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Porównanie . utworów czerwonego: spągowca
I

.

okolic Nowei Rudy i SWierzawy
WSTĘP

Utwory dolnego permu w Sudetach znajdujemy w dwóch obszarach;
w niecce śródsudeckiej i w Górach Kaczawskich. W obydwu obszarach
osady dolnego permu rozwinięte są w postaci utworów lądoWych czerwonego - spągowca.
Geologowie niemieccy rozpoziomowali te utwory i ustalili ich stratygrafię. Przy usta1aniunastępstwa warstw, dla każdego obszaru z oSQbna;
nawiązywano zwykle do osadów
czerwonego spągowca w Niemczech,
z którymi porównywano je pod względem stratygraficznym. Porównanie
utrudniał jednakże zarówno różny stopień znajomości utworów czerwonego spągowca w różnych regionach, jak i brak jednolitych kryteriów
stosowanych przy podziale. Dlatego autorowie starszych rozpraw
(E. Weiss, H. Grebe, 1889) paralellzowali jedyn1e większe zespoły warstw
wyróżniające się litologicznie i faunistycznie .
. H. Scupin (1922, 1931), uwzględniając dodatkowo kryteria klimatyczne
dla czerwonego spągowca Gór Kaczawskich, dokonał szczegółowego po,,;
działu warstw, które porównał z warstwami w niecce śródSudeckiej~
W wyniku swokh badań H. Scupin doszedł do wniosku, że najstarsz~
utwory dolnego permu odpowiadają tu warstwom lebachskim (środkowy
czerwony spągowiec) z okręgu Saar - Nahe i takimże warstwom z niec';;
ki śr6dsudeckiej.
Wedle poglądów autorów niemieckich piętro lebachskie w nieccę
śródsudeckiej rozpoczynają skały wulkaniczne. H. Scupin identyfikował
więc naj starsze osady czerwonego spągowca (występujące poniżej eruptywów) z Gór Kaczawskich z utworami · występującymi w niecce śród,:"
sudeckiej powyżej eruptywów. Zgodnie z takim poglądem wulkanizm
permski w Górach Kaczawskich należałoby uznać za młodszy od wulkanizmu permskiego w Sudetach środkowych. Wspominał już o tym W. Petrascheck (1934).
W pracyiej autor przedstawia odmienny pogląd na paralelizację
warstw dolnopermskich w Sudetach. Pogląd ten jest wynikiem . studiów
nad czerwonym spągowcem w niecce śródsudeckiej (K. Dziedzic, 1958)
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oraz prac porównawczych na obszarze Świerzawy. Teren ten był jednym
z punktów wyjści()wych dla H. Scupina.
Ważniejszą jest zdaniem autora niecka śródsudecka, a zwłaszcza przekrój Nowej Rudy - Radkowa. Istnieje tutaj nie tylko najpelniejsza seria
osadowa czerwonego spągowca, lecz również przejście do utworów górnokarbońskich oraz cechsztyńskich. W Górach Kaczawskich natomiast utwory dolnego permu kontaktują w sipągu z hłPkami krystalicmymi.
Jeśli chodzi o granicę permu i karbonu, a w szczególności czerwonego
spągowca i stefanu w niecce śródsudeokiej, to podkreślę, że w pracy niniejszej granicę tę przyjmuję w tym miejscu, Igdzie wyznaczyli jł geologowie niemieccy, głównie E. Dathe (1904). Granica ta jest umowna',
a przy tym niewyraźna, ponieważ przebiega w utworach nie różniących
się zbytnio między sobą. Moim zdaniem bardziej naturalniej i logiczniej
byłoby granicę tę umieszczać po I poziomie antrakozjowyin l. Po tym
okresie bowiem nastąpiły wzmożone ruchy tektoniczne, które w omawianym obszarze zapoczątkowały jak gdyby "nową erę". Nie wnikając na
razie w dalsze szczegóły, pozostaję jeszcze przy dawniejszym podziale,
co nie wpłynie w sposób istotny na zagadnienie rozpatrywane w tej pracy.
Omawiając poniżej utwory wspomnianych dwóch obszarów (Nowej
Rudy - Radkowa i Świerzawy), zwrócę uwagę na takie warstwy lub
ich zespoły, które zdają się mieć znaczenie korelacyjne. Na podstawie,ich
przedstawię schemat porównawczy.
W zakończeniu uwag wstępnych wyrażam wdzięczność Prof. drowi
H. Teisseyre'owi za życzliwe uwagi i przejrzenie manuskryptu. Dziękuję
również doc. drowi J. Obe.r<:mvi za rady, z !których miałem możność 100rzystać w czasie opracowywania zagadnienia.
CZERWONY SPĄGOWIEC W NIECCE ŚRÓDSUDECKIEJ
NASTĘPSTWO

I OPIS WARSTW

Następstwo warstw czerwonego spągowca w niecce śródsudecklej ustazostało w głównej mierze przez E. Dathe'go (1904). Poważne zmiany
wprowadził później G. Berg (1925). Dalsze istotne uzupełnienia znajdu-
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jemy w pr,acach J. Oberca (1954, 1957, 1957a), ktocy w okolicy Czerwień
czyc (wschodnie peryferie niecki śródsudeckiej) podzielił czerwony spą
gowiec na podstawie cyklów sedymentacyjnych.
Uwzględniając badania wymienionych autorów, ustaliłem w czasie
prac terenowych następującą ogólną sekwencję stratygraficzną warstw
c7erwonego spągowca w niecce śródsudeckiej (tab. 1).
Z załączonej tabeli wynika, że przekrój noworudzki jest pełniejszy od
przekroju w części środkowej. Poniżej przedstawię charakterystykę
warstw czerwonego spągowca na obszarze Nowej Rudy - Radkowa.
ZLEPIENIEC

SPĄGOWY

spągowy jest dość jednolicie wykształcony. Obserwujemy
zlepieńce, zlepieńcowate piaskowce i bardzo nieliczne, a przy tym

Zlepieniec
tu
i.

