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Janusz TRZEPIERCZYNSKI

Budowa geologiczna poludniowych okolic Gozdnicy

Przedstawiono charakterystyk~ litostratygraficzn'! oraz genez~ utworow kenozoicznych i kredowych
na podstawie szczegolowego zdj~cia geologicznego, profilow wiertniczych oraz badan geofizycznych.

WS~P

Badany teren jest po}ozony w Borach Dolnosl,!skich okolo 3 km na poludnie
od Gozdnicy przy gran icy z NRD, nad Nys,! Luzyck'!. Pod wzgl~dem geologicznym
obszar ten lezy w obr~bie p6lnocno-wschodniego skrzydla synklinorium p6lnocno-sudeckiego. W podziale pionowym tematyka artykulu dotyczy pi~tra strukturalnego
polaramijskiego (kenozoik) oraz wyst~puj,!cej w podlozu cz~sci pi~tra laramijskiego (koniak, santon). Terenowe zdj~cie geologiczne autor wykonal w latach 19761978 w ramach sporz,!dzania Szczegolowej Mapy Geologicznej Sudetow w skali
1 : 25 000 ark. Polana Sobolice, na zlecenie Oddzialu Dolnosl,!skiego Instytutu
Geologicznego we Wrodawiu.
W wyniku prac kartograficznych, kt6rymi obj~to obszar 0 powierzchni 98,3 km2,
wykazano, ze w strefie przypowierzchniowej wyst~puj,! utwory czwartorz~dowe
zlodowacenia srodkowopolskiego, p61nocnopolskiego i holocenu. Trzeciorz~d
oraz podloze podkenozoiczne rozpoznano w otworach zaprojektowanych wedlug
E. Ciuka w 1958 r., a opracowanychprzez M. Noska w 1961 i 1963 r. Z przeprowadzonego przezautora porownania wyst~puj,!cych tu utw9row trzeciorz~dowych z
profilami w Ruszowie (A. Stachurska i in., 1967) i Gozdnicy (A. Stachurska i in.,
1971) wynika, ze S,! to osady miocenu srodkowego, g6rnego i pliocenu.
Kreda g6rna reprezentuje utwory koniaku i santonu. W 1977 r. A. Bizon zgodnie
Zalo:=eniami projektu badan geojizycznych J. Trzepierczynskiego i S. Jodlowskiego
z 1976 r. wykonal 71 sondowan geoelektrycznych na obszarze 20 km 2. Zadaniem
tych prac bylo okreslenie mi'!zszosci i charakteru osadow kenozoicznych oraz
morfologii stropu utworow podkenozoicznych, a takze zlokalizowanie dyslokacji
oddzielaj,!cych utwory koniaku od santonu.
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Fig. I. Szkic geologiczny poludniowych okolic GO/dnil'Y
Geological sketch of southern vicinities of Gozdnica
Zlodowacenie srodkowopolskie: stadial mak~)Tnalny: I - glina /\\<llowa. ~. pia ski i Lwiry \I lldnolodowcowe:
stadia} mazowiecko-podlaski (Warty): 3 - piaski (a) i mulki (b) pra-Kwisy. 4
piaski i zwiry tarasu akumulacyjnego
12 18 m n.p. Nysy Luzyckiej; zlodowacenie p6lnocnopolskie (baltyckie): 5
piaski i zwiry tarasu akumulacyjnego
3 -7 m n.p. Nysy Luzyckiej. 6 - piaski eoliczne: a - wydmy. b - pola piaszczyste: holocen: 7 - piaski i mady
tarasu akumulacyjnego 0,5 - 3.0 m n.p. Nysy Luzyckiej oraz namuly zagl{!bien bezodplywowych i okresowo przeplywowych; 8 - uskoki podkenozoiczne: a - stwierdzone. b - przypuszczalne; 9 - otwory wiertnicze; 10 - linia
przekroju geologicznego
Mid-Polish Glaciation: maximum stage: I - till. 2 - fluvioglacial sands and gravels: Masovian-Podlasie (Warta)
stage: 3 - pre-K wisa River sands (a) and muds (b). 4 - sands and gravels of accumulational terrace 12 - 18 m above
level of Nysa Luzycka River: North-Polish (Baltic) Glaciation: 5 - sands and gravels of accumulational terrace 3 - 7 m
above level of Nysa Luzycka River. 6 - eolian sands: a - dunes. b - sandy fields; Holocene: 7 - sands and muds
of accumulational terrace 0.5 - 3.0 m above level of Nysa Luzycka River and muds of depressions without outlet or
with intermittent outnow: 8 - sub-Cenozoic faults: a - controlled, b - inferred; 9 - horeholes: 10 - line of geological cross-section
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Celem przeprowadzonych badan geologicznych i geofizycznych, oprocz sugerowanego wyzej okreslenia struktury podloza podkenozoicznego, jest zbadanie
jego wplywu na rozwoj systemu trzeciorz~dowego oraz proba rozdzielenia utworow
akumulacji wodnolodowcowej od osadow pra-Kwisy i tarasu 12 -18 m n.p. Nysy
Luzyckiej.

