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Alicja KASPRZYK

Litologia osadow siarczanowych miocenu
w rejonie staszowskim
Przedstawiono wyniki badan litotogicznych osad6w siarczanowych miocenu na obszarze mi~dzy Chmielnikiem a Staszowem. Daly one podstaw~ dla wyr6i:nienia dwudziestu odmian litologicznych skal gipsowych i towarzysziwych im utworow pogipsowych. Tworzit- one w obr~bie kompJeksu gipsowego sekwencj~ szesnastu (oznaczonych ad a do 0), scharakteryzowanych dokladniej litotypow.

WST~P

W pOlnocnej, brzeznej strefie zapadliska przedkarpackiego osady siarczanowe
miocenu wyksztalcone s~ w postaci skal gipsowych, odslaniaj~cych si~ glownie na
obszarze nadnidzianskim (pomi~dzy Kijami, Buskiem i Wislic~) , gdzie s~ przedmiotem badan naukowych od ponad stu lat. Mniej znanym obszarem wyst~powa
nia skal gipsowych jest region staszowski, polozony pomi~dzy Chmielnikiem a
Staszowem (fig. I). Skaly gipsowe odslaniaj~ si~ tu na powierzchni (w Staszowie)
lub wyst~puj~ pod niewielkim nadkladem osadow ilasto-piaszczystych sarmatu
Oraz utwor6w czwartorz~dOwych (okolice Skadli, Jarz~bek, Staszowa, Woli Wisniowskiej).
_
W latach 1980 - 1986 w Oddziale Swi~tokrzyskim Instytutu Geologicznego
w KieJcach autorka prowadzila badania geologiczno-surowcowe skal gipsowych
mi~dzy Chmielnikiem i Staszowem (A. Kasprzyk, 1986 ; A. Kasprzyk, T. Osm6lski,
1989). Wczesniejsze badania skal gipsowych w tym rejonie zwi ~zane byly
gl6wnie z poszukiwaniami zlM siarki (S. Pawlowski, 1965, 1970; K. Pawlowska, 1965). Nieco wi~cej uwagi osadom siarczanowym poswi~cil B. Kubica (1983),
przedstawiaj~c ich wyksztalcenie na szerszym tie rozwoju litofacja lnego badenskich osad6w chemicznych w polnocnej cz~sci zapadliska przedkarpackiego.
Charakterystyk~ litolo giczn~ skal gipsowych i towarzysz~cych im w~glanowych
utwor6w pogipsowych obszaru staszowskiego autorka opada glownie na makroskopowych badaniach probek, uzyskanych z rdzeni jedenastu OtwOrow wiertniczych oraz pobranych z wyrobisk i odsloni~6 w terenie. Wykonano rowniez badania
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Fig. 1. Lokalizacja obszaru hadan (A) i profil Iitologiczno-str3 tygraficzny osad6w miocenu w rejo nie Chmielnika - Staszowa (8) wed lug K. Pawtowskiej,
1965 (uzupelnione)
LOcation of exploration area (A) and lithological-stratigraphical profile of the Miocene deposits in the Chmielnik - Staszow region (8) after K. Pawlowska,
1965 (completed)
I - zasi~gosa dow miocenskich; 2 - zasi~g osad6w siurczl1nowych: 3 - wychodnie skat gipsowych; 4 - utwory pOieozoicznc G6r Swit;tokrzyskich; 5 - obszar badaTi; 6 - O!wory
wiert nicze: G·l - Grabic I, SW·\ - Slanl Wid I, N- l - Niwa 1; M-l - Malenit:c I, P-2 - Pocieszka 2, P-3 - Pociestka 3, P- 4 - Pocieszka 4, WW-\ - Wola Wisniowska 1.
Z- I - Zawada I. W·I - Wiqzownica I ; 7 - podlote palcozoiczne: 8 - wkladki lignitu; 9 - wapienie i margie lilOlamniowe : 10 - piaskowce : I J - ily, ilowce: 12 - mulowce:
13 - selcnitowc i selenitowo-mikrytowe skaly gipsowc: 14 - mikrytowe skaly gipsowe : 15 - brckcje gipsowe : 16 - wapienie pogipsowe plonne i osiarkov. ane (S): 17 - margIe :
18 - piaski i iwiry
I - range of the Miocene deposits; 2 - ran ge of sulfate deposi ts: 3 - OutcrOps of gyp~um rocks; 4 - the Palaeozoic deposits in the Swir;:lOkrzyskie Mts: 5 - expluration
area: 6 - boreholes; 7 - the Palaeozoic basement; 8 - lignite interbeds: 9 - lithotamic limestones an d marls: 10 - sa ndstones : II - clays, claystones: 12 - siltstones:
]] - selenitic and selenitic-micritic gypsum rocks: 14 - micritic gypsum rocks: 15 - gypsum hreccia; 16 - sulfur - impregnated (S) and dead pOstygpsum limestones; 17 marls: 18 - sands and gravels
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chemiczne (441 analiz chemicznych na mokro, w tym 53 analizy peine, 319 analiz
rentgenospektralnych) i rentgenowskie (45 analiz) . Przeprowadzone badania daly
podstaw~ dla przedstawienia wst~pnej charakterystyki IitOlogicznej osadow siarczanowych regionu staszowskiego (A. Kasprzyk, 1988a) a pelniejsze omowienie
wyksztalcenia Oraz litostratygraficznego rozpoziomowania tych utworow jest
przedmiotem niniejszego opracowania.
AutOrka poczuwa si~ do milego obowi ~zku zlozenia podzi~kowan tym wszystkim , ktorych zyczliwosc i pomoc przyczynily si~ do pOwstania pracy. Za wiele
cennych wskazowek Oraz krytyczne uwagi serdecznie d zi~kuj~ prof. dr. hab. inz.
Aleksandrowi Garlickiemu Oraz doc. dr. inz. Zbigniewowi Rubinowskiemu.
Dzi~kuj~ Pani Teresie Moszczynskiej za wykreslenie rysunkow oraz Pani Malgorzacie Skuzie za wykonanie zdj~c.

