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Utwory karbońskie w Żebraku koło Siedlec
WSTĘP

W latach ' 1957-1959 odwiercono otwór 2ebrak, który usytuowano
w odległości kilkunastu kilometrów na południowy zachód od Siedlec. Ind-

cjatorem tego wiercenia był Zakład Geologii Niżu Instytutu Geologicznego. Utwory karbońskie nawiercono na głębokości od 1295,5 do 1360,9 m .
Trudności techniozne w czasie wiercenia spowodowały, że z odcin.'ka
.fl5,4 m miąższości karbonu uzyskalno tylko 36,5 m rdzenia. Litologicznie
cha.r8lk:teryzuje on się jako: mułowce 18,10 m;lłowce 8,45 m; piaskowce
8,95 · m; wapienie 1,00 m.
.
.
Mały uzysk !I'd:zenia nie obrazuje oalkowitego wyksztad:cerria litologicznofacjalnego interesującego nas karbonu. W celu otrzymania jak najbaOOziej
:z;b1ironeg1o do lI:".ZeczytW:is1Jości obrazu łi:tologiC2lIlego arn.awianyCh utworów
·oparto się przy ustalaniu podstawowego profilu na·: 1) materiale rdzenioWym, 2) karotażu neutron-gamma i gamma, 3) karotażu mecharuCIZIDJym
oraz spostrzeżeniach poczynionych w c2lasie wiercenia.
OLnaczanie głębokości w systemie wiertniczym i geo:fizycznym wykazuje rozbieżność wynoszącą około 6 m/12 mm w skaili diagramu kaJrotażo
'\vego. Paniewa2 rozbieżność ta ma wartość stałą, przeto wyeliminowano
ją z diagramu karotażowego przezporóW!1JatlJie go do danych głębokościo
wych systemu wiertniczego. Postępowanie takie było możliwe dlatego, że
spąg anhydrytów cechsztynu i strop łupków sylurskich staJnowily repery
dokładnie określone w obu systemach.
Artykuł niniejszy stanom opracowanie wstępne, które jednak pozwoli
odtworzyć w bardzo ogólnych zarysach zjawiska geologiczne w okresie
'karbońskim. W części dotyczącej przebiegu sedymentacji oparto się czę
ściowo na obserwacjach :m:ikroskopowych. Opis mega- i mikrospor z po.dandem wniosków strartygraficznych przedstawiono w oddzielnej pracy
A. Jachowicza i Z. 20łdalIli «1960).
.
Podany ,p rofil li'ÓologilCZ'Ily utworów k:aTbońslcich (fig. 1) z wiercenia
,,2ebrak" zawiera w kUlm przypadkach określenia litologicm.e oparte wyłącznie na interpretacji geofizycznej.
Głębokość
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marglisty, ciemnoszary z otwornicami i szczątkami makrofauny oraz z glaukonitem. W . skale widOCzne są silne spękania
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Fig. 1. Plro.fil kJwbonu z o.two·ru wiertniczego. Żebrak
Pro.file o.f the Carbonłfero.us in bore-'hole żebrak
1 - wapienie, 2 - łupki ilaste, 3 z oolitami że18Z1stym1
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mułowce

claystones and silstones

with fel"l'Uginous ooUtes
0

(ciosowe?) i stylo.lity; upad 0 ; -rdzenda 100 eID.. Na. diagra:mde kaneuiJron-gamma skale tej odpowtiada millllimum, które tłu
maczyć mo.żna sHnym spękaniem skały. Dia~ram karotażu gamma
da.je 1eż minimum, ale v(rzględrne w stosunku do. stilinie ilastego piaskowca w stropie i ciemnego. lupku w spągu (47).
Lupki dlaste, czam.e, ze sp:ixyty.rowaną Slieczką roślinną i licznymi małżami. Po wyseh.nięciu łupki są twaroe, blaszkowate. Na
powierzchnd powstają białe glru:zeUrowate -twory wielkoś-ci około
1',5 mm, związane z o.dparowaniem wody złożowej. W stropie (10 cm
od sbropu wamwy) 2llla.jduje się 5 .cm gruba ~ piaskowca
drobnoziarnistego, bdalego. Przejście łuplm w podściełający piaskowiec na ,p rzestrzeni okola 15 cm jest stopndowe.
Rdzenia 105 cm.
W czasie wiereeni.a zniszCzeniu uległa prawdorpodoblnie gÓrtna część
wan;1wy (46).
il"'obażu

1296,60+1298,50

1298,50-:-1299,10

Piaskowdee drobn<YZliarIliiSlty ze zwęglolIlymi ~czą1lkami roślin,
baJrWy jaSlIlo.szarej do ż6łta.wobruiIlatlIlej, na powierzchlIli zlimonity:rowany.
Spoiwo -ilaste, skala jest sto-sUiIlkowozwięzła.
Rdzenia 60 cm (45).