LITOLOGIA I TEKTONIKA PODLOZA PODKENOZOICZNEGO
W podlozu czwartorz~du wyst~puj(! utwory trzeciorz~dowe i kredowe rozpoznane w II otworach wykonanych w latach 1958 - 1960 przez Przedsi~biorstwo
Geologiczne z Wrodawia. Kreda gorna ze wzgl~du na stosunkowo plytkie otwory
wiertnicze do gl~b. 146,4 m (otwor W-02/94) zostala nawiercona tylko w cz~sci
stropowej, utworzonej przez osady koniaku i santonu.
K 0 n i a k rozpoznano na polnocny wschod od Polany na gl~b. ponizej 62,5 m
(otwor W-32) bezposrednio pod osadami czwartorz~dowymi (fig. 2). Tworzy on
tu polzr(!b Polany, w ktorym nawiercono piaskowce ciosowe, kwarcowe z nieznaczI1q domieszk(! skaleni. Na podstawie porownania z podobnymi utworami z synklinorium polnocnosudeckiego opracowanymi granulometrycznie przez J. Milewicza
(1967, 1979), uznano je za powstale w trakcie regresji morskiej.
Santon stwierdzono na gl~b. od 57 (otw6r W-06/90) do 146,4 m (otwor
W-02/94) i nie osi(!gni~to jego SP(!gu (fig. 2). Mi(!iszosc jego jest zmienna i zdaniem
J. Balazinskiej oraz A. Bossowskiego (1979) moze przekraczac 500 m. Utwory tc
skladaj(! si~ z szarych piaskowcow 0 mi(!zszosci do 9 m poprzekladanych mulowcami oraz ilami 0 grubosci 0,2 - 3 m. W nawi(!zaniu do badan wykonanych przez
J. Milewicza (1967. 1971, 1979) rozpoznano tu osady najwyzszego santonu, tzw.
poziomu c. Powstawaly one w zmiennych warunkach morskich i I(!dowych w formie deity migruj(!cej z poludniowego wschodu ku p61nocnemu zachodowi.
Utwory kredy gornej pod wzgl~dem strukturalnym stanowi(! polnocne skrzydlo
synklinorium polnocnosudeckiego. Na podstawie obserwacji ich wychodni na
wschod od badanego terenu w rejonie Parowej, Osiecznicy i Kliczkowa przyj~to,
ze warstwy koniaku i santonu zapadaj(! pod k(!tem 10 - 20° w kierunku poludniowo-zachodnim. W podloiu poludniowej cZ~Sci badanego obszaru przebiega strehl
osiowa synklinorium polnocnosudeckiego.
Analiza strukturalna podloza podkenozoicznego, dokonana na podstawie
otworow. wiertniczych, oraz sondowania geofizyczne wykazaly obecnosc dwoch
kierunkow dyslokacji: NW - SE i WSW - ENE. Z uskokami NW - SE, ktore Sq
cz~sci(! strefy dyslokacyjnej Gozdnicy - Jarzmanic (J. Milewicz, 1980) rownoleglej
do sudeckiego uskoku brzeznego, zwi(!zany jest p61zr(!b Polany (fig. 2). Wyst~puje
on w p6lnocno-zachodnim przedluzeniu struktury okreslanej przez J. Balazinskq
i A. Bossowskiego (1979) jako wypi~trzenie Oloboku. Poludniowo-zachodnia
granica tej struktury zaznacza si~ bardzo wyraznie na profilowaniach i sondowaniach
geofizycznych i rna zdecydowanie uskokowy charakter. Granica polnocno-wschodnia natomiast nie wykazuje istotnego kontrastu, co jest efektem fleksuralnego
podgi~cia koniaku.
Mi~dzy p6lzr~bem Polany a uskokiem 0 przebiegu WSW - ENE r6wnoleglym
do gl6wnegb uskoku luzyckiego powstalo zapadlisko Sobolic (fig. 2). Od obszarow
otaczajqcych rozni si~ ono pelniejszym rozwojem trzeciorz~du, szczegolnie obecnosciq srodkowego miocenu. W kierunku polnocnym zapadlisko ulega depresji,
co dokumentuje wzrost mi(!zszoSci wypelniajqcych je osad6w oraz pojawienie si~
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Fig. 2. Przekr6j geologiczny
Geological cross-section
K red a g t'l rna: koniak: I - piaskov.ce k warcowc. santon: 2 - piaskowce z wkladkami ilow i mulowl't'lw: t r z e c i 0 r z ~ d: miOcen srodkowy: 3 - piaski i zwiry kwarcowe
z warstwami glin kaolinowych i sOl'zewkami piaskowl'ow krzemionkowych. 4
i!y i mu!ki z w~glem brunatnym: miocen srodkowy - gorny: 5 - piaski kwan:owe: miocen gorny - pliocen: 6 - i!y poznanskie z soczewkami piasku kwarcowego: c z war tor z \; d: zlodowacenie srodkowopolskie. stadia! maksymalny: 7
piaski wodnolodowcowc.
8
glina zwalowa. 9
piaski i zwiry wodnolodowcowe; stadial mazowiecko-podlaski (Warty): 10 - piaski (a) i mu!ki (b) pra-Kwisy, II - piaski i zwiry tarasu akumulacyjnegtl
12-18 m n.p. Nysy luzyckiej; zlodowacenie polnocnopolskie (baUyckie): 12
piaski eoliczne: a - wydmy, b
pola piaszczyste
Up per ere t ace 0 us: Coniacian: I
quartz sandstones. Santonian: 2 - sandstones with clay and mudstone intercalations; T e r t i a r y: Middle Miocene: 3
sands
and quartz gravels with layers of kaolin loams and lenses of siliceous sandstones. 4 - clays and muds with brown coal: Middle - Upper Miocene: 5 - quartz sands: Upper
Miocene - Pliocene: 6 - Poznan clays with lenses of quartz sands; Qua t ern a r y: Mid-Polish Glaciation. maximum stage: 7
f1uvioglacial sands. 8 - till. 9
fluvioglacial sands and gravels; Masovian-Podlasie (Warta) stage: 10 - pre-Kwisa River sands (a) and muds (b), II - sands and gravels of accumulational terrace 12-18 m aho\e
level of Nysa t.uzycka River: North-Polish (Baltic) Glaciation: 12 - eolian sands: a - dunes. b - sandy fields
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najmlodszego ogniwa trzeciorz~du, tj. serii Gozdnicy. Utworow trzeciorz~dowych
nie stwierdzono w otworze W-32 na polzr~bie Polany.
Z przedstawionych powyzej faktow oraz analizy stropu podloza podkenozoicznego (J. Trzepierczynski, ark. Polana - Sobolice) wynika, ze opisywany obszar
charakteryzuje si~ tektonik~ dysjunktywn~. Pocz~tek powstania dyslokacji jest
zwi~zany z dzialalnosci~ fazy laramijskiej. Obnizenie zapadliska Sobolic zachodzilo
po faz~ styryjsk~, poniewaz ily poznanskie, ktorych sedymentacja rozpocz~la si~
w tortonie, lez~ przekraczaj~co w stosunku do tej struktury.