DOTYCHCZASOWE BADANIA L1TOSTRATYGRAFICZNE
Proby podzialu osadow siarczanowych na mniejsze jednostki litostratygraficzne podejmowane byly juz przez pierwszych badaczy zajmuj~cych si~ problematyk~ miocenskich siarczanow (L. Zejszner, 1861 i inni). Stwierdzili oni wyraine
zroznicowanie kompleksu gipsowego na cz~sc doln~, zbudowan~ ze skal gipsowych
grubo- i wielkokrystalicznych Oraz na cz~sc gorn~ , ktor~ w glownej masie tworz~
skaly drobnokrystaliczne.
Najpelniejszy, jak dotychczas, podzial Iitostratygraficzny przedstawil A. Wala
(1979), wyrozniaj~c w obr~bie serii gipsowej 18 warstw. (od a do r), korelujqcych
si~ ze sob~ na calym obszarze nadnidzianskim. W 1980 r. autor ten sformalizowal
dokonany podzial, grupuj~c warstwy gipsowe w cztery ogniwa tworz~ce odr~bn~
formaln~ jednostk~ litostratygraficzn~ w randze formacji. Dla formacji tej zaproponowal nazw~ - formacja gipsow nidzianskich lub formacja nidzianska. Jako
stratotypy tej formacji podal profile gipsowe w dzis juz nieczynnym kamieniolomie KGK Dolina Nidy w Gackach (obecnie rezerwat Gacki), w starych wyrobiskach gorniczych w Gartatowicach Oraz w dolinie krasowej w Skorocicach.
W celu uzupelnienia obrazu wyksztalcenia najwyzszych warstw gipsowych autor
wykorzystal jako hipostratotypy profile otworow wiertniczych z Winiar.
B. Kubica (1983, 1985) wyrMnil w kompleksie gipsowym polnocnej strefy
brzeznej zapadliska przedkarpackiego 7 litotypow, b~dqcych w aspekcie regionalnym odpowiednikami litosomow : gipsow wielkokrystalicznych szklicowych (A),
gipsow stromatolitowych (B), gipsow szkieletowych (C), gipsow zbitych z gniazdami
gipsow krystalicznych (D) i przerostami gipsow ilastych (E), gipsow selenitowych
(F) Oraz gipsow zbitych warstwowanych z brekcjami (G). WyrMnione litosomy
gipsowe tworzq w obr~b i e osadow siarczanowych asocjacj~ siarczanow~ (B. Kubica, 1985).
W niniejszym opracowaniu autorka zastosowala dla osad6w siarczanowych
rejonu staszowskiego podzial A. Wali (1979), jako najpelniejszy i najlepiej odzwierciedlajqcy w profilu zmiennosc litologicznq skal g!psowych.

PODZIAL L1TOSTRATYGRAFICZNY
Podstaw~ rozwazan nad Iitostratygrafiq osadow chemicznych rejonu Chmielnika - Staszowa stanowi~ wyniki szczegolowych badan Iitologiczno-petrogra-
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Tab el a I

Odmiany litologiczne skat gipsowych

wfglanowych w
rCJonu st aszowsk"'{'gll

MikrylOwe skaly gipsowe

obr~bic komplek~u gip~owego

pOLlomo lub faliscie laminowanc

sm ugo .... ane

marmurkowe
ala ba st rOwe
gipsowo-ilaslc

rYlmi t gipsowo-ilasty
Se lenit owo-mik rytowe
skaly gipsowe

drobno- i sredniokrystaliczne (cuk rowe)
wprysni!;ciam i i gniazdami sc lcnitowymi
mi krytowcj

l

grubolami nowane
lowe)
Sclcnitowe skaly gipsQWC

0

"

masie

teksturze ko pulowatej (stromatoli

grubokrysta liczne
gruba- i wielkokrysta liczne z selen itami chaotycznie
w szkielet (szkielclowe)

zrosni~lymi

gruba- i wicl kokrystaliczne z szablastym i i pierzastymi
selenitami (szab laste)
wielkokrystaliczne (szklicowe)
Brekcje gipsowe

sr6dwarstwowe
mikry lowej
srodwarslwowe z
mikrytowej

z zaokrqglonymi fragmentami

os trok raw~d zi s { y m i

wietrze nne

Skaty

w~glanowc

wapienie porowale
wapienic bre kcjowc
wapie nie grubolaminowane ilem
margIe

w masit:

okruchami w masi
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Tabela 2.
Klasyfikacja struklu r skal gipsowych (wedlug A. Wali, 1979)

Formy stru kt uralnc
Wielkosc

" _,kali
ulamkov.l'.J

Krysztal
lub zia rno mineralne (skalnel

(-ie)

,

[

[

64
2

gruby
I-e)

grubokryslaliczna
!-z<lrn ista)

,erenit

(-ie)

srcd niokrys la liczna
i-ziarnisla)

kalcylU

spa ryt

matcria lu
klu!>tycl'nego

pselit

i mikro-

sparyt

I

psam it

0.25

0 .062

drobnc
I-c)

I 256

wielk ok rysta liczna
(-ziarnista)

proponOwane

seleni t

srcdni
14
1 ' 16

wg
A. Wah
1[979)

wmm

wielki
64 [

gipsu
Typ struktury

drobnok rystaJiczna
I-ziarnista)

mik ryl
pelit

0.004
0.001

mikrYI
'ikrylo kryslaliczn a

mikryt

fiezn yeh (A: Kasprzyk. 1988a) .. Ich efektem jest w~r6Znienie w sekweneji gipsowej
20 odmlan htologleznyeh skal gIpsowyeh I w~g l anowyeh (ta b. I). 1ak podano wyier
autorka zastosowala nomenklatur~ i k l asyfikaej~ skal gipsowyeh A. Wali (1979).
uwzgl~dn iaj~e~ udzial w skale podstawowyeh form strukturalnyeh gipsu. tj. mikrytu
i selenitu (tab. 2). Skupienia mikrytu gipsowego w obrazie makroskopowym przedstawiaj~ zbit~ . skrytokrys taliezn~ mas~. barwy kremowej . beiowej lub jasnoszarej. kt6ra pod mikroskopem niek iedy ujawnia struktur~ drobnokrystal i ezn~.
Poszezeg61ne ziarna nie przekraezaj~ 0.25 mm (wedlug A. Wali. 1979 - 0.062 mm).
maj~ najez~seiej wyksztalcenie ksenomorfiezne i pokr6j granoblasl yczny. Selenitami natomiast autorka okresla krysztaly gipsu daj~ee s i ~ identyfikowac makroskopowo (tj. 0 wym. ;;.0.25 mm) 0 hipauto- i a utomorfi eznym wyksztalceniu
oraz pokroju izometryeznym - tabliezkowym lub listewkowym. Jed ynie selenity
powstale w procesach diagenezy pierwotnego osadu gipsowego wykazuj~ siln ie
postrz~pio n e. amebowate . wzajem nie sil' zaz~biaj~ce zarysy (G. Ciarapiea i in ..
1985). Selenity gipsowe najez~ seiej s ~ przezroezyste. niekiedy miodowo zabarwione
na obrzeiach i mOM osi~gac duie wymiary. nawet do kilkudziesil'eiu eentymetr6w
dlugoSci.
Do gl6wnyeh skladnik6w mineralnyeh skal gipsowyeh. poza dominuj~eym
gipsem. nalei~' ka leyt. mineraly ilaste i kware. Podrzl'dnie wyst~p uj~' do lomit.
ehaicedon. piryt. uwodnione tlenki zelaza. celestyn. glaukonit. lyszezyki. turma lin.
apatyt. wl'glisty material organiezny.
Ka leyt najcz~sciej wys t ~p uje w formie mikrytowyeh ziarn rozp roszonye h w
tie skaly lub ukladaj~eych si, warstewkowato. Niekiedy tW'lrzy on wi ~ksze . nieregularne sk upienia mikrytowe lub mikrytowo-spa rytowe. zazwyezaj wsp6ll ow.-
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Tabela 3
sklad chemiczny litotypow w profilach osadow siarczanowych rejonu staszowskiego
Zawartosc

Mi<liszosc

CaSO~ '2Hp

(m)

CaCO.\

( ",,)

I NR

od -do

od-do

Sr.

