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Marek NARKIEWICZ, Gnegorz RACKI

Korelacja i rozw6j sedymentacji g6rnego dewonu
mi~dzy D~bnikiem a Zawierciem
Na podstawie wynikow wczesniejszych badan stratygraficznych dokonano korelacji utwor6w gornodewonskich rejonu D~bnika oraz obszaru olkusko-zawiercianskiego. Rekonstrukcje facjalne i paleogeograficzne potwierdzily poghld 0 og61nym splycaniu si~ zbiornika ku poludniowi. Analizowane
sekwencje reprezentuj~ dwa cykle sedymentacyjne rozwini~te w spos6b typowy dJa szelf6w w~glano
wych. Dwa epizody transgresywne we wczesnym i p6Znym franie byly stosunkowo raptowne i silne.
Etapy regresywne charakteryzowaly si~ stopniowym, chae przejsciowo przyspieszanym. splycaniem
zbiornika i progradacj~ przyhrzei:nej platformy w~glanowej ku p6tnocy. Szczeg6Jnic. si lnie zaznaczylo si~ to w mlodszym famenie w rozwoju komplcksu barierowego w okolicach D~bnika.
WST~P

Linia I~cz~ca Zawiercie i D~bnik przebiega mniej wi~ej prostopadle do hipotetycznego brzegu basenu pOlnodewonskiego w poludniowej Polsce, a sam D~bnik
lezy oketo 30 km na polnoc od poludniowej granicy obecnego zasi~gu dewonu
(fig. I). Posrednie swiadectwa splycania si~ zbiornika w kierunku poludniowym,
m.in. przekraczaj~ce ulozenie osadow paleozoicznych i malej~ce mi~zszosci dewonu
w~glanowego, przedstawiono juz we wczesniejszej pracy M. Narkiewicza (l978a).
Szczegolowe obserwacje dotycz'!ce paleogeografii utworow gornodewonskich
mialy w cytowanej pracy charakter jedynie wycinkowy z powodu ograniczonego
obszaru badan. Obecnie, po sformulowaniu schematu stratygraficznego dewonu
d~bnickiego (M. Narkiewicz, G. Racki, 1984), moma pokusic si~ 0 obj~cie interpretacj~ paleogeograficzn~ obszarow polozonych dalej ku poludniowi, a tym
samym blizej skraju basenu.
Elementy paleogeografii tej cz~sci szelfu Sl~sko-krakowskiego scharakteryzowano krotko we wczesniejszym artykule (M. Narkiewicz, G. Racki, 1985). Niniejsze opracowanie zawiera szczegolowsz~ analiz~ rozwoju facjalnego, przy czym za
punkt wyjscia przyj~to mozliwie dokladn~ korelacj~ badanych utworow i to zarowno fizyczn'l (litologiczn~), jak i biostratygraficzn'l, opart~ na konodontach.
Stopien wiernosci rekonstrukcji facjalnych i paleogeograficznych zalezy oczy-
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Fig. I. Lokalizacja obszaru mi~dzy Zawiercie:m a D{:bnikiem na tie og61nej paleogeografU poludniowo-zachodniej cz~sci szelfu
dewonskiego w Polsce (wedlug M. Narkiewicza, 1978a, fig. 6)
Location of the D~bnik - Zawiercie area
against the general paleogeography of the
south-western part of the Devonian shelf
in Poland (adopted from M. Narkiewicz,
1978a, Fig. 6)

wiscie od kompletnosci i precyzji dokumentacji litologicznej i dokladnosci datowati
biostratygraficznych. W przypadku analizowanych utworow najwi~ksze luki
w badanym zapisie dotycz~ wyzszej cz~sci profilu d~bnickiego, tj. najwyzszego
franu i licznych ai:lcinkow famenu. Znacznie mniejsza luka obejmuje nizsz~ cz~e
famenu mi~dzy Olkuszem a Zawierciem. W 0 bu tych przypadkach trzeba bylo
uciec si~ do rekonstrukcji nast~pstwa litologicznego na podstawie wyrywkowych
i niepelnych inforrnacji. Fametiska cz~s6 profilu D~bnika uzyskala, po cz~sci z przyczyn ekologicznych, rowniez znacznie slabs~ dokumentacj~ biostratygraficzn'l. W sumie, interpretacja facji fametiskich jest bardziej hipotetyczna niz w przypadku
franu . Szers~ dyskusj~ nad kompletnosci~ profili oraz dokladnosci~ datowati
kO!lOdontowych poszczegolnych jednostek litostratygraficznych przedstawiono
w obu wczeSniejszych pracach (M. Narkiewicz, 1978a; M. Narkiewicz, G. Racki,
1984).
KORELACJA
Juz pobiezne porownanie podzialow litostratygraficznych gomego dewonu
oraz Olkusza - Zawiercia ujawnia znaczne roznice mi~dzy obu obszarami
(fig. 2 - 3). Mimo ze zestawione schematy obejmuj'l ten sam odcinek czasowy
i dotyc~ pobliskich rejonow, wi~kszose wyr6i:nionych jednostek nie rna - za
spraw~ zmiennosci obocznej - swoich oczywistych odpowiednikow. Nizej przeanalizowano korelacj~ tych wydzieleti, ktore mozna uznae, z mniejszym lub wi~k
szyrn prawdopodobietistwem, za tozsame w obu schematach.
Korelacj~ wiekow'l umozliwily badania konodontowe obliczone na mozliwie
dokladne datowanie granic litostratygraficznych. Rozne powody, szczegolowo
przedstawione we wczesniejszych pracach autorow, sprawily, iz jedynie w wyj'ltkowych przypadkach wiek granic oznaczono z dokladnosci'l do jednego podpoziomu.
Znacznie cz~sciej przedzial bI~du wynosil od dwoch do trzech podpoziomow konodontowych ; zaznaczono to schematycznie na fig. 3.
Podzial konodontowy gomego dewonu' nalezy do najbardziej precyzyjnych
schematow biostratygraficznych. Jednahe rozwai:aj~c problem ewentualnego
D~bnika