1 V. Havlena (J958) , na. podstawie ożnaczeń :florystycznYCh, przyjmuje gr&n1cę karbonu
permu dla południowego skrzydła niecki śródsudecklej u podstawy II pozlom'!1 antrakozjowego.
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cienkie, wkładki łupkowe. Pod względem litologicznym. przypomina on
makroklastyczne skaly stefańskie. W obydwu utworach spotykamy w zlepieńcu podobny zespól otoczaków, chociaż przyznać trzeba, że w niektórych miejscach zlepieńce stefańskie wykazują większe . zróżnicowanie
okruchów. skalnych. Duże podobieństwo obu utworów pozwala przypusz.czać, że zlepieńce spągowe są przedlużeniem gómokarbońsiki.ego cyklu sedymentacyjnego, niezaburzonego wybitniej na granicy karbonu i permu..
Tabela

Schemat stratygrafII czerwonego

spągowca

w niecce

Część wschodnia
Nowa Ruda-Radków

Część środkowa

I

Kamionka-Mierosz6w

cechsztyn /.

czerwony
spągowiec

gómy '
karbon

piaskowce i

zlepieńce

piaskowce i zlepietice wapniste
z wapieniami w spągu

wapniste

fanglomerat z Mieroszowa
piaszczyste łupki
łupki i piaskowce, (odpowiedniki łupków walchiowych)
kompleks eruptywny
piaszczysto-ilaste łupki i piaskowce
(odpowiedniki piaskowca budowlanego
łupki antrako:z;iowe z Rybnicy
zlepieniec z Unisławia

Izlepieńce,
łupki

l

śródsudeckIej

piaskowce zlepieńcowate,
(stefan po części westfal)

fanglomerat z Radkowa
piaszczyste łupki
łupki walchiowe
kompleks eruptywny
piaskowiec budowlany

n
n

poziom łupków antrako:z;iowych
poziom zlepieńca, piaszczysty ekwiwalent na wschodzie
I poziom łupków antrako:z;iowych, piaskowce płytowe
zlepieniec spągowy

Izlepieńce, piasko~ zlepieńcowate
fan)

(sfe.

.

Warunki klimatyczne, w jakich osadzały się zlepieńce spągowe, musialy
ulec nieznacznym, lecz stopniowym przemianom, w . porównaniu z okre.semstefańskim, wskutek czego pstre zabarwienie utworów stefańskich
ustępuje miejsca osadom o barwie brązowoczerwonej. W wyższych par-:tiach omawianego utworu ławice zlepieńcowe stają się rzadsze, zmniej'Sza się również wielkość składników, tak że otrzymujemy przejście do
warstwy następnej piaskowca płytowego.
PIASKOWCE PLYTOWE

Piaskowce płytowe są na ogół równoziarniste, z dużą domieszką czą
stek ilastych. Cechuje je wyraźne płytowe uławicenie i ciemnobrązowa
barwa. Udział jasnego łyszczyku i skalenia jest pokaźny. Skaleń wykazując zaawansowane zwietrzenie występuje obficiej w odcinku stropoWym
warstwy. W niektórych miejscach, np. w okolicy Ścinawki Górnej, nagromadzenie skalenia powoduje jaśniejszą barwę skal zacierając tym samym granicę z poziomem położonym wyżej. Gdzie indziej (okolica Boż-
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kowa) ,w · stropie piaskowców płytowych pojawia się strefa: ciemnyCh
lub czarnych łupków ilastych z bułami wapierti. Ciemne i szare łupki
abserwawane w poziomie nadległym są odbiciem zmian klimatycznych,.
jakie zaszły w tym . okresie.
I POZIOM LUPKÓW ANTRAKOZJOWYCH

W poziomie tym występują dwie zasadnicze odmiany litolagiczne. Do
jednej należą szare piaskowce arkozawe, do drugiej zas osady ilaste lub
ilasto-piaszczyste o · ciemnym zabarwieniu. Prace ziemne pouczają, że
skały łupkowe występują w różnych poziomach omawianej strefy.
Skały łupkawe są różnaradnie wykształcane. Można jednak wyróżnić
dwie ich główne odmiany.
.
.
Pierwszą 'Odmianę stanowią; osady mulkowo-piaszczyste, grubo łu
piące się, niekiedy ze skłonnośCią do oddzielności sferycznej. W odmia...
nach piaszczystych występuje licznie muskowit, odmiany ilaste zaś są
wyraźnie margliste. Obserwuje się w nich miejscami cienkie pokłady
wapieni. Barwa łupków zmienia się ' od szarej do ' ciemnobrunatnej z zie~
lonawym odcieniem.
Drugą odmianę skal łupkowych reprezentują utwory o zabarwieniu.
ciemnym i czarnym. Są one zazwyczaj cienkouwarstwione z przejściami
do liściastej oddzielności. Resztki ' roślinne zachowane są tutaj albo
w formie zwęglonej, albo . jako' odciski. W mniejszej ilości spotyka się
ośrodki skorup an1ra!kozji i łuski ryb. Czarne łupki poza . obecnością wę~
glalllu wapnia zdradzają także ; bitumiczny charakter. W łupkach tycą..
spotyka się również lalWice ciemnych, bitumicznych wapiend. W obrębie
ciemnoz:J.OOrwionych łupków :węglistych występują smugi li cienki~
wkŁa~ węgla.
.
Nieregularne smugi i drobne soczewki ·węgla, obserwowane w omal.
:w ianym poziamie wśród zlepieńcowatych piaskowców, zdają się przed+
stawiać materiał naniesiony w czasie większych ulew. Z seZlO'Ilowymi za';'
pewne zmianami klimatycznymi pozostają w związku grubsze ławicę'
piaskowców zawierające w swoim obrębie drobne otoczaki kwarcu i li:'"
~~

.

.