TRZECIORZ~D
Mi~zszos6 utworow trzeciorz~dowych wzrasta od poludniowych okolic Polany
(otwor W -06/94 - 68 m) w kierunku polnocno-zachodnim, gdzie w otworze W -70
odwiercono 70,7 m tych osadow i nie osi~gni~to ich sp~gu.
Wiekowego rozpoziomowania osadow dokonano na podstawie analogii z
dobrze poznanym i palinologicznie udokumentowanym profilem trzeciorz~du
w Ruszowie (A. Stachurska i in., 1967) orc!: w Gozdnicy (A. Stachurska i in., 1971),
co pozwolilo na wydzielenie utworow miocenu srodkowego i gornego oraz pliocenu.
M i 0 c ens rod k 0 w y wyst~puje glownie w zapadlisku Sobolic (fig. 2).
Jest wyksztalcony jako piaski i zwiry kwarcowe z warstwami glin kaolinowych
oraz soczewkami piaskowcow krzemionkowych. Poza zapadliskiem na obszarze
wyniesionym poziom ten jest zredukowany. Mi~dzy Polan~, Sanicami i Lip~ Luzyck~ w otworach wiertniczych W-30, W-36 i W-37 (zlokalizowanych tuz poza
polnocn~ granic~ badanego terenu) natrafiono na soczewy piaskowcow krzemionkowych 0 mi~zszosci do 1 m (fig. 3). Utworzyly si~ one najprawdopodobniej wskutek
zsylifikowania piaskow kwarcowych krzemionk~ dostarczan~ z rozkladu skaleni
zawartych w pierwotnym osadzie lub w wyniku dzialania wod gruntowych zakwaszonych w w~glach brunatnych. Ponad tymi utworami lez~ Hy i mulki z w~glem
brunatnym, ktory osi~ga maksymaln~ mi~zszos6 3,4 m (otwor W-31). Srodkowomiocenska seria skalna jest odpowiednikiem serii sl~sko-luzyckiej, wyksztalconej
w formie rozleglych stozkow naplywowych w strefie przedgorskiej Sudetow.
Pod koniec miocenu srodkowego rozpocz~la si~ sedymentacja piaskow kwarcowych, ktora trwala przez m i 0 c eng 0 r n y. Stropowa cz~s6 piaskow kwarcowych jest synchroniczna z najstarszymi ogniwami How poznanskich (fig. 2). S~ to
ily szare ze szcz~tkami zw~glonych roslin i jasnoszaroniebieskie, pylasto-piaszczyste,
mulkowate z soczewkami piasku kwarcowego. Stanowi~ one odpowiednik dolnego
poziomu ilow szarych i srodkowego poziomu Bow zielonych. Odpowiednikiem
gornego poziomu Bow plomienistych s~ natomiast, podobnie jak w Gozdnicy, gliny kaolinowe z soczewkami piaskow i zwirow kwarcowo-skaleniowych. Badania
(A. Stachurska i in., 1967, 1971) wykazaly, ze sedymentacja How poznanskich w
okolicy Gozdnicy zakonczyla si~ w gornym miocenie.
W rejonie Lipy Luzyckiej tuz poza polnocn~ granic~ arkusza nawiercono
w otworze W -37 piaski i zwiry kwarcowo-skaleniowe serii Gozdnicy z soczewkami
glin kaolinowych 0 mi~zszosci 1- 5 m (fig. 3). Typowy profil tych utworow zostal
opisany w Ruszowie (A. Stachurska i in., 1967). Zgodnie z wynikami badan paleobotanicznych osadzanie si~ tej serii rozpocz~lo si~ w Gozdnicy na przelomie m i 0c e n u go r neg 0 i pI i 0 c e n u. W okolicy Ruszowa jej wiek oznaczono na
gorny pliocen. Sedymentacja najwyzszych ogniw serii Gozdnicy trwala jeszcze
w eoplejstocenie.
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Fig. 3. Syntetyczny profil stratygraficzny
Synthetic stratigraphic column
Miocen gorny - pliocen: I
piaski i zwiry k warcowo-skaleniowe z soczewkami glin kaolinowych
(seria Gozdnicy); czwartorz~d: zlodowacenie polnocnopolskie: 2
piaski i zwiry tarasu akumulacyjnego 3 -7 m n.p. Nysy Luzyckiej; holocen:
3 - pia ski i mady tarasu akumulacyjnego 0,53,0 m n.p. Nysy Luzyckiej oraz namuly zagl~bien
bezodplywowych i okresowo przeplywowych; 4
kontakt erozyjny; 5 - uskoki; pozos tale objasnienia jak na fig. 2
Upper Miocene - Pliocene: I - sands and quartz-feldspar gravels with kaolin loam lenses (Gozdnica
Series); Quaternary: North-Polish Glaciation: 2
sands and gravels of accumulational terrace 3 -7 m
above level of Nysa Luzycka River; Holocene:
3 - sands and muds of accumulational terrace
. 0.5 - 3.0 m above level of Nysa Luzycka River
and muds of depressions without outlet or with
intermittent outlet; 4 - erosional contact; 5 faults; other explanations as given in Fig. 2