I Najwyi..sza CZ~!C podzialu konodontowego. ex! poziomu margim/era w go~. ulegla 051aln;0 powaznej rewizji
(W. Ziegler, c.A. Sandberg, 1984). W niniejszym artykule utrzymano podzial starszy dla zachowania porownywalnosci z wczeSniejszymi, stratygraficznymi pracami autor6w.
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synchronizmu badanych jednostek, warto sobie uswiadomic, iz przeci~tny czas
trwania jedp.ego podpoziomu, a zatem maksymalna precyzja korelacji czasowej ,
wynosi od 0,5 do 1,0 mIn lat (D.J. McLaren, 1982).
WAPIENIE GRUZLQWE

Analogiczna pozycja w profilach i podobienstwa wyksztalcenia litologicznego
na bezposredni~ korelacj~ wapieni gruzlowych D~bnika z zespolem
wapieni gruzlowych Olkusza i Zawiercia. W sp~gu tych ostatnich utworow stwierdzono szare biomikryty z licznymi szcz~tkami bentosu i bioturbacj~, ktore mozna
utoZsamiac z wyzs~ cz~ci~ wapieni d~bnickich (M. Narkiewicz, 1978a, str. 421 ;
M. Narkiewicz, 1978b). W obu zatem przypadkach dolna granica wapieni gruzlowych wyznacza przejscie regularnie warstwowanych utworow wapiennych 0 znacznej za wartosci materialu szkieletowego w skaly gruzlowe, margliste i z podrz~dnym
udzialem bioklastow.
Z analizy biostratygraficznej plynie wniosek, iZ wapienie gruzlowe stano wi,!
wzgl~dnie krotkotrwaly element obu porownywanych sekwencji, mieszcz'!cy si~
calkowicie w obr~bie najnizszego poziomu franu - asymmetricus. Jedynym podpoziomem z pewnosci,! wspolnym dla tych utworow w obu omawianych rejonach
jest sr6dkowy asymmetricus. Przedzialy datowan dolnej i gomej granicy wapieni
gruzlowych obejmuj,! jeden lub dwa podpoziomy konodontowe (fig. 3).
pozwalaj~
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Fig. 3. Porownanie pionowej zmiennosci zasadniczych cech facjalnych g6rnego dewonu w rejonie
i mi~dzy Olkuszem a Zawierciem
C?m~arison of the vertical facies variability in the Upper Devonian of D~bnik and the Olku5z - ZaWlerCle area
D~bnika

1 - lami nacja kryptoalgowa, 2 - kalcyrudyty. 3 - piasck i mulck kwarcowy, 4 - fauna hermatypowa, 5 sieczka roslinna; M - wapien mikrytowy, MZ - wapieil mikrytowo-ziarnowy, ZM - wapien ziarnowo-mikrytowy. Z - .... apien ziarnowy (M. Narkiewicz, E. Sniei:ek, 1981); linie przerywane oznaczajll, pOd~dne wyst~po
wanie dancj ccchy
1 - crypt algal lamination, 2 - calcirudites, 3 - quartzose sand or silt, 4 skeletons of frame-builders, 5 - plant
detritus: abbreviations denoting depositional texture (after RJ . Dunham, 1962); M - mudstones, MZ - wackestones, ZM - packstones, Z - grainstones (M, Narkiewicz, E. Snietek, 1981); broken lines denote a .<ubordinate
occurrence of a respective facies feature

KALCYRUDYTY

Na podstawach znacznie slabszych niz w przypadku wapieni gruzlowych mozna
oprzeC korelacj~ litologiczn~ kalcyrudytow z otworu wiertniczego Z-7, usytuowanego nad Siedlcem, z ogniwem kalcyrudytow obszaru olkusko-zawiercianskiego.
o ile bowiem ta ostatnia jednostka zostala udokumentowana w calosci aZ w dwoch
profilach wiertniczych (BK-70 i BK-90), 0 tyle otwor Z-7 przewiercil jedynie najnizsze 8 m kalcyrudytow, w dodatku przy niepelnym uzysku rdzenia. Ponadto,
z analizy sedymentologicznej ogniwa kalcyrudytow, a zwlaszcza z raptownych
zmian jego mi~iszosci (z 35 na 60 m na odcinku okolo I km), wyprowadzono WCZ2Sniej wniosek 0 lokalnym zasi~gu erozji (M. Narkiewicz, 1978a, str. 449). Id~c dalej
tym tokiem rozumowania mozna by z jednej strony przewidywac oboczn~ nieci~glosc tych utworow z przejsciem w autochtoniczne facje wapienno-margliste.
Z drugiej jednak strony, we wszystkich stwierdzonych przypadkach mi'!isZ2,
gruboziarniste utwory detrytyczne wyst~puj~ w profilu franu jednorazowo, nie
powtarzaj~c si~ ani wyZej, ani tei niiej w sekwencji. Bylby to argument za utoi:samianiem obu jednostek kalcyrudytowych niezaleinie ad tego, czy tworZ'! ogniwo
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nieei~gle

oboeznie, ezy tez jednolite, a jedynie ze

zmieniaj~e~ si~

raptownie

rni~z

szosci'!.

Przy rozwazaniu korelaeji omawianyeh utworow warto odnotowac obserwaqe
A. Balinskiego (1979 Oraz inf. ustna) dotye~oe pogranieza wapieni ziamistyeh
i plytowyeh w szurfaeh usytuowanyeh nad w~wozem Zbik (glownie Z-XI i Z-XIB)
w zaehodnim skrzydle antykliny D~bnika. Wyst~puj~ tam margliste biopelintramikryty z liezn'l faun 'I, m.in. stromatoporoidow i masywnyeh Rugosa, a takze lawiee
detrytyezne z domieszk'l pia sku kwarcowego. Taka charakterystyka zbliza te
utwory do ogniwa kalcyrudytow z otworow wiertniczych kolo Kluczy, gdzie stwierdzono znaczny miejscami udzial piasku kwarcowego oraz zabradowane szkielety
stromatoporoidow.
Za korelaej'l dyskutowanych ogniw przemawiaj'l takze badania konodontowe,
wskazuj'lce, iz w obu porownywanych rejonach gruboziarniste utwory detrytyezne
pojawiaj'l si~ i nikn'l w gornofranskim poziomie gigas. Doln~ grani~ mozna wyznaczyc na dolny podpoziom gigas - z pewnoici'l w rejonie Kluczy, a z dUZym
prawdopodobienstwem w okolieach D~bnika. Gorna granica jest trudna do dokIadniejszego ustalenia.
WAPIENIE MIKRYTOWO-ZIARNISTE