1299,10-:-1300,00

Piaskowiec drobnozia:ru:ńs.ty bez szczątków organicZlIlych, jasnoszary, na powd&zchlIli zlimO!lldtYl'JOIWany. BaTdzo zbliżony pod
względem składu ipokToju do wyżej leżącego, i"óŻI!liący się jedytttie brakiem flory.
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Rdzenia '25 ' cm (44).
jasny zielonawooza,ry ,.oz , dużą i~ą · , lDaIter.ialu ilastego.
Na pow:ier7JClmiaclJ. waa-s'twowania W1idOczm.e są blaszkri muS'kowiltu.
Upad blisko ,z era. Przejście do niżej leżącego piaskowcaosllre, płaJ
slrowiecten ma nlier6wną poW'ierzchiniię stropową (43).
Rdzenia 15 cm..
1300,60+1301,.25 , Pdasiroyv[ec białydrObnoziarn!isty, !lkłJadają~y się z kwareu, ska':'
leni, lepi!lzcza ila9tegio.
Rdzenia 10
Odoi'llek oozenda obejmujący tTży .opisane warstwy został silnie
zredukowany w czasie wiercenia Przy;puszcza się, że miszczeniu
uiegia spągowa część 'Pi~owca (1299,10+1300,00), stropowa część
podściehljącego
go mułowca oraz spągowa część piaskowca
, (1300,00+1301,25).: Nie wY1k1uC7lCXne jest jednak, że strata k<itncentruje s:ię tylko w warstwie mułowca (1300,00+1300,60), k.tórej
. w tym :wypadku musiewbyśrny przypisywać w:iększą mJi.ąŻSZOŚć (4Z).
1301,25+1301,50 Mulawiecz dużą zawartością 'części pylastych, biały, miejllCami
zielonawy. W skale 't ej wystęPują oollity syderytowe o budowie
sferolitycznej. Wielkość ich dochodzi do 0;5 mm; rue1d;óre z nich
PołąCzone !lą iIli-tkami substancjd żela:zistej (ldmo.n:itycmej).
Rdzenia 25 cni (41).
'
1301,50+1302,00 llowiec zielona~ przepemiOiIlY oolitami, średnicy około 1 mm,
które ~ tu bl!islOO Połowę '1'ruisy sk:aly.
Rd'ZE!IIlIia 50 om (40).
1302,00+1303,30 Miu1owi.ec jasnoszary o stopniowo zmmejszającym się ziamie (od
olrolo 0,1+0,05 m).
Rdzenia 130 om (39).
Lu.pki ilaste, czarnej iblaszkowate z . mikrofauną i ze szczątkami
spilf'Y'tyzowanej fl9rY. wzdłuż powD.er7JCbrm 'Wamtw~a. jest dobra łupliwość.
Rdzenia 20 cm (38).
1303,50+1303,80 Mułowiec ' biały. Występuje de1lry:t ;flory u góry spirytyzow8!Ilej,
u dołu zwęglonej. Ułożenie .tego detrytu sugeruje mierzwiste warstwowanie skały.
Rdzenia 30 cm (37).
1303,80+1304,00 Mułowiec biały z ooliltami silnie uhleni~ . Slm1a jest miIliej
spoista niż sąsiadujące :podobne litologiczn.ie wa!l"stwy.
Rd2enda 10 cm (36).
1304,00-:-1306,60 llow:iec jasnoszary z oolitami, olrolo 1 mm wielkości, występują
cymi ~upowo . W !Ildektórych poziomach jest ach dużo, w mych
prawieoałkoWlicie za.ill!i,kają. Wid.ocrzna. jest ta1cle wstęgowość w ich
ułożeniu. W poblizu spągU skala· staje się mulasta.
Rdzenia 130 om.
Seria reprezentowana przez dWlie ostasIlnie wamł;wy jest, jak WYdają się świadczyć (niezbyt 2JreSZtą pewIlle, ze względu na duże
lkaw~r) dane karota2lowe, dwa razy gruhsm niż zachow8!IlY
rdzeń (35).
1306,60-:-1306,95 Mułowiec jasnosmry z ool4tami. Wail"Stwommi.e uwypukla Hość
oo.Mtów w skale. Oola.ty olrolo 112 mm średn!icy.
Rdzenia 35 cm (34).
1300,00+1300,60

Mułowiec

cm.
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1306,95-;-.1307,30.

1307,30-;-.1308,90
1308,90-;-.1310,10

nawiec pstTy, maejscami mulasty, wllIrstwowame jak
średllllicy 3/4 min.
Rdzenia 35 ni (33).
Mułowiec plamis,ty z oolitami. .
Rdzenia 160 · cm (32).
Mułowiec
żącej.

z oolitami nie

!różniący się

zbyTlmdo od

wyżej.

skały wyżej

1311,20-;-.1312\ 70

skaJły

Iłowiec jaS/Iloszanrz oolitami
i dużą ilJ.ością plam o
ochroW'ych, PI"Ze!ihodzącyCh w hemat:ytowe.
Rdzenia 50 cm (28).

