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Kielce-Łagów)

Ryszard MICHNIAK, Irena OLKOWICZ-P APROCKA

o odkryciu utworów starszego paleozoiku
we wschodniej

części

synklinorium

kielecko-łagowskiego
WSTĘP

W 1968 r. w o.two.rze U-I, o.dwierconym w pobliżu wsi Ublinek, po.ło.
żonej we wscho.dnim krańcu synklino.rium kielecko.-łagowski,ego, w zasięgu występowania utworów węglanowych dewonu ,odkryte zostały
bezpo.średnio. Po.d ez,w.artorzędem nie znane w tym regionie utwo.ry terygemczne - ilasto-piaskowcowe (L Olkowiez-Paproc~a, 1972).
K wes·tię sprecyz'Owania wieku no.wO' odkrytych utworów sk.omplikował f:akt, że nie znale:ziono.w nich ż,adnych śladów o.rganicznych. Wszystkiewykonane 'wówcz.as w tym zakresie badania przynio.sły wynik negatywny. Wobec braku do.kumentacji paleo.ntolo.gicznej, kierując się pewnym po.dobieństwem litologicznym odwierconych skał do odsł,aniających
się niedalelko na S utworów kambru do.lnego.antylklinorium 'chędńsko.
-klimo.ntowskiego. o.r,az budową geologiczną regionu zaHcz:Oirlo 'Wstępnie
i warunkowo 'Odkryte u.twory do. kambru do.lnego. Według istnieją'cych
do.tychczas danych do.tyczących budowy geolo.gicznej .omawianegO' re...
gio.nu, dewońskie utwo.ry w tej części synklinorium kieleeko.-lagows!kiego.
'winny po.dścielać o.sady dolnego i środko.wego kambru, budujące antyklinorium chęcińsko~klimo.ntowski'e. Utw'Ory oko.lic Ublinka mogłyby zatem tworzyć Po.drzędne wydźwignięcie, maskow,ane czwartorzędo.wą
pokrywą.
Ponieważ ta ko.ncepcja stratygraficzna miała ,charakter wstępny, wyjaśnienie jej było nadal przedmio.tem \badań auto.rów. Zakres badań
Po.szerzony został Q analizę utworów uzyskanych w 1971 r. z otwo.ru
U-X, o.dwierconego 800 m na SE od otwo.ru U-I (fig. 1). W otworze U-X
napo.tkano. także osady dro.bno.klastyczne, jednakże różniąice się makroskopowo zarówno. od występujących w o.two.rze U-I, jak i od osad§w kambryjskich z antyklino.rium chęcińsko.-klimonto.wskiego.
.
Wyniki tieg.o. ,etapu badań petrografkmych i paleontolo.gicznych wno.szą istotne stwierdzenia. Są też one tematem niniejszego. artykułu. Budowa
g.eo.logiczna wscho.dniej ezęści synklinorium kielecko-łagowskiegow świeKwartalnik Geologiczny, t. 20, nr 2, 1976 r.
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t~e nowych ?dkry'ć będzie natomiast przedstawiona w innym opr,acowalIliu,