I

-

.l

4

0

1.90 - 4.20

~O,~~

-

~5,62

I

-

~3.53

-

3,}7

62,88 - 89,JJ
n

0.70 -

5.~5

3,3 - (7.(

2.00 - .1.88
2.37 - 5.65

I (0.8( - (5.40
I

4.77

5,03 - ),(6

3.49

I

(7,38-4~,24

(0,96

77. (0 - 86,29
I

0.50- 2,65
5.4~

- 8, (4

-

0, I0 - 2.50

I (0,)0 - ((,91
I

-

7,62

-

I :U5

1.95 - 7,80
I. 77 - 4,00

12,59-11.21

5.49

I

2,98- 10,64

1

7,73

89,63
2,70

56.90- 86,62

I

5.48

76,29

0.10 - 0,30
3,66 - 5,84

I

5,08-7.46

4.39

74,83 - 92,64
g

I 37,58
83.49

76.3 I - 93.41

h

I ( 1.07

LlO - 3.55
4,(1-6,96

i

I 26.5 [

48,88

76.39 - 90.35
j

6.44

78,28

6,1 1 -71.33
k

I
48.24

0.)5 - 1.58
6.5R - 25.90

I ( 1.30
88,75

2.56 - 74, [5
I

8.62

80,69

86,}7 - 91.22

m

I

1.90-7.20

2,92 - 6.)5

I

3,20-7.38

I

5,91

76, 14
4,42

I

5.29
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cd . tab. 3
I

2

f

0.80 - 5. 15

3

4

83.78- 92.26

87.24

0.14-7.13

I

2.5 7 - 6.30

3.93

87.01 - 93.65

•

0.85 - 2.70

d

0.90 - 2.90

0.14-1.82

I

3.08 - 7.03

I

3.08- 7.75

1.04

0.25 - 0.50
0.38 - 2.07

I

0.74 - 8,01

1.62

0.50- 3.34
2.34 - 4.15

I

2.96 - 11.64

1.1 7

1.85 - 5.20
2.36 - 3.62

I

3.39-8,96

I

5. 18

I

4.09

85.24
3.33

77.50 - 93 .50

a

4.33

90.67

76.67-92. 17
b

I
87.81

78.74- 95.08
c

4.48

90.96

77.3 1-9 1.78
1.02 - 2.07

I

I

5.93

87.12

1.27

I

6.32

83.87
srednia dla Iitolyp6w a - 0

3.58

I

6.71

ZawartoSci CaSO ~ ' 2Hp oznaczono dla 388 pr6bek pobranych bruzdowo w sposob ci<lgty z jcdenanastu rdzeni wiertniczych. Zawartosci CaCOJ i cztrsci nierozpuszczalnych w Hel (NR) oznaczono dla
87 probek pochodz<lcych z rdzcni trzech wierccr'l.: Pocieszka 4. Stasz6w 6. Wi<lzownica I.

rzysz~ce

mineral om ilastym . Sposr6d w~glan6w, poza kalcytem, rentgenograficznie stwierdzono r6wniez dolomit (otwory: Niwa I, Pocieszka 3, Maleniec 1).
Srednia zawartost w~glan6w (w przeliczeniu na CaCO,) w skalach siarczanowych
rejonu staszowskiego, obliczona na podstawie 87 wskaznikowych analiz chemicznych, wynosi 3.6';';, wag. (tab. 3).
Mineraly ilaste stanowi~ trzeci pod wzgl~dem ilosciowym skladnik skal gipsowych. lch udzial szacuje si~ srednio na ok. 4 % (wedlug 87 wskaznikowych ana liz
chemicznych przy zalozeniu, ze wraz z kwarcem stanowi~ one w badanych skalach
gl6wny skladn ik cz~sci nierozpuszczalnych w HCI). Luseczki mineral6w ilastych.
niekiedy rozr6Znialne mikroskopowo, osi~gaj~ 0,004 mm. W obr~b i c mikrytowych
skal gipsowych substancja ilasta tworzy skrytokrystaliczne skupienia, latki i smugi,
uklad aj ~ce si~ w tie skaly chaotycznie lub warstewkowo. W selenitowych i selenitowo-mikrytowych skalach gipsowych mineraly ilaste wyst~pujq w przestrzeniach
mi~dzykryszta l owych. na kontaktach zrostu wi~kszych osobnik6w seleni towych
lub tez w formic inkluzji rozproszonych w ~ieci krystalicznej gipsu. Mineralom
ilastym zazwyczaj towarzyszy mikryl w~glanowy Oraz material pylasto-piaszczysIY·
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Fig. 2. Profil litostratygraJiczny osad6w siarczanowych w rejonie staszow skim (wed lug A. Kasprzyk.
1988b, uzupclnione)
Lithostratigrap hic profile of su lfate deposits in the StaS76w region (after A. Kasprzyk. 1988h. comple ted)
J - v.egJanov.c UtwOr ) pogi psowe: 2 - fauna: 3 - ilora. 4 - ) ) mbo l lnotypu:

~c(j

- )cJcIlJI\J\\a

~ka l a gir~llv.a;

~c-miG

- selenitowo-mikrytoy,a skala gipso\lo a : miG - mikrytowa skala gipsowil
I - pOst gypsum carbonate deposi ts: 2 - fauna : 3 - nora: 4 - lithotype ~ymbo l :
se- miG - selenitic-micritic gypsum rock: miG - micritic gypsum rock

~eG

- selenitic gypsum rock:

k lo rego glownym skladn ikiem je'l delrylyczny kwa rc. Udzial SiO, w badallych
skalach gipsowych j est zm ienny (od 1.5 do 10.8'"" wed lug 53 pelnych ana liz chemicznych). W profilu osadow siarczanowych rejonu staszowskiego wys t ~puj~ przewarstwienia skal gipsowo-ilaslych. ilastych i mu lowcowo-ilastych. w kto rych zawartosc cz~sci nierozpuszczalnych w He! moZe dochodzic do kilku nastu a n(lwet
ki l kud zi esi~c i u procentow wagowych.
Podstawowe odmiany lilologiczne ska!. wyrMnione w oparciu 0 klasylikacj~
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przedstawion~ w tabeli 2, reprezcntuj~ skaly gipsowe selenitowe, selenitowo-mikrytowe i mikrytowe oraz brekcje gipsowe, w obr~b i e kt6rych wyr6iniono
szereg dalszych odmian lit ologicznych (tab. 1); odr~bne odmiany litologiczne
przedstawiaj~ skaly w~glanowe. Odmiany litologiezne skal gipsowyeh wykazuj~
w profi laeh stale nast~pstwO , w czym wyraia si~ stratyfikaeja calego kompleksu
gipsowego. podkreslona dodatkowo przez jego ulawieenie oraz lami naej~ mikrytowych skal gipsowych. Pozwala ona na wyr6inienie w profilaeh gipsowyeh mi~dzy
Chmielnikiem a Staszowem 16 litotyp6w, odpowiadaj~cyeh w podziale A. Wali
(1980) wars twOm gipsowym od a do o. Warstwy gipsowe p, r, wydzielone przez A.
Wal~ (1979,1980) w g6rnej eZ~Sci kompleksu gipsowego rejonu nadn idziariskiego.
w rejonie staszowskim nie znajduj~ swoieh odpowiednik6w litologicznych. Pionow'l
se kwencj~ litotyp6w w profilu osad6w sia rczanowych rejonu staszowskiego przedstawia fig. 2. a mi~i szosc Oraz sklad ehemiczny poszezeg61nych Iitotyp6w zestawiono w tabeli 3.

