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Mapy paleotektoniczne czerwonego sp'lgowca
w Polsce
Omowiono rozwoj litofacjalny i dokonano analizy mi~i:szosciowej dolnego i gornego czerwonego sp~
gowca. Na tych podstawach wyroi:niono regionalne jednostki paleostrukturalne oraz caly szereg jed;.
nostek lokalnych. Wydzielono molasy srodgorskie i przedgorskie: Utwory czerwonego sp~gowca zaliczono do asocjacji subaeralno-wulkanicznej, limniczno-fluwialnej i skal czerwonych;

WST~P

Dla czerwonego sp~gowca wykonano dwie mapy paleotektoniczne. Pierwsza
obejmuje wszystkie utwory zaliczane do czerwonego sp~gowca dolnego (grupy
Odry - fig. I). W skali chronostratygraficznej dolny czerwony sp~gowiec zawiera zapewne pi~tra asselsk, sakmar, artinsk i kungur (R. Wagner, 1985). Wedlug
najnowszych ocen okres ten byl najdluzszy w permie i trwal ok. 40 mIn lat (M.
Menning, 1986). Mi~dzy dolnym i g6mym czerwonym sp~gowcem wyst~puje
bardzo duza luka sedymentacyjna 0 niesprecyzowanym czasie trwania .. W' niekt6rych cz~sciach brzeinych lub na podniesieniach basenu luka ta rozszerza si~
znacznie i w przypadkach skrajnych obejmuje caly g6rny czerwony sp~gowiec.
Mapa g6rnego czerwonego sp~gowca (grupy Warty - fig. I) obejmuje okres
do pocz~tku sedymentacji poziomu lupku miedzionosnego (TI) lub wyzszych
poziom6w cechsztynu. Luka sedymentacyjna zwi~zana z t~ granic~ litostratygraficzn~ jest kr6tkotrwala i nie wyst~puje w calym basenie sedymentacyjnym. Skaly
poziomu lupku miedzionosnego (TI) maj~ zazwyczaj polozenie przekraczaj~ce w
stosunku do czerwonego sp~gowca. Ich osadzanie zwi~zane jest ze zmian~ rezimu
sedymentacji i litofacji. Cechy te daj~ wyj~tkowo dobry poziom odniesienia dla
analizy paleotektonicznej.
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JEDNOSTKI PALEOTEKTONICZNE
DOLNEGO CZERWONEGO SPf\GOWCA
W analizie paleotektonicznej doinego czerwonego Spctgowca uwzgl~dniono
mictzszosc utworow zaliczanych do formacji Swinca (= formacji Dziwny sensu
J. Pokorski, 19.81), formacji wieikopolskiej (z ogniwent obrzyckim) - fig. 2 i kornickiej (J. Pokorski, op. cit.), formacji Dolska(P.H. Karnkowski, 1981) oraz
nierozdzieionego dolnego czerwonego Spctgowca bruzdy brzeznej GZW, rowu
Laskowic (H. Kiersnowski, A. MaIiszewska, 1985; H. Kiersnowski, 1983) lub
roznych jego cyklow sedymentacyjnych w niecce polnocnosudeckiej (J. Milewicz,
1976). Na Pomorzu Zachodnim do analizy tej wlctczono utwory najwyzszego stefanu (S. Dybova-Jachqwicz, J. Pokorski, 1984), a na obszarze bruzdy brzeznej
GZW uwzgl~dniono mictzszosc arkozy kwaczalskiej (stefan) - I. Lipiarski (1971).
Dia obszarow, na ktorych wyst~puje wi~cej niZ jedna jednostka litostratygraficzna
lub stratygraficzna, mapa paleotektoniczna czerwonego Spctgowca doinego (fig. 3)
powstala w wyniku superpozycji dodatniej map mictzszosci wyroznianych formacji,
ogniw, cykiow Iub kompleksow.
Rownoiegle z analizct mictzszosci rozpatrywano zmiany Iitofacjaine w doinym
czerwonym spctgowcu. Mapy te (fig. 2) obrazujct wykartowanct zmiennosc litofacji
na powierzchni niezgodnosci saalskiej. Na mapie IitofacjaInej skal wylewnych
(fig. 2) zaznacza si~ wyrazna terytoriaina przewaga skal kwasnych na polnocy
(Pomorze Zachodnie) i w rejonie Poznania. Na pozostalym obszarze waryscyjskich eksternidow dominuje Iitofacja andezytowo-dacytowa, a na poludniu, w
strefie kontaktu z internidami i w obszarze internidow znaczny udzial majct skaly
zasadowe. Duzo slabsze jest rozpoznanie pionowej zmiennosci Iitologicznej profilow czerwonego Spctgowca dolnego,· szczegoinie skal wyIewnych, poniewaz tylko
, w nielicznych otworach wiertniczych przewiercono utwory formacji wielkopoIskiej. Przyj~to, ze proporcje mi~dzy wymienionymi grupami skal obserwowane
na powierzchni oddajct w przyblizeniu rowniez sklad obj~tosciowy. Oczywiscie
znaczna cz~sc skal wylewnych zostala zdenudowana. Znajdujemy je w otoczakach
zlepiencow (do 90% skladu frakcji psefitowej) - A. Maliszewska, J. Pokorski
(1986). Zniszczone zostaly przede wszystkim pokrywy naJmlodsze, glownie ryoIitowe. Pierwotny obj~tosciowy udzial poszczegolnych skal wyIewnych mial zatem
wyrazne maksimum dia grupy skal siinie krzemionkowych (fig. 2). Zniszczenie
najmlodszych wylewow niewcttpliwie zachwialo proporcje pierwotnego skladu
pokryw. Wydaje si~ jednak, ze nie zaburzylo w sposob zasadniczy ich czasowej
(wertykalnej) i przestrzennej ewolucji. W wewn~trznej cz~sci gorotworu wuIka,..
nizm rozpoczyna si~ w nizszym silezie. W miar~ roznicowania ~i~ eksternidow
i powstawania zapadlisk sr6dgorskich przesuwa si~ on stopniowo ku zewn~trznym
cz~sciom gorotworu. Najmlodsze pokrywy wyst~pujct na przedpolu gorotworu.

