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Maria CHOROWSKA, Krzysztof RADLICZ

Karboiiskie wapienie i zlepieiice
zachodniej cz~sci struktury bardzkiej

Wapienie gornodewonsko-turnejskie, tzw. dewonu okolic Klodzka, nie tworzll odr~bnej formacji.
Wyst~pujll one jedynie jako detrytus wapienny w utworach zroznicowanych genetycznie, powstalych od schylku wizenu gornego po najniZszll cz~sc namuru A. W artykule przedstawiono charakterystyk~ wapieni obszaru alimentacyjnego. Na podstawie nast~pstwa stratygraficznego warstw w odsloni~ciach mi~dzy Dzikowcem, .Nowll Wsill i Srebrnll Gorll opracowano schemat sedymentacji. Stwierdzono, ze z serill fliszowll, szarowakowo-ilowcOWIl willzll si~ tufity ryolitowe.
WST~P

Opracowano kompleksy skalne okreslane dotychczas jako gornodewonska
formacja w~glanowa wraz z wapieniami pi~tra Gattendorfia, ktore H. Zakowa
(1963) nazwala warstwami z Wapnicy, <?razjako zlepience gnejsowe i dolny wapien
w~glowy, czyli warstwy z Ostroga (H. Zakowa, 1963). J. Oberc (1957, 1977, 1978)
wychodzi z zalozenia, ze wapienie dewonu gornego i turneju nalezy zaliczy6 do
starszego cyklu sedymentacyjnego, zakonczonego faz~ nassausk~,a pozostale
kompleksy skalne do cyklu sedymentacyjnego mlodszego, dolnokarbonskiego.
B. Wajsprych (1979, 1980) uwaza, ~e wapienie gornodewonsko-turnejskie nalezy
uzna6 za utwory allochtoniczne. W mysl tej koncepcji rozwoj basenu bardzkiego
rozpocz~lsi~ dopiero od sedymentacji dolnokarbonskich brekcji i zlepienc6w
gnejsowych oraz wapieni, ktore badacz ten wydzielil jako osady formacji Nowej
Wsi.
Wymienione kompleksy skalne, z okreslon~ od dawna faun~, stanowily podstaw~
istotnych wnioskow stratygraficznych i niejednoznacznych tektonicznych. Autorzy
artykulu uznali zatem za konieczne przeprowadzenie badan mikrofacjalnych oraz
okreslenie genezy i wieku tych utworow. W odniesieniu do wapieni gornodewonskich i wapieni pi~tra Gattendorfia podj~li oni prob~ wyHumaczenia zroznicowania
litologicznego w obr~bie poszczegolnych poziomow biostratygraficznych, wyjasnie-
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nia przyczyny wyst~powania konodontowych zespolow mieszanych i genezy
utworu okreslanego jako zlepieniec srodformacyjny (M. Chorowska, 1974). Badania te mialy rowniez rozstrzygn~6 czy turnejskie lupki ilaste w profilu w Gologlowach stanowi~ sedymentacyjny nadklad wapieni gornodewonskich (J. Haydukie1979, 1981), czy tez s~ facjalnie zwi4zane z gl~bokomorskimi lupkami dewonu
g6rnego struktury bardzkiej (M. Chorowska, 1979). W kompleksie tzw. dolnego
wapienia w~glowego i bul wapieni wyst~puj~cych w skladzie ziepiencow gnejsowych autorzy artykulu zamierzali wydumaczy6 przyczyny mieszanego charakteru
makrofauny (H. Zakowa, 1963) oraz ustali6 czy zespoly konodontow z roznych
poziomow biostratygraficznych (M. Chorowska. 1972) nalezy traktowa6 jako
mieszane, czy tez uzyskane drog~ chemicznej obr6bki probek, zawieraj~ce roznowiekowe okruchy wapieni.
Wykonano szczegolowe badania wapieni z kamieniolomu na zachodnim zboczu
wzgorza Wapnica w Dzikowcu. Utwory z profili w Klodzku i w Gologlowach
okreslono w dliZej mierze przez porownanie z profilem w Dzikowcu, uznawanym
za reperowy dla formacji gornodewonskiej, opisywanejjako dewon okolic Klodzka.
Dokumentacj~ biostratygraficzn~ przedstawiono na podstawie analizy otwornic
Q'ionO'w wyroznionych przez K. Radlicza w plytkach cienkich (tab. 1, tab!. III - V)
oraz reinterpretacji wynikow analiz konodontowych (tab!. VI
z lat poprzednich
Chorowska, 1972, 1974).
badan umozliwily okreslenie genezy i wieku analizowanych utworow,
wnioskow
rozwoju sedymentacji u schylku wizenu
mikrofacjalne i sedymentologiczne wapieni
podzjek~()wallJla
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WIEK I GENEZA WAPIENI ZE
WAPIENIE NA ZACHODNIM ZBOCZU WAPNICY W DZIKOWCU

W kamieniolomie na zachodnim zboczu
OQISfOlme[e u h u t ' ..", okreslane dotvc:hc:7,a~
Klodzka

ZLEPIENCE WAPIENNO-GABROWE (1)
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osadow.
fauny ranlliel1i011og;6w
zimmermanni (G.

na
gornodewonsk~.
Stwierdzono,
dotychczasowa charakterystyka nie
istotnych cech
strukturalnych osadu. Utwor ten stanowi w glownej mierze skal~ grubozlepienco..,u "0 zlozon~ z okruchow wapieni, przewaznie dobrze obtoczonych, wielkosci
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Fig. 1. Nast~pstwo warstw w odsloni~ciach mi~dzy Dzikowcem, Nowl! Wsil! i Srebrnl! G6rl:!
Succession of strata in outcrops between Dzikowiec, Nowa Wies and Srebrna G6ra
1 - seria piaszczysta; 2
zlepience gnejsowo-wapienne; 3 - zlepience wapienno-gabrowe; 4 - wapienie gruzlowe; cienkolawicowe; 5 - zlepience wapienne; 6 - brekcja wapienna z olistolitami wapieni gornodewonskich i wapieni pi~tra Gattendorfia; 7 - szarawaki i lupki serli fliszowej; 8 - tufity ryolitowe; 9 - numery odsloni~c; 10 numery probek; 11 - punkty wysokosciowe
I - sandy series; 2 - gneiss-limestone conglomerates; 3 lImestone-gabbro conglomerates; 4 - thin-bedded knobby limestones; 5 - limestone conglomerates;'6 - limestone breccia with olistolites of Upper Devonian and Gattendorfia stage limestones; 7 - flysch series graywackes and shales; 8
rhyolite tuffs; 9 - numbers of localities; 10
numbers of samples; 11 - altitude

od kilku milimetrow do ok. 30 em, glazikow gabra na ogol silnie zwietrzalego oraz
okruehow materialu poehodz~eego z gnejsow. Zdarzaj~si~ tez wi~ksze glazy gabra,
wyraznie splaszezone b~dz zaokr~glone, ulozone w roznyeh kierunkaeh, co wyraznie
podkresla ehaotyezne rozmieszezenie skladnikow osadu (fig. 2). Spoiwo'osadu jest
wapienne, kaleysparytowe. Niejednokrotnie eementem s~ laminity wapienne
rozwini~te wokol klastow wapieni i gabra, stanowi~ee wadyezny produkt sedymentaeji morskiej (tabl. I, fig. 7).
Wsrod okruehow wyst~puj~ wapienieroznyeh mikrofaeji (tab. 1), ktore powstaly
w wi~kszosci w plytkiej strefie litoralnej, w obr~bie bariery, w strefie przed- lub
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Fig. 2. Zlepieniec wapienno-gabrowy ze
wzg6rza Wapnica w Dzikowcu; fragment
sciany zachodniej odsloni~cia D-5 (fig. 1)
Limestone-gabbro conglomerate from the
Hill Wapnica at Dzikowiec; fragment of
western wall in the quarry D-5 (fig. 1).
1 - bloki gabra; 2 - bloki wapieni; 3 - zlepieniec grubookruchowy; 4 - zWietrzelina skalna
1 - gabbro blocks; 2 - limestone blocks; 3 coarse-detrital conglomerate; 4 - regolith

zabarierowej, podrz~dnie w plytkiej CZ~SCI strefy sublitoralnej. Na podstawie
otwornic stwierdzono, ze S'~ to przewaznie wapienie dolnokarbonskie, w tym rowniez gornowizenskie. Zdarzaj~si~ tez okruchywapieni famenskich. Bior~c pod
uwag~ glony z gatunku Sphaerocodium zimmetmanni oraz ramienionogi i maize,
ktore cytowal G. Gurich (1902), mozna wnosi6, ze w zlepiencach wapienno-gabrowych wyst~puj~ tei: okruchy wapieni franu.
Okruchy wapieni gornowizenskich wskazuj~, ze zlepience wapienno-gabrowe
powstaly nie wczesniej niz w poznym wizenie gomym. Ookumentuj~ to rowniez
otwornice napotkane wraz z liliowcami i glonami w spoiwie tychZe zlepiencow.
Ze struktury osadu wynika, ze omawiane skaly powstaly jako stozki nap}ywowe,
w wyniku szybkiej akumulacji w strefie nad- i mi~dzyplywowej 'oraz cementacji
'"
materialu w strefie wadycznej.·
BREKCJA WAPIENNA Z OLISTOLITAMI WAPIENI GORNODEWONSKICH
I WAPIENI PI~TRA GATTENDORFIA (2)

Utwory teo odslaniaj~ si~ na wschodniej i poludniowej scianie kamieniolomu
0-5 (fig. 1). Zgodnie z zalozeniami E. Bederkego (1924) i O.H. Schindewolfa (1937)
wyrozniono wSrod nich trzy kolejne ogniwa stratygraficzne: wapien glowny, wapien klimeniowy i wapien pi~tra Gattendorfia. Wapien glowny rna ok. 40 m mi~z
szosci, jest cienkolawicowy, bulasty, szaroniebieski i ciemnoszary z kilkumilimetrowymi wkladkami lupkow; powstal w ruzszym famenie, od poziomu marginifera
do gornego poziomu styriacus wl~cznie (G. Freyer, 1968; M. Chorowska, 1974).
Wapien" klimeniowy opisywano jakokilkumetrowej mi~zszosci wapien szary,
szarobezowy i czerwony, gruzlowy, a wapien pi~tra Gattendorfia jako poltorametrowej mi~zszosci wapien szaroniebieski,~ skrytokrystaliczny. Na podstawie
dokumentacji makrofaunistycznej, przedstawionej w licznych pracach (B. Tietze,
1870; G. Gurich, 1902; O.H. Schindewolf, 1923, 1937; R. Richter, M. Richter,
1926; S. Lewowicki, 1959; O. Weyer, 1965) wnioskowano, ze wapien klimeniowy
reprezentuje pozny famen, pi~tro Wocklumeria, a wapien pi~tra Gattendorfia pochodzi z poziomu Gattendorfia crassa. Wnioski te uscislono na podstawie konodontow (G. Freyer, 1968; O. Weyer, 1965; M. Chorowska, 1974). M. Chorowska
(1974, 1979) uznala, ze sedymentacja wapieni mikrytowych, szarych, gruzlowych
rozpocz~la si~ w dolnym poziomie costatus, a w srodkowym poziomie costatus
powstaly lokalnie wapienie biomikrytowe, czerwone, bogate w klimenie.
W obr~bie wapieni pi~tra Gattendorfia udokumentowala autorka poziomy
Siphonodella triangulus inaeqt{alis i· S. triangulus triangulus. Konodontow~ faun~
mieszan~ z gatunkamj gornodewonskimi i -dolnokarbonskimi, uzyskan~ ze stropowych partii wapieni. w srodkowym odcinku sciany wschodniej, tlumaczyla jako
wynik srodformacyjnej przerobki osadow w warunkach morskich od gornego
poziomu costatus "do poziomu Siphonodella sulcata wl~cznie.
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Tabela 1

Zroznicowanie mikrofacjalne klastow wapieni i matriks
oraz zawartych w nich szczlltkow hiogenicznych
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Mikrofacja, numer pr6bki
i odsloni~cia

Szczl'!:tki" biogeniczne
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Biokalkarenit piaszczysty
sinicowo-liliowcowy
l/SG-l

Archaediscus karreri Brady, Palaeotextularia Iipinae Conil et Lys, Calcipholium punctatum
Maslov, Girvanella moorei Johnson, Solenopora
nexa Maslov, 1iliowce, malzoraczki, mszywioly
fenestralne

Biosparmikryt
mszywiolowo-liliowcowy
16/NW-2

Archaesphaera sp., Diplospherina sp., Tuberitina
sp., mszywioly fenestralne, liliowce

"Biolityt sinicowy
16/NW-2

Endothyra baschkirica Potievskaja, Palaeo cancellus sp., Radiosphaera sp., Girvanella sp.
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Matriks sparmikrytowe
16/NW-2
Bioarenit
otwornicowo-glonowy
64/1/D-5

S
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Endothyra mosquensis Reitlinger, Eostaffella ex
gr. mixta Rauser-Tshernousova, ramienionogi

Archaediscus ex gr. molleri Rauser-Tshernousova, Endothyra antiqua Rauser, E. bradyi bradyi
Michailov, Parathurammina sulejmanovi Lipina
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Bioarenit liliowcowo-otwornicowy 64/1/D-5
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Bioarenit
otwornicowo-glonowy
17/D-5

Endothyranopsis crassus compressa Rauser-Tshernousova et Reitlinger, Girvanella aff. ducii
Wethered (Johnson), Renalcis sp.

