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Seria

żarnowiecka -

osado~ej

naj starsze skały pokrywy
w zachodniej części syneklizy
p eryb ałtyckiej
UWAGI OGÓLNE

W zachodniej czę.ści syneklizy perybałtyckiej, zwanej również obniżeniem perybałtyckim, stwierdzono serię skal dkruchoWJl1ch podścielającą
osady. dolnego kambru i spoczywającą bezpośrednio na starym prekambryjskim podłożu krystalicznym. Po raz pierwszy osady te nawiercono

w otworze Zarnowiec IG 1 i określonO' nazwę serii żarnowi,eckiej (K. Lendzion, 1970). Obecnie skały tej serii znane 'Są na obszarze Polski północnej
z kilkunastu O'twO'rów wiertniczych Instytutu GeologicznegO' i Zjednoczenia Górnictwa Naftowego. Skały serii żarnowiecki,ej spoczywaj ą pod róż
nymi, udokumentowanymi faunistycznie, .ogniwami osadów dolnegO' katnbru (K. Lendzion, 1969, 1975; W. Bednarczyk, 1972 *, B. Areń, K. Lendzion., praca w druku). Od osadów tych różnią się wyraźnie: mają inną
barwę, są grubiej ziarniste, zlepieńcowe; odznaczają się zmiennym uziarnieniem i rO'dzajem warstwowania. Charakterystykę petrograficzną osadów serii żarnowieckiej podaje również K. Łydka (1975). W. Bednarcz~k
i M. Turnau-MO'rawska (1975) wprowadzają dl.a tej serii nazwę formacji
smoldzińskiej. Budowę geologiczną rejonu Zarnowca omawia szerzej
A. Witkowski (1974).
Rozpoznany obecnie obszar występowania skał serii żarnowieckiej
rozciąga
od Koszalina na W po Krynicę Morską na E. Zbliżone, gruW okolicach Łeby (Smoldzino 1) w spągu ser'ii ~arnowieakiej, bezpośredJruio na podłożu
krystaUcznym (głęb. 3417,6-3423,5 m) występuje przeobrażony dd.abaz, uznany przez W. Bednarczyka (1972) za Sikały serii Zlieleńcowej mlods'zego proterozoiku. W ś:wietle badań H. Pendiasa i W. Ry(lci (1974) skala ta smanowi niesymetryc:zną dajkę lamporofi,rową typu kers'antytu,
pokrewną diabazowi z Kurowa 2 (W. HefltlJk, M. MUSiZyński, 1973) i Sikałom żyłowym wieku
karbońskiegostwierdizonym w wielu ollwora:ch północnej c:zęści NRD. BudZi więc za,stme:Żlooie
interpretacja występowania skal su.bwulka:nicZinych w o'kolicach Łeby jako przejawu wendyjskiejczy przedwendyjslciej aktywiza'cji magmowej w tym rejonie.
Kwartalnik Geoil.ogic:z;ny, t. 20, nr 4, 1976 r.
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• Słupsk /6 f

Fig. 1. lilozmieszczenie wiercel1. na tle
schematu budowy geologicznej podłoża
krystalicznego (wg. K. Karaczuna, S. Kubickiego i W. Ryki, 1975)
Location of boreholes and scheme of geological structure of crystalline basement
(after K. Kraczun, S. Kubicki and W.
Ryka, 1975)
1 - presvekoienno-karelskie granitoidy maJsywu pomorskiego; 2 - presvekofenno-,karelskie
graJnttoidy malsywu dObrzyńs,kiego; 3 - sltarosvekofenno-ka're1Jslti-e SlkaJly metamorficzne kompleksu kaszubSikiego ; 4a svekoienno-ka,relskie skały metaJmorficzille kompleksu maizurskiego ; 4b - graJnitoidy rapakiwipodobne kompleksu maJzur'slkiego
1 - PJ:'\esvelwfenno-KalreHan gTian1toids of Pomerannian massif; 2 - Presvekofenno-Karelian
granitoidiS olf Dobrzyń maS/sif; 3 - 011d-Svekofenno-KareliaJn metamol'1phie rrocks of Kaszuby
complex; 4a - Sveko!fenno-Kalrelian metamorphie roeks of Mazury oO'mplex; 4b - I'aipalkiwi-like granitoids of Mazury eomplex