tj. po z,akonczenlu planowanych wier·ceń Zakładu Złóż Surowców Skal-

nych IG.
P'anom. T" J~nkaus:~a~owi ~ Lit.e·wskiego ,Naukowo-Badaw.cz'ego Instytu~u. w WIlnH:. 1 W. KUJanoiWl z Instytutu Nauk Geologkznych Ukraiń
s~}eJ Akademn Nauk ,a:utorzy składają gorące podziękowania za ,oznaczenIe bogatego zespołu ;mikrosz'Czątków organicznych.
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Fig. 1. Odkryta mapa geologiczna wschodniej części Gór Świętokrzyskich (wg I. 01ko,wicz-Paprockiej z uwzględnieniem materiałów J. Samsonowicza, W. D. Dowgiałło
iR. lJis'ika)
Solid geological map of the eastel'n part of the Góry Świętokrzyskie (aecording to
1. Olkowicz-Paprocka and on the bas,is of materials of J. S amsonowicz , W. D. DowgiaUd, and R. Lisiik)
1 - kambr dOlny,środkowy, górny; 2 - kambr śrOdkowy, ordowik (trema dok) i sylur: łupki
ilaste, mułowce, piaskowce, kwarcyty, mułoWce i piaskowce tUfogeniczne; 3 - ordowik i sylur:
piaskowce, szarogłazy, łupki graptolitowe, lokalnie wapienie; 4 - dewon dolny: piaskowce
i mułowce; 5 - dewon śrOdkowy: dolomity; 6 - dewon środkowy: wapienie; 7 - dewon
górny: wapienie, wapienie margliste; 8 - dewon górny: wapienie, margle, łupki margliste;
9 - trzeciorzęd: v,'apienie litotamniowe z wkładkami żwirów i piasków; 10 - dyslokacje
stwierdzone i prawdopodobne; 11 - otwory wiertnicze
1 Lower, Middle, Upper Cambrian; 2 - Middle Cambrian, Ordovicfan (Tremadocian), 81lurian: clayey shales, siltstones, sandstones, quartzites, siltstones and tUffogenic sandstones;
3 - Ordovician and Silurian: sandstones, greywackes, graptolite shales, locally calcareous;
4 - Lower Devonian: sandstones and siltstones; 5 - Mjddle Devonian: dolomites; 6 - Middle
Devonian: lime~tones; 7 - Upper Devonian: limestones, marły limestones; 8 - Upper Devonian:
limestones, . marlS, marly shałes; 9 - Tertiary: Lithothamnia limestones with intercalations 0'1:
gravels and sands; 10 - dislocations - ascertained and probabIe; 11 - boreholes
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CHARAKTERYSTYKA LITOLOGICZNO-PEiTROGRAFICZNA
OSA,DÓW Z OTWORÓW U-I i U-X
Otwory U-I i U-X wiercone były do głęb. 100 m. PrDfile tych Dtworów
ilustruje fig. 2.
W Dtworze U-I pDd pokrywą (10 m) utworów czwartorzędDwych, na
głęhol{jOści Dd 10,0 do 18,5 m występuje druzgot ciemnoszarych, silnie
sprasowanych łupków Hastych o metalicznym połysku, łatwo. rozpadający
się na nieregularne !okruchy. Wśród nich występują bezładnie dość dobrze
Dbtoczone okruchy innych skał 'Osadowych o. wielkości Po.czątkowo. od
poniżej 2 dO' 2 cm, głębiej od 5 d'O pDwyżej '5 'cm~ PDdwzględem petrograficznym są to:
a. Kwarcyty drobnoziarniste, zlewne i praktyeznie mDnomineralne,
z dosko.nale zarysowIanymi obwódkami regene'Tacyjrnymi na zi,arnach
kwarcu. Nielicznym i1ościowo uzupełnieniem kwarcu są blaszki świeżego
muskowitu i pojedyncze ziarenka cyrkDnu. K warcy,ty jeszrC'ze na pierwDtnym złożu uległy tektDnieznemu strzaskaniu, a wszystkie powstałe spę
kania 'wypełrnił szczelnie grubokrystalkzny ikia1cyt.
b. MułDwce kwarcytowe masywne, z liczną substancją ilastą, pełnią
cą rolę spoiwa. Na materiał aleurytowy skł,ada się głównie kwarc, pDdrzędnie agregalty glaukonitu, skupienia uwodnionych 'związków żelaza,
blaszki muskowitu 'or,az minerały frakcji ciężkiej. Substancja ilasta cechami optycznymi upDdabnia się dO' illitu. Żyłki grubDkrystalicznegD kalcytu, pDdobnie jak i jego iZDIDwane gniazda, są składnikami powstałymi
na pierwotnym ZłDŻU.
c. Skały pośrednie pomiędzy zlewnymi kwarcytami a mułowcami
kwarcowymi z ilastym spoiwem.
d. Dolomity i wapienile. ciemnoszare, przekrystalizowane. Są to jednak pDj1edyncze egzemplarze.
Łupki ilastle buduje wysokiodwójłomrna subst,ancja iLasta typu ilUtowego. Mikrosko.pDWY pelit kwarcDwy towarzyszy jej tylko w minimalnych ilościach.
P.od tą serią, na głęb. 18,5-21,0 m, leżą łupki ilaste zielonDsrebrzyste
z pDłyskującymi mikrolustrami tektonic.znymi. ZbudDwane są 'One z submikroskopDwych łuseczek hydrołyszczyków o bezładnym rDzmieszczeniu
przestrzennym, objawiającym się niejednoczesnym wygaszaniem i 1'OZj,a'śnianiem światła spol,aryzO'wanegD. W niewielkich ilościach, ale więk
szych niż w ciemnoszarych łupkach Hastych, substancji ilastej itowarzyszy
mikroskopowy pelit kwarco.wy. Innych składnri:ków w skale rnie stwierdZO:llD.
Selrdę niżej leżącą (głęb. 21,0-100,0 m) stanowa. ciemnoszary dTuzgot
łupków ilastych i mułowcÓ'w kwarcowyc;:h prz,emieszanY'ch z pojedynczymi
lub grupDwo nagromadzonymi wkłada;mi jasnych kwarcytów. Większe ich
skupienia stwierdzonO' w interwałach: 21,0-25,4 m; 28,0-32,5 m; 35,337,1 m oraz 58,5-59,3 m. Niejedrnokrotnie kwarcyty te spojone są materiałem ilasto-mułow,cowYim i tworzą zlepy brekcjowe~tabl. I, fig. 3).
Kwarcy,ty spotykane na innych głębokDściach noszą cechywt6rnie przemieSZCz,Dnych, 'Oderwanych bloków.
W dDlnej części profilu, na odcinku 86,0-87,5 m oraz 92,5-94,0 m
'występują przerosty muł'DwcÓW.
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Fig. 2. Profile geologiczne otworów
wiertnkzych U-I i U-X
Columnar sections of boreholes U-I
and U-X