Fig. I. Litostratygrafia czerwonego sp~gowca
Lithostratigraphy of the Rotliegendes
I - ilowce i mulowce; 2 - piaskowce; 3 - zlepience; 4 - brekcje;. 5 - aglomeraty tufowe; 6 - tufy popiolowe;
7 - ryolity; 8 - dacyty; Cal - wapien cechsztynski; Tl - lupek miedzionosny; ·T-T - strefa Teisseyre'a-Tornquista; W.TR. - warstwy transgresywne; fazy g6rotw6rcze: 1 - intrastefanska, 2 - g16wna, saalska, 3 - postsaalska; uwaga: profil schematyczny bez skali
I - claystones and siltstones; 2 - sandstones; 3 - conglomerates; 4 - breccias; 5 - tuff aglomerates; 6 - ashy
tuffs; 7
rhyolites; 8 dacites; Cal - Zechstein Limestone; TI - Copper-Bearing Shale; T - T - Teisseyre-Tornquist Zone; W.TR. - transgressive beds; orogenic phases: I - infra-Stephanian, 2 - main, Saalian; 3 - post-Saalian; note: the simplified profile not to scale
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Fig. 2. Paleomiq.zszosci i litofacje skal wylewnych dolnego czerwonego spq.gowca wedlug W. Ryki i J.
Pokorskiego (W. Ryka, 1981)
Palaeothickness and lithofacies of the Lower Rotliegendes eruptive rocks after W. Ryka and J. Pokorski
(W. Ryka, 1981)
I - zasi\lg pierwotny; 2 - zasi\lg wspNczesny; 3 - izopachyty w setkach metrow; 4 - uskoki; 5 - wychodnie skal
wylewnych w Sudetach i obszarze krakowskim; 6 - schematyczna granica GZW; klasyfikacja skal wylewnych: R ryolit, ryolit alkaliczny, Tr - trachit, trachit alkaliczny, FI - fonolit, D - dacyt, A - andezyt, BA - bazaltowy
andezyt, M - mugearyt, szoszonit, L - latyt, Fo - fonotefryt, T - tefryfonolit, B - bazalt, P - pikrobazalt; Te ba.lanit, tefryt, trachybazalt, F - foiJyty; A - litofacje utworow piroklastycznych ogniwa obrzyckiego: I - Iitofacja
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Rownolegle do tych zmian obserwujemy roznicowanie si~ law, od zasadowych,
zazwyczaj rowniez starszych, dominuj~cych w wewn~trznej cz~sci gorotworu,
do wyraznej przewagi law kwasnych na jego przedpolu.
Duze znaczenie dla tektonicznej rejonizacji utworow tego okresu rna mapa
skal tufowo-terygenicznych zaliczanych do ogniwa obrzyckiego (A. Maliszewska,
J. Pokorski, 1978) - fig. 2A. Ogniwo obrzyckie zbudowane jest z tufow roznych
frakcji od aglomeratow do popiolow, tufitow oraz zlepiencow, piaskowc6w i
mulowcow. Maksymalna jego mi~zszose przekracza 300 m (Stargard 1) - A.
Maliszewska (1979). Skaly ogniwa obrzyckiego tworzyly si~ w zbiornikach wodnych lub na stokach stratowulkanow. Mimo znaczneJ podatnosci na zniszczenie
nie zostaly one zdegradowane. Zbiorniki te musialy podlegae subsydencji, zapewne
cz~sciowo kompensowanej przez sedymentacj~. Wyznaczaj~ wi~c one rowniez
strefy mobilne i to zarowno na obszarze gorotworu waryscyjskiego, jak i jego
przedpola. Obnizenie obszarow akumulacji tufow ogniwa obrzyckiego nast~pilo
w koncowej fazie sedymentacji dolnego czerwonego sp~gowca.
Sporz~dzone na tych podstawach mapy: paleotektoniczna (fig. 3) i regionow
paleotektonicznych (fig. 4), ze wzgl~du na slaby stan rozpoznania wiertniczego
oraz calkowity brak rozpoznania sejsmicznego, s~ dose schematyczne i znacznie
mniej szczegolowe nii mapy mlodszych okresow. Na mapie paleotektonicznej
wyroiniono izopachyt~ zerow~, okreslaj~c~ zasi~g basenu, oraz izopachyty 300,
500 i 1000 m. Izopachyta 300 m opisuje zarowno regionalne jednostki obniione
(bruzdy), jak i lokalne depresje. Pozostale obszary wyrozniono jako garby. W ich
obr~bie wyst~puj~ podniesienia (fig. 2 - 4) pozbawione utworow czerwonego sp~
gowca dolnego. Uwzgl~dniono wyl~cznie mi~zszosc obecn~analizowanych formacji. Namapie paleotektonicznejprzedstawiono rowniez pierwotne zasi~gi lepiej
rozpoznanych formacji i niektorych kompleks ow osadowych. Pokrywy skal wylewnych byly od momentu uformowania si~ niekiedy ai do rozpo~z~cia sedymentacji cechsztynu intensywnie denudowane. W Sudetach i na bloku przedsudeckim
proces ten trwa do dzis, z maksymalnym nat~zeniem w kredzie i t rzeciorz~dzie.
Dla oceny subsydencji w okresie sedymentacji dolnego czerwonego sp~gowca
za istotn~ przyj~to wielkose 0 jak~ badany obszar obniiyl si~ do cza,Su zakonczenia
wielkich procesow denudacyjnych, czyli do momentu rozpocz~cia sedymentacji
skal poziomu lupku miedzionosnego. Na obszarach polozonych poza zasi~giem
cechsztynu subsydencj~ mozna okreslie tylko w przybliZeniu, uwzgl~dniaj~c popraw-'
ki na wszystkie pozniejsze procesy denudacyjne.
Na obszarze Polski wyroiniono osiem regionalnych jednostek paleotektonicznych (fig. 3). W poludniowej cz~sci basenu wyst~puj~ trzy niewielkie obnizenia
wypelnione skalami· wylewnymi, tufami i. osadami klastycznymi pochodzenia
jeziornego i fluwialnego. Zap a d 1 i s k 0 s rod sud e c k i e (18) - W. Nemec
i in. (1982) - i row Las k 0 w i c (15) - H. Kiersnowski (1983)' - wypelniaj~
molasy 0 mi~zszosci od 800 do 2000 m.
o b n i i e n i e b r z e i n e GZW utworzone jest z pol~czenia licznych,
niewielkich zapadlisk porozdzieJanych progami tektonicznymi. Wyr6zniono dwie
i