Bioarenit
otwornicowo-glonowo-liliowcowy
16/D-5

Endothyra ishimica Rauser-Tshernousova, E.
introjactans . Coni! et Lys, Tuberitina bulbacea
maljavkini Galloway et Harlton, T. maljavkini
Suleimanov, Umbellina kornelimunsteri Conit
et Lys, Girvanella aff. ducii Wethered (Johnson),
Koninckopora mikropora Maslov, Renalcis sp.,
liliowce, ramienionogi, malzoraczki

Bioarenit
otwornicowo-glonowy
15/D-5

Endothyra sp. ex gr. prisca Rauser et Reitlinger,
E. pauli Conit et Lys, Endothyranopsis crassus
compressa Rauser-Tshernousova et Reitlinger,
Tuberitina maljavkini Suleimanov, Girvanella aff.
ducci Wethered (Johnson), Koninckopora sp.,
Solenopora sp., Renalcis sp., mszywioly fenestralne, liliowce
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Szcz~tki

biogeniczne

Matriks biosparytowe
liliowcowo-glonowo-otwornicowe
64/2/D-5

Archaediscus karreri spira Conil et Lys, A.
krestovnikovi var. ampla (Rauser) Coni! et Lys,
Endothyra antiqua Rauser-Tshernousova, liliowce, glony

Mikryt otwornicowo-liliowcowo-mszywiolowy
26/NW-2

Bradyina sp., Endothyra antiqua Rauser-Tshernousova, E. bradyi bradyi Michailov, E. bradyi
alta Coni! et Lys, E. (?) fleronensis Coni! et Lys,
Earlandia vulgaris Rauser-Tshernousova et Reitlinger, liliowce, ramienionogi, malzoraczki, mszywioly fenestralne, glony, holoturie

Bioarenit
otwornicowo-glonowy
z ooidami
20b/D-l

Dip/osphaerina inaequalis Derville, Endothyra
antiqua Rauser-Tshernousova, Glomospira curioen Malachova, Pachysphaera dervillei Conil et Lys,
Parathurammina suleimanovi Lipina, Radiosphaera panderosa Reitlinger, Tuberitina maljavkini
Suleimanov, glony, malzoraczki, mszywioly fenestralne
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=
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e

-0

bIl

=
~
(\)

piaszczyste z ooidami
25b/D-3

(\)

,=u
(\)

'a

Endothyra sp., Tetrataxis sp., Solenopora nexa
MasIov, liliowce

(\)

N

piaszczyste z bioklastami
25a/D-3
~
'i::
~

Endothyra baschkirica Potievskaja, Tetrataxis paraminimus aperta Co nil et Lys, glony, liliowce,
ramienionogi

\---------------------+--------------------------------------;
onkoidowo-piaszczyste

22/D-3

Endothyra sp., Glomospira flexuosa Conil et
Lys, G. cf. subquadrata Potievskaja et Vakarchuk,
Quasiendothyra sp., Solenopora sp.

bioarenitowe,
liliowcowo-otwornicowe
z onkoidami
21/D-2

Endothyra brady; bradyi Michailov, E. convexa
stricta Conil et Lys, E. aff. freiri Conil et Lys,
E. inflata analoga Malachova, Eostaffella mosquensis Vissarionova, Schubertella sp., liliowce

::E z bioklastami

Biomikryt
g~bkowo-otwornicowy

Howkinia sp., Tuberitina sp., Parathurammina
sp., igly g~bek malzoraczki, liliowce, glony

32/NW-2
Bioarenit
otwornicowo-liliowcowy
20/D-l

Archaediscus angulatus Sosnina, A. enormis Schlykova, Endothyra bradyi alta Conil et Lys, E.
ishimica Rauser-Tshernousova, liliowce, mszywioly fenestralne, malzoraczki, trylobity

Karbonskie wapienie i zlepience W

Mikrofacja, numer pr6bki
i odslonitlcia

cz~sci

struktury bardzkiej

257

Szczl'!tki biogeniczne

Bioarenit
otwornicowo-liliowcowy
20a/D-l

Brunsia pulchra Michailov, B. spirillinoides (Grozdilova et Gleboborska), Endothyra brady; bradyi
Michailov, E. chariessa Conil et Lys, E. infiata
analoga Malachova, Eosta//ella paraprotvae Rauser-Tshernousova, Glomospira curiosa Malachova, G. brevispira Coni! et Lys, G. illimica Malachova, G. cf. subquadrata (Potievskaja et Vakarchuk), Pachysphaera derviliefConil et Lys, liliowce, mszywioly fenestralne, ramienionogi, trylo·bity

Biomikryt
liliowcowo-malzowy
60b/D-5

Glomospira cf. subquadrata (Potievskaja et Va'karchuk), otwornice nieoznaczalne, liliowce,
maIze

Biomikryt
otwornicowo-liliowcowy
4/NW-l

Endothyra acantha Conil et Lys, E. aff. convexa
(Rauser-Tshernousova), Glomospira cf. subquadrata (Potievskaja et Vakarchuk), Brunsia pulchra Michailov, Millerella excavata gracilis Conil
et Lys, Tetrataxis angusta Vissarionova, liliowce,
mszywioly fenestralne, ramienionogi, malzoraczki

Biomikryt
szkarlupniowo-mszywiolowy
4/NW-I

Endothyra antiqua Rauser-Tshernousova, otwornice prymitywne, szkarlupnie, mszywioly fenestraIne, malioraczki, stylioliny (?)

Oobiosparyt liliowcowy
7/NW-I

Diplosphaerina inaequalis Derville, Endothyra
(?) jleronensis Conil et Lys, E. freiri Conil et
Lys, E. spirilliniformis Brazhnikova et Potievskaja, Tetrataxis subcylindricus Conil et Lys,
Umbellina radians Conil et Lys, liliowce

Biomikryt
otwornicowo-styliolinowy
l/NW-l

Endothyra bradyi brady; Michailov, E. concavacamerata alta Conil et Lys, Pachysphaera dervillei
Co nil et Lys, Tetrataxis aff. paraminimus Vissarionova, Umbellina kornelimunsteri Coni! et Lys,
U. spinosa Conil et Lys, Kamena delicata Antropov, stylioliny, malioraczki, ramienionogi, trylobity

Mikrytowa
13/D-5

Palmatolepis gracilis gracilis Branson et Mehl,
P. gracilis sigmoidalis Ziegler, Polygnathus com-

munis communis Branson et Mehl, P. purus
purus Voges, Pseudopolygnathus triangulus inaequalis Voges, malioraczki, szczl'!tki nieoznaczalne
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Mikrofacja, numer pr6bki
i odstoni~cia

Szcz~tki

biogeniczne

Biomikrytowa
14, 54b/D-5

Polygnathus communis communis Branson et
Mehl. P. purus purus Voges. Pseudopolygnathus
primus Branson et Mehl, P. triangulus inaequalis
Voges, P. triangulus triangulus Voges, Siphonodella cooperi Hass, S. duplicata (Branson et Mehl),
S. lobata (Branson et Mehl), S. obsoleta Hass, S.
suplicata (Branson et Mehl), S. quadruplicata
(Branson et Mehl), igty g~bek, radiolarie, trylobity, malioraczki, liliowce

Bioarenitowo-rudytowa
glonowo-mszywiolowa
61/D-5

Endothyra sp., Renalcis sp., mszywioly

Bioarenitowo-rudytowa
otwornicowo-glonowo-liliowcQwa
62/D-5

Tuberitina maljavkini Suleimanov, Girvanella aff.
ducii Wethered (Johnson), Para chaetetes palaeo::oicus Maslov, liliowce

Kalcylutytowa
61, 63, 17, 15/D-5

Sporadyczne liliowce, problematyki z bioklastami lub bez

i5

Kalcysparyt
61/D-5

Pojedyncze glony, liliowce, problematyki

S r-------------------;-----------------------------------~

U

Powlokowe inkrustacje
sparmikrytowe
64/1, 15/D-5

Biolitytowa
25b/D-3

Girvanella sp.

Oobiokalkarenit glonowy
22/D-3, 25/D-3, 25a/D-3

Glony

Biomikryt g~bkowy
25/D-3, 25a/D-3, 25b/0-3

19ly g~bek, problematyki, lokalnie otwornice
prymitywne

Kalcylutytowa
25a/D-3, 21/D-2

Sporadycznie problematyki

Biomikryt
22/0-3, 25/D-3

Otwornice, problematyki

Bioarenit
otwornicowo-liliowcowy
25/0-3, 25b/D-3

Otwornice, liliowce, malioraczki
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d
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Silnie zmiaidione bioklasty szkarlupni, gqbek,
otwornic, mszywio16w, malioraczk6w, serpuloi-

Mikryt
bioklastyczny
60b, 12/0-5

dow

Bioarenit
liliowcowo-otwornicowy
286a/SG-l

Quasiendothyra kobeitusana Rauser-Tshernousova, Endothyra concavacamerata Lipina, jeiowce,
liliowce, koralowce, mszywioly fenestralne, stylioliny, giony

Bioarenit
glonowo-liliowcowy
61/0-5

Quasiendothyra kobelitusana var. substrictaConil
et Lys, Septabrunsiina krainica var. globosa
Conil et Lys,. liliowce

Biomikrytowa
25/0-3

Klimenie, problematyki

Biomikryt
otwornicowy
31/NW-2

Quasiendothyra kobeitusana var. substricta Conil
et Lys, Endothyra bradyi brady; Michailov, E.
concavacamerata Lipina;. E. nebulosa (Malachova), E. versata Conil et Lys, liliowce, giony

Biosparmikrytowa
styliolinowo-szkarlupniowa
60a/0-5

Quasiendothyra communis communis Rauser-Tshernousova, Q. kob~itusana var. substricta
Conil et Lys, Q. konensis mutabilis Reitlinger.
Umbellina concentrica Coni I et Lys, U. spinosa
Conil et Lys, stylioliny, lilioWce, jez9wce

'a ~ ,~ .g
~ 's ~ ~
c::I

SZCZqtki biogeniczne

Archaesphaera sp" Pachysphaera sp" gHy gqbek,
problematyki
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§

