaniu (J. DV<J·tak,195:9) i zwężeniu, a ed zachodu otacza ją znacznie
węższy już pas facji płytko-nerytycznej.
'
,

•

•

•

PrŻytoczóny opjs facji d()lln~go .karbonu w Sudetach ' potwierdza, te
kulmowej,
lllamy 40.
czynieriia }<Jkalhie z sedyIIieIitf.cją wapienn,ą to joonak, z wyjątkiem pewnęgo odci·nka '::tej sedymenta,cji w~ strukturze bardzkiej nie odpowiada ona
:ściśle pojęciu facji wapienia węglÓfWego.

śedymentacja tego o,kresu.m:eści s:ię · .w . cał<;śCi w pojęciu facji
mimo że -w facji, plytkorierytycznej ~orzą śródsudeckiego

.AwletÓkrzyska Stacja Terenowa ' lO .
.Nadesłano · d,nia 7 kwlet~a 1962 r:
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XCAKOBA
cTPATHrPA4IIDl H fIIAQHAJILHOE PACIlPE,ZJ;E.Jmmm
HIDKHEKAMEHHOWOJlbHbIX OBPAlOBAHiIA CY):(ET
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. Pe3IOMo
Pil.60TC DPOBci~c;;'IIOlIJdTKa lIo,llpo6Hoit KOppen:~ H3oJJHpoilaHHhIx y'inic1>i«:iB'~~
Ka.MeimOyrOJIbHbtIX 06pa:JOll!Ufldt '(<<ł>BT. 1), paCIIPOCTpmeHm.Ix B ~eHTPaJIbHLIX (p;enpeccWl 'CHe,.
6Ó.im1lIl,~J1,Hcy,ll;eTCKaH ,ijY~,II;a, CóBHI'opcKidł Ml1~; 'IiaP,ll;CKall 'CTpy-rrrypa) HBOcTO~
Cy,ll;eTax. )J;JlJI YHH«ł>~'~OTOP&IX lIJ>I,!I;en:eHd. a TaIOKO ,II;JIJI IIO,II;'łHHellIDł CHHT co CJIll6o,ll;O.. ~ ' BoopacTOMOOJIOO wytim,zM . -cTpil.Tlirpa«ł>H'l~e~ .. 6LiJIa BBeAeHll - HO~
ci'panrrpil.«ł>H'!eCJwr. repMHHOJlorwr,
IIp~,II;e~ B .Ta6JIHD;e l IIOJILCKOro TeKCTa. '.
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. ));rur
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CBe6o,ll;3~ BMeCTo Ha3BaHRlI :j{yJIbM
XBamunoBa BBeAeil: repMHir ' KOHrJio~epaThl H rpayBaKKH H3 KC~Hlick'~