bo okruchowe u twory rozwInIę
te są fragmentarycznie w rejonie otworów wiertniczych Olsztyn IG 2 i Nidzica IG 1 (M. Juskowiakowa, 1974). J. Znosko ((973) koreluje ze skałami
serii żarnowieckiej warstwy
suwalskie NE Polski. Brak
szczegółowych
danych analitycznych uniemożliwia w chwili obecnej określenie ich wzajemnego stosunku.
Celem badań petrograficznych skał serii żarnowieckiej
było przedstawienie ich charakterystyki na podstawie danych
ilościowych składu mineralnego
i uziarnienia oraz określenie
stosunku do skał bezpośrednie
go podłoża i osadów nadległych.

Wyniki badań petrograficznych oparte są na materiałach
z 6 wierceń, których lokalizację na tle budowy geologicznej
obszaru przedstawiono na fig. L
Pełnordzeniowe profile serii żarnowieckiej reprezentują
otwory Kościerzyna, Darżlubie
i Hel. Partia stropowa i przejście w osady typowego kambru znane są
ponadto z otworów Zarnowiec i Słupsk, natomiast w otworze Gdańsk
rozpoznano spąg serii. Łącznie zbadano 266 m rdzeni wiertniczych. "'vVykorzystano 244 płytki cienkie, wykonując: we wszystkich pomiary wielkości ziarn kwarcu, w 105 analizy planimetryczne składu mineralnego
skał, a ponadto 37 analiz mineraŁów frakcji ciężkiej. Otrzymane wyndki
przedstawiono w profilach (fig. 2-7) i na wykresie składu mineralnego
(fig. 8). Wartości średnie rozważanych parametrów zestawiono w tabelach 1 i 2. Wartości te posłużyły do wykreślenia map wykazujących
zróżnicowanie serii żarnowieckiej (fig. 9a-f).

CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFIOZNA

SKAŁ

Utwory serii żarnowieckiej reprezentowane są przez piaskO'wce o zmiennym zabarwieniu i uziarnieniu. W partiach stropowych są .one najczęściej
jasnoszare, zielonawe lub prawie białe, warstwowane równoleg1e lub
ukośnie. Przejście ich w osady typowegO' kambru nie jest ostre, ma charakter .oscylacyjny, wyrażony kilkakrotnym pojawianiem się piaskowców
jaśniejszych i lepiej wysO'rtowanych, które w końcu panują całkowicie.
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Tabela 1
Średni skład

mineralny skał serii żarnowieckiej
nej analizy mikroskopowej (w
Skład

określony
%

na podstawie geometrycz-

objętościowych)

mlTlera:lny

Otwory

ŻarUVWłCI,; IG l
:K '
IG 1

n

IG 1
IG 1
Gdańsk IG 1
Hel IG 1
~1 ,1.

ISłupsk

75,0
60,7
72,3
56,0
56,4
67,5

0,8
1,5
14,1
0,7
11,4

2,4
1,9
0,8
1,8

0,4
4,5
0,1
1,5
J,3
1,9 I 1,7

0,1

0,1

3,4
2,8

1,1

0,1
0,2

I

1,4
2,8

17,0
29,3
21,1
22,1
37,2
13,9

0,4

1,8

2,0
2,2
2,1

0,2

1,7

Tabela 2
Średnia wielkość maksymalnego (Mmax) i
najczęstszego (Mf)
ziarna kwarcu oraz średnia wartość różnicy Mmax-Mf = .a4>
w skałach serii żarnowieckiej