«
popiolowa, 2 - litofacja aglomeratowo-lapillowa, 3 - zasi~g pierwotny skal wylewnych, 4 - zasi~g pierwotny ogniwa
obrzyckiego, 5 - zasi~g obecny ogniwa obrzyckiego, 6 - uskoki
I - primary extent; 2 - present extent; 3 - isopachs in hundred metres; 4 - faults; 5 - outcrops of eruptive rocks
in the Sudety Mts and the Cracow region; 6 - boundaries of the Upper Silesian Coal Basin; eruptive rocks classification: R - rhyolite, alkaline rhyolite, Tr - trachyte, alkaline trachyte, FI - phonolite, D - dacite, A - andesite,
BA - basaltic andesite, M - mugearite, shoshonite, L - latite, Fo - phonotephrite, T - tephriphonolite, Bbasalt, P - picrobasalt, Te - basanite, tephrite, ttachybasalt, F - foidites; A - lithofacies of the Obrzycko Member
pyroclastic rocks: 1 - ashy lithofacies, 2 - agglomeratic-Iapilli lithofacies, 3 - primary extent of eruptive rocks,
4 - primary extent of the Obrzycko Member; 5 - present e'ltent of the Obrzycko Member; 6 - faults
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Fig. 3. Mapa paleotektoniczna dolnego czerwonego Spl!gowca
Palaeotectonic map of the Lower Rotliegendes
1 - obszary podniesione, pozbawione dolnego czerwonego spl:!gowca; 2 - obszary najwi{:kszej subsydencji; 3 - zasi\,g pierwotny dolnego czerwonego spl:!gowca; 4 - zasi{:g pierwotny skal wylewnych; 5 - zasi{:g pierwotny ogniwa
obrzyckiego (litofacji piroklastycznych); 6 - zasi{:g pierwotny niekt6rych formacji osadowych; 7 - zasi{:g wsp61czesny skal wylewnych; 8 - izopachyty w setkach metr6w~ 9 - granice jednostek regionalnych; jednostki strukturalne-podniesienia: 2 - Mysliborza, 3 - Mi{:dzyrzecza, 4 - Podmokla, 5 - Nowego Tomy§la, 6 - Kosciana, 14 -
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najwi~ksze depresje: Tarnowskich Gor (16) i Krzeszowic (17). Obnizenie wypelnione jest czerwonymi osadami kontynentalnymi 0 mi'!zszosci 600 m. Set to w
przewadze polimiktyczne zlepience i pokrywy skal piroklastycznych w cz~sci
poludniowo-wschodniej oraz piaskowce z podrz~dnymi poziomami zlepiencow w
cz~sci polnocno-zachodniej.
B r u z d a 1 u z y c k a jest jednostk'! niewielk,! 0 dose silnej subsydencji.
Zostala rozpoznana kilkoma otworami; w jej 'cz~sci poludniowej wyst~puj,! odsloni~cia skal wylewnych. Profil dolnego czerwonego sp'!gowca zbudowany jest
ze skal wylewnych oraz w dole z klastycznych skal osadowych (J. Milewicz, 1976,
cykl I, formacja Kwisy). Cz~se bruzdy luzyckiej wkraczala na obszar dzisiejszego
bloku przedsudeckiego. W mezozoiku i trzeciorz~dzie skaly te zostaly calkowicie
zdenudowane.
Gar b 1 u z y c k i jest rowniez jednostk,!nieduz,!, rownolegl,! do bruzd
otaczaj'!cych z poludnia i polnocy. W profilu dolnego czerwonego sp'!gowca zachowaly si~ tutaj przede wszystkim skaly wylewne. W cz~sci poludniowo-wschodniej garb ten wkraczal cz~sciowo na dzisiejszy blok przedsudecki, a wi~c obj~ty
byl rowniez intensywn'! denudacj,! w pozniejszych okresach.
B r u z d a s 1 '! s k a to wybitna jednostka obnizona 0 kierunku WNW - ESE,
ktora w czasie sedymentacji utworow permu wyrozniala si~ jako obszar silnej
subsydencji, okresowo, np. w gornym czerwonym sp'!gowcu, kompensowanej
przez sedymentacj~. W polnocno-zachodniej cz~sci tej bruzdy stwierdzono najwi~ksz,! na Nizu Polskim mi'!zszose skal wylewnych (ponad 1000 m w otworze
Osno IG 1).
Gar b w 0 I s z t y n ski, jest jednostk,! rozlegl,!, nieforemn,! i nieregularnie wydluzon,!. Jego cech,! charakterystyczn'! jest wewn~trzne zroznicowanie
na niewie~kie obszary podniesione (2 - 6), pozbawione utworow czerwonego sP'!gowca dolnego, oraz obszary lokalnych depresji (8, 10 -13), w ktorych grubose
utworow, glownie skal wylewnych, przekracza 300 m. Wspomniane podniesienia
ukladaj,! si~ wzdluz pasa przebiegaj,!cego po stronie wewn~trznej (poludniowej)
garbu. Lokalne depresje rozmieszczone Set na zewn'!trz pasa podniesien, co sprawia
wrazenie przypadkowosci i nieuporz'!dkowania.
B r u z d a p 0 m 0 r s kama kierunek zblizony do NW - SE. W cz~sci pOludniowo-wschodniej rozwidla si~, tworz'!c odgal~zienia wschodnie i poludniowo-wschodnie. Jednostka ta kontynuuje si~ zapewne na obszarze Baltyku. Profil
czerwonego sp'!gowca dolnego zbudowany jest ze skal klastycznych (form acj i
Switica, okolo 100 m) oraz skal wylewnych i piroklastycznych (formacji wielkopolskiej, ponad 500 m).
Przechodz'!c do podzialu omawianych utworow na regiony tektoniczne (fig. 4)
nalezy jeszcze raz zwrocie uwag~, ze wlasciwe zapadliska (bruzdy) wyznaczone
set zasi~giem skal klastycznych i tufow. Pozostale bruzdy czy depresje w dolnym
czerwonym sp'!gowcu mogly bye stratowulkanami obnizonymi znacznie pozniej.
Granic~ zasi~gu waryscydow wyznaczono na podstawie zasi~gu paleostruktur
wyroznionych w czerwonym sp'!gowcu gornym.
W obr~bie tektogenu waryscyjskiego pozy~i~ szczegoln,! zajmuje zapadlisko
<
Milicza; depresJe: J - Oaszewa, 7 - Korbielewka, "
LhrLjp~ka, Y - Zb<!szynka, 10 - Rudnik, 11 - Gol{:czewa,
12 - Donatowa, 13 - KI{:ki, 16 - Tarnowskich Gor, 17 - Krzeszowic; 15 - row tektoniczny Laskowic; 18 - zapadlisko srodsudeckie
J - uplifted areas, devoid of the Lower Rotliegendes sediments; 2 - areas of the greatest subsidence; 3 - primary
extent of Lower Rotliegendes; 4 - primary extent of effusive rocks; 5 - primary extent of the Obrzycko Member
(pyroclastic lithofacies); 6 - primary extent of some sedimentary formations; 7 present extent of effusive rocks;
8 - isopachs in hundred metres; 9 - boundaries of regional units; structural units: 2-6,14 - uplifts, 1, 7-13,16,
17, 18 - depressions, 15 - graben (for geographical names of palaeotectonic units see Polish text-number in italics)
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Fig. 4. Regiony paleotektoniczne dolnego czerwonego
Palaeotectonic regions of the Lower Rotliegendes
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srodsudeckie. Wyst~puj~ce tutaj osady'zaliczono do asocjacji limniczno-fluwialnej
z wulkanitami. Wraz z utworami silezu (westfal, stefan) utwory te powstaly we
wczesnej (glowneJ) - W.J. Chain (1974) - fazie molasowej. Utworami tej samej
asocjacji jest wypelniony row Laskowic. Reprezentuj~ one faz~ molasy wczesnej.
Pozostale zapadliska srodgorskie wypelnione s~ utwor ami subasocjacji andezytowo-dacytowej (bruzda ruzycka i sl~ska). S~ to rowniez molasy dolne (wczesne).
Na przedpolu orogenu rozwin~lo si~ zapadlisko wypelnione skalami subasocjacji ryolitowej oraz tufowo-popiolowej. W cz~sci poludniowo-wschodniej
zapadlisko to wkracza na obszar oro genu i prawie l~czy si~ z depresjami polozonymi na obszarze pozniejszego rowu Poznania. Na obszarach tych wyst~puj~
subasocjacje: ryolitowa i tufowo-aglomeratowa. Na zewn~trz orogenu lezy rowniez obnizenie brzezne GZW, wypelnione osadami asocjacji limniczno-fluwialnej z wulkanitami.