1 - nadkład; 2 - druzgot łupków ilastych z odłamkami kwarcytów i mułow
ców kwarcytowych, sporadycznie skał
węglanowych; 3 druzgot łupków ila8tych; 4 - kVł'arcyty i piaskowce kwarcytowe; 5 - muł,~wce kwarcowe; 6 mułowce tufogeniczne; 7 wkładki tufogenicznych łupków ilastych; 8 - piaskowce tufogeniczne; 9 - próbka ana~
lizowana na akritarchy z pozytywnym
wynikiem; 10 - próbka analizowana na
akritarchy z negatywnym wynikiem
1 - overburden; 2
rubble of clayey
shales with fragments of quartzites and
quartzite siltstones, sporadically fragments of carbonate rocks; 3 - rubble
of clayey shales; 4 - quartzites and
quartzite sandstones; 5 - quartz siltstones; 6 - tuffogenic siltstones; 7 - intercalations of tuffogenic clayey shales;
8
tuffogenic sandstones; 9 - rock
sample in which Acritarcha were found;
10 - rock sample in which no Acritarcha Vł'ere found
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Łupki ilaste pod względem petrograficznym me odbiegają od łupków
ilastych z odcinka 10,0-18,5 m. Nieliczny ilościowo submikroskopowy pelit kwarcowy rozmieszczony jest równomiernie w całej masie ilastej, przypominającej substancję illitową. Dakładniejsza jej mikroskopowa identyfikacja utrudniona jest przemieszaniem z uwodnionymi 'związka:mi że1aza.
Szczeliny i spękania w łupkach wypełnia wtórny, grubokrystaliczny kalC)l1t, a podrzędnie też przekrystalizowana krzemionka.
Krwarcyty są skałami monominer,alnymi (tabl. II, fig. 5), czysto kwarcowymi, pozbawionYimi spoiwa właściwego. W mrnimalnych i10ściach stwierdzono w nich powyginane blaszki muskowitu i pojedyncze ziarna cyrkonu. Wielkość uzia;rnienia kwar.cytbw zmienia się w poszczególnych wkład
kach od 0,10 do 0,16 mm, ale w obrębie jednej ławicy jest jednak stała.
Pozazębiane z sohą ziarna czystego kwarcu nie wykazują obwbdek regeneracyjnych, chociaż ich ,częściowa rekrystalizacja jest 'Oczywista. W wielu
szlifach mikroskopowych, jakkolwiek nie jest to regułą, stwierdza się
smużyste partie o strukturze mylonitowej.
Mułowce reprezentują osad o ba.rdzo złej selek'cji granulometrycznej .
Obok pelitu kw,arcowego i ziarn o wielkości <0,1 mm stwierdzono niejednokro,tnie ziarna ,o średnicy 0,5 mm i większej. Materiał aleuryto:wy
wypełnia skałę w 70% (:średnio) , 30%
przypada na spoiwo, które w jednych ławicach j,est ,czysto ilaste, w innych ma charakter masy wypełnia,jącej (matrix). Podstalwowym składnikiem skały j'est kwarc (tabl. II,
fig. 6) występujący w ziarnach słabo obtoezonych mechanicznie, z ezę
stymi nar,ostami rekrystalizacyjnymi. Ziarna nadwietrzałego skalenia potasowego, podobnie jak i drobnO' ro.ztarte blaszki muskowitu spotyka się
w minimalnych ilościach. Częstsze są minerały dężkie, szczególnie cyrkon
i turmaliJn. Wszystkie spękan:iawypełniH wtórny kalcyt.
Cała opisa:nawyżej seria w otworze U-I jest silnie naruszona i zaangażowana tektonkznie, eo szczególnie wyraźnie 'zaznacza się 'w partiach
łupkowych przepełniOlllych mikr.olustrami tektonicznymi. Kąty upadu wynoszą 40-85°, przy czym 'w serii zielonosrehrzystych łupków ilastych
mieszczą się IW granka,ch 55-60° (głęb. 18,5-21,0 m), a 'w ciem.nosz,arych
łupkach ilastych dochodzą do 85° (głęb. 21,0-100,0 m).
W otwor:ze U-X pod utworami 'CZlwartor:zędu, na głęb. 10,0-26,2 m
wysrtępująmułowce eiemnoszare, masywne) chO'ciaż silnie strzaskane. Na
głębokościach 15,4-16,0 :m i 24,6-25,3 m są one przeławicone łupkami
ilastymi barwy oliwkowej, również z wyr,aźnymi śladami działalności tektonicznej. Mulowce w nie.których partia'ch odznaczają się subtelną laminacją lub zaw.artośdą licznego detrytusu ciemnej sikały ilastej. Spękania
w mułowcach wypełnia częs1to biały kalcyt wtórny.
Pod mikroskopem skały mułoweowe 'Okazały się diagenetycznie zmienionymi sedymentami tufogenicznymi (tabl.
fig. 7, 8). W m.ało rbżnicu
jącym się obrazie ,mikroskopowym dostrzeg,a się pojedyncze ziarna czystego kwarcu o. spokojnym sposlObie wygaszania światła spol.aryzowanego.
\iViększaść z nkh jes1t ostrokanciasta, często z korozyjnymi wżer,ami, chodaż spotyka się też ziarna idealnie owalne. Z'iarnom kwarcowym towarzyszą w niem,ałym procencie mikrofragmenty skał ilastych, ilasto-mułow
cowych i mułO'woowych o.raz t,abliczko:w,ate lub kostkowe pseudomorfozy
kaolin,itawe po, skaleniach. Niemały udział w budowie skiałymają agregaty rdzawego węglanu (syderytu), produkty rozkładu biotytu i produkty
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rozkładu