Większych zespołów ławic zlepieńcowych w omawianym poziomie n~
ogół iIlie spotyka się. Materiał grubszy towarzyszy 00 najwyżej . dolnej
powierzchni lawie piaskowcowych lub rozrzucony jest pojedynczo w icł:l
obrębie.
.

Opisane wyżej odmiany skalne wchodzące w skład I poziomu łupków'
antrakozjowych wskazują na to, że w czasie akumulacji panował raczej
klimat wilgotny. Panować on musiał na większych terytoriach, w tym
również w obszarach alimentujących. Z obszarów tych niesiony był na.
teren akumulacji materiał detrytyczny zasadniczo drobnoziarnisty, którego'
grubość ulegała wahaniom w zależności od siły transportowej. W osadach omawianych zaznaczył się schyłek pierwszego cyklu sedymenta;;'
cyjnego, zbiegający się z pierwszym etapem zwilgotnienia w czerwonym
spągowcu. Wpływy tego zwilgotnienia dostrzegamy jeszcze w poziomie·
następnym, obra2lUjącym. jednakże nowy cykl diastroficm.o-sedym.enta-·
cyjny.
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II POZIOM ZLEPIENCA
Zlepieńce te zajmują znaczną część obszaru. Studia porównawcze naą
prowadzą do wniosku, że oOOzar ich ro.?JprZ€Strzen.ien.ia roZciąga
się również na część środkową depresji, gdzie repreientują one najstarszi

ilimi

osad czerwonego spągowca.
.
,
. W części wschodniej, a więc na obszarze Nowej Rudy, wyróżnić można
dwa obszary zlepieńców o nieco innym wykształceniu. Ogólnie, na
wschód od Nowej Rudy występują zlepieńce drobniejsze, złożone z od':'
pornego materiału o jasnym zabarwieniu, które E. Dathe (1904) nazwał
zlepieńcem lidytowym. Na zachód od wzmiankowanej
miejscowości
w zlepieńcach (zlepieńce kwarcytowe; K. Dziedzic, 1957) zaznacza się
grubszy i bardziej różnorodny materiał klastyczny. Zabarwienie tej od':"
miany zlepieńców jest jasnor6iowe. Należy zaznaczyć, że w spągowycłi
ich partiach spotyka się zlepieńce zbliżone do typu pierwszego.
W piaskowcach towarzyszących obydwom odmianom zlepieńców zriaj~
dujemy pokaźną ilość skalenia, który nadaje skale charakter arkozy.
Omawiany poziom z1epieńoowy wskazuje na ruchy tektoniczne, które
nastąpiły po osadzeniu się łupków antrakozjowych. Na podstawie rozprzestrzenienia i g:rvhości materiału klastycznego można wnosić, że ruchy
były zróżnicowane zarówno ·w przestrzeni, jak i w ·czasie.· Początkow~
ruchy były słabsze j ograniczały .się do południowej częściówczesneg~
basenu . . W następnym etapie przebiegały one z większą gwałtownością,
obejmując środkowe i zachodnie partie niecki śródsudeckiej, a najpraw~
dopodobniej zaburzenia zaznaczyły się też w obszarach bardziej odległych.
W samej depresji omawiane ruchy wpłynęły poważnie na dalszy rozwój
sedymentacji czerwonego spągowca. Wyrazem tego są następujące prą,!
cesy:
a) Rozpoczęcie nowego cyklu diastroficzno-osadowego.
b) Wydatne rozszerzenie zbiornika sedymentacyjnego w częśQ~
wschodniej.
.
c) Uformowanie się nowego dużego basenu w cżęści środkowej oraz
mniejszego zagłębienia w odcinku półnoono-zachodnim.
d) Wzmożone obniżanie się podłoża poszczególnych zbiorników, co
w ostateczności doprowadziło do ich konsolidacji w jedną ' całość (ostat.,.
nie zjawisko zaznacza się wyraźnie w utworach piaskowca budowlanego)~
Podkreślić należy, że II poziom zlepieńca różni się składem petrogrD.ficznym otoczaków od innych poziomów zlepieńcowych czerwonego sp~';'
gowca. Zlepieńce te bowiem noszą wyraźne piętno przerabiania utworów
górnokarboń~kich, a po części i starszych ogniw czerwonego 'spągowća.
Arkozowy charakter osadu i jego zabarwienie przemawiają za zmia~
nami klimatycznymi, jakie zaszły od czasu powstania I poziomu -łupków
antrakozjowych.
<;
II POZIOM LUPKOW ANTRAKOZJOWYCH

W wyżsżych partiach omawianego uprzednio zlepieńca spotykamy
materiał coraz to drobniejszy, tak że otrzymujemy osad piasżczysto-łupo:
kowy. W osadzie tym stopniowo 2lIl1ieroa się · również zabarwiertie. Pobarwy czerwone, wyżej ciemnobrązowe, a niekiedy

czątkową przeważają
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zaznaczają się

strefy o szarozielonawej lub ciemnozielonawejbarwip..
Ostatecznie barwy te doniinują, przy czym pojawiają się czarne ilaste
łupki. W zespole tych warstw nierzadkie są ławice szarych piaskowców,
czasami zlepieńcowatych, kiedy indziej zaś wapnistych, oraz ławice lub
konkrecje wapieni i sferosyderytów. Spotyka się . także wkładki · ~upków
węglistych. Szczątki roś1ime są w tych utworach miejscami dość' nawet
liczne.
Na uwagę zasługuje masowe nagromadzenie ośródek skorup małżów
słodkowodnych Anthracosia. Pod względem ilości osobników prze'wyższają znaleziska z poziomu pierwszego. Zaznaczyć należy, że małży
wspomnianych nie znaleziono już w młodszych utworach czerwonego
spągowca. Dotyczy to zarówno Sudetów północnych, jak i obszaru Niemiec. Opisywany II pcYLiom antrakozjowy byłby zatem ostatnim horyzontem dolnopermskim z cmentarzyskami tych małżów.
Drugi poziom antrakozjowy zamyka d:rn.lgi cykl diastroficzno-osadowy kończący się zwilglO1mdeniem klimatu.
PIASKOWIEC BUDOWLANY

