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Uwagi na temot budowygeologicznei
zachodniei okolicy Wółbrzycha
WSTĘP

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kilku zagą.ch,rień z .zakresu litologii, stratygra:liii li ~ górnego lkBr.b onu ~achodlniej oIkolli..Cy
Wa~brzyoha, a ściślej m6wtiąc l()I~połiożonego .w olrolicy Gorców
i Jablowa. Jakkolwiek Tozpatrywany obszar stanowi stosun,kowo'nięWie1,ki
wyc:iJn.ek niecki. śródsudeckiej, to jednak wyjaśnienie ' niektórychSZ<;i'.egp'""łów jego budowy geologicznej może mieć znaczęnieszersze w ' sensie 'regionalnym.
W obrębie ()Iffi8lwi.:anego teOOIllU występuje struktura geologic~ znana
w piśmiennictwie pod nazwą siodła . JiaJbłowoa. Jednostkę , tę, zaznaezającą
się w formie klina osadów kulmu wśród utworów górnego karborw, :wydzielił i opisał: E. Bederke (1929). Zamyka ona od północnego zachodtiZa-.
głębie WalbrzySiki.e, potraktowane w tym wypadku jako plaska strefa synkli.rualnaJ, wyodrębniająca się na półnOO1lJO-wschod.nim smydle depresji
śródsudeckiej (fig. 1).
Jednym ' z ciekawszych zagadnień wiążących się z omawianą 'strukturą
jest kwestia f,a zy sudeckiej, która według wspomnianego wyżej autora (op.
cit.) spowodować miała m. in. zarysowanie się siodła Jablowa. Wświetle
najnowszych badań H. Teisseyre'a {1958, 1959), wydronmLych wolrołicy
na północ od Wałbrzycha, okazuje się, że brak jest 'niezgodJnościikątowej
pomiędzy i()Is:arlami kulmu, i kairtbon:u gómego oraz e:e osady <te zazębiaj-ą
się ze sobą litofacjalnie. W związku z tym pogląd E. Bederkego dotyczący
omawianejstrukbury należało ponownie rozpatrzyć, nawiązując do, szCzegółowych ohserw:a.cji terenowych.
Inne :zagadnienie wynika z dotychczasowej intevpretacji pewnego szcze...
góru budowy siodła Jabłowa. Chodzi tu o zam.aczony przez G. Berga (1938)
zanillk wychodni warstw wałbrzyskich niakulmilnacji wypiętrzenia kuJ.mowego. DalejIlal ,zachód miejsce ich w sensie przestrzennym .m jmuje :POziom łupkowo-piaskowcowy, znany 'w doty,chczasowym piśmiennictwie pod
naewą "Horizont des Giinstiger-Blick-FlOzes". Poziom ten w starszych
-oprooowaniach zaliczaruy był do namuru (E. Dathe, G. Berg, 1912), a więc
trtaktowanQ go jako warstwy ' wałbrzyskie. W nowszych publlikacjoch
{W. Gothan, W. Gropp, 1933) .stwierdzono, że stratygraficznie należy bn
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do warstw białokamieńskich. Wyni~ający stąd fakt r<YZpOCZynania się sedymentacji warstw z Białego Kamienia ooadem drobnoklastycznym, a nie·
gruboziarnistym 'zlepieńcem, jak we ws~hodniej części niecki śródsudec
kiej, sklondł autorów niemieckich do potraktowania wymienionego po~omu
jako odrębnego. Dodać tu jeszcze należy, że sedymentacja dolnej części
warstw z Białego Kamienia traktowana jest jako wynik fazy Gór Kruszcowych. Przedstawione wyżej poglądy nie wyjaśniają jednak kwestii
przestrzennego !ZlaStępowania wa;rs1lw wallbrzyslkich przez poziom "Giinstiger-Blick". W dalszej części artykuł:u poziom ten określać będę jako,
"poziom z ' Przedwojowa", nawiązując do obecnej nazwy miejscowości,
w pobliżu której eksploatoW'alIllY był niegdyś poklad "Giinstiger-Blick".
W artykule niniejszym, oprócz wymienionych wyżej zagadnień z zakresu litologii i stratygra:fi, 'pI'lalgnę 'poTUlSiZyć jeszcze !klilka proIblemów
związanych z tektoniką osadów górnego karbonu oraz dotyczących porfirów góry MnisZek i pasma wzgórz porfirowych występujących wzdłuż.
linii Czarny Bór-Stary Lesieniec. Charakter ostatnio wymienionych wystąpień, 8J ściślej mówiąc kwestia czy stanowią one inJtruzję, czy też wylew powienchniowy, nie jest dotychczas wyjaśniona. Autorzy niemieccy
m. in. G. Berg (1938) i E. Bederke (1943) sklonni są uważać je m intruzje,
natomiast S. Kozłowski (1958) uważa, że stanov.ją wylew powierzchniowy .
.' . Prace. terenowe zmierzające do Wyjaśńiema budowy geologicznej raz_·
począłem jeSienią 1957 r. wspólnde z M. Mierzejewskim. Od 1958 il". do·
chwili obecnej kontynuowałem je samodzielnie. Badania te wchodziły
w zaikres prac programowy,c h Dolnośląskiej Stacji Terenowej 1. G. W opracowaniu niniejszym oprócz wyników wlasnych obserwacji terenowych wykorzystano materiały geologiczne pochodzące z liczny,ch robót górniczych,.
mapę pokladówW. Bauma (1928), oraz zgromadzone przez Z. Kiliaoo. ma.teriały geologiczne. Korzystano też z wyników szczegółowego zdjęcia gro-.
lqgicznego C. Zaka (Kamienna Góra) i S. Trepki (BogrUszów) .
. OROGRAFIA I ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Teren będący przedmiotem n±niejszego artykułu położony jest na zachód od Wa~brzycha i obejmude swym :zasięgiem lOiklOl1Ji.ce Gorców i . Starego
' Lesieńca na wschodzie oraz Czarnego Boru i Jablowa - na mchodzie
i północy. Powierzchnia terenu wzniesiOlIlIa jest średnio do wysokości około,
540 m npm. W rzeźbie terenu wyraźnie zaznacza się pasmo wy1chodni por,firów pomiędzy Czamym Borem a Starym Lesieńcem oraz również porfirowa góra Mniszek, osiągająca najwyższą na omawialnym terenie wysokość 7·04 m npm. Jako wyniosłości ZB!Znaczają się wychodnie zlepieńców
warstw wallbrzysdcich na północ od Gorców i wychodJnie ruepieńców ikulmu
ną 2:aChód,od Jabłowa. Omawiany teren grarrriczy od wschodu z porfirowym.
masywem Cheł!mca, którego :firagmen.t przedstawiono na młąC2JOO1ym szkicu
goologic71l1ym (fig. 3).
:., Przechodząc z kolei .do opisu budowy geologicznej interesującego nas
terenu spreeyzuję bliżej zasięg opisywanej jednostki, tj. siodła Jabłowa.
Od. wschodu IOlffiaJwianyelement ograrucza lIliecka Gorców, której skrzydło,
.~~hod;nie jest !równocześnie wschodnim skrzydłem I:;i.odła Jabłowa. Po.: ł~dpiową' lubpoludniowo-zachodnią granicę omawianej j1ednostki wyzn~
I czają Wychodnie osadów czerwonego spągowca, spoczyW8!jące lI1Iie2igodnie-
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na podłożu k;arbońs:kim. Zasięg wypiętrzenia Jablow:a w kierunku pół
:Q.OICOO-zachodnim nie został prześledzony ze względu na brak osadów karbanu górnego, stanowiącego główny przedmiot zainteresowań aru:tora.
W skład inwentarza stratygraficznego opisanej struktury wchodzą więc
osady karbonu dolnego i gÓ!mego. Do struktury tej włączono też, co zostanie niżej uzasadnione, porfiry pasma Czarn~ Bór - Les:ieniec i porfir
Mniszka,
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Fig. 1. Szkic geologiczny okolic WalbTZJcha
Geologic diagrammatic map ot region of