prawdopodobnie szkliwa wulkanicznego. W wielu miejscach
stwi,erdza się wtórną sylif'tk:acjęw postaci n'ieregul'Chl'il1Y1ch wysitąpień skryt.okrystalicznej krz 8lmionki. Obserwow,ana makr.osk.opowo laminacj.a znajduje potwierdzenie IW smużystym 'występowaniu domieszek substancji
ilastych.
Wkładki ilaste pod mikros'kopem ujawniają również obecność materiału pirogeniczneg.o. Dominujący składnik sk,ały - substancja ilasta - sprawia wrażenie produktu wtórnego, powstałeg.o z rozkładu popiołuwulka
nieznego. Jest ona subt,elnie prz,emies:zana z dużą i10śdą nieprzezroczystych 'mikroskupień żelazisty,ch 'Oraz drobnych ag,r'egatów rdzawych węgla
nów. W masie tej stwierdza się drobne ziarenka kwa;r'cu, zazwyczaj
wchodzącego w chemkzne reakcje z 'Otoczeniem.
P.od .opisaną wyżej serią skalną z cechami niezg.odności tektonkznej
leży na głęb. 26,2-34,5 m druzgot sprasD'wanych łupków ilastych harvvy
ciemnoS'zarej,miejsca'mi prawie czarnej. Osad skł,ada się z meregularnych
okruchów, zwykle z połyskującymi powierzchniami mikroluster tektonicznych.
W mik~oskopie skała ta pJ':z,edsltawia ilasty sedyment ze zmienną, niekiedy dużą domi'eszką materiałualeuryt.ow,eg.o, głównie kwarcowego. Obraz
mikr.oskopowy tych łupków, j.akk.olwiek odbiega nieco od o'hr,azumikroskopowego. druzgotu łupków ilastych z 'Otworu U-I {głęb. 21,0-100,0 m),
stanowi jednak 'ten sa:m typ petr'Ografie2my osadu. Niż'ej, na głęb. 34,5-·
100,0 m występuje stromo z,apaclająea seria m'Ocno strzaskanych, szarych
skał mułoweowy,ch 'Z wkł.adkami jaśniejszych skał pias'kowoowyeh (tlaibl. I,
fig. 4). Jedne i drugie są diagenetycznie zmieni.onymi skałami tufo,genkznymi. Wy,raźnewkładki piask.owców tufit'Owych odnotowano na głęb.
37 im i 47-56 m, gdzie silnie zaznaczone pr'Ooesy ka'Olinityzacji wywołują
jasną, prawie białą barwę skały, oraz na głęb. 89-100 m, gdzie piaskowce
obfitują w ciemn.oszare pTzemazy ilaste, zaz.wyczaj niezgodne z obecnym
uw,arstwieniem skały. Cała seria odznacza się złą selek,cją granulometrJiczną materiału, szczeg.ólnie 'widoczną w piask.owoaeh, w których nierzadko
Wy1StępUją pojedyń'cze zia,rna kwarcu, dochodzące do 2 mm ŚTednłcy.
Składy mineralne mułO'woów i piaskowców nie 'Odbiegają .od silebie. Bardzo char,akterystycz:nym ich składnikiem są ezys1te, pirogeniczne kwarce,
często z kor.ozyjnymi wże1rkami (tab1. III, fig. 9, 10). Zi,arna .obtoczone,
które można by uznać za terygeniczne,' znajdujące się na wtórnym złożu,
spotyka się dużo rz,adziej.Kwareowi towarzys:zą niewy,raźn1e okonturowane otoczaki skał ilastych, dr'Obnokwarc01wych i ilasto-mułoweowych,
pseudomorfozy kaolinitowe po skaleniach oraz rozłożone duże biotyty.
Wmasiecementują.cej dostrzega się smugi lub skupienia skryt.okrystalicznej krzemionki, skupienia minerałów ilastJich, mogących być produkt,ami rozkładu szkliwa wulkaniczneg'O, ziel'Onawe skupienia prawd'Op'Odobnie seladonitu, bezbarwny chlo.ryt magnezo.wy 'Oraz duże ilości węglanów.
Ich rdzawa harwa .oraz !bardzo duży relief w stosunku do balsamu kanadyjskieg.o sugeruj'e, że jest t.o syderyt. W niektórych partiach piaskovveów stwierdza się pOlIl;ado dostirzega1lne już makroskopowo infdl'traeje
i skupienia siarczków żelaza.
Scharakteryz.owane wyżej utwory z otworów wiertniczych U-I oraz
U-X wykazują duże zaburzenia tektoniczne, na co wskazuje silne sprasowanie i zlustrowanie osadów oraz duże kąty upadu.
l
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WYNIKI BAiDAŃ PALEONTOLOGICZNYCH I WNIOSKI
STRATYGRAFICZNE