Utwory, z ictórych~budowana jest ta strefa, osiągają duże roZlpI"Zest.rzenienie i znaczną miąższość. W przekroju poprzecznym wyróżnić możemy
następujące typy skal: w spągu występ1.lją piaskowce, zazwyczaj szaro
zabarwione, przypominające ławice takich piaskowców z poziomu antrakozjowego. Widoczne jest tu tylko grubsze i bardziej regularne uławice
nie. W wyŻS2ych ~ęściach zabarwienie staje się lekko czerwone, następ:"
rJ.e barwa czerWona zupełnie panuje. Nad piaskQwcami występują skały
zlepieńcowe, które szybko ustępują miejsca piaskowcom 'stanoW1ącynl
zasadniczy element litologiczny opisywanej strefy. Wyższe partie piaskowca budowlanego są drobniej ziarniste, uławicenie ich jest cieńsze, jak
również częstsze są wkładki piaszczysto-lupkowe. Z piaskowców w sposób ciągły rozwinęły się zatem osady drobnoklastycznez kilkoma pokła
dami wapieni w stropie. Cały opisywany zespół z wyjątkiem wapieri.i
cechuje czerwone bądź jaskrawoczerwone zabarwienie. Zabarwienie czerwone zmienia się na brunatne, a nawet czarne, w miarę zbliżania się
ku granicy ze skalami wulkanicznymi. N a Wzgórzach Scinawskich oraz
w Swierkach stwierdzone zostały czarne łupki ilaste występujące bezpośrednio pod melafirem. E.Dathe (1904) znalazł ponadto cienką wkładkę
węgla wśród łupków o bardzo zbliżonej pozycji stratygraficznej.
Osady ostatnio opisane mogłyby odpowiadać krótkotrwałemu zwilgotnieniu. Nie można jednakże przyjmować, aby wraz z tą zmianą zbiegało
się zakończenie cyklu rozpoczętego przez piaskowce budowlane. Osady
występujące bowiem między Slkabuni wulkanicznymi, jak i ponad nimi
leżące wykazują na ogół duże podobieństwo litologiczne do utworów
podścielających skały wulkaniczne.
Osadowe wkładki międzyeruptywne są z reguły drobnoziarniste. Wśród
nich stwierdzamy naprzemianległe strefy o zabarwieniu brązowoczer
wonym i ciemnym. W tych ostatnich stwierdziłem odciski roślin.
Można by więc przypuszczać, że począwszy od stropowych partu
piaskowca budowlanego zaznaczyły się oscylacje klimatyczne, które trwa-
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ly do czasu osadZania się łupków walchi,?wych:. Lupki waIchiowe przedokl:es "t:,zecieg:o Większego zwilgotnieniaJdimatu w czerwonym

.'Stawiałyby
:Spągowcu .

LUPKI WALCHIOWE

Poziom ten stanowią Q,sady piaszczyste, piaszczysto-łupkowe i ilaste.
W częściach spągowych opisywane utwory mają brudnoszare, zielonawe
i czarne zabarwienie. Szczątki flory walchiowej są w tym osadzie częste
;1 dobrze zachowane. W wapieniach bitumicznych, występujących w po:staci dwóch ciągłych pokładów, obserwowałem odciski szkieletów ryb
()raz wpryśnięcia bornitu. Wskazuje to ha redukcyjne środowisko osadzania.
Wyższe partie łupków walchiowych zawierają wkładki czerwonych
lupków piaszczysto-gliniastych, które przyjmując jaskrawoczerwoną barwę
panują już niepodzielnie do czasu osadzania się zlepieńca górnego czerwonego spągowca. Zlepieńce te przedstawiają ostatni (IV) cykl osadowy
dolnego permu we wsChodniej części niecki śródsudeckiej.
Z załączonej tabeli 3 wynika, że na obszarze Nowej Rudy - Radkawa
wyróżnić można cztery cykle diastroficzno-osadowe. Cykle te zaczynają
:sięgruboklastycznym materiałem detrytycznym, a kończą · materiałem
drobnoziarnistym.
. CZERWONY SPĄGOWIEC W GÓRACH KACZAWSKICH
(OKqIJ,ICE : SWIERZ,AWY) .

Czerwony spągowiec Gór · Kaczawskich opracowany został przez
E. Zimmermanna, B. Kuhna (1918, 1936) oraz przez H. Scupina (1922,
1931). Pogląd na stratygrafię dolnego permu przedstawiony przez wymieniooychautorów., znajdujemy w dawnych lIliemieck:ich objaśnieniach
.do adruszy Zlatory~ i SWierzawa z rdku 1936. Pogląd ten ujęty w postaci tabeli zamieszczam poniżej (tabela 2), uzupełniając go oznaczeniami
wyjętymi z prac H. Scupina(l. c;).
Z tabeli powyżej zamieszc:ronej wynika, że H. Scupin wYróżnił dolne
lupki palne i przeprowadził bardziej dokładny podział warstw. Wedle
.cytowanego autora, dolnym ogniwom (I, II) północno-sudeckiego czerwonego spągowca ma odpowiadać w Sudetach środkowych zespół osadowy
l'Ozwinięty w okolicach miejscowości Broumov (CSR). Zespól ten wystę
puje nad głównym pasmem wulkanicznym. W -skład jego wchodzą arkozy,
wapienie z miejscowości Broumov i Otovic oraz łupki margliste (walchiowe), (G. Berg, 1904, 1908, 1913; E. Dathe, W. Petrascheck, 1913;
A. Schmidt, 1905).
Paralelizacja taka nie wydaje mi się słuszną. W obu obszarach bowiem
:znajdujemy dostateczną ilość argumentów, aby móc porównać z sobą
utwory występujące poniżej eruptywów. Profil ze Swierzawy łatwo mozna porównać z profilem nowQTUd2kim (taJbela 3). W okolicach Swierzawy
pouczający jest zwł1aszcza przekrój poprowadzony przez odkrywJci znaj~ujące się po prawej stronie Kaczawy. Na plan pierwszy wybija się
tutaj strefa zlepieńoowa OZ'Ilacoona przez H. Scupina symbolem ml2a
~trefa ta składa się z dwu odmian zlepieńców związanych z sobą przej-
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ściem.