Sposrod famenskich jednostek litostratygraficznyeh najwi~ksze analogie l'lc~
wapienie rnikrytowe i ziarniste z zespolem wapieni gruzlowo-detrytyeznych. W obu tych jednostkach mamy do ezynienia z przelawicaniem si~ wapieni
mikrytowyeh, ubogieh na ogol w szcz~tki szkieletowe, z warstwami detrytycznyrni,
obfituj~eyrni w zrMnicowane bioklasty. Ponadto, w obu przypadkach dolna granica wydzielen odpowiada przejsciu od utworow silniej ilastych, uboZszych w
skamienialosci, do ezystych wapieni ogolnie bogatszych w szcz'ltki organiezne.
lednoczesnie, Dba porownywane ogniwa sekwenqi z jednej strony rMni~ si~
wyraznie stopniem marglistosci i innymi eeeharni sedymentacyjnymi wkladek
mikrytowych (rola glonow i), a z drugiej - udzialem i skladem materialu detrytyeznego. Roznioe te nie pozwalaj~ wprawdzie na zaliczenie obu wydzielen
do tej samej jednostki litostratygraficznej (fig. 2), ale nie wykluezaj~ paralelizowania tych utworow przy rozwaianiu rozwoju sedymentaeji .
d~bnickie

W reJume ulkusko-zawiercianskim przejscie sedymen lacji ilaslo-wapiennej

w silniej w~glanow~ i detrytyczn~ moina datowac na srodkowy podpoziom crepida ,
podczas gdy w profilu d~bnickim musimy si~ na razie zadowolic wyznaezeniem
tej granicy litologieznej w obr~bie ealego poziomu crepidn . Ponadto w otworach
z polnoey udalo si~ znaleic peln~ sukcesj~ poziomow konodontowyeh famenu od crepida po· styriacus. Znacznie slabsza dokumentaeja biostratygraficzna dotyezy
D~bnika - najmlodszym, stwierdzonym tu przez A . Balinskiego (inf. ustna)
poziomem konodontowym, jest rhomboidea. 0 ile autorom wiadomo, wyisza ez~sc
wapieni mikrytowyeh i ziarnistych nie dostarezy!a do lej pory konodontow wartosci owych straty graficznie.

Rozw61 SEDYMENTACJI
Z przedstawionej korelacji wylania si~ obraz cyklicznego rozwoju faejalnego
w p6Znym dewonie, przy istnieniu dw6ch etapow transgresywnych2 0 przewadze
1

Tcrminy rcgresja i transgresja rozumianc SII jako

wzgl~dnc

obnizcnic b",di podwyiszcnic poziomu morza

w zbiorniku scdymentacyjnym lub jcgo cz~i, bez uwzgl~dniania implikacji genelycznych, Ij. przyczyn zmian gl~bo .

koiici zbiornika.
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autochtonicznej sedymentacji mikrytowo-ilastej Oraz dw6ch etapow regresywnych,
znacznym, nieraz dominuj~cym udzialem procesow redepozycji (fig. 3). Z tymi og61nymi typarni litofacjalnyrni koresponduj~ cechy biofacjalne - charakter zespoiu skamienialosci szkieletowych i sladowych. Niiej
om6wiono kolejne etapy rozwoju sedymentacji, ' poczynaj~c od najstarszych.
charakieryzuj~cych si~

ETAP PLYTKOWODNEJ PLATFORMY SRODKOWODEWONSKIEJ

Na podstawie przeslanek litostratygraficznych przY.imuje si~ istnienie rozleglej
platformy w~gJanowej, ci~gn",cej si~ w dewonie srodkowym od Moraw po Lubelszczyzn~, a reprezentowanej na badanym obszarze przez wapienie d~bnickie
i ieh odpowiedniki (M. Narkiewicz, 1985). Szczeg610wej analizy tych utworow
dokonal ostatnio A. Laptas (1982) . Wedlug tego autora, srodowisko sedymentacji
odpowiadalo plytkiej niZejplywowej strefie szelfu, a zmiennose pionowa osadow
miala wynikae z wahan gl~bokoSci zbiornika spowodowanych nier6wnorniernym
tempem sUbsydencji platformy. W stropowej cz~ci wapieni d~bnickich A. Laptas
(op . cit.) dostrzega swiadectwa okresowyeh splycen srodowiska, poi~czonych ze
zmniejszonym tempem sedymentacji (twarde dna i towarzys~cy im zespol skamienialosei sladowych) , a nawet przejsciowej ekspozycji powierzchniowej (warstwa
stromatolitowa).
Na podstawie obfitosci pirytu Oraz bogatej ichnocenozy, przy jednoczesnym
ubostwie fauny szkieletowej , G. Racki i A. Balinski (1981) przypisali przynajmniej
g6rn~ cz~c wapieni d~bickich strefie wod okresowo slabo natlenionych, stagnuj~
cych i silnie zanieczyszczonych zawiesin,! wskutek dzialalnosci mulojadow . Byl
to przypuszczalnie wynik ograniczenia cyrkulacji przez barier~ (prog podmorski ?).
W tym uj~ciu warstwy wzbogacone w faun~ muszlow~ odpowiadalyby epizodom
lepszej wymiany w6d i wi~kszego natlenienia strefy przydennej.
Obserwacje te wskazuj", na moiliwoSe odrniennej nii w pracy A . Laptasia (1982)
interpretacji zmiennosci w pozostalej cz~sci profilu. Biostromy stromatoporoidowo-koralowcowe w srodkowej cZ~Sci jednostki mog'! na przyklad odzwierciedlac nie
tyle okresowe splycenia, ile popraw~ cyrkulacji wod w wyniku zmian sily i kierunkow przewaZaj~cych wiatrow, czy tei migracji hipotetycznej bariery morfologieznej. Z kolei, poziomy erozji srooformacY.inej odpowiadalyby wyj~tkowo silnym
epizodom wysokoenergetycznym (sztormom). Zwi,!zane z nimi okresy lepszego
natlenienia osad6w tlumaczylyby zwi,!zek ze wspomnianymi poziomarni ciemnych
intraklastow z charakterystycznymi, jasnymi obw6dkami oksydacyjnyrni.
Zarysowany model sedymentacji zaklada, w przeciwieitstwie do interpretacji
A. Laptasia (1982), ci,!gl'! subsydencj~ plytkowodnej platformy, a zmiennosc
osadow tlumaezy czynnikami natury zewn~trznej, wplywaj~cymi na omawian~
cz~se szelfu. Typowa dla platform stramatoporoidowo-koralowcowych rytmicznose sedymentacji (G. Racki, 1985 ; J.F. Read, \985) jest slabo czyteJna w znanych
profilaeh wapieni d~bniekich, natomiast moma stwierdzic tendencj~ do ci~glego
pogl~biania si~ srodowiska depozycji. Profil otw0l'l! wiertniczego T-7 wskazuje
na ewolucj~ od skrajnie plytkowodnej laguny z biostromarni amfiporowymi i row-'
niami glonowymi do zbiornika szelfowego na pograniczu strefy dysaerobowej
(ponad 50 m gl~bokosci wedlug modelu C.W. Byersa, 1977).
PIERWSZY ETAP TRANSGRESYWNY