Średnia wielkość ziarna kwarcu

mm

t!>

mm

t!>

Mmax
-Mf=
= LIt!>

Żarnowiec IG 1
Kościerzyna

IG 1
Darżlubie IG 1
Słupsk IG 1
Gdańsk IG 1
Hel IG 1

2,5
3,3
2,8
2,1
3,0
2,4

-1,29
-1,74
-1,48
-1,04
-1,60
-1,23

0,37
0,54
0,39
0,37
0,70
0,39

1,44
0,89
1,37
1,46
0,52
1,35

2,78
2,63
2,84
2,50
2,12
2,58

Mf

Mmax

Otwór

W partiach głębszych barwa jest ciemnIeJsza, bardziej zmienna, czerw.on.obrunatna, często plamista. Intensywnym zabarwieniem .odznaczają
się skały z Kościerzyny i Gdańska, CZęŚci.oWO Darżlubia i Żarnowca, j aśniejsze natomiast zabarwienie wykazują skały ze Słupska i Helu. Prze'ważają .odmiany grubo- i średnioziarnistych skał .okruchowych o składzie
mineralnym walk kwarcowych i ark.ozowych. Dość często występują cienkie, kilku lub kilkunast.ocentrymetrowe warstewki mułowcowe lub mułowcowo-ilaste, barwy szarej lub szar.ozielonej z dużą ilością łyszczykó\v.
Częste są również (zwłasz:cza w .otworach Kościerzyna i Darżlubie) nagromadzenia hematytu .oraz lamin minerałów ciężkich.
'
Partie zlepieńcowe odznaczają się dużą wart.ością masy wypełniającej
niskim stopniem .obróbki mechanicznej .okruchów. Wielk.ość ich jest
zazwyczaj dość wyrównana i utrzymuje się w granicach średnioziarnistej
frakcji żwirowej.
W płytkach cienkich skały serii żarnowieckiej wykazują
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Fig. 2. Zmienność uziarnienia i składu mineralnego w profilu serii żar
nowieckiej z otworu Żarnowiec IG 1
Variability in granulation and mineral composition in the profile of
the Żarnowiec series from borehole Żarnowiec IG 1
3 - chlo1ryt; 4 - minerały ilaste; 5 kwarc; 7 - skalenie; 8 - minerały akcesoryczne;
lito:klasty
1 glauconite; 2 - carbo,nate ma<tl'ix; 3 - chJ.orite; 4 - clay miJneralis; 5 neogenie micas; 6 - quartz; 7 - fe1JdslPa,rs; 8 - a1cces'sory minerais ; 9 - detrital
mi'cas; 10 - Hthoclas,ts
1 -

glaukolllt; 2 -

'Slpoiwo

łyszczyk:i neogenic21ne; 6 9 - łyszczyki detrytYClz'ne;

węglano'we;

10 -

grubo- i nierównoziarnistą, teksturę bezładną lub niewyraźnie równoległą
(tabl. I, fig.
Wielkość najczęstszego< ziarna kwarcu (Mf) .określona w szlifach mikroskopowych .odp.owiada średnio- i gruboziarnistej frakcji piaszczystej
z nielicznymi tylko wkładkami przekraczającymi te granice (fig. 2-7).
Wielkość maksyn1alnego ziarna kwarcu (Mmax) .odpowiada frakcji bardzo
gruboziarnistych piaskowców, drobnoziarnistych i niekiedy średni.oziar
n1ilstych żwków. Różnica Mmax - Mf = /)/p, prz'edstawiająca stosunek
wielkości ziarna n1aksymalneg.o do naj'częstszeg.o, określa w przybliże
materiału. Wyrażona w skali logarytmicznej zmienia
wieł.okrotnie, co związane jest z bardzo złym
Niższe wartości charakterystyczne są
piaskowców warstwowanych równoleg-
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Fig. 3. Zmienność uziarnienia i składu mineralnego w profilu serii
zarnowieckiej z otworu Kościerzyna IG 1
Variability in granulation and mineral composition in the profile of
the Zarnowiec series from borehole Kościerzyna IG 1
Objaśnienia jak na fig. 2
Explanatl;ions as in Fig. 2
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uziarnienia i składu mineralnego w profilu serii
z otworu Darżlubie IG 1
Variability in granulation and mineral composHion in the profile of:
the Żarnowiec series from borehole Darżlubie IG 1

Fig. 4.