W

ż,adnym Z

wydzielonych kompleksów s!ka lnyc h, z:arów:no w otworze
występowania makrofauny lub flory,
które mogłyby stanowić wskaźniki paleontologkzne dla podzi,ału stratygr.aficznego. Natomiast próbki poddane badaniom na obecność mikr'Oszczątków org1anicznych przym.iosły w jednym przypadku interiesujące wyniki. Mi:aiIl!owicd.e, T. JalIlkauskas s'twi'erdził, że ,zie,liQIIlioslrebrzyst.e łupki
ilaste z 'Otworu U-I, występujące na głęb. 18,5-21,0 m z,awierają bogaty
zespół akri ta,rchowy:
U -I, j,ak i U -X, nie stwierdzono

Priscogalea cortinula D e u n f f
Priscogalea furcata D re u n f f
Baltisphaeridium nalivkini (T i m.)
Baltisphaeridium aciferum (N a u m.)
Baltisphaeridium apectatissimum (N a u m.)
Baltisphaeridium longispinosum E i s.
Baltisphaeridium brevispinosum E i s.
Baltisphaeridium crassum (N a u m.)
Veryhachium minutum D o 'w n i e
Veryhachium ex gr. trispinosum (E i s.)
Veryhachium downiei St. et W i 11.
Veryhachium sp.
Lophosphaeridium sp.
Dictiotidium sp.
Lophodiacrodium sp.
Acanthodiacrodium convexum T i m.
Acanthodiacrodium quadricanthum T i m.
Acanthodiacrodium ex gr. selectum T im.
Acanthodiacrodium spinutisum T im.
Acanthodiacrodium polymorphum T i im.
Acanthodiacrodium hebetatum T i m.
Dasydiacrodium palmatilobum T i ,m.
Micrhystridium sp.
Cymatiosphaera sp.
Leiosphaeridia sp.
Formy nie oznaczone i inne

8%
2%
2'%
2%
2,5%
3%
0,5'%
2,5%
3%
0,5%

2°/0.
2,5%
2%
2'%
3%
2%
2,5%

1,5,0/d

2°/01

1,5 0/d

2%

1%
5%

2°/0,
10%
33'%

pozostałościach macer,acyjnych T. J,ankaus!kas odnotował
nie oznaczonych skolekodOltltów.
Oznaczony zespół a'krit.archowy w sposóh nie' budzący wątpliwości
określa przynależność stratygraficzną hadanych łupków do tremadoku.
Szczególnie typowe dla tremadoku są koLczaste formy Priscogalea.
J. Deunff (1961) opisał je z 'Obszaru Sahary. Są 'One irównież pospolite
w tJ.'iemadoku europejskiej .części ZSRR i opisyw,ane były prze'Z N. Umnową i E. K. Vandelrflit pod już nie używanym mianelm Latioporata i Uniporata N a u m. W Górach Świętokrzyskich Priscogalea opisane były
przez H. Górkę (1969) z tremadockkh .chalcedonitów okolic Wysoc.ze!k.
Analogkzne wyniki, potwie;rdzają'ce badania T. Jankausi}{;asa, otrzymał
również W. Kirjanow.
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Próbki poddane dwukr'Otnym badaniom mikropale'Onto1ogicznym z serii
występują.cych pod i nad zie1onosrehrzystymi łupkami w otworze U-I
okaiZ1ały się pł'Onne, bowiem oprócz pojedynczych egzemplarzy Leiosphaeridia, nic nie mówiących o str,atygrafii skał, nie zawier,ały one sz,czątków