miiorerypmrl;tCKBX pe'IHLIX OTJIoxre:ad B .z(enpeCCJm

Keewmall

. H ·XsaJIlimOBa.a ,IlJlJI OTJlOXCeIDli1 Toro JKeB03pacta,B. Jiap,ll;CKoit CTPYxType TOJILKO B~Tpe'ła;"
IOm;HXCJI IIO ~opy B )J;3HKOBD,e, Ha3Baime CJlOB H3 BaIIHlI~LI. .tinll OOpXHeTypHeitCKIiIX, epe:zr;..
H~ '. HiIruKHeBH3eitCKHJi: 06P33óBallJijł -CpeJ1,Hcy.n;eTCKoitMy.JIb.D,LI, . IIpe,ll;CTaBJlJIIOIUHX KOMBJIbC
,ll;eTPHTOB&IX OTJloxreHd pe'mOJioxapaxrepa; "B03M:OlKlIO. <:aMoro ' oopXHero ,ll;eJIbTOBorą }"IaCTKa,
B KOTOpoM BLI)I;eJlJIJIClJ PAA MeC"im.Ix pa3H01lH,llH0CTeii (1f;: )l(ax~ . 1958; C. Pa.D;BaHbĆm, 1952, 1954• .
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T, T3ccep, 1949, 1952), IIpe,IXJIaraeTCB HR3Bamre CJI.oH Hl Mapr(Hm.oBa. B C.oBKr.opcx:.oMMaCCHBe
BCTpe'laIOTClI TOJIhK.o BePXHHe 3KBHBaJIe:irn.I 3THX CJIoeB, npe~CTaBJIlIlOll\He K.oIITJI.oMepaTId K.oKrH•
.HeHTaJlbH.oA 4Ia.r(IDI, 6peK'lHlO H nec':!3JlIiIKH. ·B ee,Z(HMeHTaJJ;HOHH.oM .oTH.omeHHH CJI.oH H3 MapWlIlWBil CBlI3RHhl CBepXHeBH3eAcKHMH .oTJI.oll!:CHllJlMir M.oPCK.or.o laJIHBlL, ,l:{JIJI KOT.oP.or.o .oTJI.o:JKeHHi,
06OCH.oBaHHhIX M.oPCX:.oii: 4laYH.oA, -IIpe,l:{JIa'raeTClITepMHH CJI.oH :Hl CTaP.or.o ' 3~pYll. 3TH
.cJI.oH MaKCHMllJll>HO O1CBilTLilI3.lOT r.oPH3.oHT Goa H.HHlJIIYlO 'laCTb r.opmOHTa Go!3str-fa. BT.oP.oCTeneHHoe lHa"leHHe HMelOT Bhl,I\eJIeHHe l~ect. c.oJ;OJIer(KHe CJI.oH, .oXBaTIdBRlO~ '1'OJThK.o ropH3.oBT Goa (I'. iKaK.oBa, pa6.oTa ne'laTaeTClI), B KOT.oPLIX BCTpe'lalOT.ClI ra66pOBbIe_KOIITJI.oMepaTht. Ha~ C.oK.oJIeIJ;ICHMll CJI.olIMH H, 'laCTIAR.o, HR):{ CJI.olIMH H3 CTapor.o3):{pYll 3aJIer.aIOT K.oHrJI.oMepaTId H3 KaMHOHOK (r. iKax.oBa, q. :>KaK, 1952), .onpe,l:{eJIeJIHhIc .KaKJIHT.oPaJlbm.xe .oTJI.oll!:eHHlI, .
a TaKlKe, B lanll,llH.oA~H, 'IaCTH"IH.o, eeBepH.oA06JIaCTHX Cpe.zoo;y~eTCK.oA My~ CJIOH' Hl EJI all!:KOB.oA,IIpe~CTaBJIlllOm;He TRKlKe JlHIOPam. .oTJI.olKHBJIIYlOClI n.o"ITH Ha BeeM np.oTlIlKemm BepxseBH3eACK.or.o lIPyca. K BepXHeBH3e:ii:CKHM .oTJI.o:lKeHHllM Cpe~CY~eTCKOit MYJIb,ll;bl CJIe~eT .oTHecrH
'1'aK:JKe nepex.o,z:r;HLIe CJI.oH
Txcepa (1961), HR3Ba.mn.te -aBTOP.oM .1I6JIOBCKHMH CJI.olIMH. 3TH