Wałbrzych

1 - gnejsy Gór SoWich, 2 - kulm" 3 - warstwY wałbrzyskie, 4 - warstwY z Białego
Kamienia l warstwY mcJ.erskle, 5 - warstwY z OttweUer, 6 - porf1ny ! tufy. 7 - osady
czerwonego spągowca, 8 meJ.a.firy, 9 lokalizacja profilów Utologlcznych warsllw
wałbrzyskich

1 - SoIW1e Góry gnelBses, 2 - eulm, 3 Wałbrzych Beds, 4 BIałY Kamień and
zacIer BedB, 5 - ottweiler Bec1s; 6 - porphyr1es an<l 1mffs, 7 - Rol;hllegendes sedlmenm.
8 - meJ.aphyres, 9 - localltl.es ot l~thologlcal sectlons ot Wałbrzych Beds

Kar b o n d o l n y - kul m. Najstarszym ogniwem stratygraficznym
kulmu są na omawianym. terenie zlepieńce z Lubomina i Krąglaka, wydzielone przez H. Teisseyr.e'a (1952) i S. Radwańskiego (1954), a zaliczone
przez H. Żakową (1958a) do wizenu środkowego. Utwory te występują
wpólnocnej części omawianego terenu w okolicy miejscowości Jabłów.
Wyżej leżące osady zaliczane są do młodszej części kulmu depresji śród
sudeckiej i według H. Teisseyre'a należą "do deltowego zespołrU środowisk
sedymentacyjnych" (1958). Reprezentowane są one przez :zJlepieńce, szarogłazy i · łupki. Utwory te, Jak widać na załącronym szkicu geologicznym
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facjalnie. Ich pozycję stratygraf!iczną okre..na podstawie fauny morskiej jako wizen górny,
Form charakterystycznych dla na,jwyższego wizenu dotychczas nie stwierdzono . .
Kar bo n gór n y. Kariboo górny reprezen.rowany jeslt JW dbręłlie
.siodła Jablowa przez warstwy wałbrzY8'kie (namur A), WaTStwy z Białego
Kamienia {1nJallD.UT C i rwestfal A) oraz w&Stwy żaclerSkie (lWes1lfal A !i B).
Warstwy wałbrzyskie w obrębie siod.la Jabłowa wydmztałcone są w dolnej części jako iłowce i mułowce z wkładkami węgli, wyżej w postaci
zlepieńców kwarcowych, drobnoziru-n:istych, przelawiconych piaskowcami,
w najwyższej zaś części znów jako iłowce z wkładkami piaskowców i pokładów węgla. Miąższość ich na wschodnim. skrzydle antykliny wynosi
()kolo160 m, podczas gdy na wschód od omawianego terenu osiąga. około
260 m. Na skrzydle poludniowo..-zachodn.im obserwuje się gwałtowny spa.dek: miążs.zośoi. warstw wa1lbr.zysklich.
Wamtwyz Białego KamieriJia, leżą niezgodnii.e, jak to wykazali E. Dathe
i G. Berg (1910) oraz K. Schooor (1933), !oo' w8ll'stwach wałbmyskich. Rozpoczyna je kompleks gruboziarnistych zlepieńców osiągający największą
.m.i.ąrżsZ1Ość około 270 m w dlrol.!icy na p6łlnoc od WaNlrzycba. W Oikolicy
Gorców miąższość dolnej części wm:stw z Białego Kamietn:ia ulega bardzo
powam.ej reduklCji, poidoIbnie jak w :pI'IZypadJku warstw ~ki.c:ą. Wyżej
występują na oma.rwialnym tererrie piaskowce pr7;elWarstwione 2i~eńcami
.i łupkami piaszczystymi. Stanowią one górną część Wa!I'Stw białokamień
skich. Kompleks ten w stosunku do bardziej typowo wykształconych
wamtw z llliajbliŻBZej okKili.cy Wa1!brzycba wyfkia.zuje lbard1li.ej drobnoziarnisty charakter. Warstwy.z Białego Kamienia przechodzą stopniowo w wyżej leżący kompleks wocstw Żlac1ers:kich.
Waxstwy żaclerskie od niżej l~ących utworów odgraniczono w spasób
,u mowny, przyjmując, że granica przebiega w odległości o!k.olo 200 m od
poklarlu 30, występującego w warstwach żaclerskich.' Dodać tu jeszcze
należy, że ta konwencjOiI1ialna gra:n:icaobowiązuje jedynie w niniejszym
·opracowarniiu, niemniej j.ednak pokrywa się w przybliżeniu z dotychczas
przyjmowanym spągiem warstw żaclerskich. W piśmiennictwie geo19gicznym dotyczącym omawianego terenu w kompleksie wa.rstw żac).erskich
wyróżn-ia się dolną i górną grupę produktywną, przedzieloną tzw. serią
płonną. Niektórzy autorzy, np. E. Dathe i G. Berg (1910) oraz S. Bubnoff
(1931) wyróżniają jeszcze górne wa:nstwy żaclerskie, które pod względem
litologi,cznym różnią się wyraŹJrui.e od niżej leżącego kompleksu. W artykule niiJnJiejSlZym wydzielono waa:stwy 7Jaolersk:i.e .górne i dolne. Do tych
ootatnich zaliczono grupę produktywną dolną i górną or~ przedzielającą
je serię płonną. Granicę pomiędzy w:arstwami żaJclerskimi dolnymi i górnymi przyjęto umownie (:zewąrJędu rn:a przejIŚcia. litofaoja1rne) w odległości
-około 110 m od pokładu 14, występującego w warstwach 2laiclerskich dolnych.
Dolna część warstw żac1erstkiC'h wykształcona jest w postaci łupków:
' z wkładkami węgla i pi1askowca. Zlepieńce występują sporadycznie. Miąż
szość tego kompleksu wynosi około 500 m.
Wa!I'Stwy żaclerskie górne osiągają miąższość około 200-7'-300 m i wykształcone są jako piaskowce, zlepieńce i iłowce. Charakterystyczne jest
(fig. 3),
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slcl:ad ' petrograficzny zlepieńców.
Na granicy kompleksu osadów karbohu górnego i utworów Czerwonego
spągowca, !llIa. odcinku Czarny Bór Stary Lesieniec występuje pasmo
soczewek porfirowych. Skały te według G. Berga ' (1938) wyka2llją strukturę od mikrofelrzytoWled do gr am.ofirowej; Są one:zas:ald:n,iczo masywne, bez
wtrąceń tufów lub innych cech wylewów powierzchniowych. W połud
niowo--za:chodniej części omawianego pasma obserwować można. bardzo
charakterystyczną, płyciastą lub dachówkowatą oddzielność porfirów.
Płytki, których grubość waha się w ·granicachod 1 do kilkunastu 'Cm, wykazują regul.M-ny przebieg i równoległe ułożenie. · Oddżielność porfirów
podkreślona jest niekiedy charakterystyczną smużystością skały, polegającą n'al na-przem:i.anleglym ułożeniu cienkich (2 do 10 mm) smug porfiru
cienmego - szarofioletowego i jasnego - różow,a.wożóltego. Dodać tu
jeszcze należy, że oddzielności płytOwej . porfil-ów towarzyszy iJgodna z nią
orientacja przestrzenna. prakryształów. Podobną doop:isa.nej wyżej oddZieł
ność płytową wykazuje porfir góry Mniszek, którego intrtUZywll'lly charakter me ulega wątplJi:wości. Porfir teri'Zlimny jest opod nazwą poludniOwo.zachodniej apofizy Chełmca, Porfir góry Mniszek jest w przeciwieństwie
do opisanych poprzednio jasnoza'b arwiony - barrwa szarożółta. Jest on,
jak wykazały ' badania petrograficzne, silnie skao1IDizowa!llY. Oddzielność
płyciasta zaenacZBI się w całym masywie Mniszka hardzo wyraźnie.Gru
bość ,płytek, lIla !które !I'02Jpada się skała, jest męldu ikJilllW do ilillkuIriastu c'm.