mikr'Of1orysty<cznych.
N a podstawie hadań paleontol'Ogicznych tylko serię łupków zielonosr,ebrzystych z otworu U-I z'aliczono. do tremadoku. Wnioski str1atygraficzne dotyczące pOiZ'ostałych serii skalnych 'Z 'Obydwu otworów przedstawiono na podstawie analizy litologiczno-petrograficznej. Wykorzystano
pr:zy tylm do. 'celów porównawczych prace dotyczące osadów starszego
paleozoiku Gór Ś'więtokrzyskich, głównie J. SamsoTIowiczla (l920, 1931),
H. 'Tom,czyka (1954) i R. Michniaka (1969).
Analiza petr'Ograficzna Sikał z 'Obydwu 'Otworów dowodzi ich dużej
odrębności. Podobieństwo petrografkzne, pozwalające na kore1ację, istnieje jedynie między 'Ciemnoszarą serią ilasto-mułow'Cową występującą
w otworze U-I na głęb. 10,0-18,5 m 'Oraz 21,0-100,0 m i serią stwierdzoną w otworze U -x na głęb. 26,2-34,5 m. Biorąc pod uwagę znaczne
przestrzenne zniekształcenie tektoniczne warstw oraz :możliwość w,zajemnych nasunięć, takie wycinkowe korelacje litologiczne są uzasadnione. 'Omawianą wyżej seTię i1asto-'ffiuł'OlwoO'wą z otworu U-I i U-X mlOŻIlla
również kJorelować wiekowo i zaliczyć do środkowej ezęśd kambru środ
kowego. Przemawia za tym szereg anailogkznych 'Cech petrograficznych
w porównaniu z utworami środkowok,ambryjskimi Gór Pieprzowych pod
Sando,mierz,em. Do:wodemświadczącym o prawidłowości 'koncepcji co do
wieku oma'wianej s'erii jest brak akrit,arch, ponieważ, jak wiadomo,
płonne pod tym względem są wł,aśnie utwory środkowej części kambru
środkow'ego.

Jak:1{!olwiek między ,omawianą serią a udokumentowanym akritarchami tremadokiem j'est ką:tOlWla niezgod:ność, nie można jednak w sposób
zdecydowany wykluc:zyć dolnoorclowkkiego wieku ciemnoszarej ilasto-:mułowcowej serii. Tremadocki 'wiek zielooo:srebrzystych łupków rzuca
bowiem zupełnie nowe ś'wiatło na stratygrafię dolnopale'Ozokznych utworów wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Część badaczy uważa, że
ordowicki profil w pohliskim Międzygórzu rozpoczyna się glaukonitowymi piaskowcami tremadoku. Część twierdzi, że rozpoczyna się 'On tam
arenigiem, a trem,adok obecny jest wyłącznie w regionie łysogórskim,
gdzie tworzą g.o właśnie 'Ciemne łupki ilaste 'Z wkładkami wapieni. Na
wschodzie regionu kieleckiego łupki ilaste najniżs.zego ordow,iku dotychczas nie były zupełnie znane. Oznaczony w próbce z głęb. 18,5-21,0 m
(ot1wór U-I) zespół akritarchowy 'w sposób pewny 'wyznacza wiiek tremadocki, nie precyzuje jednak jegoczęśd, la tym samym nie wykluc.z:a
tremadockiego wieku skał podścielających. Jednakże w t.remadoku regionu łysogórskiego występują wkładki węglanowe. Dlaczego więc w regionie !kieleckim miały być one zastąpione wkładkami kw,arcytowym.i?
Jak już bowiem wspomniano, okruchy skał 'węglanowych występują spor,adyczni'e. Dliatego też przyjęcie ŚTodkowokambryjskiego wieku dla ciemnoszarej 'Serii ilasto-mułoweowej jrest hardziej prawdopodobne.
Obecność materiału piroklastycznego w pozostałych utworach, to jest
st:wierdzony<ch w otworze U-X na głęb. 10,0-26,2 m i 34,5-100,0 m,
wskazuje natomiast pośrednio na sylurski 'wiek osadu. Podobny materiał
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pirogeniczny znany jeslt w GÓlflach Święt'okrzyskkh z w,atrs,tw wydrys~Oiw
skich regionu łys'Dgórskiego. Ponieważ rw niedalekim Lipn1ku (lOk. 6 km
na E od otw. U-X) IQdsłaniają się wyższe warstwy irzepińskie, zał'Dżenie
sylurskiego wieku utworów odwierconych w 'Otworze U-X jest jak najbardziej do p~rzyjęcia. W powyższy~m świetle analizowane profile obydwu
otworów stają się integralną częśeią synkliny międzygórskiej, będącej
wschodnim przedłużeniem synklinorium kieled{io-łag'Drwskiego. Oś tej synkliny, jak wi,adom'O, pochylona jest na WNW i w tym też kierunku należy
oczekiwać nie tylko. pełniejszych profili, ale i ogn'iw stratyg:raficznych
:nie znanych z jej partii odsłaniającej się na powierzchni. Bliskie nat'D,miast :obu analizowanym profil'Dm sąsiedztwo poprzecznej dyslokacji, 'Ddcinają'cej sylIlkli:nę międzygórską od wypełnionego dewonem synklinorium kieleeko-łagowskteg:o, jest wys!tarczającym motywem wyj:aśniającym
wielkie tektoll1ikzne zniekształcenie 'Obu przedstawionych profili (fig. 1).
Zakład Nauk GeologicznYCh PAN
Warszawa, Al. Zwirki i Wigury 93
Zakład Złóż Surowców Skalnych
Instytutu Geologicznego
Warszawa, ul. Rakowiecka 4.
Nadesłano dnia 9 października 1975 r.
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P:blmap.u, MIIXHHK, IIpeHa OJIbKOBIIQ-IIAIIP0U:KA