.cJI.oH IIpe~criI.BJIlIlOT ~ M.oPcme otn.oll!:eHHllJIHmelIHble 4Jaym.x,a "IaCTb~ K.oHTHHemaJlbHhlO
.o6pR3.oBRHHlI; .oHH CBlIlaHbI B ee.!(HMeHTaJJ;H.oHH.oM (hH.omeHHH KaK C.o CJI.oHMH H3 CTap.or.o 3):{pYll
:TaK H C san:6lKHXCKHMH CJI.olIMH,
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I
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B Eap~CK.oA CTpyKType' ~JIJI HH:lKHeKaMcHHoyr.oJIbHOro ItHKJIa (.oT n.o~onmLl ropH3.oHTa Pe"
.~.o xPoBJIH rO;>H30HTa G.op (CTpamrpa41iI"leCK.oA repMHH.oJI.omeA .oXBa"lem.x TOJIbK.o CBHTLI, BC'rpe'IalOmHecll B ee eeBePO-lana~.oA 'laCTH, r~e OT"IeTJIHBO nO,l:{"lepKHBaeTClI HX - HaCJI~erseHH.ocn.
H CO,lleplKHTClI 4laYHa). H1ame-_H cpe):{HeBH3e.i!:cme .oTJIQ:lKeHHll B~eJIlllO'1'ell . l~ecI> KaK eJI.oH Hl
'OCTP.ora (nq B.olBLIIIIeHHOCTH, :f~e JIY'fIIle seer.o 06HR:lKRlOTClI, 1O.• 06epr(, 1953, 1957), B npe.,AeJIaX K.oTOPLIX paCIIpOCTpaseHLI H3BecTm.xe MecT.oHaX.o)f(,l:{eHHll 4laym.x H3 H.oB.oA BCH HCpe6pH.oA
rypLl. BepXHeBH3eitcme .oTJI.o:lKeHHlI e M.opcx:.oA 4laYH.oA BLr,IJ;eJIlIlOTClIl~ecb K8.K "IepBeHb"lHr(KHe
>CJI.OH, CTparnrpa41H"lecKH .oTBe'lalOmHe CJI.oBM H3 CTap.oro 3,l:{pYll. BbIDIe HHX, B r.oPH30HTe G.op
BCTpe'laIOTClI KOHrJIOMepaTId H3 BHm."IH H caMalI BePXHllll 'laCTb CJIllHIleBo-j.paysaKK.oBO~ CBHThI,
Bhl,I\eJIe1iH~:it 10. 06ePr(OM,
B Ta6J1Hr(e 2 IIpe,l:{JIa'raeTclI .oCH.oBHalI CTpamrpa41Hll HHlKHeKRMeHH.oyrOJIbHLIX .o6pa30BaHH:it
neHTpaJlbHLIX Cy~eT C n.oJIbCKo:it CTpamrpa$H"IecKoA repMHHoJI.orneA n.o HaH60JIee n.oJIm.IM
. H THDH"Im.IM np.o41HJIJIM 3THX .oTJI.oll!:eHH:lt, .o6OCH.oBaHHhIX, no 6.oJIbme:it 'IaCTH" q,ays.oK. 3Ta
-cx.eMa M.o:fJIa6L1,Ii.o
aBTOpa, npm.seIDln.cK_~one:itcKHx CTpaTHrPa41li'i~ C.ori~
-cTaBJIeHHA•
.B 3aKJIlO"IeHHH npHB.o,l:{HTCj[ lJIaJJ;HaJlbH.o-.CTparnrpa41H"l~RlI HHTepnpeT~ HIDKileXRMeHH.o},!OJIbHLIX .o6pa3QBaHH:it Cy~eT,l:{JllI .oTHOCHrenI>H.o He6.oJIblIlBX OTpe3K.oB BpeMeHH (41Hr. 2 - 6),
B. XOT.oPLIX .oC.o6eHH.o T.o"IH.o n.o):{pR3,l:{eJIlIlOTCB .oTJIOll!:eHHll MeJIKOHepHT.oB.o:it 4lllr(HlJ.
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.lIalina ZAKOWA
STRATIGRAP~Y ·. AND FACIAl. EXTENTS OF THE LOWER CAicBONlFEBOUS