JEDNOSTKI PALEOTEKTONICZNE
GORNEGO CZERWONEGO SPI\GOWCA
Podstaw~ przedstawionej analizy byla mapa litofacji i mi~zszosci gornego
czerwonego sp~gowca (fig. 5). Jest to zaktualizowana i poprawiona wersja mapy
ilosciowej opublikowanej w Atlasie IitoJacjalno-paleogeograJicznym permu (1978).
Mapa paleotektoniczna gornego czerwonego sp~gowca (fig. 6) przedstawia pierwotn~ mi~~osc utworow zaliczanych do formacji drawskiej, noteckiej, darlowskiej, miasteckiej i Lyny (J. Pokorski, 1981). Utwory formacji darlowskiej i miasteckiej wyst~puj~ w obnizeniu slupskim, natomiast formacji Lyny w obnizeniach
warminskim i podIa skim. Na pozostalym obszarze Nizu Polskiego stwierdza si~
utwory formacji drawskiej i noteckiej. Dla obszarow, gdzie mozna bylo wydzielic
te formacje, mi~zszosc gornego czerwonego sp~gowca zinterpretowano metod~
superpozycji dodatniej map ich pierwotnych mi~zszosci w skali 1: 500 000. Skaly
gornego czerwonego sp~gowca zaliczone zostaly do asocjacji skal czerwonych
(red beds). Skladaj~ si~ one z roznych, klastycznych, czerwonych osadow l~dowych,
ktore podzielono na (fig. 7):
czerwon~ -l~dow~ - gruboklastyczn~ subasocjacj~ molasow~,
- czerwon~ -l~dow~ - drobnoklastyczn~ subasocjacj~ molasow~,
- subasocjacj~ czerwonej formacji l~dowej stabilnej platformy.
Omawiane osady s~ to glownie aluwia, eluwia, proluwia, koluwia itp., ktore
osadzily si~ w roznych srodowiskach: rzek i strumieni, przewaznie roztokowych,
playa i wydmowym. Wiele obszarow alimentacyjnych pokrywaly rezydua zwietrzelinowe. Eluwia byly okresowo usuwane przez gwaltowne procesy degradacyjne.
Charakterystyczn~ cech~ warunkow sedymentacji omawianego okresu s~
gwaltowne, krotkotrwale procesy akumulacji, niekiedy 0 przebiegu katastroficz-