OB OTKPbITMM OTJIO)KEHIIM HM)KHEI'O ITAJIE030H
B BOCTOqHOM qACTM KEJIEI1;:KO-JIAI'YBCKOI'O CMHKJIMHOPMH

Pe3IOMe

B

CKBa)l(ffilaX U-I H U-X (qmr.

1),

pacrrOJIO)l(eHHbIX Ha BOCTO'IROH OKpaHHe KeJIeIU<O-JIarYB-

CKoro CRRKJIlUiOPH5I B 30He 3aJIeraRH5I Kap60RaTHbIX OTJIO)l(eRHH Cpe,D;RerO .u,eBOHa, Rerrocpe,[(CTBeHHO rro,D; 'IeTBepTIf'IHbIMH

OTJIO)l(eHR5IMH npo6ypeHbI

-neC'IaHble OTJIO)l(eHR5I (qmr.

2).

HeH3BeCTHbIe B 3TOM

paHOIre rJIHImCTO-

B HHX Re 06HapY)l(eHO RH MaKp0cPaYHbI, HR MaKpOcPJIOPbI, KOTopbIe

MOr.TliI 6bI CJIY)l(HTb rraJIeOHTOJIOrH'IeCKHM nOKa3aTeJIeM ,D;JI5I CTpaTHrpacPH'IeCKOrO HX paC'IJIeHeHR5I.
MCCJIe.u,OBaRHe 06pa3n;OB Ha HaJiHqHe opraHR'IeCKHX MHKpOOCTaTKOB 10JIbKO B O,D;HOM CJIY'Iae .u,aJIO
nOJIO)l(HTeJIbHbla pe3YJIbTaT. YCTaHOBJIeRO, 'ITO B CKBa)l(RHe U-I 3eJIeHocepe6pHCT:ble rJIHImCT:bIe
CJIaHn;bI, 3aJIeraIOIn;He Ha rJIY6HHe

18,5-21,0 M,

co.u,epa<aT 60JIbmyIO rpyrrrry aKpRTapxoB, RaJIH':IHe

KOTOPOH CBH,D;eTeJIbCTByeT 0 TpeMa.u,oKcKoM B03pacTe 3THX rropo,D;.
BbIBO.u,bI 0 CTpaTHrpacPHH OCTaJIbH:bIX rJIHImCTO-rreC':IaHbIX OTJIO)l(emIit OCHOBaHbI Ha JIHTOJIOrO-neTporpacPH'IeCKOM aHamI3e.
H U-X Ha rJIY6HHe

26,2-34,5

YCTaROBJIeHO, 'ITO OTJIO)l(eHH5I, 3aJIeralOIIJ;He B

CKBa)l(ffilaX U-I

M MoryT OTROCHTbC5I K HH)l(HeMY 0P,D;OB1IRY HJIH cpe.u,HeMY KeM6pHIO.

OTJIO)l(eHH5I, 3aJIeraIOIIJ;He B CKBa)l(ffile U-X Ha rJIY6HHe

10-26,2

M H

34,5-100 M,

KOCBeHHO yKa-

3bIBaIOT Ha CHJIYpJIii:CKHii: B03paCT 3THX nopo,D,.
AsTOPbI YTBep)l(,D;aIOT, 'Iro pa3pe3bI 060HX CKBa)l(ffil CBH,D;eTeJIbCTBYIOT 0 CYIIJ;eCTBOBaHHH Me)l(ropnOH

CHHKJIHHaJIH,

JIBJI5IIOIIJ;eHC5I

STOB: CmIKJIHHaJIH HaI<JIOHeHa Ha

3C3

rrpO,D;OJI)l(eHHeM

KeJIeIU<O-JIarYBCKOrO

CIiIIKJIlUiOpH5I.