W obu porownywanych podzialach etap ten jest reprezentowany przez wapienie gruzlowe. Na calym obszarze badan sp'!g wapieni gruzlowych odpowiada
wyrainej zmianie facjalnej przejawiaj~cej si~ w znacznym ograniezeniu udzialu
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materialu szkieletowego, przy calkowitym wykluczeniu szczqtkow koralowcow
i stromatoporoidow. W wapieniach gruzlowych brak jest wi~kszych akumulacji
szkieletowych in situ , z wyj~tkiem nagromadzen muszli ramienionogow na powierzchniach niektorych lawic w spqgowej cz~ci jednostki. W zamian pojawiaj~
si~ poziomy bioklastow redeponowanych, jednakie z wyl~czeniem szczqtkow
organizmow hermatypowych. Innymi cechami przemawiajqcymi za transgresywnq
interpretacj~ omawianego przejscia litologicznego jest wzgl~dny wzrost zawartoki
terygenicznej substancji ilastej Oraz zanik poziomow erozji srodformacyjnej spotykanych w wyiszej cz~sci wapieni d~bniekich.
Opierajqc si~ na gradacji cech litologieznych w spqgu wapieni gruzlowyeh,
wyraznej zwlaszcza w profilu d~bnickim, mOina interpretowac transgresj~ jako
stopniow~ , a nie katastroficznq. Odcinki profilu 0 "przejsciowym" wyksztalceniu litologicznym mieszczq si~ przy tym ealkowicie w zakresie dokladnoSci datowan
konodontowyeh. Stqd trudno jest ·na podstawie dos~pnyeh danych biostratygraficznych okreslic bezwzgl~dne tempo transgresji oraz jej ewentualny diachronizm
w skali obszaru bad an.
Transgresja, 0 ktorej mowa, byla procesem na skal~ ponadregionaln~; zapoezqtkowala ona gornodewonski etap sedymentacji globalnej (M .R. House, 1975).
Zakladaj~c, ie tego rodzaju wydarzenia transgresywne majq zwykle charakter
eustatyczny, a wi~c zachodz~ stosunkowo szybko w ezasie geologicznym (m.in.
J.L. Wilson, 1975 ; J.F. Read, 1985), moina przyjqC synchroniczny przebieg dolnej
granicy pierwszego etapu transgresywnego, przynajmniej w skali obszaru badan.
W takim przypadku granica ta miescilaby si~ prawdopodobnie w obr~bie dolnego
podpoziomu asymmetricus, czyli w najnizszej cz~sci franu .
Zmiennosc oboczna wapieni gruzlowych mi~dzy Kluezami a D~bnikiem konsekwentnie wskazuje na bardziej proksymalny, bliiszy hipotetycznemu brzegowi
basenu, charakter facji na poludniu, natomiast dystalny - na pOlnocy. Za takq
pOlaryzacjq przemawia w szczegelnosei wzrost ku poludniowi udzialu wapieni
detrytycznych przy jednoczesnym spadku proporcji materialu ilastego; dowodzi
tego m.in. szeseiometrowy pakiet wapieni krynoidowych i slabiej zaznaezona
struktura gruzlowa w profilu d~bniekim. MOina przypuszezac, ie material ilasty
byl " rozeienezany" podezas bardziej intensywnej sedymentacji w~glanowej w strefie
basenu wprawdzie plytszej , ale leiqcej ciqgle poniiej podstawy falowania. Z kolei,
slabsza bioturbacja i niisza frekwencja bentosu szkieletowego in situ (brak wkladek
muszlowcowych) w rejonie olkuskim wskazuj~ na silniej redukcyjne srodowisko
przydenne nii w intensywniej cyrkulujqcych wodach okolic dzisiejszego D~bnika .
StosujqC model C.W. Byersa (1977) dla stagnujqcych basenow sedymentacyjnych,
moina umiejscowic profile Kluczy w gl~bszej cz~ci strefy dysaerobowej , podczas
gdy D~bnik odpowiadalby przejsciu od strefy dysaerobowej do plytszej - aerObowej. Taka interpretacja rowniei implikuje splycanie si~ basenu w kierunku
poludniowym (M. Narkiewicz, G. Racki, 1985, ryc. 3).
Podobne wyniki daje analiza biofacjalna konodontow franu. W zespolach obszaru olkusko-zawiercianskiego wyraznie wi~ksze znaczenie majq szerokoplatformowe elementy gl~bokowodnej biofacji III (sensu E.C. Druce , 1973). Dla wapieni
gruzlowych udzial ich wyno·si 27 (Klucze) i 4% (D,bnik).
PIERWSZY ETAP REGRESYWNY