CHARAKTERYSTYKA WYR6ZNIONYCH L1TOTYP6w

Litotyp a reprezentuj~ selenitowe skaly gipsowe wielkok rys taliezne, s z k I icow e. We wszystkich profilach wyst~puj~ one w dolnej ez~sci, w typowym swym
wyksztalceniu. Tworz~ je agregaty r6wnolegle zrosni~tyeh krysztal6w, wzrastaj~eyeh symetryeznie i skosnie w stosunk u do pionowyeh lub prawie pionowyeh
plaszczyzn oddziel noSci. b~d~cych r6wnoczesnie plaszczyznami ieh zrost6w (A.
Wala. 1973: M. B~bel. 1994. 199n Lo ka lnie pOdseiela je eienka war;twa ilu (Grabie
I. Stara Wies I. Poeieszka 4) lub biolaminitu (Pocieszka 3: tabl. I. fig. 3). W poblii:u powierzchni stropowej obserwowano kieszeniowe wypelnienia przcstrzenj
mi~dzyzrOstowych s ubstancj~ ila sto-w~glan ow~ z drobnym detry tusem gipsowym
lu b skupieniajasnoszarcgo mikrytu w~glanowego (Otw. Niwa I ). Rdzenie nie dostarczajij materialu wdzi~cznego do badan litologicznych szklicowych skal gipsowych. ze
wzglrrd u na ich fragmeIllarycz ne odsloni~cie i cz~sto slabe zachowan ie (pokruszenie
rdzenia). Przeprowadzonc badania pozwalajij przyp uszezae. ie omawia nc skaly s~
wyksztalcone ana logicznie do szklieowych skal gipsowych rejonLl nadnidzianskiego.
ostawio szczeg610wo opisanyeh przez M . B~bla (1984. 1987). Na obszarze badan
miqiszose litotypu • nie przekracza 5,2 m: srednia zawartOse CaSO, . 2 H,O jest
wysoka i lo kaln ie osi'lga 93.5':';' (Grabie I. tab. 3).
Litotyp b tworz~ selenitowe skaly gipsowe grubokrystaliezne z przewarstwieniami
ska l selenitowo-mikrytowyeh i mikrytowych, laminowanyeh lub alabastrowyeh
(tabl. J, fig. 4) . Zestawy warstw przypominaj'l swym wyksztalceniem grass-like
selellites (G. Richter-Bernburg. 1973) lub banded selenites (G.B. Vai. F. Ricci
Lucchi , 1979). opisane z g6rnomioceriskieh osadow siarezanowych rejonu srodziemnomorskiego. Najgrubsze (do 50 cm) z mikrytowych przewarstwien , wyr6iniaj'lce si~ w profilu specyfieznymi cechami litologieznego wyksztalcenia, wydzielono
jako odr~bn y litotyp c.
W litotypie c w mikrytowym, alabastrowym tie zaznaeza si~ trudno ezytelna,
silnie zaburzona, drobnokrenul owana laminaeja (tabl. I, fig. 5). Obeene s~ rowniei
skupienia selenitowe, ktoryeh nieregularnc ksztalty Oraz amebowa te zarysy seisle
do siebie przylegaj~eyeh krysztal6w pozwalaj~ uwaiac je za powstale w wyniku
rckrystalizaeji. Litotyp c wyr6inia si~ w proli laeh ska l gipsowych n!IJwyiszymi
zawartosciami CaSO,' 2 H,o, osi~gaj'lcymi 95.08 '%;.
Litotyp d obejmuje selenitowc skaly gipsowe grubo- i wielko krystallczne z
wkladkami mikrytowych i selenitowo-mikrytowych skal gipsowych. Wsr6d przewars twien znajduj'l si~ selenitowo-mikrytowe skaly gipsowe grubo. faliseie la-
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minowane z zestawami lamin mikrytowych i selenitowo-mikrytowych, charakterystycznie kopulasto wygi~tych ponad poziomami selenitow 0 wykszta!ceniu grass-like (G . Richter-Bernburg, 1973). Wygl'ldem swym przypominaj,! one str uktury

stromatolitowe z miocenskich skal gipsowych Polski poludniowej (S. Kwiatkowski,
1972) Oraz Cypru (J.M. Rouchy, CI. Monty, 1981). Mi'lzszose IilOtypu d nie przekracza 2.9 m a srednia zawartose CaSO, . 2 H 20 wynosi 87.81 ";..
Litotyp e repre.zentuje selenitowo-mikrylOwa skala gipsowa , stromatolitowa .
Buduj'l j'l kilkucentymetrowe (do 10 cm) pakiety mikry towo-selenitowe. regularnie, fal iscie laminowane lub warstewkowane, z poziomami selenit6w gipsowych
do 5 em dlugosci, zorientowanych prostopadle do powierzchni warstwowania

(tabl. II, fig. 6, 7). Laminacja wyrazona jest naprzemianleglym ulozeniem lamin
mikrytowych, selenitowc-mikrytowych i selenitowych i cz~sto podkreSlona cieniutkimi blonkami ilasto-organicznymi. leh przebieg zaburzony jest przez wi~ksze
seleni ty. ktore niekiedy przebijaj,! si~ poprzez zastawy lamin mikrytowych powoduj,!c
nieci'!glosci w ich przebiegu lub deformacje (tabl. 11, fig. 6, 7). Pakiety lamin wyst~puj,! w formie kopul, ku wierzcholkom charakterystycznie rozszerzaAcych
s i ~. 0 koncentrycznej budowie, wyrai:onej w ukladzie lamin i poziom6w z selenitami .
LilOtyp e osi,!ga 2,7 m mi,!zszosci, przy sredniej zawartosci CaSO, . 2 H 2 0 wynosz'!cej 90.96 %.
Litotyp f reprezentuj'! selenitowe skaly gipsowe grubo- i wielkokrystaliczne,
s z k i e let 0 w e, zlozone z kilkucentymetrowych selenitow gipsowych, chaotycznie wzajemnie si~ zrastaj'!cych i przerastaj'!cych (tabl. II, rig. 8; tab I. Ill, fig. 9).
W obr~bie tego litotypu wyst~puj,! cienkie wkladki skal mikrytowych, smugowanych
i laminowanych z charakterystycznymi ugi,ciami ponad krysztalami selenitowymi
(tab. III, fig. 9). Przestrzenie m i ~dzykrysztalowe tylko cz~sci owo wypetnia mikryt
w~glanowo-gipsowy, CO nadaje skale charakterystyczny szkielelOwy wygl,!d.
Litotyp f osi,!ga w profiIach duze mi,!zszosci dochodl'lce do 5,2 m. Srednia zawartose CaSO, . 2 H,o wynosi 87.24 ",.;,.
Litotyp g, mi,!i:szosci od 1,9 do 7,2 m. tworz'! selenitowe skaly gipsowe, gruboi wielkokrystaliczne, s z a b I a s t e. W profilu wyr6iniaj,! si~ one obecnosci'!
silnie wydluzonych (ponad 15 cm dlugosci), 5zablasto zakrzywionych selenitow
gipsoWych. W prze5trzeniach mil'dzy szablastymi krysztalami wystl'puje mikryt
gipsowy oraz drobniejsze selenity 0 dyskoidalnej budowie. cz~sto narastaAce
prostopadle do scian wi~kszych selenilOwych krysztal6w (tabl. Ill, fig. 10). Srednia
zawartose CaSO,' 2 H 2 0 w tych skalach wynosi 76,14 '%', (max 92,64 % w otw.
Grabie I). Dolna granica litotypu g jest trudno czytelna. wyraiona stopniowym
wzrostem wymiar6w selenitow gipsowych i pojawieniem si{! krysztal6w zakrzywionych szablasto. Nutomiast powierzchnia stropowa jest wyraznie zaznaczona .