259

Frakcjonalny
biomikryt
gqbkowo-otwornicowy
30/NW-2
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Biosparmikrytowa
styliolinowo-szkarlupniowa
60b/0-5

Quasiendothyra konensis mutabilis Reitlinger,
Septabrunsiina krainica krainica Lipina, Umbellina spinosa Coni! et Lys, Girvanella ducii Wethered,
stylioliny, liliowce, jeiowce
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Mikrofacja, numer pr6bki
i odsloni~cia

Biomikrytowa
5Ib, 59/D-5

Biosparytowa
12/D-5

Biosparytowa
otwornicowo-liliowcowa
4/D-5

-

biogeniczne

Palmatolepis goniaclymeniae Miiller, P. gracilis
gracilis Branson et MeW, P. gracilis sigmoidalis
Ziegler, Spathognathodus costatus costatus Branson, S. costatus spinulicostatus Branson, igly
g~bek, radiolarie, malzoraczki, trylobity, klimenie, liiiowce
Tuberitina sp., Girvanella dudi Wethered, igly
koralowce, mszywioly, malzoraczki, liIiowce

g~bek,

Quasiendothyra communis subsp. regularis Lipina, Archaediscus sp., Palaeotextularia sp., Tuberitina sp., Girvanella ducii Wethered, liliowce,
malzoraczki

Obecne badania wykazaly, ze omawiane utwory stanowi~ w calosci olistostrom\!.
mas\! skaln~ tworzy brekcja wapienna zlozona z okruch6w wapieni
drobno- i skrytokrystalicznych, wsrod ktorych stwierdzono wapienie famenskie,
turnejskie i wizenskie. Wapien klimeniowy i wapien pi\!tra Gattendorfia tworz~
w tej brekcji drobne okruchy b~dz du.ze olistolity wielkosci kilkudziesi\!ciu metrow
szesciennych, a wapien glowny wyst~puje jako pot~znych rozmiarow plat olistolitowy.
Okruchy wapieni w. brekcji maj~ rozmiary przewaznie kilku centymetrow i na
og61 kontaktuj~ ze sob~ stykowo. Na niektorych okruchach wyst\!Puj~ resztki kalcytowych powlok inkrustacyjnych. Partiami skala jest drobniej okruchowa, a fragmenty wapieni wielkosci od kilku do kilkunastu milimetrow s~ oddzielone druzgotem wapnistym wraz z nieregularnymi ±ylkami i gniazdami bialego kalcytu (tabl.
I, fig. 8). Kalcyt wykazuje CZ\!sto cechy tektokrystaloblastezy (tabl. II, fig. 9).
Wsrod okruchow wyrozniono wapienie roznych mikrofacji (tab. 1) powstale
w strefie litoralnej, niekiedy przy wSpOrudziale pr~dow dennych (probka 60a),
oraz w strefie litoralnej i hemipelagicznej, cz\!sciowo przy wspoldzialaniu pr~dow
zawiesinowych. Wynikiem pr~dow zawiesinowych jest zapewne mieszany zespol
konodontow famensko-turnejskich, ktory M. Chorowska (1974) stwierdzila w
probkach 13 i 14 wapieni mikrytowych (fig. 3).
Analiza mikroskopowa silnie strzaskanej cz~sci brekcji wapiennej (probki 60b,
12) wskazuje, ze zarowno w okruchach wapieni, jak i w masiemikrytowej stanowi~
cej matriks druzgotu wyst\!puj~ te same szcz~tki organiczne. W matriks druzgotu
szcz~tki te s~ mniej liczne i w roznym stopniu rozkruszone. Dowodzi to, ze brekcja
wapienna powstala w wyniku splywu, w trakcie kt6rego nast~pilo cz\!sciowe roztarcie poszczegolnych fragmentow wapieni. Okruchy wapieni gornowizenskich
wskazuj~, ze brekcja utworzyla si\! co najmniej w wyzszej cz\!sci wizenu gornego.
W skladzie jej znajduje si~ material pochodz~cy mi~dzy innymi z rozmycia stozkow
naplywowych, czego dowodem s~ okruchy wapieni z resztkami naskorupien laminitowych ze strefy wadycznej. Czynnikiem wywoluj~cym rozmycie stozkow
naplywowych i erozj\! skal w strefach przybrzeznych byly przypuszczalnie impulsy
Podstawow~ jej

i

Szcz~tki
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sejsmiczne i towarzysz~ce im pot~ine fale sztormowe. Obrywom duiych blokow
skal gornodewonskich mogly sprzyjae poziomy wodonosne w sp~gu tych utworow.
Nie wykluczone, ie obrywanie si~ i zeslizgiwanie wielkich blokow bylo ulatwione
uplynnierliem osad6w dewonskich w obr~bie tych poziom6w.
Najwi~ksze rozmiary ma olistolit wapienia glownego, ktory w formie plata
lezy na scianie wschodniej kamieniolomu ponizej brekcji wapiennej, a na scianie
poludniowej w obr~bie brekcji z blokami wapieni klimeniowych (fig. 3). Lawice
wapienia glownego s~ cienkie, cz~sto nieci~gle,. 0 zaokr~glonych zakonczeniach.
S~ one zbudowane z gruzlow wapiennych 0 zmiennej grubosci (5-30 cm) i dlugosci (5 - 80 em), cz~sto sp~kanych, sci~tych (tabl. II, fig. 10). Niejednokrotnie lawice,
a nawet poszczeg6lne gruzly, s~ przedzielone zlupkowanym druzgotem wapnisto-marglistym.
Szeregowe ulozenie gruzlow nierownomiemie porozrywanych wskazuje na
bardio powolny podmorski zsuw w pelni scementowanych i ulawiconych wapieni
plytowych. W toku splywu, w wyniku gwaltownego zahamowania nizszych lawic
,wapieni plytowych, wyzsze lawice, poddane sHe bezwladnosci, ulegaly zeslizgowi
wzdluz marglistego matriks. Powodowalo to ich potrzaskanie i skataklazowanie
powstalych gruzl6w. Utworzyly si~ przy tym cienkie warstewki kataklazytow
lupkopodobnych, ktore przedzielaj~ miejscami lawice i oplywaj~ niejednokrotnie
poszczegolne gruzly wapieni. W toku splywu w wyniku naciskow doszlo cz~sciowo
do zondulowania lawic wapienia gl6wnego (fig. 3).
Wapienie ciemne, stalowoszare, drobnokrystaliczne, kt6re tworz~ wapien
glowny, stanowi~ biosparyt mikrofacji otwornicowej z liliowcam~ malzoraczkami
i glonami (probka 4). Na podstawie konodont6w M. Chorowska (1974) ustalila,
ze s~ to wapienie famenskie poziomow od quadrantinodosa do gornego styriacus
wl~cznie.

Duze bloki - olistolity, zbudowane z wapienia klimeniowego i wapienia pi~tra
tworz~ mi~dzy innymi skalk~ w p61nocnej cz~sci sciany wschodniej
(fig. 3). Na podstawie tego profilu O.H. Schindewolf (1937) wykazal brak najwyzszego ogniwa pi~tra W ocklumeria oraz dolnej cz~sci pi~tra Gattendorfia, co tlumaczyl
luk~ sedymentacyjn~. S. Lewowicki (1959) wi~zal go z luk~ tektoniczn~, a M.
Chorowska (1974) z srodformacyjn~ przerobk~ osadow. Obeenie zrozumiale jest,
ze brak utworow z pogranicza dewonu i karbonu wynika albo z przylegania do
siebie roznowiekowych olistolitow, albo tez z cz~sciowego wytarcia warstw w wyniku rozerwania jednolitego bloku w toku splywu. Ostatnie stwierdzenie wydaje
si~ bardziej uzasadnione. Na cz~sciowe wytarcie warstw wskazuje zlupkowana
skala ilasto-wapnista, ciemna, kt6ra tworzy cienk~, miejscami zanikaj~c~ warstw~
na pograniezu wapieni klimeniowych i wapieni pi~tra Gattendorfia (fig. 3, probka
51a). Skala ta, zlozona ze sprasowanych i wymieszanych lamin drobnoluseczkowyeh i kalcylutytowych z silnie zmiaidZonymi bioklastami, moze bye okreslona
jako smar powstaly w toku splywu grawitacyjnego. Nie jest to zatem wkladka
sedymentacyjna. Identyczny lupkopodobny utwor pochodz~cy z roztarcia mas
skalnych w czasie splywu wyst~puje nad blokiem wapienia klimeniowego, ktory
tworzy skalk~ w· odleglosci ok. 70 m od polnoenego konca sciany wschodniej kamieniolomu (fig. 3, probka 49a).
W obr~bie olistolitow zbudowanych z wapieni klimeniowych i wapieni pi~tra
Gattendorfia brak zatem ci~glosei stratygraficmej. Nie obniza to jednak wartosci
tych utworow dla korelowania poziom6w biostratygraficznych i ustalania kryteriow
granicy dewon/karbon. W zakresie tym wapienie odsloni~te w Dzikowcu mog~
bye nadaI traktowane jako utwory reperowe. Niedawno B. Mamet (T. Gorecka,
B. Marnet, 1970) wykazal obecnose otwornic z gatunku Quasiendothyra kobeitusana
Gattendorfia,
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Fig. 3. Schematyczny obraz sciany wschodniej wraz z fragmentem sciany poludniowej
D-5 w Dzikowcu

odsloni~cia

I - wapien cienkolawicowy (wapien glowny); 2 - wapien klimeniowy; 3 - wapien pi~tra Gattendorfia; 4 - zlupkowany smar splywowy; 5 - zlupkowana brekcja tektoniczna; 6 - seria piaszczysta; 7 - brekcja wapienna
z okruchami wapieni gornodewonskich i wapieni pi~tra Gattendorfia; 8 - uskok; 9 - niezgodnosc tektoniczna;
to
numery pr6bek

w wapieniu klimeniowym, udokumentowanym konodontami (M. Chorowska,
1974) jako srodkowy costatus. Potwierdza to slusznose w1'lczenia warstw z Q.
kobeitusana i tym samym warstw z Etren do famenu.
WAPIENIE Z KLODZKA I. GOLOGL6w W SWIETLE ROZPOZNA~~A GENEZY
I WIEKU ANALOGICZNYCH UTWOR6w Z J:>,ZIKOWCA