1313,20-;-.1313,30

Iłowiec

1314,00-;-.1314,20

barwach

ciemnOS'Zall"Y z pla.malmi hematytowymi oraz slrup;.endami
o barwach ochrorwych i dość :różnorodnym ławJtałcie.
Rdzen!ia 10 cm (27).
Iłowiec

z plamami ocbrowymi i oolitami podobny do opis8Inego
1312,70-;-.1313,20.
Rdzenja 35 cm (26).
Mu10wiec jaSlIloszarry.
Rdzernia 35 cm (25).
z

1313,65-;-.1314,00

tylko

Iłowiec miejscami mulasty, plamisty, z oolitami.
Rdzenia 100 cm (30).
Iłowiec jasnoszarry z plamami hematyWwym.i i oolitami.
Rdzenia 150 cm (29).

1312,70-;-.1313,20 .

1313,30-;-.1313,65

le-

Przypuszcm się, że ten odcinek I"drl.enia. wypadł z rdze-

niówki i Z061Ilał 2lIliSZ'CZOllY. Próba ddenJtyfikacjd rodzaju
na podstawie karotażU.
Rdzenia brak (31).
1310,10-;-.1311,20

Oolity

głębokości

Mułowiec

jaS/Iloszary z plamami hema,ty1;owym1 i .rzadkimi ooliwyżej opisanego.
Rdzenda 20 cm (24).

tami, podobny do

1314,20-;-.1315,70

1315,70-;-.1316,70

1316,70-;-.1317,20

1317,20-;-.1318,00

1318,00-;-.1320,00

Mułowiec silnie ilasty ba!l"wy szarej z plamm:ni ciemJ!lymi: i brunamymi. Oolity są rzadkie i małe ' (około 0,25 mm).

Rdzenia 150 cm
Mu10wiec szary
piszcze ilaste. W
wanie skośne.
Rdzenda 100 cm

(23).
z wyraźną przewagą subs>łancjikla5tycznej. Leskale znajduje się zwęglony detryt flory. Warstwo(22).

Mułowiec

ciemnoswy, z bard2lO małym ziatmem klastyamy:m.
Lekko smugowallly, co uwidaczniają tl"ómce wie1klości. Dużo zwę~
glOlllego detTytu lI.'oślii.[JIIl.ego. WaTstwowalIlJie Po~iome (21).
Piaskowiec atI"kowwy drobnoziarnisty, jasnoszaory, z dużymi odłam
kami zwęglonej flory. Lepiszcze ilaste.
Rdzenia 30 cm.
Przypuszcza się (!!la podstawiekamtażu), że jest mniej więcej cią
głe przejście od opisYW'alIlego piJasik:OIWea do wyżej leżącego mułowca. W czasie wierceniazniS7lCZeniu -uległa s11l",opowa część marszu (i warstwy) (20).
Piaskowiec arkozowy gruboziarnisty. Lepiszcze ilaste.
Rdzenia 200 cm (19).
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1320,00-:-132:2,00

Piaskowiec średrnio lub drobnoziarnisty.
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Identyfikacja tylko na

podstawde karotażu.
Rdzenia brak (18).

Piaskowiec średrnio lub gruboziamisty.
brak (17).
Odcinek: rdzenia z głębokości 1320,00-:-1320,60 najprawdopodobn,fej n1e został wydobyty z otwIaru (urwany).
1325,30-:-1326,50 Pdaskowiec drobn07Jiarnlisty ar!rozowy. Duże ilości detcytu roślin
nego.Lepiszcze Haste.
. Rdzem.ii.a . 20 cm (16).
1322,00-:-1325,30

Rdzenłi.a

1325,50-:-1325,90

średnioziarnisty,

Biaskowiec

a'Tkozowy. Drobne

ilości

sieczki ro-

śMamej.

Rdzenda 40 cm (15).
1325~90-:-1328,30

1328,30-:-1328,80

Iłowiec ciemnoSzary odznaczający się dobrą łupliwością wzdłuż
powierzchni wBlrSllWowaJitia; ·· w strOPie waJPlilirty (około 15 cm).
Fauny me 2l!lale7Jiono. Na głębokości około 1327 m występuje
sieczka 1tlŚ'lmna.
Rdzeon<ia 140 om.
Przypuszcza sdę, że dolna część warstwy (od głębokości 1327,30}
zostam 2l!liszczona w CIZ!lSie wiercenia (14):
Mułowiec.

'n ego

Skała składająca

mułowca

detrytt flory

i

się

z cienkich przeWBJl'Sl;wień cietndrobn02iiail'1DBstego piaskowca. LiCZlOY
'fekstum mierzwista.

szarobiałego

(zwęglony).