CZWARTORZ~D

Poludniowe okoliee Gozdniey to rowninny obszar wysoezyzny urozmaieony
jedynie wydmami i systemem tarasow w dolinie Nysy Luzyekiej. Wysokosei bezwzgh;dne wahaj~ si~ od 180,7 m n. p.m. w ez~sei poludniowo-wsehodniej do 138,7 m
n. p.m. w dolinie Nysy Luzyekiej w okoliey Sanie. Powierzehnia terenu lagodnie
obniza si~ od poludniowego wsehodu i wsehodu ku zaehodowi i polnoenemu za-
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chodowi. Czwartorz~d tworzy pokryw~ 0 mi~zszosci 22,3 -72,5 m, reprezentowan~
przez osady zlodowacenia srodkowopolskiego, polnocnopolskiego i holocenu.
Utwory starszego czwartorz~du nie zachowaly si~. Na poczq.tku eoplejstocenu
zakonczyla si~ sedymentacja serii Gozdnicy, po ktorej do czasu zlodowacenia
poludniowopolskiego panowala erozja. N a Ziemi Lubuskiej utworzyl si~ wowczas
systemem dolin kopalnych. Zlodowacenie poludniowopolskie wprowadzilo szereg
istotnych zmian morfologicznych i glacitektonicznych, jednak osady jego nie
zachowaly si~ z powodu intensywnej erozji rozwini~tej w interglacjale mazowieckim.
ZLODOWACENIE SRODKOWOPOLSKIE