Na zachodnim obrzezeniu· struktury bardzkiej wyst~puj'l·· w kilku miejscach
wapienie okreslane jako dewon okolic Klodzka. Reperem dla ustalenia ich litologii,
nast~pstwa stratygraficznego i wieku bylo odsloni~cie D-5w Dzikowcu(fig. 1).
Przez porownanie z tym profilem M. Chorowska (1974, 1979) zinterpretowala
wyniki badan konodontowych przedstawiaj'lc zroznicowanie facjalne w obr~bie
poziomow biostratygraficznych dewonu okolic Klodzka i wnioskuj'lc 0 zjawiskach
rozmywania srodformacyjnego osadow na pograniczudewonu i karbonu oraz
o powstaniu w pi~trze Gattendorfia zlepienca srodfotmacyjnego. Wnioski te autorka
opierala glownie na' analizieprofili z Gologlow i z Klodzka przy ul. Podgrodzie
i ul. polwiejskiej. Rozpoznanie w profilu z Dzikowca utworow gornowizenskich,
w tym brekcji z olistolitami wapieni gornode'wonskich i wapieni pi~tra Gattendorfia
(patrz wyzej), wykazalo brak uzasadnienia tych stwierdzen. W 'Goldglowach oraz
w Klodzku wyst~puj'l utwory dolnokarbonskie, najprawdopodobniej tak jak v,
Dzikowcu co najmniej gornowizenskie, b~d'lce cz~sciowo. osadem· stozkow naplywowych, cz~sciowo .zas zsuwow grawitacyjnych, w tym splywow blotnych.
Zaosad stozkow naplywowych mozna uznae wapienie piaszczysteodsloni~te
w Klodzku przy til. Polwiejskiej oraz w spl:!gowej .partii profilu w.Gologlowach,
ujmowane dotychczas jako wapi en podstawowy. Wobr~bie tych utworoww od-
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Sketch of eastern wall and a part of the southern in the quarry D-5 at Dzikowiec
1 - thin-bedded limestone (Main Limestone); 2
Clymenia limestone; 3 - limestone of Gattendorfia stage; 4 schistous flow smear; 5 - schistous tectonic breccia, 6
sandy series; 7 - limestone breccia with fragments of Upper
Devonian and GattendorflQ stage limestones; 8 - fault; 9 - tectonic unconformity; 10 - numbers of samples

sloni~ciu przy ul. Polwiejskiej autorzy stwierdzili okruchy wapieni bioklastycznych
z licznymi dolnokarbonskimi glonami z rodzaju Ungdarella, a w Gologlowach
okruchy wapieni bioklastycznych, powstalych w plytkiej strefie morza otwartego
i zawieraj(!cych liliowce, maize, otwornice, ramienionogi zawiasowe oraz konodonty. Okruchy tych wapieni oraz okruchy lupkow i skal krzemionkowychpokryte s(! cz~sto laminitami wapiennymi inkrustacji wadycznej. Tego typu powloki
kalcytowe wyst~puj(! obficie w zlepiencach wapienno-gabrowych z Dzikowca,
ktore stanowi(! osad stozkow naplywowych.
Wapienie odsloni~te w Klodzku przy ul. Podgrodzie, ujmowane dotychczas
jako wapien glowny, odpowiadaj(! llajpewniej brekcji wapiennej z Dzikowca,
w obr~bie ktorej wyst~puj4 olistolity wapieni dewonu gornego i wapieni pi~tra
Gattendorfia. Wskazuje na to okruch biomikt. 'tu g(!bkowo-szkarlupniowego z prymitywnymi otwornicami okreslaj(!cymi wiek od turneju po wizen srodkowy, stwierdzony w tzw. wapieniu glownym na dolnym poziomie dawnego kamieniolomu przy
ul. Podgrodzie. Brekcji wapiennej z Dzikowca odpowiada tez zlepieniec ,srodformacyjny, ktory wyodr~bnila M. Chorowska (1974) w stropowej partii tego
profilu. Jest to w istocie brekcja ·powstala w wyniku splywow blotnych, zlozona
ze splaszczonych okruchow wapieni sparytowych, biomikrytowych i mikrytowych,
tkwi(!cych w matriks 0 teksturze smui:ystej, z drobnymi klastami wapieni, ziarnami
kwarcu i bioklastami, w tym szcz(!tkami konodontow (tabl. II, fig. II). W skladzie
tej brekcji wyst~puj(! liczne okruchy wapieni b~d(!cych osadem morza otwartego,
powstalym przy wspoludziale pr(!dow zawiesinowych. Wapieniete zawieraj(!
mieszane zespoly konodontow gornodewonsko-dolnokarbonskich, co stwierdzila
M. Chorowska (1974) na podstawieanalizy glazikow wapieni wyseparowanych
z brekcji. Gatunki Siphonodella duplicata (Branson ·et Mehl) i Pseudopolygnathus
triangulus inaequalis Voges dokumentuj(! powstanie wapieni tworz(!cych te okruchy
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w poziomie Siphonodella triangulus inaequalis. Jak mozna wnosic przez porownanie
z utworami z prQfilu w Dzikowcu, brekcja splywowa powstala nie wczesniej niz
w wyzszej cz~sci wizenu gornego.
W profilu w Gologlowach w najwyzszej cz~sci utworow wapiennych wyst~puj,!
glaziki (buly) wapieni 0 rozmiarach od 2 do 20 cm tkwi,!ce w masie mulowcowo-ilastej, z duZ~ i1osci~ ziarn wapieni frakcji piaszczystej i zwirowej. Glaziki zbudowane s~ gl6wnie z wapieni p6znego famenu, powstalych od g6rnego styriacus
do dolnego costatus, co datuj~ konodotny gatunkow Palmatolepis gracilis sigmoidalis
Ziegler, P. rugosa rugosa Branson et Mehli P. rugosa postera Ziegler (M. Chorowska
1974, 1979). Udokumentowanie wleku wapieni z tych bul nie oddaje wieku utworu
jako calosci. Skala ta jest zapewne wynikiem splywow, co najmniej gornowizenskich, w wyniku kt6rych powstaly analogicznego typu osady w Dzikowcu. W takim
uj~ciu zrozumiale jest wyst~powanie w obr~bie tych utworow fauny dolnokarbonskiej, co wykazal R. Richter (fide E. Bederke, 1929) stwierdzeniem w stropie osadow.
wapiennych z Gologlow trylobita Phacops bergicus Drevermann. W uj~ciu tym
traci uzasadnieniewniosek J. Haydukiewicz (1979, 1981), ktora uwaza, ze dolnoturnejskie lupki Haste w profilu w Gologlowach " ... stanowi~ raczej pierwotny
nadklad wapieni...".
ZLEPIENCE I WAPIENIE ZOKOLICY SREBRNEJ G6RY, NOWEJ WSI
I ZE WSCHODNIEGO ZBOCZA WAPNICY

Osady te notowane s~ w odsloni~ciachSG-l, NW-l, NW-2, D-l, D-2, D-3
i D-5 (fig. 1). Zostan~ tu scharakteryzowane w kolejnosci stratygraficznej trzy
odr~bne genetycznie kompleksy skalne, wchodz~ce w sklad warstw z Ostroga
w uj~ciu H. Zakowej (1963) b~dz formacji Nowej Wsi wedlug B. Wajsprycha (1979).
ZLEPIENCE GNEJSOWo..WAPIENNE (3)

Wnioski dotycz~ce genezy i wieku tych utworow oparto w glownej mierze na
obserwacjach z odsloni~cia SG-l (pod mostem we wkopie po kolejce z~batej).
Ustalono, ze w sklad tych zlepienc6w wchodz~ oprocz wymienionych przez J.
Oberca (1953) okruchow gnejsu, kwarcu, wapieni i pegmatytow rowniez glaziki
zlepiencow wapiennych i wapienno-gnejsowych. Okruchy, zarowno w formie
wi~kszych blok6w, jak i zwiru, s~w r6i:nym stopniu obtoczone, przy czym udzial
materialu obtoczonego jest dui:y. Najwi~ksze bloki 0 dlugosci ponad 1 m, zbudo.• wane glownie z gnejsow, s~ przewa:inie splaszczone, rozmieszczone z dala jeden
od drugiego, miejscami kierunkowo, miejscami zas calkowicie chaotycznie. Bloki
i okruchy frakcji zwirowej tkwi~ w matriks piaszczystym, ktore mozna za J. Obercem
(1953) okreslic jako drobno- i gruboziarniste ciasto skalne, obfituj~ce w muskowit
ze skaleniami, ktore s~ przewai:nie rozloi:one. Wokol okruchow wyst~puj~ czvsto
powloki laminitowe inkrustacji wadycznej, wnikaj~ce tei: w obr~b matriks zlepiencow.
Wsrod glazow 0 rozmiarach od kilku do kilkudziesi~ciu centymetrow czvste
s~ wapienie zr6i:nicowane pod wzglvdemwieku i mikrofacji (tab. 1). Weszly one
w sklad zlepiencow gnejsowo-wapiennych w wyniku erozji osadow w~glanowych
ze zloza pierwotnego oraz rozmycia starszych zlepiencow. Dowodem niszczenia
tych ostatnich s~ bloki zlepiencow wapiennych i wapienno-gnejsowych. Z jednego
z takich blokow 0 srednicy 15 cm M. Chorowska (1972, probka 286) uzyskala
konodonty z roi:nych poziomow biostratygraficznych, m.in. Dollymae vogesi Voges
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i Pseudopolygnathus dentilineatus Branson. Z bloku 0 sredniey 1 m, ktory opisal J.
Obere (1953), T. Goreeka (J. Obere, T. Goreeka, 1959) oznaezym makrofaun~ zarowno gornodewonsk~, jak i dolnokarbonsk~. Starsze zlepience powstaly zatem ez~seio
wo w dolnym wizenie, eo dokumentuje wspomniany konodont Dollymae vogesi
Voges, ez~sciowo na pograniezu dewonu i karbonu. Wskazuj~ na to ramienionogi
Spirijer tornacensis de Koninek (1. Ober-c, T. Goreeka, 1959).
Zlepienee gnejsowo-wapienne powstaly nie wezesniej niz pod koniee wizenu
gornego, co wynika ze stwierdzenia w ieh skladzie wapieni gornowizenskieh roznyeh
mikrofaeji (tab. 1). Wskazuj~ na to rowniez otwornieewyst~puj~ee w spoiwie
drobnookruehowyeh zlepieneow z odsloni~cia NW-2 (probka 16), ktore lez~ w
profilu stratygrafieznym powyzej zlepieneow z odsloni~cia SG-l.
Z przedstawionej eharakterystyki skladu oraz tekstury zlepieneow gnejsowo-wapiennyeh z odsloni~cia SG-l .wynika, ze s~ to osady' stozkow naplywowyeh,
utworzone w strefie plytkiego morza w s~siedztwie ujsc potokow gorskieh. Gorne
ez~sci tych stozkow w miar~ zasypywania ez~sci zbiornika wystawaly ponad powierzehni~ wody, z ezym wi~z~ si~ ez~ste w obr~bie tyeh zlepieneow powloki laminitowe. Mikroskopowy obraz zlepieneow drobnookruehowyeh z odsloni~cia
NW-2 w Nowej Wsi (probka 16) wskazuje rowniez, ze stanowi~ one osad stozka
naplywowego, zlozony w ·strefie mi~dzyplywowej, podleglej eementaeji w strefie
wadyeznej.
ZLEPIENCE WAPIENNE (4)