. Na porfirach okolicy Czarnego Boru i Starego LeSieńca leżą osadyczerwonego spągowca. Na powierzchni porfiru., jak wykazały moje obserWacje wykonoo.e na południe od wzgórza: oznaczonego punktem wysokościo
wym 600, występuje czerwono zabarwiona zwietr:zelillla: porfiru; przecho- dząca w stropie w piaszczysto-ilasty lub zlepieńcowy <>sad czerwonego spą
gowca.. Osadów tych lIlie Ibędę tu ibli2ej chaJraJkteryzl()wa!, stwierdzę ' tylikO,
0
że zapadają one pod kątem 20-30 ku SW, podczas gdy utwory górnego
karbonu; VI" pobl.irugranicy z permem; zapadają pod kątem 4~0°. WY;cstępuje ' tu więc wyraźna ni~odność kątowa. Z kolci przejdę do omówieniazagadnień wymienionych we wstępie (lo niniejszego artykułu . ' . .. .
PROBLEM WARSTW WAŁBRZYSKICH I DOLNEJ CZĘŚCI: W ARST.W
.
. ' Z BIAŁEGO KAMIENIA
.
'
"
Z Wa/I'Stwami wałbrzyskimi wiążą się dwa zagadnienia: 1) problem nie. zgodności kątowej pomiędzy osadami ke.'l"bonu domego i górnego; 2) kwe';sti'atzanikania warstw wałbrzyskich na przegubie siodła Jabłowa i prze-st:rzennego · zastępowania ich przez poziom z .Prnedwojowa.
'.' . ' ' Przechodząc do zagadnienia pierwsiego nadmienić należy, że oooer'-wacje terenowe, opairte głównie na wynikach robót ziemnych, nawiązano
do badań H. Te:i\'llseyre'a,wykonailych:na .póŁnoony wschód od omawianego terenu.
Terenem szczegółowych badań była okolica polO'ŻOllaJ między Jabłowem
a Gorcami oraz w pobliżu punktu wysokościowego 618. Na podstawie
obserWacji terenowych stwierdzić !nożna, że osady kulmu deltowego, wy: kształcone naJ omawianym terenie w formie zazębiających się facjalnie zlepień~ów; sZ8lrogłe.zów i łupków, wykazują stopniowe przejście litofa(!ja1ne
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d.Q osadów !karbonu górnego. TeIO. ostatni reprezen.tawany jest w partiach
spągowych ipI'Zl€IZ ił:owoe i mułowce z rwikładkami węgli. Nawet w przyparlku gdy w spągu ikarlbOlllu gÓlI'Ilego występuje zlepi.eniec kulmu, obserwuje S!i.ę stIQIpniowe' przejście od oSiadu glI"'Ubiej Ido dmbniej ziax:rui.stego.
·Szarozielonawe łupki szarogłazowe i ilaste, chatrakterystycznedla litofacji kulmowej, przewarstwitają się z łupkami szarymi lub stalowoszarymi,
·nierzadko węglistymi, typowymi dla: litofacji warstw wałbrzyskich. ,
'. Podobne zjawiska, na północ od góry Chelmiec, zaobserwował i pierw~
.'i$zyzw;rócił na nie uwagę H. Teisseyre (1959). Cechą wspólną osadów
występujących na przejściu 00 kulmu do karbonu górnego jest ich silne
wzbogacenie w żelazo. Wyraea się ono bądź to w formie tmpregnacji limonitowej, bądź też jako soczewki i wkładki żelaziaków ilastych. Szczególnie
.silnie impregnowane są mułowce, które ponadto noszą nadwięcej cech
·pOOrednich litof-a.cji kuJmu i kartbonu górnego. Z jednej strony będzie to
nierzadko występujący .szarogłazowy charakter skały {):I~az charaikterystyCzne zielonawe zabarwienie, z drugiej zaś - współwystępowanie i przejścia
do typowych, Sltalowoszarych iłowców wał1brzys.kich.
Jeżeli chodzi o sposób ułożenia, zarówno osadów kulmu jak i w8JI"Stw
wałbrzyskich, to obserwacje wykonane na ws'chodnim skrzydle antykliny
Jabłowa, na południe od punktu wysokościowego 618, wskazują na zgodne
ułożenie obu omawianych kompleksów skalnych. Wartość kąta upadu
małej e stopniowo z zachodu na wschód (z 25 do 20°), przy czym zmiana
ta zaznacza się także w obrębie wychoooti. warstw wałbrzyskich.
Sytuacja w obrębie południowo--zachodniego skrzydła antykliny Jabło
wa .przedstawia się nieco :inaczej, ponieważ warstwy kulmu i górnego karbonu ustawione są stromo, a nawet przew:aloneku południowemu zachodowi, niemniej jednak ułożenie ich jest i tutaj zgodne. Podobnie Jak na
skrzydle wschodnim siodła Ja,blowa kulm gI1aniczy tu z drobno:klastycznym osadem litofacji wałbrzyskiej.
,
W konkluzji przytoezonyt:h wyżejobserwacji'atwierdzić moŻDJa, że na
grani,cy kulmu i warstw wałbrzyskich występuje w obrębie siodlia Jabłowa
sotopnJiowe przejście litofacjaJne od kulrrnu do ikaJrtbonu gÓI'lIlego ora:z że brak:
jest dowodów na istnienie niezgodności kątowej pomiędzy obydwoma kompleksami.
Dla ro?JWiązmlia zagadnienia clir-qgiego, tzn. kwestii wytkJinowywanilia Się
ku zachodowi warstw wałbrzyskich i pozycji stratygraficznej poziomu
z Przedwojowa, :istotne Znaczenie ma stosunek warstw z Białego Kamierua do warstw wałbrzysikich. Wspomniano j'UIŻ poprzednio o stwierdzonej
przez. a'llrtorów lIliemieokich nieZlgoldlIllOŚCii. kątowej, poJegającej lIla tym, że
zlepieńce podstawowe warstw białokamieńskich ścinają ku zachodowi oomz
głębsze poziomy warstw wałbrzyskich. Na przegubie siodła Jablowa zanilmją, według dotychc2iasowych poglądów (G. Berg, 1938), wychodnie
warstw wałbrzyskich i dalej kU2'Jachodowi już mg,dzie się nie pojawiają.
Na wschodnim skrzydle antykliny Jaibłowa wykształioony jest, w dolnej swej części liczący 50 m, kompleks os.adów drobnoklastycznych przewarstwionych wkładka'mi węgla:. Na nich leżą zlepieńce i piaskowce
przechodzące ku górze w lupki początkowo piaszczyste, a następnie ilaste
z wkładkami węgla, Na utworach tych kończy się [kompleks walI"stw wał
brzyskjch (fig. 2, profil A). Miąższość warstw wałbrzysk;ich na wschodnim
skrzydle' siodła, ;Iablow:a 'wynosi okolo 160 'ID. Przytoczony wyżej. profil
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profilariri spo-

rządzonymi mipodśtawie starych wyrQbisk górni~zych, polO'Żonych lrlaJ pół
nOC od Chełmaca.. Jako podstawa. paralelizacji posłużyła wkładka węgla.,
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oznaczona na. Ltgui"ze 2 jako "Wi'"
Wkładka ta była niegdyś przedmiotem
eksploatacji i dzięki temu przebieg jej
został dok1:aJdnie · poznany. Występuje
ona w spągu pilliSkowców i Z'lepieńców.
Wkładki. węgla W 2 i W 3 posłużyły do
zilustrowania przekraczającego ułożenia
warstw z Białego Kamienia. na war16a m na wschodnim s~rzydle siodła.
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Jabłlowa, przy czym warstwy białokamieńskie leżą tu na łupkach odpowiada.jących w przybliżeniu pOOiomowi wkładki węgla W 2 (fig. 2), leżącej
w profilu C w odległości około 90 m od stropu warstw wałbrzyskich.