Rdzenia 50 cm (13).
1328,80-:-1329,80

Piaskowiec droblnoziamisty, j.a&noszary, axlro?JOlwy.
Rdzenda 50 cm.
Miąższość warstwy ustalOlllo na podstawde karotażu. Poważny
ubytek rdzenia w ,t ej dość 7lWięzłej skale me jest mtwy do wy-

1329,80-:-1336,00

Mułowce

ilaste i ,p iaszczySte. Wamtwowania 1ami!harn.e bądź mierz~
w1ste, czasem Sikośne, dUże odlamki zwęglonej flory. liczne kon~
kIrecje syderytów, proskie, dochodzące do około 4 cm średnicy. Na
głębokości
1329,80-:-1331,00 mulOlWce podobne ' są do znanych
z 1328,30-:-1328,80. Na głębokości 1331,00-:-1336,00 mułowce siWe
ilaste; w środkowej części piaS2CZYste, pó~ru.ej 2l!lowusdIme ilaste.
Na uwagę zasługują wybitnie duże wartości promieniowania
gamma, które tu jest najsilmiejsze w tym otworze.
Rd2:enia 300 cm.
Odcinek stropowy wa'TStwy (około 130 cm) umal prawdopodobnie zruisZC7JOny w czasie wiereelllia. Podobinlie me zachował ~ę odcinek końcoWy 1334,10-:-1336,00, lrtóry został zniszczony, będąc
początkową częścią maTSZU. Ta właśrnde (spągowa) część wat"Stwy
cbamkteryrowala sdę najwyżS:zymi wartościami protnien!iowania
gamma (11).

1336,00-:-1339,20

Piaskowiec arkOWwy biały, ŚTedniO- ' i. gruboziarndsty. Wielkość
zia:ni około 0,5-:-1,0 mm. Występuje >kwarc, skalenie, nUka. Ziarna
są kanciaste i slabo zw.iettzale. Lepiszcze ilaste. Jest
go mało. Skała mało zwięzła.
Rdzenda 32(J cm (10).

tłumaczen~a

mineralne

(1'2.).
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Piaskowiiec. Rdzenia brak. Identyfikację przeprowadzono jedynie
poclS'taiwie k:aJrort;iażu (9).
1343,20-;-.1350,20 Mułowiec szary i cieIlliIroSZarY. W skale widOC7JIle są przeławicenia
drobnoziamistego piaskowca. One to uwydatniają :różnoroclnetypy
walrStwOWaJIl:ia: od laminail"nego prz.ezs~ do mderzwdstego .
• • 0/. •
Obecna flora dobll"ze :mchOW'Bllla. Kookrecje sydery;1;owe do k[lku
centymetrów wielkości.
W dolnej części WI8XStwy (1349,60-;-.1349,90) występuje wkładka
dirobno2liaroIlJi.stego piaskowca arkO'zowego, o lepisZICZU lilastym. Piaskowiec ten jest identyczny 'z laminacjami .piamczystymi 2lIUUlyIIJ!i
w całej tej W'aIl'Stwiie. Stanowi jej loJm1ne wibogacenie w grubszy
materiał.
.
Rdzenia 700 cm (8).
PiaSkowiec drobnoziarnisty zawierają'Cy kwarc, skalenie, mikę.
Zia1".ll.asą slabo zwietrzałe. i >O$trokrawęd1Ji.ste. Wa.rstwowanie skoś
ne. Na jego powlier7JCllIIlIiach widoC7lny jeSt d:robn~ debrylt flory.
Rdzend.a 40 cm (7).
BrzY'Plls:reza się, że dolna część <tej waa:SI1Jwy, jak !l'6wm.eż watstwa
niżej leżąca, wypadły z rnzenJiówki w cza&ie wyoią~ia przewodu
Wlier1zniczego i 7JO$Iały póżniej 2JDIiszczone.
1351,00-;-.1354,00 . M.ułowiec . podobny do :mam.egoz głębokości 1343,20+1350,20.
Rdzeniabmk. Wyd1Ji.elemie na. l()(Xista'W'ie klao:'otażu (6).
1354,00+1355,00 Piaslrowiec średniozii.am.isty.
Rdzenia brak. Wydzielenie na pods1la!W!iekaa:atażu (5).
1355,00+1356,00 Mułowi€'<! prawdopodolmie zbliżony do wyżej opisywanego.
RdZenia brak. Wydzielenlie
pods1laiwd.e karotażu '(4).
13l?6,00+1359,50 Pdaskowiec średnJi.o !i gru'boziairtnJisty, arko.:rowy. Ziarna w:ielkości
0,5+11:,0 mm, ostroklraJWęd2:iste i na ogół meZlwliet.rzałe lub zWietrzałe
w niew!ielok!irm tylko stopniu.
Lepiszcze ilaste. Detryt flory.
Rd:zenda 50 cm.
Przypuszcza się, na podstawie kiarotażu, że znamy z rdzenia tylko
-spągową część wa:rstwy mają<:ą stosunlrowo IOOjmil!iejs.zy ud1Ji.ał
części. ilastych i naj grubsze ziarmo.
Część marszu od głębokości 1354,30 do 1359,50 nli.e została wyniesiona w rdzeniu wskutek us2lkodzenJia aparntu . rozeniowego (3).
1359,50+1360,40 Iłowiec ciemny z dużym ud1Ji.lałem :Ilmkcjli pylasitej . Widoc2ne jest
WlaTs:twowanie lamina.rne uwypuklone pil"zez obecność blaszek
miki na jego powierzcłmi.ach .
. Rdzenia' 20 cm.
Miąższość warstwy została w oC7JaSie wiercen:iJa zredukowana być
może wsIrutek wypłu:kan!ia (2).
1360,40+1360,90 Piaskowiec gJrubo11ki~ ' złożonyprzedeWll'ZYstk:i:m z kwad'cu
,i skaleni . oraz otoczaików mułowca. Duże (2+4 mm) kry~ki pirytu są głównym .lepiszczem Skały.
W dolnej częśai. (osia1mlie 5 cm) w piJaskOW'Cu występują także
fragmenty , łupków sylUil'sk!ich. Ilość · ,p irytu zw.ięks:m się w S?ą
gowej części warstwy.
.Rdzenia 50 cm (1)
1339,20-;-.1343,20