Mianem tym okreslono ulawieone utwory grubo- i drobnookruehowe, stanowi~
ee ez~sc tzw. dolnego wapienia w~glowego. Charakterystyk~ tyeh utworow podano
na podstawie odsloni~c w Nowej Wsi i na wsehodnim zboezu Wapniey w Dzikoweu
(fig. 1, odsloni~cia NW.. l, NW-2, D-3, D-2, D-l).
Lawiee 0 grubosci qti 2 em do ponad 1 m s~ bardzo wyraznie zroznieowane
w poziomie i w pionie. Z partiami, w ktoryeh dui:e okruehy s~ wymieszane ealkowicie
ehaotyeznie z drobnym materialem, zaz~biaj~ si~ nieregularnie partie drobnookruehowe, 0 ,wzgl~dnie dobrym wysortowaniu skladnikow i 0 zaz..laezonej miejseami
teksturze rownoleglej. Zroznicowanie to zanika jedynie w obr~bie cienkieh (310 em) warstw kalkarenitow, ktore oddzielaj~ poszczegolne lawice lub pakiety
lawic grubookruchowych. Cienkie lawice kalkarenitow s~ faliste, typu soczewkowatego, z szerokimi, plaskimi ripplemarkami. W obr~biy niektorych lawie grubookruchowychjest widoczne przejsciowe uziarnienie frakcjonaine. Material okruchowy 0 srednicy do kilkudziesi~iu centymetrow jest w duzej mierze obtoczony,
przy czym zwraeajQ: uwag~ dobrze obtoczone glazy gnejsu. Roznej wielkosci okruchy
wapieni i gnejsow s~ pokryte niejednokrotnie resztkami laminitow wapiennych
inkrustacji wadycznej.
Wapienie, ktore tworz~ okruchy, s~ zroznicowane pod wzgl~dem mikrofacji .
i wieku (tab. 1). Rozpoznano wsrod nich wapienie famenu oraz wizenu gornego
poziomow Goniatites crenistria -' G. striata.
Matriks zlepiencow wapiennych stanowi glownie masa mikrytowa z g~sto
upakowanymi szcz~tkami fauny i glonow, z mniejsz~ lubwi~ksz~ domieszk~ ziarn
gnejsu. Niekiedy w masie mikrytowej wyst~puj~ smuzyste skupienia kolofanowe
oraz impregnacje i kuleczki bakteryjne zloi:onego okruszcowania siarczkowego.
Wsrod bioklastow miejscami dominuj~ okruchy czlonow liliowcow (odsloni~cie
NW-2, probka 2). W matriks stwierdzono w kilku przypadkach otwornice i glony
wskazuj~ce na wizen. W dwoch przypadkach zidentyfikowano otwornice datuj~ce
wizen gorny.
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Na podstawie rozpoznanego. wieku okruchow mozna stwierdzie, ze zlepience,
w sklad ktorych wchodze:); wapieniez faune:); dokumentuje:);ce:); poziomy Goniatites
crenistria - G. striata, powstaly nie wczesniej niz pod koniec wizenu gornego.
Nalezy podkres!ie, ze z omawianych utworow M. Chorowska (1972) otrzymala
konodonty ,wizenskie, w tym rowniez gornowizenskie.Sposrod nich nalezy przede
wszystkim wymienie gatunki: Cavusgnathus unicor.nis Joungquist-Miller, Gnathodus
bilineatus (Roundy), G. girtyi girtyi Hass, G~ girtyi collinsoni Rhodes, Austin et
Druce, G. girtyi simplex Dunn, G .. cf. texan us Roundy, Mestognathus beckmanni
Bischoff i Scaliognathus pnchoralis Branson etMehl. Konodonty te pochodze:);,
przynajmniej w glownej mierze, z okruchow wapieni, nie zas z matriks utworow
Zlepiencowych. Wskazuje na to najwyrazniej wspolwyst~powaniew;zespole konodontowym z probki 20b (odsloni~cie D-l) gatunkow Scaliognathus anchoralis
Branson et Mehl i Gnathodus girtyi simplex Dunn, pochodze:);cych z roznych ogniw
biostratygraficznych - z pi~tra Pericyclus i z pi~tra Goniatites~
Zlepience wapienne utworzyly si~ zatem pod koniec wizenu gornego. Z ich
wyksztalcenia i skladu wynika, ze powstaly cz~sciowo w rezultacie przerobienia
materialu ze stozk6w naplywowych, w tym zlepiencow gnejsowo-wapiennych
i przeniesienia go przez fale sztormowe w gl~bsze cz~sci morza. Ste:);d w skladzie
zlepiencow wapiennychjest duzo okruchow obtoczonych,w tym roznej wielkosci
glazikow gnejsu, a takze okruchow z fragmentami laminitow wapiennych. Transportowi materialu przez fale sztormowe towarzyszylo cz~sciowo powstanie pre:);dow zawiesinowych, co zaznacza si~ niekiedy w obr~bie lawic gruboklastycznych
frakcjonalnym uziarnieniem.
Material pbchodze:);cy z przerobienia stozkow naplywowych podlegal cz~sciowo
splywom masowym. Utworzyly si~ wtedy zlepience 0 g~sto upakowanych, obtoczonych, 'dyskoidalnych glazikach wapieni i gnejsow, jakie Se:); widoczne na poludniowej scianie odsloni~ciaD-l.
WAPIENIE GRUZLOWE, CIENKOLAWICOWE (5)

Wapienie te wyst~puje:); w odsloni~ciach NW-l i NW-2w Nowej Wsi, w SG'-2
w Srebrnej Gorzei D-l na wschodnim zboczu Wapnicy. J. Oberc (1957) opisywal
jew odsloni~ciu NW-2 jako wapienie szaroniebieskie i szarobezowe, drobnoziatniste, w wi~kszosci margliste. Wapienie te Se:); cienkolawicowe, przy czym lawice
dziele:); si~ cz~sto na mniejsze platy lub okruchy dyskoidalne 0 roznym stopniu o~to
czenia. W obr~bie lawic widoczne jest wyrazne zgruzlowacenie (fig. 4). Gruzly,
w wi~kszosci obtoczone, Se:); rozmieszczone luzno lub stykowo, przy czym miejscami
zachodze:); nieco na siebie tworze:);c imbrykacje. Wsrod nich zwracaje:); uwag~ protointraklasty wycie:);gni~te i zwini~te rogalikowo. Mi~dzy gruzlami ulozonymi z reguly
smuzysto wyst~puje w zmiennej iloki margliste rna triks nierownomiernie laminowane. W nim notuje si~ miejscami material wapiemiy z roztartych gruzlow.
, Gruzly Se:); zbudowane z wapleni, ktbre powstaly zpre:);dow zawiesinowych.
Swiadcze:); 0 tym: 1 - granulometryczne. frakcjonalne zroznicowanie bioklastow;
2- mieszane zespoly otwornic gornodewonskich i dolnokarbonskich; 3 - fauna
z roznych stref sedymentacji. Se:); to wapienie wizenu gornego, co dokumentuje:);
otwornice stwierdzone w plytkach cienkich z poszczegolnych gruzlow (tab. 1).
M. Chorowska (1972) z probek pobranych z wapieni cienkolawicowych uzyskala
konodonty, ktore mogly bye wypreparowane z kilku roznych gruzlow, a moze
i z matriks.Gatunki :Cavusgnathus uni{'ornis Joungquist-Miller, Gnathodus girtyi
girtyi Hass, G. girtyi collinsoni Rhodes, Austin et Druce, G. girtyi simplex Dunn
dokumentuje:); wizen gorny_ pl~tro Coniatifes.
.
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Fig. 4. Wapi en gruzlowy" cienkolawicowy z poludniowej sciany odstoni~cia NW-l
'Thin bedded knobby limestone from southern wall in the outcrop NW-l
1 - gruzty. w tym protointraklasty; 2 - matriks ilasto-wapniste ie smugami roztartego materialu wapiennego
1 - knobs, including protointraclasts; 2 - clay-calcareous matrix with streaks of powder,ed limestone material

Omawiane wapienie powstaly zatem w wizenie gornym w wyniku pr~dow
zawiesinowych. Osad ten ulegl najprawdopodo bniej zgruzlowaceniu w efekcie
zroznicowania g~stosciowego .. Zgruzlowacenie to zaznaczylo si~ wyrazniej w wyniku pozniejszych zsuwow podmorskich.Na zsuwollY ruch materialu, miejscami
polplastycznego, wskazuj~ protointraklasty 0 formach wyci~gni~tych lub rogalikowatych, imbrykacje, a takze cz~sciowe roztarciegruzlow. W czasie zsuwow doszlo zapewne do podzialu ciertkich lawic wapieni na mniejsze platy i formy dyskoidalne 0 zarysach lagodnych,· obtoczonych.
CHARAKTERYSTYKA WAPIENI

O~SZARU

ALIMENTACYJNEGO

Wapienie, ktore tworz~ otoczaki, glaziki, c.z~sciowo duze olistolity w utworach
co najmniej poznego gornego wizenu (czyli detrytus wapienny), s~ zroznicowane
pod wzgl~dem stopnia upakowania skladnikow, rozmieszczenia przestrzennego
oraz skladu allochelJ1ow i materialu terygeniczpego. Wedlug klasyfikacji R.J.
Dunhama (1962) s~ wsrod nich wapienie typu mudstone, wackstone, packstone,
grainstone i boundstone. Zgodnie z klasyfikacj~ K. Radlicz~ (1977) mozna wsrod
nich wyroznie nast~puj~ce grupy mikrofacji :mikryty (M), mikryty terallochemowe
(TAM), osady niedojrzale (IMR), osady prawie dojrzale (SBMR), osady dojrzale
(MR), osady ponaddojrzale (SMR) oraz osadybiolitytowe (B).
Srodowisko sedymentacji wapieni w udokumentowanym paleontologicznie
przedziale czasu od famenu po wyzsz~ cz~se wizenu gornego mozna odtworzye
na podstawie cech str;ukturalno-teksturalnych orqz fauny i glonow (fig. 5). Wapienie typu boundstone,' grainstone i packstone powstaly w srodowisku najwyzszych
energii hydrodynamicznych. W srodowisku 0 nizszej energii oraz. w zasi~gu wod
spokojnych uformowaly si~ wapienie 0 wi~kszym udziale mikrytu. Z rozmieszczenia mikrofacji wyhika. ze wapienie obszaru alimentacyjnego tworzyly si~ w wi~
szosci w strefie litorainej, przedbarierowej, w mniejszym stopniu w obr~bie bariery,
podrz~dnie zas w' strefie ··'zabarierowej. Dose licznie wyst~puj~ tez wapienie ze
strefy gl~bszego sublitoralu i strefy hemipelagicznej. Cz~sciowo notuje si~ rowniez
wapienie zwi~zane genetycznie z dzialalnosci~ fal sztormowych i z turbidytami.
Zaznaczaj~ si~ w nich laminy ze szcz~tkami organizmow ze strefy przedbarierowej,
sublitoralnej i hemipelagicznej.
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Fig. 5. Schemat interpretacyjny sedymentacji wapienia obszaru alimentacyjnego
. Scheme of interpretation of sedimentation of limestones in alimentary area
I - numer probki; odsloni{:cia: 2 - 0-1, j - 0-2, 4 -D-3, 5 - D-5, 6 - NW-I, 7 - NW-2, 8 - SG-I
1 - number of sample; exposures; 2 - D-I, 3 - D-2, 4 - D-3, 5 - D-5, 6 - NW-I, 7 - NW-2, 8 - SG-I
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Z cz~stotliwosci wyst~powania wapieni z roznych stref sedymentacji wynika,
ze w basenie obszaru alimentacyjnego byly szczegolnie rozwini~te szerokie strefy
litoralu i sublitoralu, 0 lagodnie nachylonym dnie. Slaby i jedynie lokalny zasi~g
miala strefa zabarierowa. Bariery biogeniczne byly zbudowane glownie z bioherm
glonowych, w mniejszym stopniu z koralowcow. Kalcyrudyt stozkow naplywowych
przybarierowych skladal si~ przede wszystkim z brunatnic. Obok barier biogenicznych rozwini~tebyly rowniez bariery utworzone z ooidow i g~sto upakowanych
osadow bioklastycznych 0 wysokiej dojrzalosci. Byly to bariery typu rewy.
W strefie gl~bszego sublitoralu i hemipelagicznej osadzaly si~ wapienie glownie
ze szcz~tkami ·styliolin, g~bek oraz jednokomorowych, prymitywnych otwornic.
Czasem towarzyszyly im szcz~tki trylobitow i klimenii. Obok grupy mikrofacji
mikrytow teraHochemowych lub biomikrytow niedojrzalych wyst~puj~ osady
frakcjonalnie laminowane. Te ostatnie zawieraj~ szcz~tki pochodz~ce z roznych
stref. Wsrod nich s~ typowe osady turbidytowe z podstaw~ rytmu Hliowcowo-koralowcowo-glonow~ poprzez g~bkowo-otwornicow~ do mikrytowej.
Na podstawie cz~stotliwosci wyst~powania wyroznionych allochemow i bioallochemow mozna wnioskowac, ze zasolenie zbiornika morskiego obszaru alimentacyjnego bylo normalne (P.H. Heckel, 1972). Frekwencja zielenic, brunatnic,
mszywiolow i szkadupni wskazuje, ze rozwoj wapieni odbywal si~ na dnie zwi~zlym
i polzwi~zlym (soft - P.H. Heckel, 1972).
Z przedstawionej analizy sedymentologicznej wapieni obszaru alimentacyjnego
wynika, ze odpowiadaj~ one w duZej mierze wapieniom typu Waulsortian. Podkreslal to juz B. Wajsprych (1979, 1980). Nalezy jednak uwzgl~dniac, ze w sklad
detrytusuwapiennego wchodz~ wapienie od famenu po wizen gorny wl~cznie, .
wsrod ktorych cz~sc osadzala si~ w gl~bszej partii strefy sublitoralnej i w strefie
hemipelagicznej, a wi~c poza obszarem raf facji Waulsortian.
SCHEMAT SEDYMENTACn UTWOROW
POLNOCNO-ZACHODNIEJ CZ~SCI STRUKTURY BARDZKIEJ
Z dokumentacji faunistycznej wynika, ze zlepience i wapienie z okolicy Srebrnej
Gory, Nowej Wsi i Dzikowca powstaly nie wczesniej niz w poznym wizenie gornym.
Gorna granica wieku tych utworow nie zostala okreslona. Nie jest tei: znany wiek
serii fliszowej, szarowakowo-ilowcowej, lez~cej w ich nadkladzie. Mozna jednak
wnosic, ze sedymentacja tej serii, a tym samym i nizejleglych zlepiencow i wapieni,
trwala co najwyzej do pocz~tku namuru A. W dolnym namurze A osadzaly si~
juz bowiem w~glonosne warstwy walbrzyskie.
Schemat sedymentacji od schylku wizenu gornego po najnizsz~ cz~sc namuru A
obrazuje fig. 6. Powstanie w tak krotkim czasie mi~zszych serii skalnych, wyraznie
zroznicowanych genetycznie, bylomozliwe przy wzmozonej sedymentacji, spowodowanej szybk~ erozj~ obszarow dZwigaj~cych si~ i szybk~ subsydencj~ dna zbiornika. Raptownej erozji dowodzi powstanie zlepiencow gnejsowo-wapiennych
(2 - fig. 6) i wapienno-gabrowych (3 - fig. 6), sypanych jako stozki naplywowe
typu deltowego. Mozna wnosic, ze stoi:ki te powstaly przynajmniej cz~sciowo
w strefie sedymentacji osadow piaszczystych (I - fig. 6), jakie wyst~puj~ na zboczu
Wapnicy w sp~gu zlepiencow gnejsowo-wapiennych, a odsloni~te s~ na wschodniej
scianie kamieniolomu D-5.
Osady stozkow, scementowane w glownej mierze w strefie wadycznej, przerabiane byly okresowo w partiach przybrzeznych przez fale sztormowe i znoszone
w gl~bsze partie zbiornika, w stref~ dzialalnosci pr~dow zawiesinowych. Powstaly
w ten sposob zlepience wapienne, ktore np. w odsloni~ciu NW-l stanowi~ wkladk~