Na skrzydle południowo-zachodnim, jak wida.ć na załączonym .sU.:icu
geologicZnym (fig. 3), wamtwy wałbrzyskie wyklinowują się ku 2lachodowi. .Redukcja szerokości ich wychodni jest częściowo wynikiem stromego .ustawienia warstw. T.rudlno natomiast :roos1:mygmąć iWSkutek silnego
:zaangażowania . tektoniC2ID.ego i możliwości· wyciśnięcia, cży i w . jakim
stopniu zmniejsrona miążs:zoSć jest wynikiem sedyrnent8JCYjnego wyklinowywaniasię lub ścinania przez wyżej leżący poziom. We wkopa~h wykonaIIlych na zachód od Gorców stwie.ridzono obecność drobnoziarnistych
zlepieńców {drdbn:iejszyah ' niż .na SkIrzydle wschodnrim) li. piasJrowców
waTStw wal!brżyskich o mi~i mocnO ~~ulrowalIl€'j (tek!toniC?4l1ie ?) .
. Dalej :na zachód, Vi pobliżu punktuwySo~.{()ściowego 569 npm, .:r.aobserwowano rdzawopopielate łupki ilaste z wkładkami węgla, charakterystyczne dlla Htofacji ~ej. W t.eIi spósób okaJZuje się, że ;lJaSięgktl 'zacho-
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Fig. 3. Sz;kic geologiczny okolicy GO\t'ców ·iJabłowa
Geologie diagrarnmatic map of region of Gorce a·nd JaNów

.,

1 do 3 karbon dolny - kulm: 1 - 2llepieńce z Luboml.na 'i K!rąglaka (wizen środko
wy), 2 - szarogłazy i łupki illlste (wlli!5en górny), 3 - zlepieńce (wizen górny), 4 do 9 karbon górny : 4 - zlepieńce, piaSkowce I łUpki ilaste z wkładkami węgla (WlII'6twy
Wałbrzyskie). 5 zlepieńce I1Jl'\l<bOOia:rnillte podstawowe warstw z Białego Kamienia,
6 - zlepieńce I piaSkowce z wkładkam'i łupków ila.stych (wYŻB2'6 część warstw z Białego
Kamienia)·, 7 - plaslrowce I łupki. Ilaste z wkładkami węgla (warstwy ża.clersk1e dolne),
8 - piaskowce z wkładkami łupków ilastych 1 zlepieńców (wa.rstwy ża.clerskle górne).
9 - . portlry, 10 do 11 - dolny CZ&'Wony spągowiec: 10 - zlepieńce, piaskowce i łupki
Ila.ete, 11 - melafiry, 12 granice warstw umowne I przypuszczalne, 13 uakokl,.
14 - bieg i upad płycl.a.stej Oddmelnośc1 porfiru, 15 - linie przekrojów geologicznych
1 to 3 Lower Carbonl.!eroUB ....,.. Culm: 1 Lubam1n and K!rąglak oonglomerates.
(Wddle VIsea.n) , 2 - argilla.ceous Shales and greywackes (Upper Vlsean) , 3 - conglo~·
mera.tes (Upper V'Iseo.n), 4 to 9 - Upper Carbonlferous: 4 - conglomerates, sa.ndstones
and argillaceoUB sha.les with óoa.l tntercalatlons (Wałbrzych Beds) , 5 ooa.rBeIroililed
basal conglomera.te 01 Biały K&mień BedB, 6 conglomerates and sandstones . with
Interca.Latlons 01 argillaceous shales, (Upper part of Biały Kamień Beds), 7 - sa.ndstones
and arglllaceous Sha.les with ooiU · 1nterca.latlons (Lewer Zacler BedB), 8 sandstones
with 1nterca.latlons 01 a.rgilla.ceous sha.les and oonglomerates (Upper ZacJ,er Bads) , 9 porphyrles, 10 to 11 - Lower . Rothllegendes: 10 - conglomera.tes, Ba.ndstones and arglllacsousBhales, 11 - .melaphyres, 12 - conventional and probabie bounda.r1es between
bedB, 13 - 1aults, 14 -strike and d1p ot pIaty cleavage ot porhyry, 15 lInes ot
geologlca.l sectlons
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dowi warstw walbrzyslrich jest znacznie większy, . aniżeli przyjmuje to
G.Berg (1938). Jako po:zjOm przewodni, wyznacmjący strop warstw wal:. .
brzystkich, :po.służyl ,gruboziamisty~epienJiec ~ warstw z Bialego Kamiend:at. POziom ten w obrębie zbadanego terenu ulega bardzo cha-,
rakterystyczn.ym z'm ianom, mającym duże znaczenie dla wyjaśnienia pozycji .stratygraficznej poziomu z Przedwojowa. Dolna część wa;rS'tw z Bia....
łego Kamienia wydzielona została na mapie geologicznej arkuszal Wal",,:
brzych (1910) jako gruboziarnisty zlepieniec. Autorzy tej mapy, E. Dathe
, i G. Berg (op cit.), podają, że w naj1:iliższej dko1icy Wałbrzycha, seria ta
osiąga miąższość do 270 m. Charakterystyczne są dla niej grube, osiąga:'"
jąceponad 20 cm średnicy . otoczaki . granitoidów, kwarcytów, kwarców
i łupków krzemionkowych.
Na wschodnim skrzydle siodła Ja!błowa seria ta ulega bardzo poważnej
redukcji; początkowo do kilkun:astu, a dalej ku .południowi nawet do kilku
metrów. Naskrzydle południowQ....z:achodnim występuje już tylko w postaci
j,bruku", w którym występują dość często duZe, ponad 20 cm średtiicy
otoczaJri 'obok ' mIliiejszych, przeważnie dziesięciocentymetirowych. Tkwią
one w średnio- do gruJboz,iarnisrtym, ~ ipiaSilrowcu. Zmierri.a się
również bardzo wyraźnie sdd:ad pebrograficzm.y zlepieńca. Brak tu jest
niemal zupełnie mniej odpornych na wietrzenie składników. Miejsce ich
zajmują otoczaki kwarcu, kwareu i łupków krzemionkowych. Nierzadko
pojawiają się sła;bo obtoczone okruchy szarDgla2lÓw ,k ulmowych. Bezpośrednio w stropie opisanej wa!I"Stwy stwierdzono obecność drobnoziarnistych ,zlepieńców (średJnJica: ziarna 0,75+1,5 cm) 0I1aZ piaskowców k.war~
cowych z domieszką skaleni, różniących się dzięki temu od monomineral....
nych .:zalSadniczo piaskowców i zlJ.epieńców · warstw wałbrzyskich. Wystę:-
pują w IlIich cienlkie wk!Łaldlk!i. wtb smugi węgla. Barwa opisywanych skal
j~t szarożółta do s'z arordzawej.
Opisane utwory (Piaskowce i drobnoziarniste zlepieńce) na zachód od
Gorców wyróżnianebyly prZe2 G. Berga jako poziom z Przedwojowa, napólnoC . zaś od wymienionej wyżej - miejscowości nie były ,wcale\ivyróżrliio
ne,gdyż .a'-l!torzy mapy geolog1iuzmej E. Darthe i G. Berg (1910) ZIl'laczyli
na miejscu ich występowania grubOziarnisty zlepieniec podstawowy walI'Stw
z Białego Kamienia.
Pozycję stra;tygraficzmą ,p oziomu z Przedwojowa określili W. Gothan
i W. Gropp (1933) stwierdzając, że występujący w nim zespól florystyczny
jest chara.'kterystyczmyd1a WaiI'SiJw z ·BialegoKamieIriJa, t7Jn. :nosi prze.jciowe cechy namuru i westfa1u. Dodać tu jeszcze należy, że okazy flory
z typowych warstw z Białego Kamienia z okolic Wałbrzycha 'pochodzily.
jak to wyn:ika z opisu 'YYffiienionych autorów, z osadów leżących powyżej
gruboziarnistego zlepieńca podstaJWowego.
Zprzy;toczonyoh wyżej uwag i . Obserw8Ćji wynikają następującę
wnioski:
'
1) W okolicy Gorców występuje peryferYC'ZJIla, praowdopodoJbiruie siilnie
rDzmyta część wie1kiego stożka !llJapływowęgo, za jaki uznać należy kompleks zlepieńca podst'a/Wowego wa'l'Stw z Białego Kamienia;. Centrum se-:dymen.tacji tego stożką . znajdowało się na Wschód lub na północny wschód
od 9mawianego ' terenu. W peryferycznej strefie stożka TOZIllywany był nie
tylko sam stożek, lecz także i jego :pqdloże (slaoo obtoczone Sl7;aroglazy).
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2) Pozjom z · Prredwojowawystępuje w dlro1icy Gorców li. Jabłowa
w stropie zredukowanego i rozmytego grubozia:n:ristego zlepieńca podstawowego warstw z Białego> Kamienia. FrawtdopoddbnJie odpowiada OlU wprz,ybliżeniu 'poziomowi pokładu występującego w
okolicy· Wałbrzycha,
w .pobliżU stropu gruboziarnistego zlepieńca.
.
3) Zlepieniec gruboziarnisty, wydzielany prz,az G. Berga (1938) mię
dzy .Czarnym Borem a Kamienną Górą oraz :na południowy zachód od tej
miejsClO'\VOOci, nie jest odpowiJeJdnilkiem silratygrafkznym gtrUlbori~tego
zlepieńca podstawowego warstw z Białego Kamienia okolic WaŁbrzycha, .
lecz: jest od niego młodszy. W ten sposób wyj~śniooa zostaje pozycja stratygrafk:znapoziomu z Przedwojowa, na który już wcześniej zwrócił uwagę M . Mierzejewski i autor niniejszego artykułu (1958).
Jeżeli chodzi o warstwy wałbrzyskie, to wyniki przeprowadzonych prac
sugerują, że na wschód Qd JabłQwa, poza zasięgiem zbadanego terenu,
warstwy te zanikają - są pl'Iawdopodobnie 'zerodowane. Nie wyklucza to
jednak możliwości .pojawienia się gdzieniegdzie ocalałych przed erozją ich
resztek. Uwaga ta dotyczy . róW!Olież ewentualhych pa'ZJQStałości' zlepieńca
podstawowego warstw z Białego Kamienia.