W profilu d,bnickim pierwsze oznaki splycania si, zbiornika pojawiajq si~ jui
w srodkowym podpoziomie asymmetricus (fig. 3). Spqg jednostki kalkarenitow
reprezentuje bowiem przejscie spokojnej, niiejplywowej sedymentaeji mulow
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wapienno-ilastych 0 niewielkim udziale materialu szkieletowego iN facj~ 0 znacznie
silniejszej turbulencji, lepiej natlenionq i korzystniejszq dla rozwoju bardziej urozmaiconej fauny bentonicznej. Zmian~ t~ interpretujemy jako efekt wejscia srodowiska sedymentacji w zasi~g przynajmniej sztormowej podstawy falowania i, ewentualnie, prqd6w przybrzemych. 0 bliskosci plytkowodnej platformy (M. Narkiewicz, G. Racki, 1985) swiadczy obecnosc redeponowanych stromatoporoid6w
i koralowc6w galqzkowych (m.in. wkladka z amfiporami na gl~bokosci 27,7 m
W otworze Z-7).
Jednoczesnie, w rejonie Kluczy trwala pelagiczna sedymentacja wapieni i lupk6w styliolinowych, a osady nie wykazujq znaczniejszej domieszki organodetrytycznej , kt6ra pojawi si~ dopiero w dolnym podpoziomie gigas. Takie zr6znicowanie
facji mi~dzy D~bnikiem a Kluczami mozna wytlumaczyc diachronicznym rozldadem utwor6w detrytycznych. Kalkarenity znamionujqce poczqtek fazy regresywnej wczesniej poja wily si~ w pierwotnie p1ytszej strefie basenu w rejonie d~bnickim ,
natomiast znacznie p6iniej w dystalnych partiach zbiornika okolic dzisiejszego
Olkusza i Zawiercia. Z takiej interpretacji wynika mozliwosc dlu:i:szego panowania
facji wapieni gruzlowych ku p6inocy. Ewentualny diachronizm g6rnej granicy
mozna szacowac na CO najwyzej dwa podpoziomy konodontowe (srodkowy asymmetricus w D~bniku, g6rny 'asymmetricus w K1uczach). M6g1by on slu:i:yc jako ez~cio
we wytrumaczenie rosnqcych w kierunku p6lnocnym miqzszoSci wapieni gruzlowych (28 m - D~bnik, 51 m - Klueze). Z kolei niemal dwukrotnie wi~ksze miqzszoSci utwor6w facji styliolinowej w stosunku do ieh drobnodetrytycznych odpowiednik6w z poludnia mozna zinterpretowac jako efekt intensywnego wymywania materialu mikrytowo-ilastego i jego redepozycji ku p6!nocy, wzdluz gradientu
batymetrycznego.
W swietle powyzszych rozwazan niezbyt jasno rysujll si~ przyczyny zastllPienia w wyzszej cz{:Sci
poziomu asymmetricus wapieni gruzlowych rejonu Kluczy przez wyzej iez!lce, regularnie ulawicone
wapienie i lupki styliolinowe. Bezposrednim powodem byla najprawdopodobniej eliminacja mulo~
zerc6w - sprawc6w bioturbacji. co spowodowalo, i:e zachowala si~ W osadzie subtelna Jaminacja
dodatkowo konserwowana przez wezesn'! cememRcjc podmorsq lawic styliolinowych lM. Narkiewicz,
19780, 5te. 423). Zanik bioturbacji wi~zalby sie z zastflpieniem biofacji dysaerobowej stref~ anaerobow'l,
przy czym proces ten moiDa wyttumaczyc dwojako . Po pierwsze, m6g) on wi'lzac sie z poglebicniem
basenu do 150 m lub wi~cej. co - zgodnie z modelem ubogich w tlen zbiornik6w szelfowych - przesuneloby utwory przydenne w streft: anaeroboWfl (C.W. Byers, I977). We franie Kanady F.A. Stoakes
(1980) interpretowal przejscie wapieni gruztowych w anaerobowe osady ilasto-wapienne nawet w piytszej
st refie batymetryc£nej mi~dzy 35 a 100 m. Zastosowanie lego modelu do opisywanego przypadku jest
jednak 0 lyle ryzykowne, ie implikuje zr6iDicowa~ subsydencje blisko poloi:onych obszar6w szelfu.
Bardziej prawdopodobne wydaje si~ inne wytlumaczenie, zakladaj'l!% ograniczenie cyrkulacji w basenie i tendencje do anoksycznosci, spowodowane og6Inym splyceniem i rozwojem jakichS barier morfologicznych w zbiorniku.

Tendencje regresywne, rozwijajqce si~ bardzo stopniowo od srodkowej c~sci
doby asymmetricus, doznaly wzgl~dnego przyspieszenia we wCzeSniejszych etapach
doby gigas. W obu por6wnywanych rejonach pojawily si~ wtedy grubookruchowe
utwory wapienne wskazujqee na intensywnq erozj~. Szczeg61nie du:i:y kontrast
w sekwencji zaobserwowano w profilach K1uczy (M. Narkiewicz, 1978a, sir. 448449). Jednakze nawet tutaj granica litologiczna nie rna charakteru erozyjnego wyraza si~ stosunkowo grubym (11 ,5 m) kompleksem 0 przejsciowym wyksztaloeniu. Sqdzqc z pojedynczych datowan z otworu BK-70, cale to przejscie litologiczne
moze si~ miescic w jednym podpoziomie konodontowym - dolnym gigas, Zatem
puis regresji odpowiedzialny za sedymentacj~ grubokJastycznq nie mial charakteru
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wydarzenia katastroficznego, choe byl raptowny w skali geologicznej. Jego przypuszczalna synchronicznosc na badanym obszarze wskazuje na gl~bsze uwarunkowania geotektoniczne. Sugerowane wczesniej synsedymentacyjne ruchy blokowe
podlOia basenu (M. Narkiewicz, 19780, str. 449) mogly miee w swietle przedstawionej korelacji wymiar szerszy niz pierwotnie zakladano. Taka interpretacja
pozwala tez na wytlumaczenie domieszki piasku kwarcowego w opisywanych skalach (por. tez J. Slosarz, H. Zakowa, 1975)jako efektu uruchomienia hode! materialu
terygenicznego w po/udniowym obramowaniu basenu sedymentacyjnego wskutek
obnizenia regionalnej podstawy erozji.
Porownanie skladu materialu szkieletowego w kalcyrudytach z obu omawianych obszarow prowadzi do wniosku 0 odmiennym charakterze budowli organicznych stanowi~cych zrodlo detrytusu. W rejonie Kluczy byly to przypuszczalnie
niZejplywowe kopce mulowe (mud mounds) 0 przewadze masywnych szkieletow
stromatoporoidow i Rugosa. W trakcie opisywanego pulsu regresji zostaly one
wprowadzone w zasi~g strefy falowania, a nawet erozji powierzchniowej. Blizej
brzegu zbiornika rozwin~1 si~ natomiast kompleks biostromalny, w ktorym glown~ rol~ graly gal~zkowe szkielety Tabulata i amfipor. Wymienione elementy paleogeograficzne zostaly szerzej scharakteryzowane w pracy M. Narkiewicza i G. Rackiego (1985).
DRUG! ETAP TRANSGRESYWNY