270

Maria Chorowska, Krzysztof Radlicz

w obr~bie wapieni gruzlowych, cienkolawicowych (5 - fig. 6), a w profilu ze wschodniej cz~sci odsloni~cia NW-2 wyst~puj~ ponizej tych wapieni. Do strefy gl~bszej
znoszony byl tez material drog~ splywow grawitacyjnych. w wyniku czego powstala
np. olistostroma (6 - fig. 6) stwierdzona w odsloni~ciu D-5.
W warunkach szybkiej subsydencji dna zbiornika doszlo stopniowo do sedymentacji serii fliszowej, szarowakowo-ilowcowej (7 - fig. 6). Stopniowe przejscie
do sedymentacji szarowakowo-ilowcowej uwidacznia si~ np. w profilu odsloni~cia
NW-2 wyst~powaniem w sp~gu serii fliszowej lawic silnie wapnistych ilowcow
z bulami wapieni biomikrytowych (tab . .., probka 30), a w odsloni~ciu SG-2 lawic
silnie wapnistych szarowak. Z sedymentacj~ serii fliszowej wi~zala si~ dzialalnosc
wulkaniczna, czego dowodz~ tufity ryolitowe (8 - fig. 6), stwierdzone powyzej
zlepiencow wapiennych na wschodniej scianie odsloni~cia D-2 (probka 21a).
W skladzie zlepiencow gnejsowo-wapiennych wyst~puj~ roznej wielkosci glazy
w wi~kszosci obtoczone zlepiencow wapiennych i wapienno-gnejsowych, powstalych cz~sciowo na pograniczu dewonu j karbonu, cz~sciowo zas w wizenie dolnym.
Glazy te wskazuj~, ze juz w nizszej cz~sci karbonu dolnego tworzyly si~ osady
grubookruchowe, odpowladaJq.ce sk!adem 1 by~ mOLe genezq. osadom zlepiencowym ze schylku wizenu gornego.

Fig. 6. Schemat sedymentacji od schylku wizenu gornego, po najnii:szll cz~sc namuru A
Scheme of sedimentation in times from the end of Late Visean till the beginning of Namurian A
Objasnienia jak na fig. 1
Explanations as given in Fig. J

Nie ustalono dotychczas polozenia obszarow alimentacyjnych materialu okruchowego zlepiencow. Na podstawie roznic skladu petrograficznego mozna przypuszczac, ze do poszczegolnych stozkow deltowych znoszony byl material z roznych kierunkow i st~d w jednych zlepiencach wyst~puj~ glownie gnejsy, a w innycl! glownie gabra. Wapienie dostarczone obficie do tych stozkow i do pozostaIych analizowanych osadow zlepiencowo-wapiennych byly erodowane, jak mozna
s~dzi6, z obszaru rozleglego, niedaleko polozonego. Za takim wnioskiem przemawia' przykladowo na ogol normalna pozycja duZych olistolitow wapieni gornodewonskich i wapieni pi~tra Gattendorfia w obr~bie olistostromy, stwierdzonej
w odsloni~ciu D-5 w Dzikowcu.
Przedstawiony schematsedymentacji ustalono na podstawie obserwowanego
nast~pstwa osadow. Nalezy tu podkresli6, ze odsloni~ty w Dzikowcu (D-5) kontakt
brekcji olistostromowej z seri~ piaszczyst~ i wyzejleglymi zlepiencami gnejsowo-wapiennymi i wapiennymi rna charakter tektoniczny, 0 czym wnioskowal juz
E. Bederke (1929). Dowodzi6 tego moze mi~dzy innymi brekcja tektoniczna, ktorC:!
stwierdzilismy na granicy olistostromy j szarowak w polnocnej cz~sci sciany wschodniej odsloni~cia (fig. 3; probka 54a).
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WNIOSKI
Przedstawiona dokumentacja genezy i wieku serii skalnych zachodniej cz~sci
struktury bardzkiej prowadzi do nast~puj~cych stwierdzen:
1. Wapienie dewonskie i dolnoturnejskie, ktore wydzielano dotychczas jako
tzw. dewon okolic Klodzka, nie stanowi~ odr~bnej formacji. Wyst~puj~ one jedynie
jako detrytus wapienny, tzn. roznej wielkosci okruchy, bloki i olistolity w utworach
zroznicowanych genetycznie, powstalych nie wczesniej niz u schylku wizenu gornego.
2. Rewizji wymaga wiek metamorfizmu w strukturze klodzkiej. Dotychczasowy
wniosek 0 przedgornodewon~kim wieku metamorfiku klodzkiego wyplywal bowiem z zalozenia, ze na tym metamorfiku lez~ gornodewonskie, transgresywne
wapienie tzw. dewonu okolic Klodzka.
3. Profil sci any wschodniej odsloni~cia D-S w Dzikowcu nie moze stanowie
przykladu zaburzen tektonicznych z fazy nassauskiej. Szarowaki i wyzejlegle zlepience lez~ tu bowiem wzdluz granicy tektonicznej na brekcji olistostromowej,
co najmniej poznogornowizenskiej, z olistolitami wapieni dewonu gornego i wczesnego karbonu dolnego.
4. Lupki ilaste i ilasto-krzem~onkowe w profrlu w Gologlowach nie stanowi~
sedymentacyjnego nadkladu wapieni dewonu gornego. Wapienie te bowiem wywyst~puj~ w postaci roznejc wielkosci blokow i okruchow w utworze splywowym
powstalym, jak nalezy s~dzie przez porownanie z brekcj~ olistostromow~ z Dzikowca (D-S), nie wczesniejniz pod koniec wizenu gornego.
S. Od schylku wizenu gornego po najnizsz~ cz~se namuru A powstaly w strukturze bardzkiej mi~zsze serie skalne, zroznicowane genetycznie. Tworz~ je: zlepience stanowi~ce osady stozkow naplywowych z typowymi laminitami ze strefy wadycznej; skaly drobno- i grubookruchowe powstale cz~sciowo w wyniku przerobienia stozkow naplywowych i zniesienia materialu w gl~bsze partie zbiornika;
wapienie b~d~ce osadem pr~dow zawiesinowych; brekcje wapienne powstale
w wyniku splywow grawitacyjnych (osady olistostromowe) oraz osady szarowakowo-ilowcowe, fliszowe i zwi~zane z nimi tufity ryolitowe. Wzmozona sedymentacja w tym czasie wskazuje na raptown~ erozj~ obszarow dzwigaj~cych si~ i szybk~
subsydencj~ dna zbiornika.
6. Na pograniczu dewonu i karbonu oraz w wizenie dolnym powstawaly utwory okruchowe, ktore odpowiadaj~ skladem i przypuszczalnie r6wniez genez~
zlepiencom gnejsowo-wapiennym ze schylku wizenu gornego. Te starsze zlepience
tworz~ detrytus w zlepiencach gnejsowo-wapiennych, utworzonych nie wczesniej
niz pod koniec wizenu gornego.
7. Wapienie famenu, turnej u oraz dolnego i g6rnego wizenu, stanowi~ce okruchy,
bloki b~dz olistolity w utworach co najmniej poznogornowizenskich, pochodz~
z obszaru alimentacyjnego, zbudowanego glownie z utworow strefy litoralnej
i sublitoralnej, podrz~dnie hemipelagicznej. Duz~ rol~ w budowie tego obszaru
odgrywaly rafy facji Waulsortian.
8. Fauna znajdowana w osadach okruchowych, co najmniej poznogornowizenskich, byla dotychczas niewlasciwie interpretowana. Jest ona cz~sciowo mieszana,
cz~sciowo zas pochodzi z roznowiekowych okruchow skalnych. J. Haydukiewicz
(1981) zwrocila juz uwag~ na koniecznose uwzgl~dniania gatunkow najmlodszych
i uznala, ze skoro dolny wapien w~glowy zawiera wedlug H. Zakowej (1963) " ... formy
wizenskie 0 wi~kszym zasi~gu stratygraficznym jak tez tylko wizenu gornego,
6rodkowego lub dolnego ... ", to nie moze bye starszy od poznego wizenu.
9. Wlasciw~ interpretacj~ wieku i genezy zroznicowanych skal okruchowych
struktury bardzkiej mozna przedstawie w wymku powi~zania badan sedymentolo-
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gicznych z analiz~ szcz~tk6w fauny i flory w plytkach cienkich oraz
dont6w i makrofauny.

analiz~

kono-
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MapMR XOPOBCKA, KWMWTO~ PA.QnIll4

H3BECTH$lKH H KOHrnOMEPATbl
"tACTH
CTPYKTYPbl

npeAMeTOM H3Y\.leHI-u. nOClIY)I(HlIH KOMnlleKCbl. onpeAemlewHecR paHee KalC
CKaR 1113seCTKosafi CSHTa C 1113BeCTHRKaMIII JlPyca
3KO" H

2-

Gattendorfia

1 -

eepxHeAeeoH-

B KpOBlIe, T.e. "AeBOH oKpecTHocTeM KlIOA-

rHeHCOSble KOHr1l0Mep3Tbl III HM>KHMHYr1IIIICTbIM H3BeCTHRK. B pe3YllbTaTe aHMM33 COCTaB3

H cTpoeHHII nopoA. MMKpO~3~HMbHoro 3H311H33 C onpeAelleHHeM OpraHM\.IeCKHX CTPYKTyp B WlIHq,ax lot no KOHOAOHT3M YA3110Cb YCTaHOIUITb, \.ITO:

1 -

BepXHeAeSOHCKMe III TypHeHCKMe 1113seCTHIIKH,

T.e. "AeBOH OKpeCTHOCTeH KlIOAlKO". He IIB1I1UOTCII C3MOCTORTe1ll:.HoM cBHi-OM, OHM 3MeralOT TOnl:>KO
K3K H3seCTKOBblH 06110MO"lHb'M M3TepMall, T.e. B BHAe 06nOMKOB, 6110Koe M 01lHCTOllMTOS B nopOAax,
06pa30BaBLUHXCR He p3Hee HCXOA3 BepXHero BIII3eR;
H3MIOpa A

2-

OT IIIcxOAa BepxHero BH3efl AO caMblX HM30B

CPOPMIllPOBMIIICb MO~Hble cepHH nopoA Pa3l1M\.IHOro reHe3l11ca. HIIIMH $IBlIRIOTCII: H3BeCT-

KOBo-ra66poBb,e KOHr1IOMepaTbl (Ha3bIBaeMble OCHOSHblMM H3BeCTHRK3MH BepxHeAeeoHcKoH CBHTbl)
III rHeMcoBo-M3BecTKoBble KOHr1l0MepaTbl, IIBlIRIO~lIIeCII OTlIO)l(eHHRMIII KOHYCOB BblHoca H TIo'lnH"IHbIMH
lIaMMHHTaMM BaA03HoH 30Hb.; H3seCTKOBbie KOHr1IOMepaTbl (lofacTb HH>KHerO yrmtCToro M3BecTHIIKa) MenKO 1/1 KPYI'IH006110Mo\.lHbie nopoAbl, 06Pa30BaswMecR OT\.IaCTM B npo~ecce nepepa60TIoi M3TepHMa
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KOHYCOB BblHoca, B TOM '"IlIIcne rHeikoBO-1II3BeCTKOBbIX KOHrnOMepaTOB. '" nepeHoca ero WTOPMOBbIM'"
BonHaMIil B 60nee rny6oKoBoAHbie 06naCTlil MOpft; KOMKOBaTble

TOHKocnO"'CTble

"'3BeCTHRKIil ("IaCTb

H"')KHerO yrn",cToro "'3BeCTHftKa), RBnftlOLLI",eCft OC~KOM cycneH31110HHbiX Te"leH"'M, KOTOPblM 6YAY"I'" OT"IaCT'" nonynnaCTIII"IHblM, HO III KOMKOBaTMCTblM, IIIcnblTblBan nOABOAHoe onomaH",e; "'3BeCTKOBble 6peK-

'"1"'" C 06nOMKaMlil III 60nbW"'M'" om1CTonlilTaM'" BepXHeAeBOHCKIIIX 1113BeCTHftKOB (T.e. rnaBHoro "'3BeCTHRKa III Km1MeHIIIOBoro "'3BeCTHRKa), a TaK)Ke TypHeMCK"'X '" BIII3eMCK"'X 1113BeCTHftKOB, T.e. onIilCTOCTPOMOBblX

nopOA,

06pCUOBaBW"'XCft

BcneAcTB",e·

rpaB"'Ta~"'OHHoro

CTOKa;

rpaYBaKKOBo-apr",nn"'TOBble,

cpn",weBble nopOAbl III np"'ypO'"leHHble K H"'M p"on"'TOBble TyCPCP"Tbl.
CxeMa ceAIIIMeHTa,-,1II1II ynOMftHyTblX nopOA (cplilr.

6)

6btna YCTaHOBneHa no O'"lepeAHOcTIil HannaCTO-

BaHHR B 06Ha)KeHHJlX Me)KAY AlHKoB,-,eM. HOBoM BecblO H Cpe6pHoM rypOM (cpHr.

1).

KOHTaKT neC"IaHOM

cepllllll III BblWene)KaLLlIIIX rHeMCOBO-1II3BeCTKOBbIX KOHrnOMepaToB C onlilcTocTPOMOBOH 6peK"IlileH B KaMeHonOMHe (0-5) B AlIIIKoB,-,e C"IHTaeTCft TeKTOHIII"IeCKIilM (cp"r.
He YCTaHOBneHa BepXHJlft

3).

rpaHlilua B03paCTa 3TIIIX nopoA. 6btnO np"HftTO, '"ITO ceAHMeHllla'-''''ft

cpmtWeBOH cepllllll. a TeM caMblM III HIII)Kene)KaLLlIIIX KOHrnOMepaTOB III 1113BeCTHftKOB, npOAon)KanaCb caMoe

A

OCa)KAanHCb yrneHocHble Ban6)K"'XCKlile cno",.

OCa)KAeH",e 3a KOPOTKHH npOMe)KYToK BpeMeHH -

OT HCXOAa BepxHero BH3eJl AO caMblX HIII30B

60nbwe AO Ha"lana HaMlOpa

HaMlOpa

A -

A.

B .u1)KHeM HaM .ope

MOLLIHOH TonLLlH reHeTH'"IeCKH pa3HopoAHbiX nopoA 6btnO B03MO)KHO 6narOAapft HHTeH-

CH~HOCTH 3Toro npo,-,ecca, 06ycnoBneHHoM BHe3anHOH 3p03111eH. nOAHftBWHXCft 06nacTeH '" 6blcTporo
nOHH)KeHHJI AHa 6acceMHa. TaKaJl )Ke BHe3anHaft 3P03Hft HMena MeCTO B HH3ax H"')KHerO Kap60Ha. npH3HaKOM ee cnY)KaT06nOMO"lHble nopOAbl Ha nOrpaHH"Ibe AeBOHa H Kap60Ha '" B HH)KHeM BH3ee. KOTopble
no COCTaBY III B03MO)KHO no npO"'CXO)KAeHHIO COOTBeTCTBYK>T rHei1cOBO-H3BeCTKOBbIM KOHrnOMepaTaM
KOH,-,a BepXHero BH3eft. 3TH CTapWHe KOHrnOMepaTbl 06HapY)KeHbl B 06Ha)KeHHftX B OKpeCTHOCTftX
Cpe6pHOM rypbl B BHAe BanYHOB PCUHOH Benlll"lHHbl, 60nbweH "IaCTblO OKaTaHHbIX, B COCTaBe rHeikoBO-1II3BeCTKOBbIX KOHrnOMepaTOB.
Ao CHX nop He YCTaHOBneHO OTKYAa HCXOAHT06nOMO"lHbiM MaTep"an KOHrnOMepaTOB. no pa3nlll"l"'JlM neTporpacp"'''IeCKOrO COCTaBa MO)KHO npeAnOnO)KHTb, "ITO B OTAenbHble AenbTOBble KOHYCbl
MaTepHan CHOC",nCft C pa3HbiX CTOPOH H n03TOMY B OAHHX KOHrnOMepaTax npHCYTCTBYK>T B OCHOBHOM
reMCbl. a B Apyr",x,.rnaBHbIM 06pCUOM ra66 po. I/i3BeCTHftK'" B H306HnH'" AOCTaBnfteMbie B 3TH KOHYCbl
H B APyn'le annlOBHanbHble KOHrnOMepaTOBO-H3BeCTKOBbBe OTnO)KeHHft. CYAft no BceMY, 6blnH npoAYKTOM
BBHAY

3P03"'H,
06bl"lHO

pacnOnO)KeHHOM
HopManbHoro

H H3BeCTHftKOB ftpyca

HenOAaneKY 06WHPHOH

nOnO)KeH"'ft

Gattendorf;a

60nbwHx

nnoLLl~H. TaKoH BblBOA Hanpaw"'BaeTcR

onHCTonHTOB

BepXHeAeBOHCKHX

H3BeCTHftKOB

B npeAenax onHcTocTPOMbl, 06HapY)KeHHOM B KaMeHonOMHe (0-5)

B A3"'KOB,-,e. Ha nnoLLlaAH, cnY)KHBWeH "'CTO"lHHKOM 06nOMO"lHOrO MaTep",ana, 6btnH WIilPOKO pa3BHTbi
H3BeCTHftKH THna Waulsortian.

B

nepHoA OT cpaMeHa AO. Bep~Hero BH3eJl BKn.IO"I"'TenbHo H3BeCTHftKH

OCa)KAanHCb TaK)Ke B 60nee rny60KoH "IaCTH cy6nHTopanbHoM 06nacTH '" B 6aTHanbHoH "IaCT"'.
Ha OCHOBe "'3Y"IeH"'ft

H3BecTKoBo-ra66poBblX KOHrnoMepaTOB '"

onHcTocTPOMOBOM 6peK"IHH

B

A3"'KoB,-,e (0-5) C"I"'TaeTCft, "ITO C reHeT"''"IeCKOM TO"lKH 3peHHft H no B03paCTY 3THM nopOAaM COOT BeTCTBYK>T H3BeCTKOBbie KOHrnOMepaTbl H 6peK'"I"'H B ronornOBax H B 06Ha)KeH"'ftX B KnOA3KO Ha
BeMCKeM H

yn.

yn.

nyn-

nOArpOA3e. BcneACTB",e "Iero C4HTaeTCR, "ITO nlHHHCTble H rn"'HHCTO-KpeMHe3eMHble

cnaH,-,bl pcupe3a B ronornOBax He ftBnftlOTCft ceAHMeHTa~HOHHOI1 nOKpblWKOM H3BeCTHftKOB BepXHero
AeBoHa. 3TH H3BeCTHftKH 3aneralOT B BHAe pcuHoBenHKloIx 6noKoB H 06noMKoB B CTOKOBblX OTnO)KeHloIftX.
ocaAHBwloIxCJI, CYAft no BceMY, He paHee KOH~a BepXHero BH3eft.
BBHAY AOKcuaHHOCTH Toro, "ITO 1oI3BeCTHftKH BepXHero AeBOHa 101 Rpyca
.. AeBOHa OKpeCTHOCTeM

Gattendorf;a

T.e. TaK Ha3 •

KnOA3KO". BCTpe"lalOTCft TonbKO B cpopMe 06nOMKOB 101 6nOKOB B nopOAax

HCXOAa BepXHero BH3eJl, npHHftTO C'"IHTaTb, "ITO He06xOAHMO n'epeCMOTpeTb B03paCT npe06pCUOBaHHM,

n~OHcweAWHX

B KnOA3KOM CTpYKType,

KOTOPbl~

AO CHX nop C'"IIoITanCft AOBepXHeAeBOHCKHM. C"IIoITaeT-

eft TaK)Ke, "ITO pcupe3 B BOCTO"lHOM CTeHe KaMeHonOMHH (0-5)B An1KoB~e He MO)KeT cnY)KHTb npHMepOM
TeKTOHH"IeCKHX Hapy:.ueHHM

HaccaYCKOM cpa3bl.

6btnO YCTaHOBneHO. "ITO cpaYHa. npHCYTCTBYIOL1.4aft B 66nOMO"lHbiX nopOAax no KpaMHeH Mepe
n03AHeBepXHeBH3eMCKoro

B03paCTa onpeAenftnaCb

HenpaBHnbHO.