W partii spągowej (przy stacji kolejowej Świerzawa) obserwujemy
poprzegradzane ławicami piaskowokruchów kwa:reu, kwarcytu i łup
.ku krzemionkowego. Barwa skal jest jasnoszara. Posuwając się ku stropowi zauważyć można wzrost wielkości otoczaków w zlepieńcu~ obecność
wśród nich skal porfirowych, baJr"dziej regularne uławicenie osadu z wyraźną gradacją ziarna oraz stopniową zmianę zabarwienia na brązowe
'z odcieniem jasnoróżowym. Typ opisywanego osadu dobrze ilustrują od'krywki w pobliżu zejścia dróg wiodących z Rzeszówka i Starej Kraśnicy .
'Charakterystyka omawianego poziomu zlepieńoowego pozwala porównać
.go z II poziomem zlepieńca z niecki śródsudeckiej.
Na szczególną uwagę zasługują jasnoszare zlepieńce występujące
w obydwu obszarach w partii spągowej wzmiankowanych poziomów.
:Znaczenie ich jako horyzontów przewodnich podkreślone zostało w literaturze. W Górach Kaczawskich H. Scupin (1922) określając je nazwą.
"zlepieńca przewodniego ze Świerzawy." (Schonauer LeitkonglomeratJ
,charakteryzuje w ten sposób: "można go porównać z górnokarbońskim
+lepieńcem środkowosudeckiej niecki wałbrzyskiej" .
. ' W podobny sposób charakteryzuje E. Dathe (1904) zlepieńce lidyt owe
~ okolic Nowej Rudy. Ich stratygraficznym odpowiednikiem na południo
Wym skrzydle niecki śródsudeckiej (okolice Ver:nerovic, J~vki) są .jasne
:zlepieńce opisane przez W. Petraschecka (1934). Zlepieńce te (z Nowej
Rudy iVernefovic) rozpatruje W. E. Petrascheck (1936) jako warstwę
przewodnią czerwonego spągowca .
. Wymienieni wyżej autorzy mniejsze znaczenie przypisywali zlepień
·comczerwonym w nadkładzie zlepieńców jasnych. Jedynie G. Berg (1925)
uznal zlepieńce CZerwone za "poziom zmiennej i niespokojnej sedymentacji" .
Autor tej pracy omawiając II poziom zlepieńca w niecce śródsudec:kiej
:sprecyzował swój pogląd dotyczący tych osadów i podkreślił doniosłość
c;;zynników tektonicznych. Można przyjąć, że w Górach Kaczawskich
,omówione zlepieńce (dolne warstwy ze Swierzawy) zawdzięczają również
,swe powstanie ruchom tektonicznym. PrzemaWia za tym .stosunek ' zlepieńców do skał występujących w ich podłożu. Jak wynika z prac H. Scu~
pina (1922), w okolicach Swierzawy w podłożu, występują piaskowce
arkozowe Ze sferosyderytami barwy brązowej ' do brunatnożółtej lub szarej. W profilu Bobra i Kwisy dołączają się do nich jeszcze wkladki
.s?arych lub czarnych łupków ilastych ze szczątkami flory i antrakozjami.
"Vtwory te nazwał H. Scupin warstwami z Marczowa (Miirzdorfer
:zlepieńce drobno- i . średnioziarniste
-eów. Zlepieńce złożone są glówriie z

.schichten).

Opisy dotyczące warstw z Marczowa wskazują na to, że sedyme:o.ty
podobne do osadów I poziomu łupków a.ntralrozjowych z niooki
śródsudeckiej .
'': Przy omawianiu piaskowców płytowych z depresji śródsudeckiej nadmieniłem, 'że w ich stropie, w okolicach B ożkowa , występuje strefa czarńych łupków. Odpowiednikiem tych łupków na obszarze Świerzawy mogą
być dolne lupki palne w sensie H. Scupina. Łupków z Bożkową nie wyl'óżniasię w postaci :osobnego poziomu, lecz łączy się je z I poziomem
.an,t rakozjowym. W związku ~ tym dolne łupki palne oraz warstwy z Marte

są
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czowa stanowić będą odpowiednik I poziomu łupków antrakozjowych.
w niecce śródsudeckiej .
Wedle H. Scupina dolne łup'ki palne zaznaczają pierwszy okres obni~
żań .m1odopaleozoicznych na terenie Gór Kaczawskich i stanowić mają,
najstarszy osad czerwonego spągowca w tym terenie. Ujęcie takie budzi
jednak zastrzeżenia wypływające stąd, że czerwony spągowiec, łącznie'
z dolnymi łupkami palnymi, graniczy tektonicznie z łupkami staropaleozoicznymi. Nie można zatem twierdzić bezspornie, że pod dolnymi.
łupkami palnymi nie ma już żadnych osadów dolnopermskich.
'
W tym miejscu zwrócę uwagę na niewielką skałę zlepieńca odsłania
Jąca się na prawym brzegu Kaczawy, naprzeciw stacji kolejowej Weli-sław Złotoryjski.