ostro odcinaj,!c sil' od mikrytowych skal gipsowych drobno. faliscie laminowanych.
niekiedy silnie zailonych . reprezen tuj'!cych jui: litotyp h (tabl. Ill. fig. II. 12).
Litotyp h wyr6inia si~ naprzemianleglym ulozeniem grubszych (0,3 - 3,0 mm)
lamin jasnych, zbudowanych z czystego gipsu oraz cienszych , grubosci 0,0 I - 0,5 mm
(rzadziej do 1.0 mm) lamin szarych, zanieczyszczonych substancj,! ilasto-wl'glanow'!. Oprocz tego rodzaj u laminacji w skalach gipsowych obszaru staszowskiego
obserwowano grub,!, poziom,! laminacjl', polegaj,!c,! na wzajemnym przekladaniu sil'
warstewek gipsowych i ilastych lub marglisto-piaszczystych. Ten typ laminacji
nazwano rytmitem gipsowo-ilastym. Mi,!iszose litotypu h wynosi zaledwie 0, 10.3 m , natomiast srednia zawarlose CaSO,' 2 H 20 - 76,29 ,%" . Litotyp ten rna
bardzo nieregularn,! powierzchnil' stropow,!, zdeformowan,! przez szablaste krysztaly nadleglej warstwy.
Litotyp i swym wyksztalceniem przypomina Iitotyp g. Sq to rowniei seleni towe
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skaly gipsowe grubo- i wielkokrystaliczne, s z a b I a s t e, ale z grubszymi i silniej wydluzonymi (do 30 cm), pionowo lub skosnie, z reguly jednokierunkowo
zorientowanymi selenitami (tabl. IV, fig. 13). Cz~sto obserwuje si~ selenity rozszczepione, tworz~ce wi~ki szablastych osobnikow, pol~czonych wspoln~ podstaw~. Przerastaj~ one cienkie pakiety mikrytowych skal gipsowych, zazwyczaj
laminowanych. Przestrzenie mi~dzy szablastymi krysztalami wypelniaj'l drobniejsze selenity araz mikryt gipsowo-w~glanowy. Litotyp i osi~ga 7,8 m mi~zszosci.
Srednia zawartose CaSO, . 2 H,O jest wysoka i wynosi 89,63 %.
Litotyp j obejmuje mikrytowe skaly gipsowe smugawane i marmurkawe,
niekiedy laminowane (tabl. IV, fig. 14, 15) - lokalnie z charakterystycznymi
lukowatymi i eliptycznymi formami rekrystalizacyjnymi , nadaj~cymi skale charakter tekstury brekcjowej. Skaly smugowane i marmurkowe zachowuj~ "relikty"
pierwotnej laminacji, lepiej czytelne w skalach smugowanych , w ktorych tylko
lokalnie Jaminacja ulegla zatarciu i poprzerywaniu, a prawie nie rozrozniaine,
zachowane w farmie plamistych, kl~biastych i oczkowych skupien bardziej zanieczyszczonych ilem , w skalach marmurkowych. Mi~zszose litotypu j w profilach
wiercen wynosi od 1,10 do 3,55 m; najwyzsza zawartose CaSO, · 2 H 20 nie przekracza 90,4';{,.
Litotyp k, jak i wyzej lez~cy litotyp I, wyr6Zniaj~ si~ w profilu skal gipsowych
zupelnie odmiennym wyksztalceniem litologicznym. Reprezentuj~ je skaly ilaste:
ily, ilowce margliste, niekiedy mulowce wapniste, cz~sto poziomo, rownolegle
laminowane substancjq piaszczyst~, zawsze z pewn~ domieszk~ mikrytu gipsawego.
W otworze Pacieszka 3 towarzysz~ im wkladki wapieni marglistych (tabl. IV,
fig. 16). W niektorych profilach wyst~puj~ w tym polozeniu brekcje gipsowe 0
obfitym spoiwie gipsowo-ilapym (otw. Niwa I) lub rytmit gipsowo-ilasty (otwory :
Staszow 6, Stara Wid I). Srednie zawartosci CaSO, . 1 H,o, jak wskazuj'l na to
wyniki analiz chemicznych, s~ niskie, ale niekiedy mOM osi~g~e nawet 74,15 %.
W obr~bie tych skal stwierdzono obecnose makro- i mikrofauny: fragmenty muszli,
malzow, slimakow, igly Mbek, kolcow jezowcow, z~by ryb, malzoraczki, brachiopody i radialarie (J. Kos, 1986). Szczegolnie obficie reprezentowana jest mikrofauna. J. Kos (1986) oznaczyla ponad 50 gatunkow otwornic, wsrod ktorych cz~sta
i masOwo wyst~puj~: Globocassidulina crassa (d'Orbigny), Cribroelphidium vulgare
Yoloshina, Cibicioloides pseudoungerianus (Cushman), Trifarina angulosa (Williamson) i Ammonia beccw'i (Linne) . Sq to otwOrnice zarowno badenskie jak i sarmackie.
Mi~iszasci litotypow k i I w analizowanych profilach s~ niewielkie, rzadko dla
kaidego z litotypow przekraczajq I m.
Pomi~dzy dwoma poziomami ilastymi wyst~puj~ w profilu osadow siarczanowych mikrytowe skaly gipsowe smugowane lub laminowane, cz~sto ze skupieniami
selenitow gipsowych, reprezentuj~ce litotyp 1. W obr~bie tych skal lokalnie wyst~
puj~ wkladki brekcji gipsowej , zloionej z okruchow rriikrytowych, glownie alabastrowych skal gipsowych. Mi~iszose litotypu I zmienia si~ od 0,5 od 2.7 m;
srednia zawartose CaSO, . 2 H 2 0 wynosi 78,28 %.
Litotyp m obejmuje selenitowo-mikrytowe i mikrytowe skaly gipsowe smugowane, b~di tei cienko, poziomo lub faliscie laminowane, cz~sto ze skupieniami selenitowymi. Udzial selenit6w wzrasta w dolnej cz~sci warstwy, gdzie mag,!