OC:b

H B 3TOM RarrpaBJIeHHH MoryT BCTpeTHTbCH 60JIee nOJIHbIe

pa3pe3bI.
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OLDER PALAEOZOIC DEPOSITS IN THE EASTERN PART OF THE
KIELCE-LAGOW SYNCLINORIUM

Summary
In borehQlle:s U -I and U -X, localized in the eastern part of the Kielce-Lagow
Syndinorium, in the zone of Middle Devoniancarbonate rock,s (Fig. 1), clayey-sandy
deposits, unknown in this area, were encountered just below Quaternary rocks
(Fig. 2), They ,contained no macrofauna or macr'oflora that could be used as a palaeontological index for stratigraphic subdivision. In their attempts to find microscopk organic remains in analyzed rock samples the authors achieved only one
positive result. A rich Acritarcha assemblage was encountered in green-silvery
clayey shales, occurring at a depth of 18.5-21.0 m 'in borehole U -1. On this basis~
the authors refer these rocks to the Tremadodan.
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Stratigraphic conclusions concerning the remaining clayey-sandy deposits are
based on lithological-petrographic analyses. The authors find that the rocks which
occur in boreholes U -1 and U -x at a depth of 26.2-'-34.5 m may belong to the
Lower Ordovician or to the Middle Cambrian. The Silurian age of rocks occurring
in borehole U-X at a delpth of 10.0-26.2 m and 34.5-100 m is indicated indirectly
by the pyroclastk material which they contain.
The authors ,coillC'lude that the sequence of rocdts :in both b'Oreholes represents
part .of ,an intram'Ountadlnous sync1ine which forms the eastern extensi.on of the
Kieke-Lag6w SynclinolTium. The axis of this sYll1dine is inc[]ned to WiNW and it
is in this direction that a fuller sequence of rocks and new stratigraphic members
may be revealed.

TABLICA I
Fig. 3. Breikcja Z otworu U-I, gl~b. 27 m
Breeci/a from bOTehOlle U-I, depth 27 m
Fig. 4. Mulowce z wlkladklamti pi!a,lslkowcow z otworu U-X, gl~b. 9'2 m
SHstones with interoalattOlIls of sandstones flrom borehole U-.:X, depth 9,2 m

TABLICA II
Fig. 5. Mikroslkopowy obraz regeneracyjnego kwaTcytu z otworu U-I, gl~b. 59 rn,
SwiaUo spolaryzowane; !po;w. 64 X (Identyczne obrazy mikros!k:opowe posiadajq
kwar,cytowe okruchy spotykane w druzgocie lupk6w 'ilastych na gl~b. 10,3-18,5 m)
Micr'oscopic picture of regenerative quartzite from boreho[e U-I, depth 59 m.
Polarized light; X 64 (An identical micros,copic picture was obta'ined in the case
of quartzite fragments encountered in the rubble 'Of clayey shales lat a depth of
10.3-18.5 m)

Fig. 6. M'ikr,oslmpowyOlbraz mulowc6w 'kwarcowych Z otworu U-I, rgl~b. 94 m.
,Swiatlo spolaryzowane; pow. 64 X
Mi:cro,scopic picture of quartz sUtst'Ones from horeho[e U-I, depth 94 m. Polarized
light; X 64
Fig. 7. Mi'kroskopowy obraz diagenetycznie z.mienionych mulowc6w tufitowych
z otworu U---iX, gl~b. 14 m. SwiaUo spolaryzowane: pow. 64 X
Microscopic picture of diagenetic1aHy transioTmed tuff'ite silts tones from borehole
U-X, depth 14 m. Polarized light; X 64
Fig. 8. Mikroskopowy obraz diagenetycznie zmienionych mulowc6w tufitowych
z otworu U-X, gl~b. 12 m. Swiatlo spolaryzowane; pow. 64X
Microscopic picture of diagenetically transformed tuffite lSiltstones fr,om bor,ehole
U-X, depth 12 m. Polarized light; X 64

TABLICA III
Fig. 9. Pirogeniczne kwarce z grubOlziarnistych wkladek wystE;pujqcy'ch na gl~b.
37 m w otworze U-x. Swiatlo spolaryzowane; pow. 6'4 X
Pyrogenic quartz from coarse-grained intercalations occurring at a depth of 37 m
in borehole U-X. Polarized light; X 64
Fig. 110. Pirogeniczne kwar'ce z tufitowych piaskowcow wystE;pujqcych ponizej 89 m
W otworze U-'X. Swiatlo spo[aryzowane; pow. 64 X
Pyrogenic quartz from tuffite sandstones occurring below 89 m in borehole U-X.
Pclarized light; X 64
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