Skałka ta (nie opisywana dotychczas) występuje w całości w obrębie
!yllitów i stanowi, 2Jdaniem autora, pozostałość osadu wypełniającegO'
jakieś lokalne zagłębienie. Osad ten różni się od innych zlepieńców najbliższego otoczenia przede wszystkim brakiem uławicenia i silniejszym
zwietrzeniem składników. Składniki te, zazwyczaj ostrokrawędziste, są
różnych wymiarów i nie wykazują wcale uporządkowania. Wśród nich
przeważają bloczki fyllitów, kwarc żyłowy z materiałem fyllitowym.rzadziej spotyka się odłamki skał wylewnych charakteru porfirowego.
Zabarwienie osadu jest brązowo-czerwone. Duży udział fragmentów fyllitowych oraz brak obtoczenia składników upodabnia opisywaną skałę do'
brekcji sedymentacyjnej. Można przypuszczać, że pierwotnie osad ten
stanowił pokrywę zwietrzelinową skał bliSlkiego lotoczenia, które podczaswiększej ulewy uległa przemieszczeniu (fanglomer'at). Osadzanie się teg~
materiału zachodzić musiało w okresie, w którym na początku permu
zarysowywać SIę poczęły pierwsze zbiorniki i obniżenia gromadzące
w swoim zasięgu rozmywane produkty destrukcji podłoża. Można zało
żyć, że podobne utwory występują w spągu dolnego permu okolic Świe
lozawy. Znaczyłyby one rozpoczęcie permskiego cyklu osadowego, zakoń- ·
czonego od góry warstwami z Marczowa. Cykl ten porównać możemy
z I cyklem osadowym niecki śródsudeckiej.
Początek II cyklu osadowego w niecce Świerzawy stanowią zlepieńce
dolnych warstw ze Świerzawy opisywane na początku rozdziału. Cykl
ten zamykają ku górze górne łupki palne. Łupki te odsłonięte są na prawym brzegu Kaczawy, około 250 m na północ od rozwidlenia szos do Dobkowa i Wojcieszowa. Obserwujemy tutaj zapiaszc:wne margliste łupki
grubołupiące się, o niewyraźnym uwarstwieniu i zawierające przeławi- '
cenia drobnoziarnistych zlepieńców oraz piaskowców. Wzajemny stosunek
wspomnianych odmian litologicznych w profilu przedstawia się ·' nastę- 
pująco (patrz także tabl. l, fig. J):
strop (grubość podawana w metrach)
piaszczysty łupek barwy szarobrunatnej,
0,50 m - ławica zwięzłego zlepieńca. Grubszy materiał kla13tycznypojawia się w partii stropowej ławicy. W części spągowej:.
materiał jest wyraźnie drobniejszy
0,15 " - piaszczysty łupek (jak w stropie)
0,60 " - zwięzły zlepieniec złoż'ony głównie z otoczaków kwarcu!
mlecznego i rzadkich otoczaków łupku krzemionkowego •.
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Wielkość otoczaków wynosi przeciętnie 3 cm dłuższej osi.
W spągu ławicy zlepieńca zaznacza się strefa piaskowca
o grubości 10 cm
.
1,20 " - piaszczyste łupki brunatne, przybierające barwę ciemniejszą w miarę przesuwania się ku dołowi, w tym kierunku
przeławioone z bulastymi czarnymi wapieniami ilastymi.
Opisane utwory są zabarwione brunatno lub szaro. Stropowe partie
odkrywki, trudno dostępne dla obserwacji, widocZlIle są opodal, gdzie od
góry ku dołowi mamy:
0,10 m - czarny ilasty łupek, w spągu wapnisty, o cienkiej i równoległej oddzielm.ości. N a powierzchniach warstwowania napotyka się odciski gałązek Walchia i fragmenty nieokreślo
nych bliżej paproci. Oprócz tego masowo występują ośródki
,p o skorupkach małżów (Anthracosia) (tabJ.. l i fig. 2)
0,12 " - ławica wapienia wymienionej grubości, od góry (na przestrzeni 1,5 -:- 2 cm) jest łupkiem wapnistym, w którym
i'Żadkie są okazy antrakozji. Ku dołowi skala staje Sli.ę już
typowym czarnym wapieniem bitumicznym. Początkowo
wapień jest cienkoławicowy , następnie cechy tej już ni.e
wykazuje. W dolnej części warstwy czarne łupki ilaste
z pojedynczymi bułami szarego wapienia.
Dalszy ciąg ·utworów znad Kaczawy napotykamY przy zakręcie toru
kolejowego wiodącego do Wojcieszowa. Występują tutaj grubołupliwe
ciemno i szaro zabarwione łupki ilaste, zawierające drobne konkrecje
sferosyderytów. Konkrecje te są nieregularnych kształtów i z reguły
otoczone są powłoczką hematytową.
Przytoczone opisy górnych łupków palnych 2 nie wyczerpują ostatecznej charakterystyki tych utworów, lecz raczej służyć mają jako materiał
porównawczy. Opierając się na tych opisach, a równocześnie uwzględnia
jąc niewielką grubość łupków, możemy z dużym prawdopodobieństwem
założyć, że stanowią one odpowiedniki stratygraficzne II poziomu antrakozjowego z niecki śródsudeckiej. Pogląd taki potwierdza analogiczne
następstwo warstw występujących w obydwu obszarach poniżej stref
łupkowych z antrakozjami.
Przechodząc kolejno do skał młodszych, występujących. na obszarze
Świerzawy ponad poziomem łupkowym; a poniżej głównego pasma melafirowego, zaznaczyć należy, że jest to miąższy, ale dość jednorodny zespół osadowy. Zespół rozpoczynają zlepieńce i zlepieńcowate piaskowce
przechodzące szybko, lecz w sposób ciągły, w piaskowce i piaszczyste
lupki. W obrębie piaszczystych łupków w dolnej połowie omawianego
zespołu pojawia się horyzont tufów porfirowych, w stropie zaś w pobliżu
spągu melafiru występują cienkie pokłady słabo bitumicznych wapieni.
Opisany zespół osadowy - rozdzielony przez H. Scupina na część
niższą, czyli tzw. górne warstwy ze Swierzawy i część wyższą włączoną
do piętra eruptywnego - należy, zdaniem piszącego, rozpatrywać jako
I PowewM! w ObydWU poziomach łupkowych występują antrakozje. przeto dla utworów
tych proponuję nazwę •.1 1 II poziom łupków antrakozjowych", podobwe jak 1 w depresji
Sudetów 4rodkoWYch. OznaCzewa tego będę utywał w dalszym c1ągu n1n1eJszej pracy.
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'nowy cykl osadowy. Utwory do tego cyklu należące (wyłączając tufy porfh'Owe) przypominają pod tak wieloma względami skały niższej części
lI! cyklu sedymentacyjnego z Nowej Rudy, że porównahie tych dwóch
utworów wydaje się być w pełni uzasadnione. Jeżeli 'się dalej zwaZy,że
na obydwu obszarach w obrębie tych utWorów występuje seria skał
'wulkanicznych, łatwo wówczas dojść do wniosku, że główne nasilenie
permskiego wulkanizmu przypada w Sudetach na okres w przybliżeniu
jednakowy i tym samym można uważać kompleks eruptywny za jeden
'2 dalszych poziomów odniesienia przy korelacji warstw czerwonego
:spągowca.