I!la

na
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STRATYGRAFIA
Określenie litworów karbonu z wiercenia Zebrak z r<YLdzieleniem 00
posrozegó1ne podpiętra Ilmr1bonu górnego napotY'ka trudn.ośc:i. Wynikają one z małego uzysku rdzenia i słabego zróżnioowania rodza,jowego
skamieniałości. Materiał . florystyczny jest w dobrym stanie zachowany
jedynie na. przestrzeni 150 cm. Opracowany został przez mgr T. Migier.
Występują tam na głębokości 1343,2+1344,7 Neuropteris gigantea
S t b g. (licznie) oraz Cordaites principaZis G erm. i Cordaites sp.
Forma N europteris gigantea występująca w dolnym odcinku profilu
pozwala stwierdzić; że odcinek ten należy straltygrafic2ll1ie do namuru C.
S. Z. Stopa. (1957) i W.Gothan (1913) przyjmują pojawienie się wymienionej formy vi dolnej części namuru C, Maksymalny jej rozwój przypada w śTOdkowej i górnej części tegoż piętra. Zasięgiem obejmuje ona
również westfal A, lecz jest tam · już skamieniałością dominującą. Z tego
też powodu N europteris gigantea jest gattunkiem przewodnim dla nam'Ull'U C 'W Zalgłębiu GórInośląskim. F. Nemejc (1953) przyjmuje większy
zasięg interesującej nas formy. Sądzi mianowicie, że odnosi się ona także
do westfa1u B i naj niższej części westfalu C. W Zagłębiu Dolnośląskim
zdaniem tego atiltora występuje ona w wa;rstwach białokamieńskich i ża
clersk:ich.
Skamieniałości zwierzęce napotkano tylko w najwyższej części profilu. Występują tam one w łupkach ilastych (46) i wapieniach (47).
Na głębokości 1295,5+1296,6 m występuje wapień (47) z nielicznymi
troehitami oraz:
Schizophoria cf. hudsoni G e o r g e
Derbyia sp.
Pod wapieniem tym leży ciemny łupek (46) z następującą fauną
{taJbl. I):
Anthraconaia lenisulcata T r u e m a n
Edmondia .cf. sulcata P h i 11.
Leda stilla M c C o y (liczne)
Leda acuta S o w.
Leda sharmani E t h.
Leda sp.
Loxonema cf. sulcatum d e K o n.
Loxonema sp. ,
Schizodus antiquus H i n d
Sanquinolites sp.
Określenie,