uwAGI NA TEMAT TEKTONIKI KARBONU GORNEGO
Z przedstawionego w . poprzednich· rozdziałach materiału dotyczącego
liwlogii i sr1:rerty;gMifii or8iz z ~etacji mapy geolo.:gicznej wyodrębnić można kilka spostrzeżeń dotyczących tektoniki.
.
1.
SiodłO Jabłowa wyk~je wybitnie budowę 'asymetryczną. Jego
skrzydło wschodnie nachylone jest pod kątem 30-20° ~u wschodQwi, podczas gdy slcr-zy'dło • południowo-:zachodnie wykazuje strome . ustawienie
warstw, a nawet nieznaczne przewalenie iku południowemu mchodowi.
Warstwy na tym skrzydle biegną w kierunku NW-SE, odchylenia zaś od
tego biegu obserwuje się jedynie w pobliżu 'USkoków.
·· 2. Synklina Gorców przebiega południkowo. Oś tej jednostki, jak wynika z załączonego szkicu geologicznego (fig. 3), jest faliście powyginana.
Wpólnoonej części synkliroo jest wybitnie asymetryczna. Skrzydło zachod.nie nachylone jest stosunkoWQ łagodnie, natomi'ast :nJa .skrzydle wschodnim warstwy ustawione są niemal pionowo. Na wysokości intruzjiporfiI'IOwej Mniszka warstwy. obu skrzydeł synklinty, w pobliżu jej osi"ustawione są Ipionowo. N a południe od Mnismm warstwy sklrzydła wschOdrlie-g10 ~uwa:ją się na skJrzyidłlO zatCihiodnJie [na pocmtawtie mapy W. BTauma
(1928) . i materiałów górniczych]. Jednostka ta powstała więc podobnie jak
pOprzednio opisana, w wyniku dzia1laniia kompresji.
.
...
3. Na przegubie siodła JabloWla, wśród warstW Ż<lClers:k:ich, występuje
intruzja porfirow:a Mniszka. Jest ona prawie zgodna, z podłożem, jak to
wyrui.ka z profilu III na figurze 4. Na f-akt ten zwrócił uwagę E. Bederlke
(1943). Zył'a porfirowa łącząca intruzję Mniszka z masywem Chelmca jest
na zachód od osi synkliny Goreów silem. Występująca tu oddzielność pły
towa jest w przyb1:iżeriiu równoległa do powierzchni ograniczających sil.
Prawdopodobnie nie przypadkowa ·jest zgodność kierunków oddzielności
płytowej porfirów S1la,rego Lesieńca :z ki.eo:\mkiem osisy.nkl:iny Gorców
<Oraz mnik:a.nie oddzielności wm:iarę oddalania się od wymienionego ele.;..
men1lu. F'a kty powyższe 2lda:jąSlię lW'SIka.zywać, żeodJdzielJność płytoWa porgłóWlIlie zagadtnlień
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działania .nacisku bocznego na
intrudującą magmę. Jako naturalną konsekwencję tego wniosku należało
by przyjąć syntektoniczny wiek porfirów, przynajmniej z początkowym.
etapem deformacji. W etapach następnych porfiry występowały już jako
elęmenty sztywne (wygięcie osi synkliJnJy Gorców). Na związek intruzji
pórfirowych okolic Wałbrzycha 'Z tektoniką tego obszaru zwracał już uw&-