Osady występujące powyżej tego komplelksu nie nastręczają już trudności przy porównywaniu i dlatego nie będą szczegółowiej rozpatrywane.
Zaznaczyć tylko należy, że poeruptywny zespół osadowy w Górach Kar
czawskich upodabnia się, zarówno pod względem miąższości, jak i po-wierzchniowego rozprzestrzenienia, do poeruptywnego piętra w zachod-r.iej części niecki śródsudeckiej . W obydwu obszarach bowiem zlepieńce
spągowca,

górnego czerwonego

reprezentujące

czwarty cykl osadowy,
je, i to
drobno'

układają się W pobliżu skał wulkanicznych, od których oddziela
nie wszędzie, niegruba strefa osadów detrytycżnych zazwyczaj

:ziarnistych.

WNIOSKI
Z powiedzianego powyżej, na przykładzie przekrojów Nowej Rudy :Radkowa i Świerzawy, 'wynika, że osady czerwonego spągowca w Sudetach kształtowały się pod wpływem zbliżonych ' do siebie warunków
tektonicznych i paleoklimatycznych. Ruchy . tektoniczne zaznaczyły się
-w osadzie w postaci czterech cyklów diastroficzno-osadowych, ze zmia.nami zaś klimatu wiązać należy według H. Scupina dwa poziomy łupków
..antrakozjowych występujące poniżej kompleksueruptywnego.
Utwory Cźerwonego spągowca okolic Świerzawy wykazujące w star..,
szej części podobny profil do noworudzkiego, który jest najpełniejszy,
'wskazują na to, że sedymentacja na tych dwóch obszarach rozpoczęła
,się w mniej więcej jednakowym okresie pozostawiając osady niemalże
.identyczne zaróWno ' pod względem wykształcenia, jak i następstwa
warstw. Uwzględniając powyższe cechy dochodzimy do wniosku, że
permski wulkanizm rozwijał się w przybliżeniu w tym samym czasie.
Nie jest wiadome, czy czerwony spągowiec Gór Kaczawskich i niecki
:śródsudeclciej łączył się kiedykolwiek w jedną litą pokrywę sedymentacyjną. Na podstawie obserwacji osadów z p6lnocno-zachodniej części
ruecki śródsudeckiej można wszakże wnosić, że w okresie osadzania się
.s1;ars.zych warstw czerwonego spągowca, póhnoono-zachodnie . o~eżeni~
wspomnianej niecki nie było pok:ry.te utworami perm.śkimd.. Tabela 3 stanowi próbę .korelacji stmtygra.f.ic7lnej warstw cz.erwonego spągowca w Sudetach.
·
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, COMPARISON', OF ;RO'rLIEGENDES , SED.ME~ IN TBE REGION ,OF.
NOWA BUnA' ,(MIDDLE. S~DETEN) ; ANh S~RZAWA (WESTERN SUDl~TE~