do którego podpiętra IlJamuru należY zaliczyć utwory karw Zebraku na podstawie habitusów faunistycznych nastręcza
trudności. Określone formy . nie ograniczają się zasięgiem tylko do po.szezegó1n;ych pięter namuru oraz westfa1u. L. Dorsman (1945) · w zestawtieniu występoWaJIlia fauny karbońskiej w zagłębiach Europy zachodniej
podaje, że Leda sharmani znana jest z nmnuru C w Anglii, namuru B
w Belgii. Leda, stilla występuje w naanurze A, B i C Anglii oraz w namurze B Belgii. Leda acuta w namurze B, C i westfalu C Ang'lii, wes,tfalli A vi HolalIldii, Schiżodus . antiquus :lp.,a riy jest z westfuJ.u C Alllglli
i Holiandii oraz z namtiru B i westfalu C Belgii. Schizophoria hudsoni
bońskie
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G e o ł' g e pojawia się w namurze B Anglii. F. DemalIlet (1941) opisujeten gatUiIlek z namuru B Belgii.
. W Zagłębiu GórnOśląskim Leda sharmani i Leda stilla z.nane są z poziomów faunistycznych namuruA (K. Bojkowski, 1958). Te same formi
oznaczyła równ.rież K . Korejwo (1958) z namuru A w wierceniu Strz,yżów.
Z podanego zasięgu stratygraficznego wymienionych form można stwier->
dzić, że utwory lmrboti:skie w 2ebraku należą do namuru (w przybliżeniu,·
do podpiętrn B). W świetle analizy mega- i mikroskopowej A. Jachowicz_
i Z. Zołdani (1960) zaliczają dolną część profilu do środkowego namuru C t
a górną - do iOOjniższego westfalu A.
Na podstawie wyntków amJaliz stratygraficznych opartych na florze, _
faunie oraz mega- i ':tlli!klrosporaJCh ,przyjętJo, że in1eresujące nas utwory·
reprezentują warstwy górnego namuru C i naj niższy westfal A. Gr8!nicy
pomiędzy wydzielonymi piętrami nie przeprowadzono, ponieważ brak tu:
srezegółowego roZpoziomowania.
SEDYMENTACJA
Analiza sedymentacyjna profilu otworuwier1Jnliczego Zebnaik natrafia:.
duże trudności wynJikające 'Zarówno z braku maier:iad:ów, z którymi
moglibyśmy badane utwory pa:ralelizować, jak i z niepełnego jeszczestanu_
opracowania.
,
Powjerzchn:iaspągowa katr:bonu w otworze wiertniczym Zebrak jest
nderówna. ~ący na niej piaskowiec (1) zawieraokru.chy podściełających
go łupków syluru. Jest on wy!l'laźnie gruboziarnisty. Poniey"sż nigdzie po-wyżej dotychczas w karbonie nie stwierdz.o no materia.łu sylurskiego, przeto
należałoby przypuszczać, że erozja syluru, która tu zachodziła , była w tej
części karbonu (stratygraficznie rzecz biorąc) zjawiskiem niezbyt pows7JeChnym i że warstwa -ta reprezentuje końcowy etap jakiegoś stadium_
erozji, które m:iszczyło utwory niżej leżące, dochodząc miejscami aż do'
syluru.
Ciemne łupki pokrywające ten pi.askowiec (2) świadczą o warunkach
wręcz przeciwnych do istniejących poprzednio. Znaczą nam one Okr~ Silnego zahmnowania erozji i sedymentacji g.rumej Ikll:astycznej. UtWór ten,_
ze względu na to, że leży między dwiema seriami gruboklastycmymi,
moŻIlJa by uważać za powstały w jalkimś rozlewisku rzecznym, lecz zwa- '
żywszy ml stosunkowo dużą miąższość (90 cm), co w świeżym . 'o sadzie
stanowiło 6+8 m , słuszndejsze wydaje się :k1asyf:ikowanie go jako jeziornego. Piaskowiec (3) otwiera w takim razie nową fazę sedymentacji, rozpoczętą przez oMes akumulacji mMerlalu grubookruchowego piaskowca (3),.
IWIStępnie kontynuującą się osadzaniem mułowców i piaskowców drobnoziarrtistych (V{axstw 4+9). Wszystkie te utwory na podstawie cech war-·
stwowarn:i.a można zaliczyć do rzecznych. Jako charakterystyczne dla ooa- ·
dów rzecznych uznać nale;i;y przede wszystkim skOŚnie warstwowarn.e pia-skowca (7). Obecność WaJI"Stwowania mierzwistego w mułowcu (8) i :innych .
laWioach (fig. 2) nie jest sprzeczna z powyższym wnioskowaniem. War-stwowania .mierzwiste (termin wg S. Z. Różyckiego, 1958, ora,z J. Znosko,
1954), jak dowodzą tego ostatn1o publikowane prace (expl. L. M. J. U. van
Straaten, 1959), nie powimlo hyć ',przyrporriąd!kowylwaIri.e, iberL szczegółowego 
wyjaśn~~mięgenezy, jakimś -okreslonym warunkom sedymentacyjnym_O
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Mogą je bowiem powodować różne czynniki, działające w różnych facjach:
._
Brak rdzenia z wyżej leżących piaskowców (9) uniemożliWia nam
stwierdzenie charakteru kontaktu obu ławic. Dlatego tylko w formie przypuszczenia możemy sądzi'ć, że okres sedymentacji rzecznej obejmował i tę
warstwę 9) .oraz (co z poWyŻSzeg.o wylThika) , że ten właśnie sposób <>Sar'dzania cechuje osady od piask.oWca (2) do mułowca (13) włącznie.
Tak pojmowallly d.oŚĆ gruby (31,20 om miąŻSZlOŚci) kompleks osladów wykazuje zróżnicowania tylko w swym składzie granu1.0metrycznym (i 1;0.
w niezbyt rozległych grnnicach). Skład mineralny pozostaje hez więk
S'zych zmian. Zmienność od piaskowca średnioziarnistego do muł.owca piasz<:zystego wskazuje na
. pewne wahania w sile transportowej rzeki, które można tlurn.aczyc.
meandrowaniem w czasie wypeł-
nienia osadami szerokiej doliny
(lub delty). Duży udział detrytu.
roślinnego i konkrecje syderytO-we w osadach mulastych wskazu---1