W s tad i ale m a k s y mal n y m nastq.pila transgresja l~dolodu, z ktoq
piaski wodnolodowcowe (fig. 3). Rozpoznano je w otworach W -31,
W-02/94, W-00/92 i W-02/90 pod pokladem gliny zwalowej. Po recesji l~dolodu
pozostala glina zwalowa 0 mi~zszosci do 16 m (fig. 2), jasnoszara, a przy kontakcie
z osadami wodnolodowcowymi rdzawa od zwi~zkow zelaza. Pod wzgl~dem litologicznym glina rejonu polnocno-wschodniego jest bardziej ilasta (tlusta) niz
glina wyst~puj~ca na poludniowym wschodzie, ktora zawiera wi~cej skladnikow
piaszczystych. Ilastosc gliny jest spowodowana tym, ze powstala ona najprawdopodobniej z rozmycia trzeciorz~dowych How rejonu Gozdnicy (D. Jura, J. Trzepierczynski, 1981).
W stropowych partiach gliny zwalowej obserwuje si~ "kliny piaszczyste".
Podobne formy J. Dylik (1963) utozsamia z zylami gruntowymi i okresla je jako
" ... kliny z pierwotnym mineralnym wypelnieniem ... ". Wypelnienie klina, odkrytego
wkopem badawczym, znajduj~cego si~ okolo 1 km na polnocny wschod od Polany,
stanowi bialy piasek kwarcowy identyczny jak piasek lez~cy nad glin~, w ktorym
wyst~puj~ graniaki wiatrowe. Wskazuje to na eoliczne zasypanie szczeliny zmarzlinowej. Kliny, szczegolnie dobrze rozwini~te w zwirowni zlokalizowanej w poludniowo-wschodniej cz~sci badanego terenu, wypelnione s~ piaskami wodnolodowcowymi wyst~puj~cymi w otoczeniu gliny. Formy te s~ najprawdopodobniej wypelnieniami po klinach mrozowych, 0 wewn~trznych strukturach luku wypuklego ku gorze,
co jest oznak~ aktywnosci zmarzliny w stadiale mazowiecko-podlaskim lub nawet
zlodowaceniu polnocnopolskim.
Nad glin~ zwalow~, ilami i piaskami trzeciorz~dowymi oraz na piaskowcach
koniaku na zr~bie Polany wyst~pujq. piaski i zwiry wodnolodowcowe (fig. 2). Genetycznie s~ one zwi~zane z faz~ regresywn~ stadialu maksymalnego zlodowacenia
srodkowopolskiego. Nie wykluczone, ze w sp~gu ich znajduj~ si~ piaski fazy transgresywnej, ktorych nie mozna oddzielic na podstawie materialow wiertniczych.
Podobnie z tych samych wzgl~dow trudna do postawienia jest granica mi~dzy utworami wodnolodowcowymi i pra-Kwisy. Granic~ t~ wytyczono na podstawie analogii
do s~siednich terenow na Szczegolowej Mapie Geologicznej Sudetow w skali 1: 25 000
opracowanej przez B. Berezowskq. i Z. Berezowskiego (ark. W~gliniec) oraz S. Buk'sinskiego (ark. Ruszow). Utwory wodnolodowcowe s~ fragmentem rozleglego
sandru usypanego przed czolem regreduj~cego l~dolodu. W poludniowo-wschodniej cz~sci terenu sandr tworzy grzbiet plaski 0 przebiegu NNW SSE (fig. 1),
Powierzchnia jego ulegla rozci~ciu wskutek plejstocenskich i holocenskich procesow erozyjnych. Na polnoc od Polany odslania si~ rowniez fragment sandru wzniesiony okolo 1,5 m w stosunku do otoczenia, 0 grzbiecie plaskim i przebiegu polnocpoludnie.
Piaski i zwiry wodnolodowcowe sq. warstwowane poziomo i ukosnie 0 upadzie
lamin 5 - 20° w kierunku poludniowym. Badania skladu petrograficznego frakcji
zwi~zane s~
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zwirowej wykazaly udzial otoczakow skandynawskich, sudeckich z metamorfiku
kaczawskiego, gnejsow izerskieh, granodiorytow zawidowskich, kwarcytow z
Lubania, skal mezozoicznych i piaskowcow krzemionkowych (oligocensko-miocenskich) z synklinorium polnocnosudeckiego.