3Ta

cpaYHa

OT"IaCTH

CMeWaHHaft.
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CARBONIFEROUS LIMESTONES AND CONGLOMERATES
IN WESTERN PART OF THE BARDO STRUCTURE

Summary
The paper presents results of studies on rock complexes hitherto treated as Upper Devonian
limestone formation with limestones of the Gattendorfia stage at the top,' i.e. "Devonian of the
vicinities of Klodzko", and gneiss conglomerates and Lower Coal Limestone. The studies on composition and development of these rocks, analyses of microfacies, including identifications of organic
structures in thin sections, and studies on conodonts made it possible to state that: I - Upper
Devonian and Tournaisian limestones, i.e. "Devonian of-the vicinities of Klodzko", do not represent
a separate formation but detritus of limestones (limestone fragments varying in size up to blocks
and olistolites) in strata formed not before the end of Late Visean; 2 -in the Bardo structure,
thick and genetically differentiated rock series originated in time interval from the end of Visean
to the beginning of Namurian A: limestone-gabbro conglomerates (hitherto treated as basal limestone of Upper Devonian formation) and gneiss-limestone conglomerates which represent alluvial
cone deposits with laminites typical of the wadi zone; limestone conglomerates (a part of Lower Coal
Limestone) - fine- to coarse-clastic rocks, the origin of which has been partly related to reworking
of material from alluvial cones (including gneiss-limestone conglomerates) and its redeposition in
deeper parts of sea by storm waves; knobby limestones (a part of Lower Coal Limestone), thin-bedded and representing deposits of turbidites, subjected to submarine slides as partly semiplastic
but already knobby material; limestone breccias with detritus and large olistolites of Upper Devonian
limestones (Main Litnestone and Clymenia Limestone) and Tournaisian and Visean ones, i.e. olistostrome deposits formed in result of gravity slides; graywacke-claystone and flysch rocks and related rhyolite tuffs.
Figure 6 shows scheme of sedimentation of the above mentioned rocks, reconstructed on the
basis of succession of strata in outcrops between Dzikowiec, Nowa Wies and Srebrna Gora (Fig. I).
Contact of sandy series with gneiss-limestone conglomerates at the top and olistostrome breccia in' the
quarry D-5 at Dzikowiec is found to be tectonic in character (Fig. 3).
The available data appear insufficient to precise,the upper time limit of sedimentation of the
above discussed strata. It may be only assumed that sedimentation of the flysch series and, therefore,
also underlaying conglomerates and limestones was not continuing after the beginning ()f the Na~
murian A as this was the time of onset of sedimentation of coal-bearing Walbrzych Beds.
Origin of thick and genetically differentiated rock series in so narrow time interval (end of Late
Visean - beginning of Namurian A) was possible under conditions of accelerated sedimentation,
related to rapid erosion of uplifting areas, and high rate of subsidence of basin floor. The erosion
was also accelerated in the early Early Carboniferous, which is shown by the nature of detrital
rocks from the turn 'of Devonian and Carboniferous and Early Visean, corresponding in composition and possibly origin to gneiss-limestone conglomerates from the end of Late Visean. The older
conglomerates are here represented by boulders varying in size and usually rounded, embedded in
gneiss-limestone conglomerates cropping out in the vicinities of Srebrna Gora.
Source areas of detrital material of the above conglomerates remain unknown; On the basis
of differences in its petrographic composition it may be assumed that individual deltaic cones were
supplied with material from various directions. That is why some of them mainly yield detritus of
gneisses and others - gabbros. Limestorie material, very common in these cones and the remaining
conglomerate-limestone deposits, was presumably coming from vast neighbouring area. This conclusion is supported, for example, by generally normal position of large olistolites of limestones of
Upper Devonian and Gattendorfia stage in olistostrome displayed in the quarry D-5 at Dzikowiec.
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The alimentary area was characterized by intense development of limestones of the Waulsortian
type as well as those originating in deeper part of sublittoral and hemipelagic zones (from Famennian to Late Visean, inclusively).
The studies showed that limestone-gabbro conglomerates and olistostrome breccia from the
quarry 0-5 at Ozikowiec correspond in origin and age to conglomerates and limestone breccias from
Gologlowy and outcrops near P61wiejska and Podgrodzie Streets in Klodzko. This made it possible
to state that clay and clay-siliceous shales from the Gologtowy section do not represent sedimentary
cover of Upper Devonian limestones as the latter occur in the form of various-sized blocks and
fragments in flow deposits, presumably deposited not before the end of Late Visean.
The finding that Upper Devonian and Gattendorfia stage limestones of the so-called Devonian
of the vicinities of Klodzko merely form fragments and blocks in strata of the uppermost Upper Visean
age makes it necess~ry to revise age. of metamorphism in the Klodzko structure, previously assumed as pre-Late Devonian. It is also stated that the section of eastern wall in the quarry 0-5 at
Dzikowiec cannot be treated as example of tectonic disturbances of .the Nassau phase.
The fauna found in detrital rocks of the latest Late Visean or younger age appears to have
been inappropriately interpreted in the past as it is partly mixed.

TABLICA I
Fig. 7. Laminity wapienne w obr~bie zlepienca wapienno-gabrowego. Dzikowiec, srodkowa cz~sc
sci any zachodniej odsloni~cia 0-5 (fig. 1)
Limestone laminites in limestone-gabbro conglomerate. Ozikowiec, middle part of western wall in
the exposure 0-5 (Fig. 1)
Fig. 8. Brekcja wapienna z okruchami wapieni gornodewonskich i wapieni pi~tra Gattendorfia; okruchy
spojone druzgotem wapnistym z zylkami i gniazdami kalcytu. Dzikowi~, srodkowa cz~sc sciany wschodniej odsloni~cia 0-5 (fig. 1), skrzydlo zrzucone (fig. 3)
Limestone breccia with fragments of Upper Devonian and Gattendorfia stage limestones, cemented
with calcareous breccia with calcite veinlets and nests. Dzikowiec, middle part of eastern wall in the exposure 0-5 (Fig: 1), downthrusted limb (Fig. 3).
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TABLICA I

f.

Fig. 7

Fig. 8

Maria CHOROWSKA, Krzysztof RADLICZ - Karbonskie wapienie i zlepience zachodniej
struktury bardzkiej

cz~sci

TABLICA II
Fig. 9. Kaleyt tektogenetyczny w obr~bie brekcji wapiennej. Ozikowiec, sciana wschodnia odslo·
. ni~cia 0-5 (fig. 3, pr6bka 60b); x 30
Tectogenetic calcite in limestone breccia. Ozikowiec, eastern wall in the exposure 0-5 (Fig. 3,
sample 60b), x 30
Fig. 10. Wapien cienkolawicowy. Ozikowie2, punkt 0-5 (fig. 1); sciana wschodnia w srodkowej
cz~sci odsloni~cia 0-5, przy uskoku (fig. 4); zmniejszenie ok. 40 x
Thin-bedded limestone. Ozikowiec, point 0-5 (Fig. 1); eastern wall in central part of the exposure
0-5, in proximity of fault (Fig. 4), reducedc. x 4
Fig. 11. Brekcja wapienna. Klodzko, ul. Podgrodzie; x 2
Limestone breccia. Klodzko, Podgrodzie Street: x 2
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TABLICA III
Endothyra
Endothyra
Endothyra
Endothyra
x 100
5. Endothyra
6. Endothyra

1.
2.
3.
4.

antiqua Rauser-Tshernousova; D-5, pr6bka (sample) 64; x 150
bradyi var. alta Michailov; NW-2 pr6bka (sample) 26; x 100
bradyi var. bradyi Michailov; D-5, pr6bka (sample) 64; x 140
concavacamerata Lipina val. alta nov. var. Conit et Lys 1964; NW-l, pr6bka (sample) I;
(?) fleronensis Conil et Lys 1964; NW-2, pr6bka (sample) 26; x 120
inflata (Lipina) var. analoga Malachova; D-2, pr6bka (sample) 21; x 100

TABUCA III
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TABLICA IV
1. Endothyra ishimica Rauser-Tshernousova, D-l, pr6bka (sample) 20, x 100
2. Eostaffella mosquensis Vissarionova; D-2, pr6bka (sample) 21; x 100
3. Glomospira curiosa Malachova; D-I, pr6bka (sample) 20a; x 100
4. Glomospira illimica Malachova; D-l, pr6bka (sample) 20a; x 100
5. Glomospira cf. subquadrata (Potievskaja et Vakarchuk); D-3, pr6bka (sample) 22; x 100
6. Brunsia pulchra Michajlov et Grozdilova i Pachysphaera dervillei nov. sp. Conil et Lys; D-l, pr6bka.
(sample) 20a; x 100
!
7. Kamena delicata Antropov; NW-l, pr6bka (sample) 1; x 100
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TABLICA V

1. Quasiendothyra communis (Rauser-Tshernousova) subsp. regularis Lipina; D-5, pr6bka (sample) 4;
x 90
2: Quasiendothyra konensis (Lebed) var. mutabilis Reitlinger; D-5, pr6bka (sample) 60b; x 120
3. Septabrunsiina krainica var. krainica Lipina; D-5, pr6bka (sample) 60b; x 100
4. Schubertella sp.; D-2, pr6bka (sample) 21; x 63
5. Tetrataxis paraminimus Vissarionova var. aperta; D-3. pr6bka (sample) 2Sa; x 80
6. Umbellina kornelimunsteri Coni! et Lys 1964; NW-I, pr6bka (sample) 1; x ISO

TABLICA V
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TABLICA VI
I a-d. Cavusgnathus unicornis Youngquist et Miller 1949; NW-2, pr6bka (sample) 26
2a, b. Dollymae l'ogesi Voges, 1959; SG-I, pr6bka (sample) 286
3. Gnathodus girtyi collinsoni Rhodes, Austin et Druce, 1969; D-3, pr6bka (sample) 24
4. Gnathodus girtyi collinson; Rhodes, Austin et Druce, 1969; D-2, pr6bka (sample) 21a
5. Gnathodus girtyi Hass, 1953, D-2, pr6bka (sample) 21
6. Gnathodus girtyi simplex Du~nn, 1965; NW-2, pr6bka (sample) 31
7 a, b. Gnathodus girtyi simplex Dunn, 1965; D-1, pr6bka (sample) 20b
8a, b. GnathQdus texanus Roundy, 1926; D-3, pr6bka (sample) 24
9a-c. Mestognathus beckmanni Bischoff, 1957; NW-l, pr6bka (sample) 5
lOa, b. Mestognathus beckmanni Bischoff, 1957; NW-2, pr6bka (sample) 27
11. Palmatolepis rugosa postera Ziegler; Gologlowy, pr6bka (sample) 14
12. I'almatolepis rugosa rugosa Branson et Mehl; Gologlowy, pr6bka (sample) 14a
13a, b. Polygnathus purus purus Voges, 195 9 ; D-5, pr6bka (sample) 14
Okazy z kolekcji ODIGf9 i 10; x 35
Specimens from the collections ODIG/9 and 10; 35 x

TABLICA VI
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la-c. Pseudopolygnathus dentilineatus Branson, 1934; SG-I, pr6bka (sample) 286
2a, b. Pseudopolygnathus primus Branson et Mehl; D-5, pr6bka (sample) 54
3a, b. Pseudopolygnathus primus Branson et Mehl; D-5, pr6bka (sample) 54
4a, b. Pseudopolygnathus triangulus inaequalis Voges, 1959; D-5, pr6bka (sample) 46
5a, b. Pseudopolygnathus triangulus inaequaJis Voges, 1959; Podgrodzie, pr6bka (sample) 21
6a-c. Pseudopolygnathus triangulus inaequalis Voges, 1959; D-5, pr6bka (sample) 46
7a, b. Pseudopolygnathus triangulus triangulus Voges, 1959; D-5, pr6bka (sample) 46
8a, b. Scaliognathus anchoralis Branson et Mehl, 1941;. D-I, pr6bka (sample) 20b
9a, b. Siphonodella duplicata (Branson et Mehl, 1934); D-5, pr6bka (sample) 14
lOa, b. Siphonodella duplicata (Branson et Mehl, 1934); Podgrodzie, pr6bka (sample) 21
Ila, b. Siphonodella lobata (Branson et Mehl, 1934); D-5, pr6bka (sample) 46
12. Siphonodella obsoleta Hass, 1959, D-5, pr6bka (sample) 54b
13. Siphonodella sexplicata Branson et Mehl; D-5, pr6bka (sample) 14
14. Siphonodella sulcata (Huddle); D-5, pr6bka (sample) 54
Okazy z kolekcji ODIGj9 i 10; x 35
Specimens from the collections ODIG/9 and. 10; 35 x
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