<
Asocjacja subaeralno-wulkaniczna: I - subasocjacja ryolitowa, 2 - subasocjacja piroklastyczna: a - popiolowa,
b - aglomeratowo-lapillowa, 3 - subasocjacja dacytowo-andezytowa; 4 - asocjacja limniczno-fluwialna z wulkanitami; 5 zapadliska srodgorskie; 6 - zapadlisko przedgorskie; 7 - podniesienie pozbawione dolnego czerwonego
sPllgowca; 8 - granice jednostek regionalnych; 9 - granica zasit:gu gorotworu waryscyjskiego; to - granica platformy prewendyjskiej (gorna krawt:dZ strefy Teisseyre'a-Tornquista)
Subaerial-volcanic association: I - rhyolithic sub-association, 2 - pyroclastic sub-association: a - ashy, b - aggJomerate-Iapilli, 3 - dacite-andesite sub-association; 4 - limnic-fluvial association with volcanite; 5 - intramvntane
depressions; 6 - foredeep; 7 - uplifts, devoid of Lower Rotliegendes; 8 - boundaries of regional units; 9 .- boundary
of the Variscan orogen; 10 - boundary or the Pre-Vendian Platform (upper edge of the Teisseyre-Tornquist Zone)
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Fig. 5. Paleomil!zszosci i litofacje g6rnego czerwonego spl!gowca (grupa Warty) wedlug: J. Pokorskiego
(1), R. Wagnera (2), D. Kuhn (3) i H. Kiersnowskiego (4)
Palaeothickness and lithofacies of the Upper Rotliegendes (Warta Group) after 1. Pokorski (1), R.
Wagner (2), D. Kuhn (3) and H. Kiersnowski (4)
1 - granica pierwotnego zasit:gu gornego czerwonego Sp<l:gowca; 2 - granica zasit:gu wspolczesnego; 3 - izopachyty
w metrach; 4 - glowne i podrzt:dne kierunki transportu materialu okruchowego; trojk<l:t klasyfikacyjny: Z - zlepience, P
piaskowce, M - mulowce i ilowce, M/P+Z - wsp6lczynnik gruboklastycznosci, ZIP - wspolczynnik
zlepiencowo-piaskowcowy; klasy litofacjalne: I - zlepiencow, II - piaskowcow, III - mulowcow i ilowcow
I - boundary of primary extent of the Upper Rotliegendes; 2 - boundary of present extent of the Upper Rotliegendes;
3 - isopachs in metres; 4 - main and subordinate directions of clastic material transport; classification triangle: Z conglomerates, P - sandstones, M - siltstones and claystones, M/P + Z - coarse-clasticity coefficient, ZIP - conglomerate-sandstone coefficient; lithofacies classes: I - conglomerate, II
sandstone, III - siltstone and claystone

nym, oraz dlugotrwale procesy degradacyjne, ktore cz~sto doprowadzaly do niszczenia wczesniej zdeponowanych osadow. Procesy wielokrotnej redepozycji dotyczyly glownie piaskowcow, w mniejszym stopniu zlepiencow. Prowadzily one
rowniez do powstania zlepiencow srodformacyjnych i poziomow z intraklastami
mUlowcowymi lub ilowcowymi.
lednostki paleotektoniczne gornego czerwonego sp~gowca s~ nast~puj~ce
(fig. 6):
Zap a d 1 i s k 0 s rod sud e c k i e (28) oraz row Las k 0 w i c (26)
wypelniaj~ osady fluwialne, glownie grubookruchowe. ktore nalezy zaliczyc
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Fig. 6. Mapapaleotektoniczna g6rnego czerwonego Sp'lgowca (grupa Warty)
Palaeotectonic map of the Upper Rotliegendes (Wart a Group)
I - obszary degradacji, podniesienia: 1 - Mysliborza, 2 - Osna, 3
Sult:cina, 4 - Mit:dzychodu, 5 - Chrzypska,
6
Mit:dzyrzecza, 7 - Zb~szynka, 8 - Kosciana, 9 - Pogorzeli, 10 - Nysy Luzyckiej, 11 - Zagania, 12 - Boleslawca, 13 - Radwanowa, 14 - Sokolowa Podlaskiego; 2 - obnizenia w obrt:bie starej platformy: 15 - zatoka
Biezunia; 3 - obszary slabej subsydencji: sklon starej platformy i wypit:trzenia swit:tokrzyskiego z zatokami: 16 Jt:drzejowa, 17 - Ostrowca Swit:tokrzyskiego; obnizenia: 18 - brzezne GZW, 19 - Tarnowa; 20 - siodlo dolnej
Odry, 21 - nos strukturalny Rokietnicy; a - elewacje w obrt:bie obszarow slabej subsydencji: 22 - dolnej Pro~ny,
23 - Kalisza; 4 - obszary silnej subsydencji kompensowanej sedymentacj~ - rowy: 24 - Swiny, 25 - Poznania,
26 - Laskowic, 27 - polrow Mit:dzychodu-Korbielewka, 28 - zapadlisko srodsudeckie; a - depresje w obrt:bie
obszarow silnej subsydencji: 29 - Czaplinka, 30 - Wrzesni, 31 - Znina, 32 - Koziczyna, 33 - Zielonej Gory,
34 - Bielaw, 35 - Nowej Soli, 36 - Sosnicy, 37 - Jagodzina, 40 - nos strukturalny Starej Wsi; 5 - granice jednostek regionalnych; 6 - paleoizohipsy sp~gu czerwonego sp~gowca (grupa Warty); 7 - uskoki synsedymentacyjne
I - eroded, uplifted areas (1-14); 2 - depression within of the Old Platform: 15 - bay; 3 - weak subsidence areas:
slopes of the Old Platform and Holy Cross uplifts with bays (16,17),18, 19 - depressions,20 - saddle,21 - structural
nose; a - elevation within weak subsidence areas (22, 23); 4 - areas of strong subsidence compensated by sedimentation: 24 - 26
grabens, 27 - half-graben, 28 - depression; a - depressions within strong subsidence areas (2937); 40 - structural nose (for geographical names of palaeotectonic units see Polish text - numbers in italics); 5 .boundaries of regional units; 6 palaeoisohypses of the Rotliegendes base (Warta Group); 7 - synsedimentary faults