--2
~3 . 1===1 4
ją na obecność roolinności w p~
bliżu koryta rzeki; a nawet (kon§§6 r2DJ7
krecje) na tworzenie się zabagnień,
Fig_ 2_ Rozprzestrzenienie utworów namu~
w rozlewiskach.
ru A, C i wesl1falu A, w północno
Występująca ponad tym komWSChodniej PolsCe
pleksem
warstwa iłowca (14), zeSpread of sediments of Namurian
A, C and WestphaIian A in north względu na swą wapnistość, być'
może powiima Ibyć zaliczona do
eas'tern Poland
osadów morskich. W każdym razie1 - północna gr&n1oa zaę.1ęgu namuru A
2 północna gr&n1oa Zasięgu namunale'Ży uważać ją za . odzwie~ie-'
ru C i westfa.1u A, 3 - obBzał" denundacji, 4 - utwory ilaBte, 5 - piaskowce,
dlenie zahamowania siły transpor6 - wapienie, 7 - pokłady węgla. katowej rzeki, poprzedzające osadzem1ennego'
nie wyżej leżącego kompleksu
1 - northern boun.dary ot extent ot
Na.miurla.n A, 2 Il'011lhern boundary
piaszczystego (15+20). PiaskoW::!e
at exten,t of Namur1a.n. O a.nd Westphal1a.n A, 3 - al'ea ot denud&tioIi, 4 te nastręczały pewne trudności'
argUlaceous sed1men.ts, 5 sandston.es,
przy tej pobieżnej inte:r<preacji, ze6 - l1mestones, 7 - Ireams of coal
względu na brak śladów warstwowania. Zważywszy jednak na rzeczny charakter wyżej leżących mułow
ców (21+22) ' i podobieństWo do niżej występujących utworów piaszczystych przyjmujemy, że i .one stan.owią osad wody płynącej i świadczą.
o ponownym wzmori:eniu erozji na przyległych . .obszarach.
P.o akumulacji rzecznej, zakończonej uwidocznionym przez mułowce
(21 i 22) podniesieniem bazy eor<YLY,jnej,następuje okres sedymen:tacj~ la- .
g.u nowej . Tworzą się mł1przemianlegle wmstwyiil:owców i mułowców'
(24+36). W utworach tych nie znaleziono .ani :fauny, ani detrytu florlf~
Cłmraikterystyczm.e są pstre barwy tych S1m1:. Os:cylują one od .szar0zielonych poprzez ochrowe do fi.oletoWloibordowych, chalI"akterystyczm.ych
dta śmietany hematytowej.
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W skałach tych występują liczne oolity syderytowe. Oolity te są bardzo podO'bne pod względem budO'wy i składu do opisywanych już z pro:ffilów kocbońskich Strzywwa (T. Bocheński, A. Bolewski, Z. Michałek,
1952) i Chełma (M. Budkiewicz, L. Stach, W. Wroclmila:k, 1960).
Serię tę (iłowców i mułowców z oolitami) jesteśmy skłonni uważać za
utwór lagunowy. Świadczą Q tym: przybrzeżnomorski chaTakter tej częśCi
profilu, pstre barwy będące wynikiem sedymentacyjillegO' utlenienia.
Rozwój tra:nsgresji spowodorwał powstanie warunków umożliwiających
sedyme'l1:bację ciemnych łupków (38) z morską mikrofauną.
Po osadzeniu łupków ponownie następuje okres sedymentacji lagunO'wej. Powsba.ją iłowce z oolitami, piaskowce (44 i 45), a potem łupki (46)
i wapienie (4 7), konczące serię karbońską w Zebraku.
Ponad wapieniami (47) z~jdują się ,piaskO'wce czerw<mego spągowca.
Duża luka stratygrafiiczna oraz nadległość utwO'rów klastycznych upoważ
niają dO' przypuszczenia, że następowała dalsza sedymOOltacja w karbonie
na tym obszarze, której produkty zostały jednak zniszczone wskutek póź
niejszegO' silniejszegO' podniesien.iJa. teFenu i postępującej w ślad za tym
erozji.
Przeprowadzona analiza sedymentacyjna profilu może sugerować
pewną cJlkliczność osadzania. Co dO' jej istnli.eJl'l.ia, rzeczywiście nie ma wąt
pliwości, jednak uwaJŹamy, że definitywne wydzielenie cyklO'temów bę
dzie możliwe dopierO' po poznarn1u innych, niezbyt odległych (korelatywnych stratygraficznie) profiJ.ów klarbońskdch.
.
PO'dobnie nie mO'żna na razie udzielić odpowiedzi na temat źródłama~
teriału detrytycznegO'. Słaby stopien zwietrzenia i dbtocze'l1ia ~iarn piaszczystych sugeruje krótki transport i niew.i.elką odległóść O'd macierzystych
skał (krystaliCŻIlych?).
Dokladne umiejscowienie O'bsmru denudacji rue
jest jednak w tej chwili możliwe.
Na podstawie podanej charakterystyki facjalnej interesujących nas
utworów można ogólnie wydzielić dwa środO'w:isIm, w których depono. WaJl'l.'Y był materiał karboński. W środkowej ,i dO'lnej części profilu domiilluje środowiskO' limniczne, w górnej natom:ilast części jest O'no Lagunowe
i morskie. Utwory limniczne osadzały się w strefie przybrzeżnej wielkiego
obszaru sedymentacjd rozciągającego się w kierunku południowym. Na
jegO' :istnienie wslmzują wyniki wiercen w Chełmie i MagnuS'zewie. Kr-ótkotrwałe transgresje morskie w górnym namurze i dolnym westfaJu na
obszarze depresji nadbużańskiej obejmO'wały swym zasięgiem również
okO'lice 2ebralm.
UtWO!I'y karbońskie w 2ebraku występują na. zerodO'wanej powierzchm
łupków sylurskich. ZjawiskO' to, łącznie z wyn~ami wiercen w Chełmie
i MagnusreWiie (stwierdzono osady namuru i westfalu), pozwaJa lIla przybliżone określenie zasięgu ku północy omawianych os'o oów. W porówn.aniu z dolnym namurem n.astępuje zwiększenie obszaru depozycji (fig. 2) .
.Fakty te należałO'by wiązać z działalnością fazy Gór KrusZCO'wych.
GómOśJ.ąaka Stacja I . G.
Nadesłano