Z wyroznionych w niniejszym artykule etapow sedymentacji ten jest najslabiej
rozpoznany, a luki w dokumentacji s~ szczegolnie duZe w przypadku profilu d~bnic
kiego. Niemniej jednak nawrot basenowej , marglisto-wapiennej sedymentacji na
przelomie franu i famenu jest na calym badanym obszarze faktem niew~tpliwyrn.
Z powodu niedokladnosci datowan konodontowych zmian~ t~ mozna umiejscowie niezbyt precyzyjnie w zakresie calej doby gigas (fig. 3). W otworze BK-70 kolo
Kluczy, w probce pobranej okolo 3 m poniZej stropu ogniwa kalcyrudytow, znaleziono konodonty wskazuj~ce na dolny lub gorny podpoziom gigas (M. Narkiewicz,
19780, tab. 3). Sugeruje to mOiliwy przedzial czasowy, w ktorym zostal zapocz~tko
wany drugi cykl sedymentacji g6rnodewonskiej.
Jedyna informacja na temat tempa transgresji dotyczy r6wniez rejonu Kluczy.
W profilu BK-70 wyst~puje ostra granica mi~dzy regresywnym ogniwem kalcyrudy tow a ogniwem wapieni laminowanych i kalcyrudyt6w, pocz~tkuj~cym jui
nowy cykl sedymentacyjny. Wynikaloby st~d raptowne pogl~bienie zbiornika sedymentacyjnego, w wyniku kt6rego pog~ieniu ulegly intensywnie wczesniej erodowane struktury organiczne. Jest charakterystyczne, ie szkielety organizmow hermatypowych nie zostaly stwierdzone w obr~bie omawianej cZ~Sci sekwencji nawet
wsrod materia/u redeponowanego ze stref plytszych. Dowodziloby to calkowitego
ustania rozwoju budowli organicznych po ich zatopieniu.
Cechami wspolnymi utwor6w reprezentuj~cych drugi etap transgresywny s~:
znaczny udzial domieszki ilastej , przewaga struktur mikrytowych przy niewielkim
udziale skladnik6w ziarnistych, pierwotnie ciemne barwy osadu, wreszcie stosunkowo niska frekwencja i niewielkie zr6inicowanie taksonomiczne szkielet6w organicznych. S~d~c z niepelnych analizowanych profIlow, istniej~ dwie zasadnicze
rMnice w wyksztalceniu odpowiadaj~cych sobie utwor6w z D~bnika i z rejonu
Olkusza - Zawiercia:
1. W rejonie D~bnika wyst~puj~ liczne autochtoniczne rarnienionogi, podczas
gdy kolo Kluczy nie stwierdzono zadnych szkieletow organizm6w bentonicznych
in situ (pomijaj~c nieliczne Inarticulata).
.
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2. 0 ile obszar polnocny (Klucze) charakteryzuje si~ bardzo regularnym ulawiceniem i cz~st~ laminacj~ osadow, 0 tyle ku poludniowi pojawiaj~ si~ struktury
faliste , a nawet gruzlowe.
Opisane zr6Znicowanie jest zgodne z wczesniej zarysowan~ polaryzacj~ facjaln~ .
W rejonie dystalnego, poloionego z dala od brzegu i zarazem gl~bszego basenu
szelfowego w obszarze po!nocnym panowaly warunki beztlenowe, wykluczaj~ce
rozwoj wszelkiej fauny bentonicznej (brak bioturbacji regularnie laminowanego
osadu). Podnos~ce si~ stopniowo ku poludniowi dno zbiornika wchodzilo w
zasi~g strefy dysaerobowej , a nawet po cz~sci aerobowej, CO umoiliwialo rozw6j
infauny bezszkieletowej i wyspecjalizowanej epifauny kalcyfikuj~cej . Wkladki
detrytyczne, stwierdzone do tej pory jedynie w rejonie Kluczy i to w starszej cz~sci
etapu, s~ przejawem krotkotrwalych epizodow wysokoenergetycmych, przypuszczalnie sztormow i/lub pr~d6w zawiesinowych, nios~cych material z plytszych cz;sci
zbiornika (M . Narkiewicz, 19780, str. 452-454).
W rejonie Kluczy, w srodkowej cz~sci doby triangularis, zachodzi stosunkowo
nagla zmiana charakteru sedymentacji, polegaj~ca na znacznym ograniczeniu
udzialu w~glanu wapnia na rzecz bogatej w bituminy substancji ilastej ; jest to
zjawisko typowe dla pogranicza franu i famenu nie tylko w Polsce (np. black-shale
event - W. Engel i in., 1983). Nast~puje przy tym dalsze zuboienie zespolu fauny,
ktory w lupkach ilastych ogranicza si~ do pojedynczych Inarticulata , mal:i.oraczkow i konodontow. Zaskakuj~cy jest przy tym plytkowodny charakter konodontow
poziomu triangularis (M. Narkiewicz, str. 450), w dodatku niezale:i.ny od zmieniaj~cego si~ tla litologicznego. R. Dreesen i 1. Thorez (1980) notuj~ podobn~ "anomali~ ikriodusow~" w poziomie triangularis Ardenow. M. Narkiewicz (1978a)
l~czy! wymienione zmiany z jak~s przyczyn~ globaln~, ktora spowodowala jedno
z najwi~kszych znanych masowych wymieran na przelomie franu i famenu (DJ.
McLaren, 1982). W rejonie d~bnickim przejawilo si~ one m.in. w wyraznym kryzysie
ramienionogow (A. Balinski, 1979 i inf. ustna) . Wsrod wielu mOiliwych wyjasnien
tego zaburzenia ekosystemu globalnego wymienia si~ tak r6Zne zdarzenia, jak
upadek wielkiego meteorytu (D.l. McLaren, 1982) i nagle ochlodzenie klimatu
(P. Copper, 1977).
DRUG! ETAP REGRESYWNY