do poznych molas. B r u z d a 1 u z y c ka rozwini~ta byla szerzej mz
w dolnym czerwonym sp~gowcu, przechodz~c rowniez na lewy brzeg Nysy Luzyckiej.
Charakteryzuje si~ ona dose znaczn~ subsydencj~ kompensowan~ przez sedymentacj~ osadow piaszczysto-zlepiencowych. N a odcinku polskim tej bruzdy wyroz-
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niono dwie rownolegle depresje, polnocn~ (36) i poludniow~ (37), ktore maj~
osie prawie rownoleznikowe i zachodz~ na siebie kulisowo. Rozdziela je nos strukturalny Starej Wsi (40), zbudowany ze skal wylewnych czerwonego sp~gowca.
Gar b I u z y c k i oddziela bruzd~ luzyck~ od bruzdy sl~skiej. Sklada si~
z trzech podniesien pozbawionych gornego czerwonego sp~gowca (10, 11, 12).
B r u z d a s 1~ s k a 0 kierunku WNW - ESE odgraniczona jest od polnocy podniesieniami garbu wolsztynskiego. Rozwin~la si~ ona na podlozu wewn~trznej cz~sci waryscyjskich eksternidow. Odznacza si~ znacznym gradientem
wzrostu mi~zszosci na sklonie poludniowym i lagodnym nachyleniem sklonu
polnocnego. Mi~zszosc czerwonego sp~gowca przekracza lokalnie 600 m. Przewazaj~ osady piaszczysto-zlepiencowe, niekiedy w przystropowej cz~sci profilu
wyst~puj~ mulowce. W strefie osiowej tej jednostki notuje si~ niewielkie depresje:
Koziczyna (32), Zielonej Gory (33), Bielaw (34) i Nowej Soli (35). Rozpoznanie
wiertnicze tego obszaru jest dobre.
Gar b w 0 I s z t y n ski jest jednostk~ rozlegl~ 0 kierunku NW - SE, skr~
caj~cym ku polnocy na bardziej rownoleznikowy; rozci~ga si~ od zachodniej
granicy panstwa do wypi~trzenia sl~sko-krakowskiego. Przejscie.w obszar wypi~trze
nia sl~sko-krakowskiego rna charakter stopniowy, lagodny. W podlozu garbu
wolsztynskiego stwierdzono skaly sfaldowanego karbonu. Rozpoznanie tej jednostki jest nierownomierne, najslabsze w cz~sci polnocno-zachodniej, najle.psze
w rejonie Poznania (zloza gazu ziemnego).
Rozlegly garb wolsztynski zbudowany jest z kilkunastu niewielkich podniesien,
ktore s~ zupelnie lub cz~sciowo pozbawione gornego czerwonego sp~gowca.
Oprocz tych jednostek strukturalnych drugiego rz~du wyst~puj~ tutaj jeszcze inne
jednostki tej samej wielkosci, okreslane jako elewacje, nosy strukturalne i rowy.
Charakter tektoniczny tych wszystkich elementow pozytywnych jest jednakowy,
niezaleznie od tegp czy s~ one pozbawione osadow grupy Warty, czy tez przykrywaj~ je eluwia (glownie zlepience), aluwia (piaskowce i zlepience) lub wydmy.
Elementy podniesione tworz~ dwa rownolegle luki. Struktury luku zewn~trzn.ego
(1, 4, 5) s~ mniejsze i pod koniec czerwonego sp~gowca podlegaj~ slabym ruchom
obnizaj~cym. Cz~sc tych struktur przykryta jest zwietrzelin~ (eluwia) lub niezbyt
grubymi osadami fluwialnymi lub wydmowymi. Pas struktur luku wewn~trznego
(2, 3, 6, 7, 8, 9) zaznacza si~ w czasie sedymentacji calego czerwonego sp~gowca
gornego. Wyniesione obszary luku wewn~trznego dostarczaly materialu klastycznego do otaczaj~cych basenow akumulacyjnych, glownie do rowu Poznania (25)
i bruzdy sl~skiej.
Najwi~kszym i najlepiej rozpoznanym obnizonym elementem strukturalnym
w strefie garbu wolsztynskiego jest row Poznania 0 kierunku W - E, ktory przecina
pasmo zewn~trznych elementow strukturalnych na wysokosci Poznania. Jego
granic~ poludniow~ tworzy system uskokow, granica polnocna zas rna charakter
fleksury. Row Poznania charakteryzuje si~ siln~ subsydencj~ kompensowan~
przez sedymentacj~ piaskowcow i zlepiencow, zwi~zanych glownie z brzeznymi
strefami, gdzie wyst~powaly skarpy uskokowe odmladzane morfologicznie w czasie sedymentacji calego gornego czerwonego sp~gowca. Drug~, znacznie mniejsz~
i slabo rozpoznan~ jednostk~ obnizon~ jest polrow Mi~dzychodu - Krobielewka
(27) wypelniony zlepiencami i piaskowcami zlepiencowatymi.
B r u z d a s rod k 0 wop 0 I s k a jest jednostk~ wydluzon~ 0 kierunku
NW - SE. Na granicy polnocno-wschodniej, rownoleglej do kraw~dzi platformy
prewendyjskiej, wyst~puje silny gradient wzrostu mi~zszosci. Wydaje si~, ze rowniez granica poludniowo-zachodnia powinna charakteryzowac si~ duZym gradientern wzrostu mi~zszosci. Rozpoznanie tej jednostki nie jest dobre, dostateczne
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Fig. 7. Regiony paleotektoniczne gornego czerwonego sPllgowca
Palaeotectonic regions of the Upper Rotliegendes
Asocjacja skal czerwonych: I - gruboklastyczna subasocjacja molasowa, 2 - drobnoklastyczna subasocjacja molasowa, 3 - subasocjacja czerwonej formacji lildowej platformy stabilnej; 4 - zasi~g g6rnego czerwonego sPllgowca;
5 - uskoki synsedymentacyjne; 6 - fleksury powstale w czasie sedymentacji; strefa silnego gradientu mi/lZszosci:
7 - stwierdzona, 8 - prawdopodobna; 9 - granica platformy prewendyjskiej (g6rna kraw~dZ strefy Teisseyre'a-Tornquista); 10 - granica zasi~gu g6rotworu waryscyjskiego; II - zapadliska srodgorskie; 12 - zapadlisko przedgorskie
Red Beds association: 1 - coarse-clastic molasse sub-association, 2 - fine-clastic molasse sub-association, 3 - sub-association of red continental beds of stable platform; 4 - extent of Upper Rotliegendes; 5 - synsedimentary faults;
6 - flexures contemporaneous to sedimentation; high gradient thickness zone: 7 - ascertained, 8 - probable; 9 boundary of the Pre-Vendian Platform (upper edge of the Teisseyre-Tornquist Zone); 10 - boundary of the Variscan
~rogen; 11 - intramontane depressions; 12 - foredeep