dnia 24 lutego 1960 r.
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Kapom, BOnKOBCKJ1, EH~eĄ MIOJIJIEP

.KAMEHBOyrOJILHIJIE OTJlOlKEHHH B lKEBPAKE OKOJlO

CEA~

(BOCTOI.JHI\SI nOnbWI\)

Pe310Me
BYPOBOH CKBruKHliOH JKe6pax, pacnOJlOJKeHHOH K roro-3ana,D;Y OT Ce,D;Jle~
lJCKp:blTbI OTJI'OJKeHKJI BepXHeI'O Kap60Ha Ha rJlyfume 1295,5 ,D;O 1360,9 M. OHiK IIpe,D;oraBJIeHbI aJleBpOJl!HTaM:H, apmJlJIm'aMH, necqaHHKaMM H 'I'<J'H1KMMH npoc.rroHKa:m{ H3BecTHJłKOB. B aprHJlJJHTaX KQHCTaTHPOBa'H TOJl:bKO ~JmI BH,D; Q;>JlOPhl N europteris
gigantea S t b g. MopcKaH Q;>aYHa no 6oJl:bweH qaCTH npe,D;CTaBJIeHa ,D;BYCTBOpKaMH
<pOPM:bI po,D;a Leda H nOHBJlHe'reH B BepXHeĄ qaCTH oIl'PO(pruUI.
Ha OCHOBamm H3yqeH1HH TaK Q;>JlOPhl HQ;>ayHbI KaK Mera- H MHKpoctrop B03paCT
.PaccMa~aeM:bIX OTJI'OJKemm onpe,D;eJlHe'reH KaK iHaMIOp C H BepXHHH BecT<t>aJlb A.

Karol Bo.:rmOWSKI, Jędrzej MtrLLER

CARBONIFEROUS DEPOSITS AT 2;EBRAK NEAR SIEDLCE
(EAsTERN POLAND)

SuIilmary
In the · Żebrak bore-hole, driIled SW of Siedlce, Upper CarL"bo:niferous sedimen!s
have been prouved at the depth fram 1295.5 to 1360.9 m. These sediments ~ dev:eloped in the shape of .siltstones·, claystones, sandstones and thin limestone intercalations. In the siltst<mes burt one species of flÓrn has 'bean disclosed, i~ e. NeuropteTis
,gigantea S t b g. Marine fauna, prevalently forms· belongilIlg to the genus of Leda,
.oCCU!l"S ilIl the highest st!l"a1la of ,the profile.
On ,the 'b as:isof exami.lIlJatiOlIls oif bOlth flora and fauna, ,as weU as study of megaand m!iCTCl6poil"es rthe authoTS detennined the age of the described sediments to be
NamurialIl C and lowermost Westphalian A.

TABLICA I
a.
b.
c.
d.

Leda stilla
Leda stUla
NeuropteTis
Neuropteris
Fot,

w.

M c Co y, głębokość (depth) 1296,5; powięksZOlIle (en1arged) .4,8 X
M c C o y, głębokość 112J96,5 m; powiększone 5,15 X
gigantea S t b g., głębokość 1341,0; powięks7JOl1e 3,5 X
gigantea S t b g., . głębokość 1341,0 m;· powięksZOlIle 3,7 X

Przygodzk1

Kwart. geol., nr 3, 1960 r .
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