::firów oIIlSlwianego terenu jest wynikiem
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Fig. 4. Przekroje geologiczne okolic Gorców i Ja:blowa
Geologieal sections of regtion of Gooce and Jablów
1 - zlepieńce z Lubomina. i Krąglaka (w1zen środkowy), 2 - aza.ro~ i łupki ilaste
(Wizen górny), 3 zlepieńce (wizen górny), 4 zlepieńce, piaskowce i łupki ilaste
z wkładka.m1 węgla. (warstwy wBlbrzyskie) , 5 - Zlepieńce ·grubOk!a.&tyczne, podstawowe
warstw z BiBlego Ka.m1en1a, 6 zlep1eńce i piaskowce z wkładkami łupków ilastych
(wyZsza część warstw z B1Blego K&mienia), 7 - piaskowce i łupki ilaste z wkładkami
węgla (WBl8twy źaclerskie dolne), 8 plaslrowce z wkł6dkaml łupków ilastych ł zlepieńców (warstwy źaclersk1e górne), 9 POrfirY, 10 zlepieńce, piaskowce i łupki
111lBte (dolny czerwony spągowiec)
1 - Lubomln and Krąglak conglomerates (Mldd1e Vlsean) , 2 - greywackes and argUlaceous shales (Upper V1Sean) , 3 - conglomerates (Upper Vlsean), 4 - conglomerates,
sandstones and argUlaceous shales with coal lntercalations (WBlblZYch Beds), 5 ooarsegra1~ basal conglomerate ot Biały Kamień Bed,s, 6 OOnglomerates and sandstones with lntercalations ot argilla.ceous shales (Upper par of Biały Kamień Beds),
7 sandstones and e.rglllaceous shales with coal intercalatlons (Lower Zacler Beds),
8 san.dstones wlth intercalations ot argillaceous sb.a.les a.nd conglomers.tes (Upper
Zacler Beds), 9 - porphyries, 10 oonglomerates, sandstones and argillaceous shales
(Lower ROthliegendes)

gę S. Bubnoff (1924), mg:adnienia te nie są jednak dostatecznie wyjaś:nJio
ne i wymagają dalszych badml.
4. Dyslokacje Irieciągle występujące w obrębie siodła Jabłowa podzielić IIJ.OŻnai .na dwie grupy:
a. us:kdk!i. grawitacyjne; n:aJ.eJŻy do nich ·u skok ww. zacłrod!ni, 'Przebiegający w pobliżu punktów wysokościowych 569 i 600, oraz uskok przecinający msadę porfiru. MniszklCl! o charakterze uslrolm nożycowego. Po- ,
łOŻO!ny jest w przedłużeniu grupy dużych uskoików, znanych pod nazwą
dyslokacji Kuźnic. Obydwa uskoki przecinają porfiry, uskoki te więc są ·
młodsze

od porfirów;'
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Q. uskoki o charakterze łmmpresyjnym (inwersyjne); iOJałeżą tu dwa
rrmiej Więcej rÓWlIloległe do Sliebie, niewielJki.e uskoki Sltwierd:z.one rOboIt;a.,.
mi górniczymi na zachód od Gorców, uslmik obcinający przegub s[odla Jabława orM: uslkolci na wschód od J.aJbłowa.
Uskok powodujący znaczne przesunięcie warstw wałbrzyskich na przegubie .s iodla Jablowa Z8JIlika w obrębie Wa!I'Stw. żaclerskich, podścieŁają
cychporfir Mniszka. Zamacza się on tutaj już tylko w formie zaf31łdlC>
warua. Opisane tu uskoki, w przeciwieństwie dOt wymi.eniony;ch w punkcie
"a", są prawdopodobrrie związane genetycznie z deformacjami typu fał
dowego.

WNIOSKI
. W wyniku przedstawionych w poprzedn.ich ro2ldziia!łach obserwacji
i aI1Ja\lizy źródłowych mater:ilalów geologicznych sct'ormułować można kilka

WD!iosków ogólniych:
1. Braik niezgodnO\Ści kątowej pomi,ędzy osadami kulmu i wMStw wał
brzyskich wskazuje, że na omawianym terenie faza sudecka nie zatzna.czyła się w fOll"Ill:ie deformacji tektonicznych. Efektem jej działania może
być co najwyżej zrnianJa chaJl"akteru osadu waT'Stw wałbrzyskich. Na fakt
ten zwrócił uwagę H. Teisseyre (1959).
2. .Fa:za Gór Krus:zcowych zaznaczyła się w pierwszym et,apie swej
działa1n1(jŚCj jako silne obl1tiOOnie niecki wałbrzyskiej, a dopiero w następ
spowodowała rozszerzenie się basenu Sedymentacyjnego walJ:'stw białokamieńskich da\lej ku zachodowi.
3. Wobec bI'laku fałdowań ·fa:z:y sudeckiej wzrasta n81 omawianym terenie znaczenie mfudszych iruchów 1JetkrtJoruicmych. GłÓWlIle iCh :nas:hlenie
przypada na okres po osadzeniu się waT'Stw żaclerskich, a przed złożendem
osadów czerwonego spągowca (niezgodność kątowa: nagramiCy kaJrbonu
i ~mlU). Ruchy te zaznaczyły się na omawianym terenie VI formie defar- .
macji rtYlPu kornpresyjnego ·o kiel"UlIlkach: północ - rpoŁudnie i póhnOClIlYzaclJ.ód - południowy wschód.
4. Nie rozstrzygndęto kwestii następstwa w czasie lub ewentualnej
jednoczesności deformacji typu fałdowego, którą sugerował S. Bubnoff
,1924), przytoczono OOiOOm1ast argumenty przemawiające na korzyść tezy
tego autom o syntektonicznym charakterze intruzji. N a omawianym terenie stwierdzono obecność uskoków graw.itacyjnych, P'l'awdopodobnie młod
szych od opisanych J?oprzednio deformacji.

nym

stacja Dolnośląska 1.0·.
dnia 13 lutego .1960 r.

Nadesłano

PISMIENNICTWO
BAUM W. (1942) - Das niederschlesisch-bohmisChe stei.nkohlenbecken. Bet"ldn.
BEDERKE tE. 01929) - Die varistische Tektonik der mittleren Sudeten. Stratigraphisch- und petrogmprusch-tektonische Untel'suchungen in der Eulengebilrgs~pe. FortBchr. Geol. PaJiionrt., 3, nr 23, p. 429-524. Ber1illl.
BEDERKE E., FRICKE K. (1943) -nas Niedel;"Schles1sche Gebiet. Berlin.