tylko na polnocno-wschodnim sklonie cz~sci pomorskiej. Pozostaly obszar bruzdy
rozpoznany jest slabo.
Bruzda srodkowopolska charakteryzuje si~ siln~ subsydencj~ kompensowan~
przez sedymentacj~ klastycznych warstw czerwonych. Przewazaj~ osady drobnoklastyczne, mulowce i ilowce, ktore tworzyly si~ w srodowisku typu playa. W polnocnej cz~sci tego zbiornika rozpoznano rozlegl~ depresj~ Czaplinka (29). Dwie
mniejsze depresje. (30, 31) wyznaczono w cz~sci srodkowej bruzdy u wylotu rowu
Poznania. Wraz z post~pem rozpoznania wiertniczego podobnych lokalnych
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obnizen strukturalnych mozemy si~ spodziewac na calym obszarze bruzdy srodkowopolskiej.
Bruzda srodkowopolska oddzielona jest od zapewne analogicznej jednostki,
zlokalizowanej na obszarze basenu niemieckiego, niewielkim podniesieniem,
ktore nazwano siodlem dolnej Odry (20).
Dla wlasciwej rejonizacji paleotektonicznej utworow czerwonego sp'l,gowca
gornego (fig. 7) zadaniem pierwszoplanowym bylo wyznaczenie granicy zasi~gu
gorotworu waryscyjskiego. Granic~ t~ poprowadzono wzdlui: polnocnego zasi~gu
garbu wolsztynskiego. Tak wyznaczona granica waryscydow znajduje rowniez
potwierdzenie w profilach utworow karbonu osi'l,gni~tych 'w najnowszych otworach
wiertniczych (Pila IG 1, Objezierze IG 1, Budziszowice IG'I). Niewiele rowniez
rozni si~ ona od granicy wyznaczonej w pracach tektonicznych (J. Znosko, 1970,
1974).

Poczynione obserwacje dowodz'l, ponadto, ze klastyczne utwory gornego czerwonego sp'l,gowca S'l, bardzo czulym i precyzyjnym instrumentem w analizie paleostrukturalnej dla mlodopaleozoicznego etapu rozwoju. Dalszym dowodem potwierdzaj'l,cym t~ obserwacj~ jest precyzyjne rozdzielenie obszarow stabilnej platformy prewendyjskiej i mobilnej platformy paleozoicznej (fig. 7). Granic~ wymie-.
nionych obszarow 0 tak roznym profilu czerwonego Sp'l,gowca stanowi gorna
kraw~dZ platformy prewendyjskiej, wyznaczona na podstawie prac J. Znoski
(1979) i R. Dadleza (1982). Na rozwoj asocjacji molasowych zasadniczy wplyw
mialy wi~c wymienione ramy tektoniczne - granica gorotworu waryscyjskiego
i granicajego mobilnego przedpola (J. Znosko, 1981).
W obr~bie gorotworu, w licznych zapadliskach i rowach srodgorskich powsta}y
molasy subasocjacji grubookruchowej. W zapadliskach tych cz~ste S,! procesy
resedymentacji, chociaz zazwyczaj silna subsydencja jest kompensowana akumulacj'l,. Na przedpolu wyryscydow jednostk'l, najwi~ksZ'! i 0 najsilniejszej subsydencji
jest bruzda srodkowopolska. Zapadlisko to z jednej strony przylega do gorotworu
(nasuni~cia ?), z przeciwnej zas jego granic,! jest w'l,ska strefa silnego, gradientowe go wzrostu mi,!zszosci, dobrze udokumentowana na odcinku pomorskim.
Zapadlisko przedgorskie wypelniaj'l, molasy subasocjacji drobnookruchowej.
Na przedpolu orogenu wyst~puje rowniez row Swiny (24). Jest to jednostka
mala, lokalna, zwi'l,zana z synsedymentacyjnymi uskokami rozwini~tymi w strefie
zapadliska z okresu dolnego czerwonego sp'l,gowca. W podlozu rowu Swiny
wyst~puj,! wulkanity.
Zapadlisko brzezne GZW (18), rozwini~te na przedpolu Gornosl'l,skiego Zagl~bia
W~glowego, stanowi zanikaj'l,cy basen wypelniony pozn'l, molas'l,. Glowny etap
rozwoju molas na tym obszarze zwi'l,zany by} z karbonem produktywnym, stefanem (arkozy) i dolnym czerwonym Sp'l,gowcem.
W oko} dzisiejszych Gor Swi~tokrzyskich, 0 odmlodzonej rzezbie pod koniec
czerwonego Sp'l,gowca (albo juz w cechsztynie), rozwin~ly si~ dwie gl~bokie zatoki
(16, 17) wypelnione utworami gruboklastycznymi. S'l, to obszary slabej subsydencji.
Obszar stabilnej starej platformy nie podlegal subsydencji. Rozlegle, ale plytkie
o b n i zen i a: s 1 ups k i e, war min ski e i pod La ski e wypelnione
zostaly utworami fluwialnymi. S'l, to utworygrubookruchowe, zlepience i piaskowceo Mi'!zszosc ich nie przekracza 100 m.
Mimo lpewnych brakow w rozpoznaniu paleogeografii; czerwonego sp'!gowca mozna przedstawic hipotez~, ze dolny cykl diastroficzny (formacja drawska)
nalezy zaliczyc jeszcze do etapu molasy wczesnej (dolnej), zas ostatni cykl diastroficzny (formacja notecka) - fig. I - mozna juz okreslac jako molas~ pozn'l,
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(g6rn~). Hipoteza ta wymaga dalszych hadan sedymentologicznych i hadan diastrofizmu. Tym etapem, z koncem czerwonego sp~gowca, zakonczyla si~ sedymentacja zwiazana z diastrofizmem paleozoicznym.
Zaklad Geologii ZIM: Ropy i Gazu
Panstwowego Instytutu Geologicznego
Warszawa, ul. Rakowiecka 4
Nadeslano dnia 10 sierpnia 1987 r.
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OCa>KAeHI-1R MeAeHOCHo'ro Cl1aHl..(a. BblAel1eHO BoceMb perl-10Ha11bHbiX nal1eOCTpYKTypHblX ,meMeHTOB
1-1 nOKa3aHO I-1X TeKTOHI-1'-1eCKOe paHOHl-1pOBaHl-1e (q,l-1r.
03epHO-pe'-lHaR