Zmienność

żarnowieckiej

Objaśnienia jak na fig. 2
Explanations as in Fig. 2

Składnikami skał serii żarnowieckiej są: kwarc, prZeWaZnIe źle za·'Chowane okruchy skał podłoża i illit, przy stałej obecności Wtórnych
łyszczyków i chlorytów oraz zmiennej zawartości skaleni, łyszczyków
detrytycznych, minerałów akcesorycznych, pigmentu hematytowego i leukoksenu. Skład mineralny przedstawiony na diagramie (fig. 8) ilustruje
różny skład mineralny skal z ŻarnO'wca, Gdańska, Darżlubia i Koście
rzyny oraz Helu i Słupska.
Kwarc w skałach serii żarnowieckiej występuje w postaci ziarn zazwyczaj nieobtocZ'O'nych, ostrokrawędzistych. Niekiedy, jak.o jedyny .odporny składnik przeO'brażonych litoklastów podłoża krystalicznegrO, zachowuje pierwotne blastyczne kształty (tabl. I, fig. 13; tab1. II, fig. 18).
Stan zachowania kwarcu jest różny. W wyniku rekrystalizacji substancji
ilastej sPO'iwa ulega on niekiedy dezintegracji połączonej z przemieszczeniem fragmentów pierwotnie większegrO ziarna .oraz kor.ozji, ustępując
miejsca minerałom ilastym. Często obserwuje się ślady selektywnego
rozpuszczania i krystalizacji .objawiające się p.owstaniem struktur mikrostyl.olitowych oraz form klinowatych i wklęsloś1ciennych (tabl. III, fig.
23-25). Kwarc zawiera liczne wrostki dekłe i gazO'we oraz krystaliczne,
m. in.: skalenia potasowego, biO'tytu, amfibO'lu, turmalinu, apatytu, cyrkonu i monacytu i reprezentuje kwarc skał podłoża krystalicznego. Wygaszanie światła ma na ogół spokO'jne, w niektórych partiach wykazuje
silne defO'rmacje podiagenetyczne (Słupsk - tabl. II, fig. 20,częś1ciowo
Kościerzyna). Kwarc występuje niekiedy jak.o wtórny składnik w furmie
sPO'iwa, wypełnia pseudom.orf.ozy pO' skaleniach, rozPO'znawalne dzięki
zachowanym śladO'm łupliwości tego minerału, lub wraz z chlorytem
impregnuje niektóre okruchy skalne.
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Fig. 5. Zmienność uziarnienia i
żarnowieckiej z otworu Słupsk IG

składu mineralnego w profilu serii
1
Variability in granulation and mineral composition in the profile of
the Żarnowiec series from borehole Słupsk IG 1
Objaśnienia

jak na fig. 2

Explanations as in Fig. 2
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Fig. 6. Zmienność uziarnienia
żarnowieckiej z otworu Gdańsk.

i składu minęralnego w profilu serii
IG 1
Variability in granulation and mineral composition in the profile of
the Żarnowiec series from borehole Gdańsk IG 1
Objaśnienia jak na fig. 2
, Explana<tions 'as in Fig. 2
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Fig. 7. Zmienność uziarnienia
żarnowieckiej z otworu Hel IG

i składu mineralnego w profilu serii
1
Variability in granulation and mineral composition in the profile of
the Żarnowiec series from borehole Hel IG 1
Objaśnienia