one osi~gn~e nawet 20 cm dlugosci i lokalnie (otw. Wi~zawnica I) skala przechodzi
w selenitow~ skal~ gipsow~ . Selenity zazwyczaj wykazujq rozszczepienia , tworzqc
wi~zki pierzascie rozchodzqcych si~ krysztalow. W selenitowo-mikrytowym lub
mikrytowym tie niekiedy wyst~puj~ fragmenty alabastrawe w ksztalcie eliptycznym
i/lub lukowatym, od dolu obrosn i ~te drobnymi selenitami (tab I. Y, fig. 17). Miqzszose litotypu m nie przekracza 4 m; srednia zawartose CaSO, . 2 H 2 0 zamyka
si~ w przedziale 86,37-91,22%.
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Litotyp n wyrozmono tylko w eztereeh sposr6d analizowanyeh profili i we
wszystkieh tyeh przypadkach jest typowo wyksztalcony. Reprezentuj'! go sr6dwarstwowe brekcje gipsowe, z!oione z okruch6w mikrytowych i selenitowo-mikrytowyeh ska! gispowyeh, zazwyezaj laminowanych, tkwi,!cych w obfitej gipsowo-w~glanowej masie mikrytowej (tabl. V, fig. 18). W obr~bie spoiwa zaznaezaj'!
si~ efekty rekrystalizacji. Mi,!iszosc litotypu n nie przekracza 6 m, srednia zawartose CaSO,' 2 H,o wynosi 80,69%.
Litotyp 0 - wyr6iniony w g6rnej cz~sci sekwencj i gipsowej w ezterech otworaeh wiertniezyeh: Stara WieS I, Niwa I, Stasz6w 6 i Wi,!zowniea I - tworz'!
mikrytowe i selenitowo~mikrytowe skaly gipsowe z wprysni~ciami i skupieniami
selenit6w (tabl. V, fig. 19, 20). Wykazuj,! one znaczny udzia! w~gl an6w oraz cz~sci
nierozpuszczalnyeh w HCI, srednio okreSionyeh odpowiednio na 3,37 % (w przeliezeniu na CaCO,) i 8,62 % (tabl. 3), przy sredniej zawartosei CaSO, . 2 H 20
osi,!gaj,!cej 83,53 %. W obr~bie podobnie wyksztalconyeh, silnie skrasowia!ych
ska! gipsowych wyst~puje (otw6r Stasz6w 6) kilkucentymetrowa warstewka tufitowa, porozrywana na nieregularne fragmenty, przypominaj,!ee budiny (tabl. VI,
fig. 2 1) : Powstanie podobnyeh struktur utworzonych z materia!u nieewaporatowego w obr~bie siarczan6w G . Ciarapica i in. (1985) wi'!i.'! z proeesami syntektonieznymi. W badaniach mikroskopowych w obr~bie warstewki tufitowej M. Rup
wyr6ini!a fragmenty szkliwa wulkanicznego 0 teksturze pumeksowej, biotyt i
liczny piryt. Lamelki pirytowe stwierdzono rowniei:

W

otoczeniu warstewki tufi-

towej , wewn'!trz krysztal6w gipsu. Mi,!iszosc litotypu 0 zmienia sil' od 2,9 do 4,3 m.
Przy szczeg610wym rozpoziomowywaniu profilow gipsowych napotkano na
znaczne trudnosci, wynikaj,!ce z duiej podatnosci skal gipsowych na proeesy
wtorne, glownie krasowe i metasomatyczne. Efekty tych zmian zaznaczyly sil'
prawie w kaidym sposr6d badanyeh rdzeni wiertniczych, CO spowodowalo luki
w sekweneji poszczegolnyeh Iitotypow b,!di tei ieh siln,! redukejl' i przeobraienie.
U twory pogipsowe, reprezentowane przez wapienie pOrOwate, wapienie brekcjowe,

wapienie grubo laminowane ilem i margIe (tabl. VI , fig. 22 - 24) wystl'puj,! ponad
komp leksem skal gipsowych w otworach: Grabie I, Niwa I, Stasz6w 6 i Pocieszka 4,
osi,!gaj,!c 3,8 m mi,!iszosei (otw. Niwa I). Ska!y te zachowuj'l struktury i tekstury
pierwotnych ska! gipsowych (Iaminacja, tekstury brekejowe). W obrazie mikroskopowym obserwowano wl'glanowe pseudomorfozy oraz relikty krysztalow gipsowyeh 0 nieregularn ych, postrzl'pionych zarysach, bl'd,!ce efektem intensywnych,
metasomatyeznych przeobraien siarczanowych skal macierzystyeh.

PODSUMOWANIE
Wyniki przeprowadzonych badan wykazaly, ie mioeenskie osady siarczanowe
CO znajduje odzwiereied lenie w bogactwie obserwowanych struktur skal Oraz w ich zmiennym skladzie
ehemicznym. GI6wnymi odmianami Iitologieznymi w badanyeh profilaeh s'!:
skaly gipsowe selenitowe, selenitowo-mikrytowe, mikrytowe Oraz brekcje gipsowe,
w obrl'bie kt6ryeh wyrMniono szereg szczeg610wych odmian (tab. I). Podstawowym
skladnikiem mineralnym w tych ska!aeh jest gips, kt6remu w zmiennych ilosciaeh
towarzysz'!: kalcyt, mineraly ilaste i kwarc. Sredni udzial CaSO, . 2 H 2 0 , CaCO,
Oraz eZl'sci nierozpuszezalnych w HCI okreSiono odpowiednio na 83,87, 3,58
i 6.71 /;'»
w rejonie staszowskim s~ wyraznie zr6znicowane litologicznie,
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Wyr6i:nione odmiany litologiczne skal gipsowych wraz z przewarstwieniami
skal ilastych i ilasto -m ulowcow ych tWO rz~ w profilu osadow siarczanowych rejo nu
slaszowskiego sekwencj~ 16 litotypow oznaczonych od a do 0 (fig. 2, tab. 3).
Rejestrowane w profilach gipsowych luki w nast~pstwie litotypow oraz redukcje
gornych czlonow (od m do 0) s~ efektem naklad aj~cych si~ na siebie procesow
zw iClzanych z denud acj~. krasem oraz wt6rnym metasomatycznym przeobraieniem
skal gipsowych w wapienie.
Utwory pOgipsowe, reprezentowane przez wapienie pOrowate, .wapienie brekcjowe, wap ienie grubo laminowane ilem Oraz margie, slwierdzono w profilach kilku
OtwOrow ponad kompleksem osadow siarczanowych. Zachowuj~ one struktury
i tekstury macierzystych skal gipsow ych.
Wyroinione li to typy (od a do 0) znajduj~ swoje odpowiedniki litologicz ne
w profilu ska! gipsowych rejonu nadnidzianskiego (A. Wala, 1979). Uzasadnia
to prowadzenie dalszych prac i bad an Jilologicznych i litostratygraficznych obejmuj'lcych osady siarczanowe rejon6w: staszowskiego i nadnid zianskiego w celu
ich wzajemnej korelacji.
Oddzial Swietokrzyski
Panslwowego Inslytutu Geologicznego
Kielce, ul. Zgoda 21
Nadeslano dnia 29 marca 1988 r.
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Alicja KASPRZYK