4):

BHYTpl-1cYAeTcKaR BnaAI-1Ha 1-1 pOB nRCKOBl-11..( -

aCCOl..(l-1al..(l-1R C BYl1KaHI-1TaMI-1. nY>KI-1I..(KaR 1-1

CI-111e3CKaR

TOBaR cy6acCOl..(l-1al..(l-1R. a TaK>Ke q,opl1aHA Bapl-1Cl..(l-1HCKOrO oporeHa -

BnaAI-1Hbl -

aHAe3I-1TOBO-Aal..(l-1-

nOMOpCKaR BnaAI-1Ha -

PI-1011I-1TO-

BaR 1-1 Tyq,OBo-nen110BaR cy6accol..(l-1al..(l-111.
,Q1111 COCTaBl1eHl-1l1 KapTbl no BepXHeMY KpaCHOMY ne>KHIO (q,l-1r.
q,al..(l-1l-1 1-1 MOLl..(HOCTI-1 nl-1x nopoA (q,l-1r.

6).

1..(1-1 a 1..(1-1 1-1 KpacHblx nopOA. BblAeneHo Tpl-1 cy6accol..(l-1al..(l-1l-1: KpaCHaR Hall MonaCCOBall cy6accol..(l-1al..(l111. KpaCHall I..(l-1al..(l-1l1 1-1 cy6aCCOl..(Hal..(I-1R' KpaCHOH

5)

6bl111-1 npOaHal11-131-1pOBaHbi 11I-1TO-

nOpOAbl BepxHero KpacHoro ne>KHR 6bl111-1 OTHeceHbl K acco-

MaTepl-1KOBaR -

MaTepl-1KOBOH CBI-1Tbl

MaTepl-1KOBaR -

KpynHo06110MO'-l-

MenKo06110MO'-lHall MOnaCCOBall cy6acco-

cTa61-111bHOH

nl1aTq,opMbi. B

npeAenax Ba-

PI-1CL\I-1HCKOrO ropHoro coopY>KeHl-1l1 B nporl-16ax 11 Me>KrOpHbiX BnaAI-1HaX 06pa30Banl-1Cb MonaCCbl KpynHo06nOMO'-lHOH
I-1HTeHCI1BHO

cy6accoL\l-1al..(l1l1

nOHI1>KaBWI1MClI

(q,l1r.

7).

~neMeHTOM

Ha q,opnaHAe BapI-1CL\I-1AOB caMblM
11 BnlleTClI

MonaCCOH Mel1Ko06110MO'-lHOH cy6accoL\l-1aL\l1l-1.

UeHTpal1bHonOl1bCKall

KpynHblM
BnaAI1Ha,

1-1

Hal16011ee

3anonHeHHall

Streszczenie
J~drzej
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POKORSKI

PALAEOTECTONIC MAPS OF THE ROTLIEGENDES
IN POLAND

Summary
Based on the lithological analysis of volcanic rocks (Fig. 2) and on the thickness analysis of sedimentary formations and complexes assignet to the Lower Rotliegendes the palaeotectonic map (Fig.
3) has been elaborated. For the estimation of subsidence a magnitude of downwarping of investigated
area until the end of large scale denudation processes - i.e. until the beginning of Copper-Bearing
Shale sedimentation has been assumed. Regional palaeostructural units were distinguished and their
tectonic regionalization was presented "(Fig. 4). They are as follows: the Mid-Sudetic Depression and
the Laskowice Graben - limnic-fluvial association with volcanites, the Luzyce and Silesian Furrows andesite-dacite sub-association, and on a Foreland the Variscan orogen - the Pomerania Furrow rhyolite and tufaceous-ashy sub-association.
Lithofacies and thickness analysis (Fig. 6) were made to elaborate the map of Upper Rotliegendes
(Fig. 5). The Upper Rotliegendes rocks belong among Red Beds association. Three sub-associations
were distinguished: red, continental, coarse-clastic molasse sub-association, red continental fine-clastic molasse sub-association and sub-association of red continental beds of a stable platform. Molasse
of coarse-clastic sub-association (Fig. 7) developed within depressions and intramontane troughs
of the Variscan orogen. The Mid-Polish Furrow is the largest and most subsidence unit within the Variscan
foreland. The furrow is filled in with molasse of the fine-clastic sub-association.