Utwory reprezentuj~ce najmlodszy etap koncz~cy sedymentacj~ dewonsk~
zaliczono do jednostki wapieni mikrytowych i ziarnistych w rejonie D~bnika Oraz
do zespolu wapieni gruzlowo-detrxtycznych i zespolu czarnych lupkow i wapieni
mi~dzy Olkuszem a Zawierciem. Swiadectwem regresji jest malej~cy na korzysc
w~glanow udzial domieszki ilastej, pol~czony ze wzrostem frekwencji organizmow
bentonicznych in situ (D~bnik) i redeponowanych (Olkusz - Zawiercie) oraz pOjawienie si~ na polnocy poziomow erozji srodformacyjnej. W obu profilach przejscie
facjalne w pionie jest stopniowe i wyst~puje w poziomie crepida (fig. 3). Gradacj~
t~ moina oszacowac w kategoriach biostratygraficznych w otworze RR-34 kolo
Zawiercia (M. Narkiewicz, 1978a, fig. 3). Niewielkie, kilkumetrowe mi~zszosci
podpoziomow konodontowych od gornego crepida po gorny rhomboidea wskazuj~
tu na powoln~ wci~i sedymentacj~ ilasto-wapienn~, przechod~c~ ku gorze w
szybs~ akumulacj~ materialu w~glanowego , w tym ziarnistego (wi~ksze grubosci
mlodszych poziomow famenu).
Zmiennosc litologiczn~ w obr~bie opisywanego etapu sedymentacji mOina wytlumaczyc dwoma czynnikami: odziedziczonym po wczeSniejszych etapach ogolnym splycaniem si~ basenu z polnocy ku poludniowi oraz powoln~ regresj~ . W re-
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jonie D~bnika stopniowe splycanie zapisalo si~ w sekwencji przejsciem od nizejplywowych, ciemnych mulow wapienno-i1astych z nieliczn~ na ogO! faun~, poprzez
biomikryty z onkoidami i obfitym, urozmaiconym zespolem bentonicznym ramienionogow, szkarlupni , mszywiol6w i soienopor, ai: po przemytc, czyste piaski
wapienne ze stromatoporoidami oraz laminity kryptoalgowe i rnikryty fenestralne.
Te ostatnie utwory rejestruj~ maksymalne splycenie w . calym gornym dewonie,
reprezentuj~ bowiem przypuszczalnie srodowiska mi~dzyp!ywowe typu rowni
glonowych.
Wzajemne relacje przestrzenne poszczegolnych typow facjalnych w stropowym
ogniwie profilu d~bnickiego s~ obecnie trudne do odtworzenia. Dost~pne swiadectwa
litologiczne wskazywalyby, iZ powoli rozwijaj~ca si~ regresja warunkowala rozwoj
i progradacj~ platformy w~glanowej. Jej obrzezenie i zarazem oslon~ od strony
basenu szelfowego mogly stanowie piaszczyste plycizny i stromatoporoid owe rafy
kwkowe (palch reefs) , twor~ce l~cznie rodzaj bariery (M. Narkiewicz, G. Racki,
1985). Ku polnocy platforma w~glanowa przechodzila w facje basenowe 0 marglisto-mikrytowej sedymentacji autochtonicznej, przerywanej epizodami erozji srodformacyjnej i redepozycji. Dostawy materialu detrytycznego Oraz intensywnose
erozji srodformacyj nej rosn~ wyraznie w miar~ zbliZania si~ do sklonu platformy.
Wskazuje na to wzrost w profilu udzialu warstw detrytycznych od II (kolo Zawiercia) do 42% (blizej Olkusza) w niZszej cZ~Sci zespolu wapieni gruzlowo-detrytycznych, i odpowiednio, od 36 do 70% w stropowych jego partiach (M . Narkiewicz,
1978a, str. 430 i 452). Ponadto obserwuje si~, przynajmniej w nizszej cz,sci tych
utwor6w, znamienn~ po1aryzacj~ w obr~bie lawic autochtonicznych. Dalej na
polnoc reprezentuj~ .one stref~ anaerobow~ lub, cO najwyzej , dysaerobow~, natomiast w kierunku poludniowym (profil BK-90 kolo Kluczy) przechod~ w biofacj~ aerobow~ - jasne mikryty z licznym detrytusem szkieletowym (op. cil .,
str. 452).
Rosn~ca ku g6rze profilu zawartose materialu detrytycznego oraz wzrost
udzialu kalcyrudytow polimiktycznych (op. cil. str. 433) wskazuj~ na nasilanie si~ ,
w miar, regresji, wplywu epizodow wysokoenergetycznych 0 genezie sztormowej.
Niemniej jednak znaczny udzial (30% i wi~cej) autochtonicznych wkladek pelagicznych przemawia za utrzymaniem si~ zasadniczo basenowego typu sedymentacji
w rejonie Olkusza i Zawiercia aZ po najmlodsz~ cz~se farnenu . Podobny typ facjalny
panuje u schylku poznego dewonu, w czasie sedymentacji zespolu czarnych lupkow
i wapieni. Swiadectwem nasilenia tendencji regresywnych jest tu znaczna domieszka
kwarcu detrytycznego i sieczki roslinnej . Wybitnie red ukcyjne srodowisko tworzenia sil' przelawicen autochtonicznych wskazuje na biofacj, anaerobow~ , ktora
mogla si~ rozwin~e na skutek dalszego ograniczenia cyrkuJacji w basenie podczas
schylkowej fazy regresji.
Stopniowe splycenie doprowadzilo ostatecznie do wynurzenia co najmniej
polnocnej cz~ci opisywanego obszaru. Mi~dzy dewonem a karbonem wyst~puje
tam luka sedymentacyjna, obejmuj~ca srodkowy - gamy podpoziom costa/us
do turnejskiego poziomu crenu/ala. Strop dewonu ma charakter erozyjny i towarzysz~ mu swiadectwa ekspozycji powierzchniowej (Z. Belka, 1985).
WNIOSKI
1. Analiza facjalna w~glan6w gornodewonskich rni,dzy Zawierciem a D~bni
kiem potwierdza wczesniejs~ hipotez~ 0 ogolnym splycaniu si~ srodowisk sedymentacji ku poludniowemu zamkni~ciu zbiornika szelfowego w pOludniowej Polsce.
2. Zmiany sedymentologicznych i biofacjalnych cech osadow w miar~ zbliZania
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Fig. 4. Interpretacja rozwoju biofacji i paleobatymetrii szelfu pOmodewonskiego mi~dzy D~bnikiem
a Zawierciem
Interpretation of the biofacies and paleobathymetry development on the Late Devonian shelf between
D~bnik