IN ·SUDETEs

Summary
~n this paper. the auth.or ' presents an attempt · t.o parallel .in detail the iaolated
_~heets .of the Lower Carb.oniferous sediments (Fig. 1) .occurring in Middle Sudetes
«$wiebodzice depressi.on, Intraaudetic ' trough, S.owie G6ry block, Bardo structure),
.a nd in Eastern Sudetes. In order t.o unify certain detachments and to subordinate
'"the series of inc.onclusively d.ocUmented .age to the larger atratigraphical units, new
.stratigraphical terms' areintrodaeed, as- presented in Table 1 of the .Polishtext.
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For the Lower Tournalsian '!ItiV!af series of the Swiebodzice depression, g' term
conglomerates and greywackes from KsiE:rno and Chwali'sz 6 w .is introduced, instead of a term C:ulm . from KsiE:zno andChwalisz6w. For
sediments of the same age, which - in the ' author's opinion · - occur in the BarM ·
structure exclusively at Dzikowiec, a termb e d s f r 0 m W a p n i c a was ,used.
·Moreover, 'for sediments of the Upper Tournaisian, as well as of the Lower 'and
the Middle Visean of the · Intrasudetic trotlght, which represent a complex of . de.tricai deposits of fluvial character (probably in the topmost deltaic section, in
which several local varieties have been distinguished - Cz. Zak, 1958; S; Rad;'
waitski, 1952, 1954; H. Te~sseyre, 1949, 1952),. 11 term ' bed s fro m M ar 'c i s z 6 w
, . is proposed. On the Sowie G6ry block, there occur only the tipper eqUivalents
.of these beds, representing breccias, sandstones and conglomerates of· the continental ' facies. The beds of Marcisz6w are tied up, in the sedimentary' sense, with
the deposits of the Upper Visean marine transgression. For these deposits proved
by the marine fauna, there is suggested a term b e dl! fro m S t a 'r y Z d r 6 j.
These beds ' comprise, at the most, the zone Gau and the lower ' part of the zone·
.• GotJ. lr_fa - Subordinately, the So k 0 I e cb e d sembracing"only the zone Gou (H.Za' kowa, paper in print) are distinguished, in which the gabbro conglomerates occur,.
too. Overlying the Sokolec 'beds and partly the Stary Zdr6j beds, there appear
,the conglomerates from Kamionki (H. Zakowa, Cz. Zak, 1962), identified to be thelittoral deposits, as well as in the western part and, to some extent, in the northern
part of the Intrasudetic tro~gh the bed s fro m B I a z k o .\v a, which alsorepresent a littoral deposit having sedimented during almost the entire Upper
Visean time. To the sediments ,of Upper Visean age of the Intrasudetictrough
.should also be assigne1 the H. Theisseyre's transition beds (1961), called by the
,author the Jab 1·6 w · bed s. In part, they represent marine deposits lacking
fauna, and partly .the continental ' ones. As concerns .sedimentation they are
..connected with both the beds from Stary Zdr6j and theWalhrzych beds.
in the Bardo structure the I!tratigraphical terms are concerned only With thol!e
I!eries of the L.o wer Carboniferous cycle from the bottom of the zone Pay to the
'top of the zone GctJ, which occur in the northWestern part ' of this structu~e;
where their sequence distinctly appears and where they contain fauna. ' The LOWer
'and the MIddle Visean sediments are distingushed here under the name bed s
' f r 0 m 0 s 't r 6 g, after the name of an elevation, in which they a:reexposed
most distinctly (J. Oberc, 1953, 1957). In these beds, there occur well kriownsites.
of fauna, des.c ribed as finds from Nowa Wies and Srebrna G6ra. The Upper Visean
sediments contain:ng marine fauna aredistingilished here under the name C z e rw i e it c z y c e bed s, strati graphically corresponding to those from Stary Zdr6j ~
Above them, .there occur in the zone Got} the conglomerates froItl Wilcza: and the
topmost part of the shale-greyw,llcke series, distinguished by J. Oberc.
, ' In T$.ble '2. the . a.utl)Qr itsing. the P'o lish sttatigraphical terrri~ology~ pr~pos~s
for Middle Sudete's the basic stratigraphy af the Lower. Carboniferous: The termino~
logy is based on the wholest and . typical I!ections of ,these sediments . from there,.
where ,they are, for the great~ part, documented by fauna.. In th~ author's opinion
'. ;,this scheme might be used for , tli~ Eu~opean stratigraphical . correlations.
'
Intbe endo~ the. pre$E!nt .paper, the facial-palaeogeograph:cal interpretatiop
of the Lower Carboniferous,. sediments of Sudetes is given for relativelY narrow
'periods of . time (Figs 2 to 6), wbere deposits developed in the shallow-neritic
faciesare . divided ja ·detait
Jl . ,
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