Zawartosc mineralow ci~zkich w piaskach wodnolodowcowych wynosi 0,341,93 % wag. W skladzie frakcji ci~zkiej zdecydowanie przewazaj'! mineraly rudne
(magnetyt, hematyt i ilmenit) w ilosci 65,52-77,20%. Mineraly grupy epidotu
stanowi,! 1,38 -14,70%, granat 3,68 -6,48%, turmalin 2,30-5,46%. W drobnych
ilosciach spotyka si~ amfibol, biotyt, staurolit, fibrolit, dysten, andaluzyt, cyrkon
i rutyl.
W s tad i ale m a z 0 w i e c k 0 - pod 1 ask i m (War t y) l,!dolod stagnowal na polnoc od badanego terenu prawdopodobnie w okolicy Gozdnicy. Koryto owczesnej K wisy zostalo zablokowane, w wyniku czego jej wody poplyn~ly
mi~dzy innymi przez badany teren do Nysy Luzyckiej, akumuluj,!cej taras wysokiego zasypania. Przewazaj'!ca cz~sc skartowanego terenu pokryta jest zoltymi i bialozoltymi piaskami oraz podrz~dnie mulkami osadzonymi przez pra-Kwis~ (fig. 1).
Tworz'! one rozlegl,! rownin~ wzniesion,! okolo 160 m n.p.m. we wschodniej cz~sci
obszaru, ktora lagodnie opada w kierunku Nysy Luzyckiej do 152 m n.p.m. w okolicy Sanie. Piaski S,! miejscami wyraznie skosnie warstwowane 0 upadzie 5 - 10° w
kierunku zachodnim z odchyleniem do polnocno-zachodniego; wyj'!tkowo na polnocny zachod od Polany obserwowano warstwowanie horyzontalne. Szczegolowe
badania granulometryczne (D. Jura, J. Trzepierczynski, 1981) wykazaly, ze material
dostarczony przez pra-Kwis~ pochodzil z odleglych obszarow alimentacyjnych,
przypuszczalnie z Gor Izerskich, oraz z przerobki wyst~puj,!cych w podlozu osadow
wodnolodowcowych.
Zawartosc mineralow ci~zkich w opisywanych piaskach wynosi O,l-l,O~o wag.,
a sporadycznie dochodzi do kilkunastu procent. W wyniku przeprowadzonej
analizy planimetrycznej dowiedziono, ze zdecydowanie dominuj,! mineraly z grupy
epi dotu (max. 76 ~~), nast~pnie granaty oraz mineraly rudne w ilosci 10 - 20 ~~.
Granaty S,! reprezentowane glowne przez almandyn i grossular. Z mineralow rudnych wyst~puj,! w zmiennych ilosciach magnetyt, hematyt i leukoksen oraz wyj'!tkowo piryt. Stalymi· skladnikami S.'! turmalin, staurolit i fibrolit (1 0 ~~), w wi~kszosci
probek stwierdzono amfibol i andaluzyt, w drobnych iloSciach spotyka si~ piroksen,biotyt, chloryt, dysten oraz cyrkon i rutyl.
Piaski i zwiry tarasu akumulacyjnego 12 -18 m n.p. Nysy Luzyckiej wyst~puj,!
wzdluz zachodniej granicy badanego obszaru (fig. 1). Szerokosc tarasu w cz~sci
poludniowej wynosi 3 km i zw~za si~ w kierunku polnocnym do okolo 0,5 km w
okolicy Sanic. Powierzchnia ta jest wzniesiona w okolicy Toporowa do okolo
165 m n.p.m. i obniza si~ w kierunku polnocnym do 150 m n.p.m. W zachodniej
cz~sci taras ten opada strom,! kraw~dzi,! ku tarasowi baltyckiemu i holocenskiemu.
Osady obserwowane w skarpie tarasu S,! warstwowane poziomo i skosnie z
upadem w kierunku polnocnym i polnocno-zachodnim pod k'!tem 5 - 30°. Nachylenie lawic oraz zawartosc granodiorytow zawidowskieh wskazuje na pochodzenie
materialu z poludniowych obszarow alimentacyjnych.
Przedstawione utwory zawieraj,! najwi~cej mineralow ci~zkich sposrod pozostalych osadow czwartorz~dowych. W porownaniu z rownowiekowymi utworami
pra-Kwisy rozni,! si~ wi~ksz,! ilosci,! mineralow akcesorycznych oraz brakiem
piroksenu i dystenu.