and Zawiercie

Biofacjc: bez szrafury - aerobowa, kropkowanie - dysaerobowa, czarny - anacrobowa, linie - zmienne natle-

menic; zauwaz niewielkie roi:nice mi~dzy wiekiem opisywanych zdarzeii transgresywnych a transgresji zaznaczajl\cych
globalne cykle Ile i lId wedlug l.G. Johnsona i in. (1985); w przypadku cyklu IId maZe to bye spowodowane niedokladnosci~ datowania (fig. 3)
Biofacies: blank - aerobic, stippled - disaerobic, solid black - anaerobic, horizontal Jines - iotermittentlyanoxic;
notice slight discrepancies between the transgressive events described in this paper and the basal transgressions
of the global cycles lIe and lId of J.O. Johnson et aJ. (1985); in the case of the lId eyde this may be caused by
an inaccuracy of the present dating (Fig. 3)

si~

ku brzegowi zbiornika mom a wytlumaczy6 stopniowym wzrostem energii
coraz plytszych w6d oraz lepszym ich natlenieniem, tj. przejsciem od strefy anaerobowej do aerobowej (wedlug modelu C.W. Byersa, 1977).
3. Pionow,! zmiennosc facjaln,! (fig. 3) warunkuj'l eztery kolejne etapy wzgl~d
nego pogl~bienia i splycenia zbiornika p6znodewOIlskiego, kt6re moina uj,!6
w dwa asymetryczne cykJe (fig. 4) rozwini~te w spos6b typowy dla szelf6w w~gla
nowych (shallowing-upward sequences - J. L. Wilson, 1975).
4. Oba epizody transgresywne zostaly zapocz'!tkowane we franie, we wczesniejszych cZ~Sciach d6b asymmetricus i gigas. Podwyiszenie poziomu morza nast~po-

Korelacja i rozwoj sedymentacji g6rnego dewonu
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walo prawdopodobnie szybko w czasie geologicznym, choe nie mialo raczeJ zwlaszcza w pierwszym przypadku - charakteru katastroficznego.
5. Tendencje regresywne rozwijaly si~ wolniej, obejmuj,!c przewaiaj,!cq cz~S6
p6inego dewonu. Powolne splycanie si~ zbiornika moglo bye spowodowane stopniowym przyrostem osad6w w warunkach stabilnego bezwzgl~dnego poziomu morza.
W przypadku obu cykli stwierdzono kaidorazowo znaczniejsze przyspieszenie
tempa regresji, odpowiednio we wczesniejszej cz~sci doby gigas i w dobie crepida
(srodkowa cz~se?).
6. W trakcie regresji nast~powala stopniowa progradacja ku p61nocy przybrzeznej platformy w~glanowej (M. Narkiewicz, G. Racki , 1985).
7. Por6wnanie opisanych zrnian batymetrii z krzywq zmian eustatycznych,
opracowanq ostatnio przez J.G. Johnsona i in. (1985), wskazuje, ii zdarzenia transgresywne mogly miee przyczyny globalne, natomiast .regresywne mialy raczej
charakter lokalny.
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CORRELATION AND SEDIMENTARY DEVELOPMENT OF THE UPPER DEVONIAN
BETWEEN DF;BNIK AND ZAWIEROE IN SOUTHERN POLAND
Su mma ry
Earlier stratigraphic analyses eM. N arkiewicz, 1978a; M. Narkiewicz, G. Racki, 1984) made it
possible to correlate the Upper Devonian shelf carbonates across the transect perpendicular to the presumed southern margin of the epicontinental basin in southern Po land (Fig.. I). Only two Frasnian
lithostratigraphic units correlate directly between the two analysed regions: the Nodular Limesto ne
and the Calcirudites (Fig . 2) . Other units have more a local extension reflecting lateral facies variability .
Presenl study confirms the earlier hypothesis assuming a general shallowing of sedimentary environments to the south. Shoreward cha nges in litho· and biofacies may be explained in terms of a gradual
increase in energy in progressively shallower environment, and parallel increase in oxygen content,
i.c. cha nge from anaerobic to aerobic conditions (according to the model by C . W. Byers, 1977).
Vertical facies sequence consists of two major shallowing· upward cycles (Figs 3-4). T hey start
with relatively rapid transgressions in the Lower asymmetricus Zone and the Lower (Upper?) gigas
Zone, respectively. Regressive trends were developing in much lower rates and may have been can·
trolled by a gradual basin infilling under conditions of a relative still stand of the sea Icv~ l.. In both
cycles, however, slow regressions were interrupted by the rapid regressive pulses in the Lower gigas
Zone and in the (Middle?) crepida Zone, respectively .
D uring regressions the attached carbonate platforms were prograding northwards Over basinal
marly facies (see M . Narkiewicz. G . Racki, 1985) . In the Frasnian times the platform was pr obably
represented by a coral·stromat oporoid biostromal co mplex, while in the Fa mennian a shoal·rimmcd
structure developed, with sandy bariers and stromatopOroid patch reefs protecting broad peritidal
facies belt.
Translaled by M . Narkiewicz