Budowa geologiczna zachodniej okolicy

Wsłbrzyeha

643

BERG G. (1938) - ErliiUJtenmgen 2JUlr geologischen Karte von Preussen etc. Blatt
Laaldeshu1;. Berlin.
BUBNOFJj' S. (1924) - Die Tektonik am Nordos1lnmde des. Niederschlesisohen Kohlenbeckens und ihr ZusamrneDlhslDg mit den Kohlensaureausbriichen in der
Flozen. Zs. Berg.-Hiitten SaMnenwesen., 72, ,p. 10a--:-138. Berld!ll.
BUBNOFF S.(1924) - Die westfa:lische Sedi.menJtatkm urul die a&turisohe Phase 1ID
der innenudetischen Mulde. FortBchr. Geol. PaHiont., 9, m 29, p. 407497. Berlin.
D.ATHE E., BERG G. (1912) - Erliiuterungen ZlI!r geologischen Karte van Preussen
etc. Blatt Waldenburg. Berlin.
DATHE E., BERG G. ('191~ - Erliiuterungen :rur geologischen Karte von Preussen
etc. Blatt LalDdeshut. Berlin
GOTHAN W., GROPP W. (1933) - PalaobotalD:iseh-sllratigrapbische Un>tersuchU!Dgen
im n!iederscblesrichen Koobon. Zs. Berg.-.Hiitten Salinenwese.n, 81, p. 8898. BerMn.
GROCHOLSKI W., KRAWCZWSKA-GROCHOLSKA. H. (1958) - Mlodopaleozoi.czny wulkanizm połudalWwo-wschodn!icll okollic Wałbrzycha. Acta geoI.
pol., 8, nr 4, p. 515-533. Wm"Szawa.
GROOHOLBKI W. (1959) - stosunek 'WB!1'Stw żaclerskich do gnejsów sorwiogórs.kich
między Gluszycąa S!ierpIl'icą w Sudetach Srocllrowych. Acta grol. pol., 9,
n!I" 3, p. 419-432. WaJrSzawa..
.
GROCHOLSKI A., MIERZEJEWSKI M. (1958) - Perspektytwybadań geoIogiC'lllYch
'w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Prz. gel., 6, nI[" 8-9, p. 349-350.
Warszawa.
KOIZLOWSKI S. (1958) - Wulkanizm permski w rejOlIlie Głuszycy i Swierków na
Dolnym Sląs:lru. Rocz. Pol. Tow. Geol., 28, lIlJr 1, p. 5-60. Kmków.
PETRASCHEOK W. E. (1938) - Zur alterbestimmung desvall'is1lischen VuIkw:liIzmus
.in Schlesien. Zs. deutsc'h. gro!. Ges., 90, m 1, p. 20-25. Berlin.
RADW~SKI S. (1954) - Budowa geologiczna ob.s2aru kulmowego między MarciS7J0wem a Sada·mi Górnymi (Dolny Sląsk). Biuł. Inst Geol., 90. Wan;rz;aW'a.
SCHOBER K. (1933) - Die DiscOIrdaIDz zwiBchen Waldenburger und WeissteiJner
Sc~chti:m. Zs. Berg.-HiitteJn u. SalIDenwesen, 81, p. 29i-31O. Berlin.
TEISSEYRE H. {1952) - Budowa grologiC2l!la p6łnoonej okoldcy WalbrJ;ycha. Biul.
linst. Geol., 62. Warszawa.
TEISSEY.RE H. (1956) - Depresja $wiebodzic jako jedn<l6tka grolog,icma.. Biul. It11S'I;.
Grol., 106. W.arsza.wa.
1'EI~EYRE H. (1958) Sedymentacja, paleogeografia d tektonilm kair::bonu dolnego
w Sudetach środko~h. Kwoct. geol., 2, nr · 3, p. 576-591. Wa0c'SZ8.wa.
TEISSEYRE H. (1959) - Zu dem Problem der Discordanz zwU;chen den Waldenburger
Schichten und dem Kulm in der lin·nersudetischen Mu1de. Geologie, 8,
DIr 1, p. 3--12. Berlin.
ZAKOWA H. (1958a) - Górny wizen dolnokarl>ońskiej lllIiecki śródsudeokiej. Kwart.
geol., 2, 'llir 3, p. 609--625. W8ll'SZawa.
ZAKOWA H. (1958b) - Bliostl'atygrnfia U'lIworów ilIlOJ.'SkBCh dołnego ka.ribonu z obszaru Wałbrzycha Miasta !la Dolnym SląSlru. Pr. Inst. Geol., 29. Warszawa.

Grac'hQlski

Andrzej

644
AH;Z~JKetł rPOX:OJIbCKH

',; I

3AMETKA HA TEMY rEOJIOrH'lJECKOrO CTPOEHHJI 3ADAWIhlX
OKPECTHOCTERBAJIB1KIłXA (cY~TId)
Pe3lOMe
ABTOp IlIPe~CTaBJUleT H~OTopble pe3yJIhTaTbI reoJIOI'H'iecwrx J1iOCJIe,lWBaHHti: npo-

ae~emn.IX B

npe.zteJIax , aH'l'HKJlJJfBli.JiH

BaJI6JIrnXcKiIDł 6accetfH.

6c~RlH

(~mrn-BepxHMil:

'KyJIbMa

COCTaB

C H Bec'.1'!llaJI

A

Bep~Hero

HaMIop A,

2I<~JIeJ;lC'KJ1MlH CJIOSłMH

H

-

sJi:eMeHTaCJIe.IlJYIO~:

STOro

BlH3et1arnH, .lIPY'C) H

JmpóOH -Ilpe,z{CTaBJIeH !BaJI61KmfOKiHMH CJIOJIM.H -

~HaMlOP

c~a orpaJHM'lHBalOIQero 'c :3an~a

H6JIOBa,

CTpaT:l1rpactrWIecKHJ1

Kap6Olia. BepxHIDi

CJromtH H3 BeJIoro KaMeHSl

Becorq,aJI

A

H B. KpQMe

Toi'ó

8 COCTaB paCCMaTpHBaeMoti: CTPYKTyphI BXO~SlT nOPIPHpbI, no Kpati:HeH Mepe "iaCTH'i-

JfIł'l1py3JmHhIe. Ha BepXHeM Kap60He HecIOrJIaCOO 3aJI8ralOT OCa,ttKH :KpaOH!OT0

HO -

JIe:lKHR (IPHr.

3

oca~KoB

aH'l'HKJl1J1iHaJIH H6JIOBa

KYJIhMa K

TeHcc9pe

(1959)

nOCTeIIeHIH'O

Pe3YJlhTaTbI, HCCJIe~OBaHHH cJIe~yroIQHe:

4).

H

IlIPe~eJIax

B

K

AHarrOI"H'ł'Hoe ' HBJIelme K'OHCTa'l1Jq>OaaJI r.

ceBepy OT STHX MeCT. Ha

BblXJl!HlłJmalOTCH

IJpHIBXMaJIOCb r. BeprOM

rwrHHa

HaXO~J1TCH ce~ffirl'aqH:OHHhIH nepexo~ OT

BaJI6:lKHXCKHM CJl1OHM.
3ana~,

K

(1938).

HO

I03

KpbIJIe ce~JIa BaJI6JKHCKHe CJI()li

O~HaKO

npoCT~alOTCH

~aJIbme,

'ieM 9'1'0

KpoBJIIO BaJI6JK;HXCKHX CJroeB ~eJIHeT 3aJIeraIO-

2) Kpyrm:03epHMCTbm '6a3aJIbHhlti: KOHl'JIOMepaT CJIOeB

HHX HeCOrJIaCiH'O (<PHr.

H3 BeJIoro KaMeHH. Ero MOIQHOCTb B aHTHKJIHHaJIH H6JIOBa no c~aBHeHHlO c BOCTOq-

I03

IIhIMH paHoaaMH 3Ha'IHTeJIbH'O cOKPaIQaeTCR. Ha

ElbIH

KOHrJIÓMepaT

IroSł!BJIHeTCH

y:lKe

06pa30BaHHbIX H3 HaH60JIbWHX raJIeK

TOJIbKO

(10 -

25

B

KPbIJIe aHTl1KJIHIHaJlJ1 003aJlh-

<PopMe

pe3~YaJIbIHblX

BaJIyHoB,

CM B ~HaMeTpe). 3TO HBJIeHHe He 3a-

MeqeHO npeJKHHMH HCCJIe~OBaHHSłMH. Haxo~HIQHeCRBhnne necqaHl1KH H CJIaHqbI Bbl-

~eJIH.n:m:h Ha IOrO-3an~HOM KP'bIJIe aHT.HKJllHHaJIH H6Jl!OBa, KaK ropH3OHT H3 nme~

BOOBa

(Horizont des Gilnstigen-Blick-Flozes), a Ha
BbI~eJIRe'l'CH,

l\tIoro SJIeMeHTa 9'1'0'1' ropli30HT Ha

B'OCTO"mXlM Iq>bIJIe

BbIXO,l{hI 003aJIblIoro KOHrJIOMepaTa 6HJlJOKaMElHCKMXCJIoeB
3Ha'iHTeJIhHO
CTByeT

WHPe

~eHCTBHTeJIhHOCTH.