Budowa geologiczna okolic Gozdnicy

127

ZLODOW ACENIE P6LNOCNOPOLSKIE

Piaski i zwiry tarasu akumulacyjnego 3 -7m n.p. Nysy Luzyckiej wyst~puj(!
w okolicy Toporowa oraz mi~dzy Sobolicami i Sanicami. Powierzchnia tarasu
pokryta jest licznymi starorzeczami. Warstwowanie zapada pod k(!tem 5° w kierunku polnocno-zachodnim. Osady te S(! ubogie w mineraly ci~zkie. Zawartosc ich
wynosi okolo 0,2 -0,3 %, co wynika z tego, ze s(! to utwory frakcji zwirowej i grubopiaszczystej, z ktorej frakcja drobna wzbogacona zazwyczaj w mineraly akcesoryczne ulegla wyplukaniu. W porownaniu z osadami tarasu wysokiego zasypania,
utwory tarasu baltyckiego charakteryzuj(! si~ mniejsz(! zawartosci(! epidotu (6,9
12,54 /~), a wi~ksz(! mineralow rudnych (do 62'/~).
Piaski eoliczne zajmuj(! duzy obszar na poludnie i zachod od Polany w kierunku
Lipy Luzyckiej. Spotyka si~ je rowniez w formie wydm w okolicy Toporowa i niewielkich pol piaszczystych w poludniowej cz~sci terenu (fig. 1). Piaski eoliczne
wyst~puj(! na piaskach pra-Kwisy i tarasu 12-18 m n.p. Nysy Luzyckiej ze stadialu
mazowiecko-podlaskiego (Warty). Z ich pozycji geologicznej wynika, ze s(! mlodsze
od tego stadialu, a zatem tworzyly si~ od zlodowacenia baltyckiego przypuszczalnie do starszego holocenu.
Analiza form wydmowych wskazuje na przewag~ wydm poprzecznych nad pod·luznymi i parabolicznymi. Klasycznie rozwini~ta wydma paraboliczna z mis(!
deflacyjn(! mi~dzy ramionami wyst~puje na poludnie od Polany. Najwyzsze wydmy
o wysokosci wzgl~dnej do 7 m znajduj(! si~ w okolicach Polany. Wysokosc pozostalych zwykle nie przekracza 2 m. Piaski wydmowe S(! przewaznie skosnie warstwowane 0 upadzie lamin 5 - 10° w kierunku wschodnim. Formy wyst~powania wydm
oraz ich struktura wewn~trzna sugeruj(!, ze po,wstaly one pod wplywem wiatrow
zachodnich. Pr~dkosc wiatrow dochodzila czasami do 16- 18 mis, na co wskazuje
obecnosc frakcji powyzej 2 mm.
Zawartosc mineralow ci~zkich wynosi 0,22 - 1%, a w nielicznych probkach
dochodzi do kilku procent. U dzial jakosciowy mineralow ci~zkich w piaskach eolicznych jest zblizony do piaskow pra-Kwisy i tarasu wysokiego zasypania Nysy
Luzyckiej. Cech(! rozni(!c'l piaski eoliczne od wymienionych utworow jest mniejsza
zawartosc granatow i brak piroksenow.
Badania granulometryczne i morfoskopowe ziarn kwarcu oraz rozpoznanie
mineralow akcesorycznych potwierdzaj(! obserwacje terenowe, wedlug ktorych
piaski eoliczne powstaly z piaskow pra-Kwisy i tarasu 12 -18 m n.p. Nysy Luzyckiej.
HOLOCEN

Piaski i mady tarasu akumulacyjnego 0,5 - 3 m n.p. Nysy Luzyckiej wyst~puj(!
Toporowem a Sobolicami oraz w okolicy Sanie. W Sobolicach (fig. 1),
gdzie szerokosc tego tarasu wynosi 500 m, S'l to piaski drobno- i srednioziarniste,
kwarcowe ze skaleniami oraz lyszczykami. Z mineralow ci~zkich notuje si~ glownie
granaty i epidoty.
Namuly zagl~bieii bezodplywowych i okresowo przeplywowych wyst~puj(! na
tarasach 3 -7 oraz 0,5 - 3 m n.p. Nysy Luzyckiej, a takze w postaci odosobnionych
wyst'lpieii w zachodniej cz~sci badanego terenu (fig. 1). Skladaj(! si~ z piaskow
drobnoziarnistycll, kwarcowych, z domieszk'l skaleni i lyszczykow, oraz mulkow.
Mi'lzszosc tych utworow nie przekracza przypuszczalnie kilku metrow. Osady te
mi~dzy
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wzdluz Zoltej Wody wypelniaj~ zagl~bienia po martwym lodzie. Pierwotnie byly
to farmy geliwytopiskowe utworzone wskutek stopienia pokrywy lodu rzecznego.
Zagl~bienia te zostaly nast~pnie zasypane piaskami pra-K wisy i zamulone trwaj~c~
jeszcze w holocenie sedymentacj~.