, Sum,mary
I n t 'T o du c t li o n, . ConJtinęntał sediments of the ' Lower ' Perntia.n appear in the
Sudeten Mouńtain~ in twa region,s: the first is tbe lntrasudetic Basin, the second-+
Góry KaczaWskie (Katzbachge'birge). In both of them the Lowar Permian consists.
of detrital and volcanic sediments. Rocks oL volcanic origin appear within therange of the detrlital sediments, occu/pying . the middle part of the Lower Parmian.
In the Intrasudetic -Basin,the Lawer Permian starts out with the LOwer
ROthliegendes (Cuseler Sch'ichten), In Góry KaczaWSkde, as suggested by H. Scupin
(1922, 1931), the Rotliegendes is suppo,s ed .t o startwith the Middle Rotliegendes
(Lebacher Schichten). Acco.rd).ng to H. Scu,pin; the Lower Perntian: volcamsm in '
Góry Kaczawme bas pXOIbably ,boon youngar too than ' the Pertnd.an volcanism in
the Intrasudetic Basin.
,In the presentl>3lPer, the author diSC1.1S5es the Lower .Permian sediritents in
the Intrasudetic Basin and comparesiliem with the sedimen1ls of the Lower Per~
m!anappear:ing in Góry Kaczawskie.. He arrjves at the ooncliusion that in ~ both
areą.s sędlmentation started at apprmqmately t~ same time.
The Lower Pęrllll,: i ,an of .'tne Instrasudetic Basin. On the area
of ; 't he Intrasudetic Basin, the fu)J.est \,!ectiQn of the Rathliegendes appears in its
eastem part (region :·of NowaRuda . -~dków). Here t he Lower Permiansedimenl$·
are connected by a transitiQll zone wilth 'StephaIlian sediments. The boundary
~een Łbem is establish€l!i ·by, oonv~tion. The division of these two stąges ' has
beenrnade by ' Germangeologists, chiefly by E, Dathe (1904). ' The author of thlt
present paper endorsesłhi~ division" l;rut , suggests<to drę.w vhe ·b oundary betwooq
Permian and Stephanian' ,above t:heIAnth1'acosia hoa.i2Jon ' ~ned by E. Dath~
fl,.f!łt.)'W.theLQ~er . Pęxmitąn; .
"! ;
Qą ,t he are,li:, of · :Now:a .R,ądEl '-RąQków , he ~ distj.pgt,tishes. iO.l ,lrdiasJ;rophic sedi'"
mentary cyc1es of the Lawer Permian:
, .
..
,T he f i r s t, l o w e s It c y c l e starts in the &t€:{pbanian stage. lt commences
wi:th conglomerates, ending with arkose . sandstCJlIles and darlk-gł"ey arrgli\~eous
shales, Ib elonging to the I horizon of the Anthn<lOSia shales. TOIWards the end ot
this cycle a humid climate may be clearly observed.
The s e c o n d c y c l e starls 0'IlIt with lyditic oongłomerates and <Xlarse-grained
quartziltis conglomerat es. This cycle also ends with dark shales; in these a flora
and a lar,ge aCCU'Il1ulation of Anthracosia mou1ds appears. The shales represent
the II Anthracosia homzon, indicati:ng an inoreased humi.dity of clilmate.
. The 't h i r d c 'y c 1 e (lbuildl.iig sandStOne) stailtS ouJt With ' a oongJ.omerate iri
which gneiss fragmen'ts predominate. This ~lomerate raa;ndly di5alPPOO«"S; on topol it sandstQne andshale d~ts a:te deVelopoo. During their deposttion, a distinct
epeirogenic subsidence ot .the basin's bottom is noticeable. At that time, powerful
vol<:aniSmw~takin~ :pJĄ<:e"T.his "en bloc" sUJ~idencelasted 111> to "the time ot
deposition of the Upper Rotliegendes. Before and dUring .the peri090f volcanism
ther:e occurred short-lived, ,IJ:mt fregueJl,t fluctuatipIU! , of t.he climate. A maxked
i,ncre;:lSęof .hum1di:ty ,tOOk plar;:e af:ter. the vOilcaniSrri; during , ~.entation of the

Wal<ihia shaleis.
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The f o u r t h c y c l e is introd.u ced by fanglomerates of the Upper Rot.i:iegendes. The climate preced:ia:lg this formation and lasting whiłe these conglomerates were formoo, was !l"ather hot and dry.
. The L o VI e r P e r m i an of Gór y K a c z a w s k i e. The lower Permian
sediments, discussed here, refar mainly to the region of Swierzawa. H. Scupin
(t. cit.) was of łhe opinion that the Lower Perm~n commences here with argillaceous shales belonging to the Middle Rotliegendes.
On the other hand, the a'l»thor obsea:ved fanglomerates preservOO in reUet
form. These deposib! were focmOO 0Ill top of the Old-Palaeozolc substratum amd
are the oldest sedimenłs. At their top they pass into sandstones and dark shales
containing vegetal fragments and Anthracosia. The first sedimentation cycle consists
of shałes oorresponding to the I AnthracoSia hori:ron from Nowa Ruda.
The second cyc1e is iJnrbroduced 'by congIomerates,
tel"minatedby dark
shales containing a floca. lp. the blaek calcareous shales the author found numerou'l
Anthracosia specimens (Table 1, and Fig. 2). These pelecy>pods do not appearany
more in the younger Lower Permian sedimenłs of the Sudeten Mountains. Both
:f.hese horizofns of dark Anthracosia shales H. Soupin as well as the author connect
with the phase of a humM climate. In łhe author's opinion the shales of the ·
second horizon in which Anthracosia wea:e discovered, should be connected with
theII Anthracosia horizon frQI11 Nowa Ruda.
The third sOOimentation cycle of the Swierzawa region oonmiences again with
co:ftglomerates. They łPromptly lPass into sandstonesand shales which attain
a considerable thickness. Within their range volcanic rocks appear.
The fourth, last sedimentaltion cycle is repreSentoo by conglomerates of· the
Upper RotUegendes.As to their horizontąl spread they resemble conditions
exi&ting in the western part of the Intrasudetic Basin.
Summartizing the above we MaY asi>el"t that the area of Nowa Ruda (Intra':'
Budetic Basin) discloses the fullest section of the Lower Permian. On the area ot
Swierzawa we may observe .this for the lower part 'of the Lower Permian. In
both these regions, · sedimentation started more or less simultaneously, developing
in ana1ogous teotonic amd palaeoclimatic oonditions. The Lower Permian voicanisn\
Iikewise coinCides with the I!liiddle ·p art· of ;the Rothllegendes and reveals a simi1ar
8uccession.

and

f. . ·

TABLICA I
:Fig. l. :Swlierzawa. Fragment odkrywki n poziomu łupków antrakozjowyoh znad
Kaczawy. W obrębie łupków marglistych widoczne są ławice Zlepieńców
drobnoziarnistych .
.
Swierzawa
- Fragment of outcrop of II hOr1zon of Anthracosia shales from
.' :
along Kaczawa(Katzbach) river. Within the range of the shales there appeal;
beds .of fine-grained conglomerates.
.
; , ',
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TABLICA I

Fig. 1

Kazimierz DZIEDZIC - Porównanie utworów czerwonego spągowca okolic Nowej
Rudy i Świerzawy

TABLICA II

Fig. 2.

wapnistego z II poziomu antrakozjowego znad KaczaIlą ~ki po Skoru.Pkaoh małży (Anthracosia'
Platform of black calcareous shale from II Anthracosia horizon from along
the Kaczawa river. · On the surface there appearmoulds of pelecypod teIlts
Płyta

czarnego

łupku

wy. Na powielI'ZOh.nii widoczne

(Anthracosia)
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