LITHOLOGY OF THE MIOCENE SULFATE DEPOSITS IN THE STASZOW REGION

Summary
Based on lithologic testing sixteen lithotypes (marked a to 0 in Fig. 2) have been distinguished in
the sul fate deposits in the exp loratory boreho les carried out by State Geologic Institute in the Stasz6w
region (between Chmielnik and Stasz6w - Fig. I). The lithO types are represented by ,arious lithologic
types of gypsum rocks interbedded with clayay rocks and claysihy rocks. Gypsum rOcks are characterised
by a richness of structures and various chemical composi tions (Tabs. 2. 3). Average mass fractions of
CaS0 4 ' 2HP, CaCOJ and HCI-insoluble parts in rocks tested have been determined on the base of
chemical analyses as 83.87%, 3.58% and 6,47% respectively.
Basic lithological types are represented by the following gypsum rocks: selenitic rocks. selenic-micritic rocks, micritic rocks and gypsum breccia, including a series of Other lithOlogic types of gypsum
rocks (Tab. I) .
A sequence of sulfa te depOsits in the Stasz6w region begins with glassy selenitic gypsum rocks (lithOtype a, Fig. 2). They are covered. with a complex of micritic beds and selenitic gypsum rocks interbedded wit h stromato li te gypsum rocks (lithotypes: b -c; Tab!. I. Figs. 4, 5; Tab!. II , Figs. 6. 7). Above
in the protile Occur skeletal selenitic gypsum rocks (lithotype 0 composed of selenites ~Ome centimeters
in sizl! imerbedded and intergrown chaotically (Tab!. II.. Fig. 8.; Tab!. Ill. Fig. 9). Towards the top the
rocks alternate gradually into sabre-li ke selenitic gypsum rOcks (lithotypes g, i), consisting of highly elo ngated (of 20 cm Or more), unidirectionally curved selenites (Tab!, III. Fig. 10; Tab!. IV. Fig. 13), interbedded with mictitic gypsum rocks laminated undulatedly (the tickes! interbed makes up lithotype b;
Tab!. Ill . Figs. II , 12). Micritic gypsum rocks (li thotypes j and I; Tab!. IV, Figs. 14, 15) interbedded with
clayay, silty-clayay rocks, gypsum breccia, Or highly clayed gypsum rOcks (lithotypes k. I; Tab!. IV,
Fig. 16) Occur higher in the profile. The upper part of the gypsum sequence in the SIasz6w region comprises micritic and sc lenitic-micritic gypsum rocks with gypsum breccia beds (lithotypes m - 0: Tab!.
v . Figs 17-20: Tab!. VI. Fig. 21).
Above the complex of gypsum rocks past gypsum fo rmations - represented by porOus limestones.
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breccia limestones , limestones coarse liminatcd with clay and marls (TabL VI , Figs 22- 24) are found
in severa l boreholes. Texture and structure of the primary gypsum rocks. are maintained.
Lithotypes distinquished (from a to 0) have their lithOlogic homo logues in the prolilc of gypsum
rocks in the Nida region (A. WaJa . 1979).

TABLICA I
Fig. 3. Biolamin it z nieregularnymi, gruz!owatymi lami nami gipsu soczewkowego. Laminy ilasto.organiczne zdeformowane wok6! gruzl6w gipsawych. Otwor Pocieszka 3, gl(:b. 63,3 m
Biolaminite with irregular, nodular laminae of lenticular gypsum. Clay-organic laminae arc deformed
around gypsum nodu les . Pocieszka 3 borehole. depth 63.3 m
Fig. 4. Selenitowa skala gipsowa grubo- i wielkokrystaliczna z przewa rstwien iem mikrytowej skaly
gipsowej alabastrowej . stanowi::tcym podloie dla nowej generacji selenitow. Litotyp b. Otwor Stara
Wies I. glt:b. 91 ,2-9 1,4 m
Coarse and largecrystalJine selenitic gypsum rock with alabastrine micrit ic gypsum inter bed, mak ing
up a boltom far selenitcs of a new generation . Lithotype b. Stara W ies I borehole. depth 91.2-9 1,4 m
Fig. 5. Mikrytowa skala gipsowa alabastrowa z drobnokrenulowan~ laminacj", Oraz ze sk upieniam i
selenit6w, powstalych w wyniku rekrystalizacji mikrytowcgo tla. Litotyp c. Otwor Grabie I, glt:b. 55,9 m
Alabastrinc micritic gypsum rock with a fin e granulated lamination and selenite aggregates. originated
in the result of recr ystaliza tion of the micritic background. Lithotype c. Grabie I borehole. depth 55.9 m
FOLOgralie wykona la M . Skuza
Photos by M. Skuza
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TABLlCA II
Fig. 6. Selenitowo-mikrytowa skala gipsowa strOmatOlitowa z pakietami mikrytowymi pomi~dzy poziomami se lenitow. Laminy kopulasto wygi~te ponad wie;kszymi se lenjlami . Litotyp e. Otw6r Stara

Wies L gl~b. 87,0-87,2 m
Stromatolite selenitic-micri tic gypsum rock with the micritic patches interbedded sclenites. DOme-shaped laminates occur above large selenite aggregates. Li thotype e. Stara WieS I borehole, depth 87.087.2 m
Fig. 7. Selenitowo-mikrYlowa skala gipsQwa slromatolitowa. Laminacja zaburzona przez wzra staj~ce
selcnity (wskazane strzalkij). Litotyp e. Otw6r Maleniec 1. gle;b. 30.10 - 30,25 m
Stromatolite selenitic-micritic gypsum rock. Laminat io n disturbed by growing selenitcs (pointed wi th
arrows). Lithotype
Maleniec I borehole depth 30. t 0 - 30.25 m
Fig. 8. Selenitowa skala gipsowa grubo- i wielkokrystaliczna szkielelOwa, zloiona z kilkucentymetrowych
seleni t6w. ZauwaZ puste przest rzenie mi~dzy chaotycz.nie wzajemnie z rastaj~cymi si~ krysztalami. Litotyp r. Otw6r Zawada I, gl~b. 40,0-40,2 m
Skeleta l, cOarse- and large crystalline selenitic gypsum rock, composed or selenites, sOme centimeters
in size. Not ice voids among crystals inter growing chaotically. Lithotype r. Zawada I borehole, depth
40.0-40.2 m