UWAGI KONCOWE
Prace geologiczne i geofizyczne pozwolily na uzyskanie ogolnego zarysu struktury podloza podkenozoicznego, w ktorym wydzielono polzr~b Polany oraz zapadlisko Sobolic. Polzr~b Polany jest przedluZeniem wypi~trzenia Oloboku (J.
Balazinska, A. Bossowski, 1979) w kierunku polnocno-zachodnim, a zatem jest to
wazna struktura w synklinorium polnocnosudeckim.
Na podstawie profilowania elektrooporowego i analizy litostratygraficznej
osadow trzeciorz~dowych udowodniono obecnosc synsedymentacyjnego zapadliska Sobolic, w ktorym mi~zszosc zgromadzonych osadow trzeciorz~dowych przekracza 70 m, natomiast poza zapadliskiem wynosi przeci~tnie 20 m, obnizaj~c
si~ lokalnie (otwor W-08/92) do 8,6 m. Z obszarem zapadliska Sobolic zwi~zany
jest srodkowomiocenski poklad w~gla brunatnego 0 maksymalnych mi~zszosciach
3,4 i 3,2 m stwierdzonych w otworach W-31 oraz W-02/94.
Kryteria sedymentologiczne, zastosowane podczas kartowania geologicznego,
oraz badania mineralow ci~zkich pozwolily na oddzielenie utworow pra-Kwisy
od osadow wodnolodowcowych i tarasu 12 -18 m n.p. Nysy Luzyckiej. Wymienione
utwory charakteryzuj~ si~ innym upadem warstwowania, ktory w osadach pra-Kwisy jest zachodni, w wodnolodowcowych poludniowy, a w utworach tarasu
12 -18 m n.p. Nysy Luzyckiej polnocy. Osady pra-Kwisy zawieraj~ w,i~cej kwarcu,
a takze epidotu (max 76 %) w stosunku do pozostalych mineralow akcesorycznych,
w odroznieniu od piaskow wodnolodowcowych, w ktorych stwierdzono wi~kszy
udzial mineralow rudnych (max 78%). Piaski tarasu 12 -18 m n.p. Nysy luzyckiej
rozni~ si~ od piaskow pra-Kwisy wi~ksz~ zawartosci~ mineralow akcesorycznych
oraz brakiem piroksenow i dystenu. Wynika to z faktu, iz transport materialu Nys~
Luzyck~ z metamorfiku izersko-Iuzyckiego jest na badanym terenie 0 30 km krotszy od transportu pra-Kwis~, w ktorym mineraly mniej odporne ulegly zwietrzeniu.
Analiza mineralow ci~zkich z piask6w eolicznych udowadnia, ze pochodz~ one
z piask6w tarasu 12-18 m n.p. Nysy Luzyckiej oraz piask6w pra-Kwisy.
Zastosowane kryteria sedymentologiczne, analizy minera16w ci~zkich oraz
badania granulometryczne (D. Jura, J. Trzepierczynski, 1981) pozwolily na rozdzielenie podobnych makroskopowo, trudnych do wyroznienia metodami kartowania geologicznego, utworow.
Wydzial Nauk 0 Ziemi
Uniwersytetu SIllskiego
Sosnowiec, ul. MieIczarskiego 60
Nadeslano dnia 3 Iutego 1983 r.
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Summary
The data presented here have been gathered in the course of compilation of the Polana - Sobolice
sheet of the Detailed Geological Map of the Sudety Mts in the scale 1: 25,000 within the frame of the
mapping project of the Geological Institute.
In the studied area, basement of the Cenozoic is built of Santonian sandstones, clays and mudstones,
separated by half-horst of Coniacian sandstones. The Upper Cretaceous is overlain by Middle and Upper
Miocene and Pliocene rocks, represented by sands and quartz or quartz-feldspar gravels and the Poznan
Clays, especially well developed in the Sobolice depression (Figs. 2, 3).
Quaternary cover is here 22.3 - 12.5 m thick. Within this cover, there have been identified sediments
of the Mid- and North-Polish Glaciations and Holocene (Fig. 1).