'ieM B

npH6JIH3HTeJIhHO

paCCMaTJ»fBae-

TaK KaK B 9'l'OM Mec-re OTMe'iaJlHCb

rOpH30HT

CJIaHqeBo-necqaHlicToMy

(E.
H3

ropli30HTy

Dathe,

G.

Berg,

nme~BoeBa

C

1910)

COOTBeT-

npOCJIot!:Koti:

yrJIH,

HaXO~HIQHeCH B OKpeCTHOC'l'HX BaJI6JKHXa B KpOBJIe KpynH03epHHCToro' 6a3aJIhHOrO

IroHl'JIOMepaT B~eJIeHł:IhIH
KOElJl'JIOMepaT Bbl!,ll;eJI€lHHhm

m

BeJIoro

r.

BeproM

B 'paCCMa'l1PHBaeMOM paHOHe ,H

K

KaMeHJI. B
(1938) B

3ana~y

CBR3H C 9THMCJI~yeTIJI»t1HHTh; 'iTO
KPOBJIe

ropiH3CliHTa

H3

nme~BoeBa,

OT Hero, Re cOOTBeTCTByeT C/l'paTHrpaQ;rn-

'1ecKH KPynH03ep.HHC'l1OMY 6a3aJIhHOMY' KOHrJIOMepaTy 6HJIOKaMeHCK'H X CJIoeB OKpec-r-

Hoc.retł
Ha

BaroJKIHXa, HO MOJIOOKe, era.
OCHOBamm

S'roiX

Ha6JIIo~eHHH

H

aHaJIJ1'3ą

HCXO~

MaTepHaJIOB

MOlKHO

c~eJIaTh HecKOJIhKO o6~ Bh~~OB:

1.

OTCyTCTBHe yrJl!OBOro HOOOrJI.aCJ1H MelK~y OC~KaMlH KyJIbMa H BaJI6lKHXCKHX

CJIoe:a ~OKa3bmaeT, 'iTO .Ha pacClI«llTpHBaeMoti: reppHTopHH cy~eTcKaH <pasa He OTMeqaeTCR B <l>oPMe TeKTOHK"IecKHX. ~e4>OpMaqHH.

2.

cpa3a Py~Hblx

rop OTMeqaeTCH B

H'HeM BaJI6lKJHXCKoH MYJIb~I,

a

TOJIhKO B

nePBOM

STane CBoero ~eHCTBH.R:

onycKa-

CJIe~yroIQeM BbI3BaJIa pacmHpe:HJIIe ceĄH

MeHTaQHOlIROl'O 6accetłHa '6HJIOKaMeHC1GfX ' CJIOeB K 3ana~y.

3.

BB~y

OTCYTCTBHH

CKJIa~qaTOC'l'H cy,u;eTCK!oti:

<pa3hI

B03plłCTaeT

Ha

paCCMa-

TPHBaeMOH TeppJ1'I'OP'HH 3HaqeHHe IIoo~Heti:mHx CKJIa~aThIX ~eHHti:. rJIaBHOeliX

-
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Summary'·;,
The author presents some of the ;resul1;s of his geological mvestigations of the
Jabłów aJllticline(Oulmvorsprung von Gaablau) whdchin the west forms
the boundary of the Wałbrzych Basin. The stratigrnphicaI iIllventory of thls unit
oompr.ises sediments of the Culm (iMdddIe and Upper Visean) and the Upper Cał"bo
ruiferous. The Uwer Carboniferous is represen.ted 'b y: the Wal;brzych Beos Namurian
A, the Biały Kamień Beds NamutiaJn O alI'ld W€Stphalia.n A, ood the ZacIer Beds We6tphalian A and B. Furthermore, mto the oompositJion of the diSCllSSed struoture
enter porphyries, partIy aJt; least antrusi'Ve. On top of the Upper Car.bonUerous there
rem unoonf<Jll"IllRbIy sed!iments of the RothliegendeS (Figs. 3 and 4). The resultats
of the a-uthor's investigations are as follows:
WJithiiln the range of the Ja'błów anticline there exiSlts a sedimentaJ:y :tra.ns!ition
from the Culm sedimen-t s to the Wałbrzych Beds. A similar featUIre bas bean observed,
NE of this aJrea, by H. Te1sBeyre (1959). On- the south-western limb of the a/llticline,
the Wałbrzych Beds grooually wedge out westwall"ds; still, they extend fuIrecr the
has bean assumed ;by G. Berg (1938). The -t op of the Walbrzy~ Beds is def.ined by
the ooa!l"segrained basal oongIome:raJte of Biały Katr:ill.eń, deposited unoonformably
(Fig. 2) upon these beds. Compa1l'edw.ith areas fUlrthe:r east, the thlcklness of tIlis
CorigIome.rate tmdergoes a very oonsidembIe reduotion w.ithilll the Il'ange of the Jabłów anticline. On the south-western l.imJb of the anticline, this basal conglomerate
appeail"S merely :Lo the shape of a "opavement", formed by ithe largest adze pebbles
(:firom 10 to 25 cm. diameter). Th'is latter fea.rure has escaped the attentiOl!l of previous
students.
The sallldstones and shales OOCUllTi.ngh,i,gher up, have been diBb.iJnguished 0I!l the
south-wes.tern limb of the JaNów anticline as the Rrzedwojów horizon {Horizon
des Gilnstiger-BZick-FZOzes) whereas, on the eastem IimIb of this unit, the same
hor:i2lOl1 bas not beetn distingu!ished. This is dueto the fam ,t hat here the exposures
of 1lhe basal OOIllglomemte ot the Bdaly Kamień Beds have been mapped (E. Dathe,
G. Berg, mO) in much greatel' with than they really show. Thus, the Przedwoj6w
horizoln approximate1y OOII."l'espOil1ds to the shale-sandstollle horJZOIIl WiJtlh a coal
intetI"oala<tion which OCCU'l'S in the region ot Wałbrzych alf; 1;he top of the coaa:segmdllled
basaJ. cong1omemte of the Biały Kamień Beds. ]t therefore should be taken for
grn.nted that the conglOIDe!'ate, distingudshed by G. Berg (1938) at the top ot the Przedwojów hOCizon and occurring on the discussed 3Il'ea and west ot it, is not. the stratigraphioal cor.respondent of the COOIl1!egradned <basa! OOIIlglomerate of the Biały
Kamień Beds in the Walbll."zych region.; insteed, it is yoonger thaal the latter oonglornerate.
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On the basis olthe aibove described observaltions and ol the analy8!is ol source
we may fonnulaite the follow:ing general COIIlcluS'i.ons : .
1. The 6ibsęnce ol a!Il angular unl(.'(JlIlformity between the Cu~ sediments. and
the Wałbrzych Beds indioates :that, in thlis aa:ea, t'he Sudeten phase has not found
its expressi.on ID Ithe shape of tectonic deformartlions .
. 2. JaJ the :iIDlitlal stage of its act:ivity, >łhe GÓTy Kruszcowe phase brought about
a subsidence ol the Wałbrzych BasiJn; latar on, in its subsequent stage, it ca'USed
a westwaro widenilllg ol the sedimentaJtiOlIl basin of the Biały Kamień Beds.
3. In view ol ,t he absence ' of folding duri'ng the Sudeteln phase, younger folding
materiał,

movements in this region ere of increased dmpoofJance. Their chief oilIltenS'i.·t y coiocides
wiofJh the period when the ZaCIer Beds ware laid down, before depoSlitdon of sed4ments
of the RoIihlJiegendes. On the discussed area, these movementts led to compression
form; in N-8 and NW-sE direction.