c.
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Fig.6

Fig.8
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TABLICA III
Fig. 9. Selenitowa skala gipsowa szkieletowa OstrO komaklUj&ca z mikrytOwll skall! gipsowlllaminowanll.
Litotyp f. Otw6r Grabie I. gl~b. 47.7-47,8 m
Skeletal selenitic gypsum rock in a sharp contrast to laminated micritic gypsum rock. Lithotype f. Grabie 1
borehole, depth 47.7 - 47.8 m
Fig. 10. Sc[enitowa ska la gipsowa grubo- i wic lko krysta liczna szablasta z silnie wydlu.zonymi selenitami.
Przestrzenie mi~dz) szab lastymi krysztalami wypelnia mikryt w~glanowo-gipsowy oraz drohniej sze
krysztaly selcnitowe, cz~sto narastaj~ce praSlopadle do zakrzywionych scian wi~kszych selenit6w .
Litotyp g. Otw6r Zawada L gI~b. 31.5-31.7 m
Coarse- and large crystalline, sabre like selcnitic gypsum rock with strongly elongated selcnites. Voids
between sa bre- li ke crysta ls are filled with carbonate-gypsum micritic a nd small selen ite crysta ls, fr equemly growing perpendicularly to the curved walls of large selenites. Li thotype g. Zawada I borehole.
depth 31.5-3 1.7 m
fig. II. Mikrytowa skala gipsowa drobno laminowana (U gory), przech odz<lca w smugo\\ a n<! lu do/u).
sp~kana. Lilotyp h. Otwor Grabie I. gI~b. 43.8 - 43.9 m.
Micritic gypsum rock. fine laminated (in the tOp) turning imo streaky (in the boltom), fraclU red . Lithotype h. Grabie I borehole, depth 43.8 - 43.9 m
Fig. 12. Mikrytowa skala gipsowa u dotu faliscie laminowana. ku g6rze s{Opniowo przechodzllca w
poziomo laminowanll. Litotyp h. Otw6r Stara Wies I. gtl;:b. 79.6 m
Micritic gypsum rock . lamina ted undulatedly. gradually luring in horizomally laminated form upward ly.
Lithotype h. Slara Wies I boreh ole. depth 79.6 m
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TABUCA IV
Fig. 13. Sc]enitowa ~ kala gipsowa gruba- i wiel ko krystaliczna szablasta z wydl uio nymi,jcdno kierunkowo
za krzywionymi. rozszczepionymi scJenitami . Litotyp i. Otwor Zawada 1. glrrb. 28.5- 28.7 m
Coarse- a nd large crysta lli ne. sabre-like. selenit ic gypsum rock with elo nga ted . unid ircctio nally curved.
splil selenites. Lithotype i. Zawada 1 borehole. depth 2ILS - 28.7 m
Fig. 14. Mi krytowa skala gipso wa drobno. fa li k ie iaminowana. sp~kana . kontaktuj'lca z rytmi tem
gi psowo-ilastym (u g6ry), Szczeliny sp~kan wypel ni one substa ncj<l ila s to-w~glanow<t z dro bnymi detrytycznymi ziarnami gipsu. LitOlyp j. Otwor POcieszka 3, gl~b. 40,4 - 40.5 m
Micritic gypsum rock , laminated undulatcdly. fractures. contacting with gypsum-cia yay ri ttmite (in
the tOp). Fractures fil led wi th a clayay - carbonate substance with small gypsum grai ns. Lithotype j .
Pocieszka 3 borehole , d epth 40.4 - 40.5 m
F ig. 15. Mikrytowa skala gipsowa drobno, poziomo laminowana. silnie sp~ ka lla. Lito typ j . Otwor Stara
Wies I. gl~b. 73,6 m
Micrite gypsum rock, fine. lam inated hori zo ntally. strongly fractured . Lithotype j. Slam Wies I borehole,
depth 73 .6 m
Fig. 16. Wapien mikrytOwy z poprzerywanymi \'.arstewkami jasnoszarych margli. Lito typ k. Ot wor
Pocieszka 3, gl~b. 39.4 - 39.5 m
M icrit ic limestone with brO ken ligh tgre j' laminae of marls. Lithotype k. Pocieszka 3 borhole, depth

39.4-39.5 m
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Fig 15

Fig 16
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TABLICA V
Fig. 17. Selenitowo-mikrytowa skala gipsowa z lukowatymi i eliptycznymi formami rekrystalizacyjnymi
od dolu drobnymi scicnitami : farmy te nadaj4 skale wygilld brckcji. Lit ,)typ m. Otw6r

obrosn i ~tymi

Niwa 1.

gf~b.

53,1 - 5),2 m

Seleni tic-micritic gypsum rock with arched and elliptical rccrystallined form s grown from the bOttOm
with small selenitcs. These forms make the rock look like a breccia. Lithotype m. Niwa I borehole, depth

53. 1- 53.2 m
Fig. 18. Brekcja gipsowa 0 spoiwie w~glanowo-gip s owym . Litotyp n. Otw6r Pocieszka 3, gI~b . 31,0 m
Gypsum breccia with a carbonate-gypsum binder. Li thotype n. Pocieszka 3 borehole. depth 31.0 m
Fig. 19. Selenitowo-m ikrytowa skala g'ipsowa z wprysni{:ciami i skupieniami selenilOwymi w mikrytowym, laminowanym tie. Litotyp o. Otwor Wi<tzownica I, glt:b. 38,65 - 38,85 m
Selenitic-micritic gypsum rock with inclusions and selenite aggregates inamicritic. laminated background. Lithotype o. Wi<tzownica 1 borehOle, depth 38.65 - 38.85 m
Fig. 20. Kontakt mikrytowej skaly gipsowej smugowanej z se l en i towo-mikrytow~ skalll gipsow<t . Lilotyp o. Otw6r Niwa 1. gl~b. 43,3 m
A contact of streaky micritic gypsum rOck with selenitic-micritic gypsum rock. Lithotype o. Niwa bOrehole, depth 43 .3 m

TABUCA V
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TABLlCA VI
F ig. 21. Sclenitowo-mikrytowa skala gipsowa z "bud inami"' tufitowymi (a). Litotyp o. Otw6r Stasz6w 6,
29.35 - 29.50 m
Selenitic-micritic gypsum rock with tuffite .. budines" (a). Lithotype o. Staszow 6 borehole. depth 29.35 29,50 m.
F ig. 22. Wapien brekcjowy. Otw6r Niwa I, gl~b . 41.7 m
gl~b .

Breccia limestone. Niwa borehole, depth 41. 7 m
Fig. 23. Wapien silnie porowaty. Otwor Slaszow 6, glot=h. 28.15 m
Limestone . very pOrOus . Stasz6w 6 borehole. depth 28 .15 m
F ig. 24. Wapicn porowaty. sp't=kany. z reliktami pierwotnej Jaminacj i macierzystej skaly gipsowej. Otwor
Niwa 1. glot=b. 40.4 - 40.5 m.
POrOUs limestone . fractured , with relicts of primary lami nation of mOther gypsum rock. Niwa 1 borehole.
depth 40.4 - 40.5 m
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Fig. 22
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