jak na fig. 2
Explanations as in Fig. 2

Skaleń

detrytyczny występuje _w znaczniejszych ilościach (10,0w otworach Słupsk i Hel. Srednia jegO' zawartość w tych otworach wynosi 14 i 11 % • W Żarnowcu jest prawie nieobecny, a w otworach
Kościerzyna, Darżlubie i Gdańsk średnia zawartość skalenia nie przekracza 1,5%. Rozpoznano tu arrtypertyt plagioklazowy, mikroklin i kwa-
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plagioklaz. W otworach Hel i Słupsk skład skaleni jest bardziej
urozmaicony, przy czym przeważa tutaj skaleń potasowy o spokojnym
lub plamistym wygaszaniu światła lub typowej dla mIkroklinu budowie
kratkowej. Z plagioklazów spotyka się zserycytyzowany oligoklaz. Wtórny albit występuje rzadko: zabliźnia spękania skaleni, tworzy metasC)matyczne przerosty -lub wypustkami wnika w przestrzenie międzyziar
.nowe.
U dział minerałów akcesorycznych w poszczególnych otwoTach
zmienny. W ilościach znaczniejszych, śvednio 2,8-4,5%, występują one
V{ OItwoI'lach KOŚlciterzyna, D,arżlubiie i Słupisk (tabł.. I, fig,. 14; tabl.
fig. 16). W lai:nihach koncentracje ich dochodzą niekiedy do 20%
tośd skały. Głównie są to mineTały ni,eprzeźroczyste (70-90'%): hematyt
i ilmenit, a także leukoiksen i anataz. Spośród minerałów przezroczystych występują: cyrkon, monacyt, sporadycznie korund. W Źarnowcu
'spotyka się turmalin, w Kościerzynie - rutyl i brukit oraz w Słupskuepidot i staurolit.
,
Zrekrystalizowane łyszczyki detrytyczne, reprezentowane pierwotnie
przez bi.otyt, są pospolitymi .składnikami w~ładek drobnoziarnistych
kowców, zwłaszcza w .otworach Darżlubie i "Zarnowiec.
Spoiwo skał serii żarnowi,eckiej składa się przede wszystkim z agregatowo wykształconego illitu oraz pigmentu substancji żelazistej, hematytowej, występującej w zmiennej, niekiedy dość znacznej ilości; zawiera ilaste produkty przeobraż,eń .odpornych minerałów i .okruchów podłoża
.oraz leukoksen. Jest przekrystalizowane, często spotyka się blasty neogenicznych łyszczyków, agregatowe skupienia chlorytu i rzadziej kaolinitu (tabl. II, fig. 21). ZaO'bserwowano T1ównież więksZie "robakO'wo-blaszkowe" postacie tego minerał1u. . NeogeniezlThe łyszczyki są zazwyczaj
bezbarwne, tworzą blasty i'z.ometryczne lub wydłużone względem osi z,
,często wachlarzowo przegięte (tabl. III, fig. 22). Niekiedy występują
w skupieniach o rozmytych konturach. Dwójłomność, współczynnik załamania światła i ,charakter optyczny odpiowiadają mfU!S:kowitowi: k~t osi
optycznych jest zmienny w gran-icach ,0°-20°, a płasz'Czyzna - równoległa do (010). Chloryt występuje w ilościach zmiennych, z reguły w górnych partiach prO'fili· (fig. 2-7). Zaznaczyć j-ednak należy, że 'Chlorytyzacja nie jest procesem związanym wyłącznie ze skałami serii żarno
wieckiej. Ulegały jej również skały krystaItczne bezpośredniego podłoża
(tabl. III, fig. 27). Obserwowana jest w osadach kambru (M. Sikorska,
1975) .oraz w lamprofirze ze. Smo:]:dzina (H. Pendias, W. Ry'ka, 1974).
Chloryt w skałach serii żarnowieckiej wyksztakony jest w postaci łu
seczknwej lub pilśniowo-agregatowej i przede wszystkim stan.owi produkt
prieobrażeń lttoklastów oraz skaleni (tabl. III, fig. 26). CzęstO' występuje
w spoiwie lub przerasta ziarna 'kwarcu. Odznacza się trawiastozielonym
zabarwieniem, wyraźnym pleochroizmem, ruską d:wójłOtIIll1ością i szaroniebieską subnormalną barwą interferencyjną. Spotyka się również chloryt o zabarwieniu .oliwkowym, ni'ższym współczynniku załamania światła,
prawie izotropowy, wykształ'Cony w postaci bardzo drobnych łusek
w spoiwie. Spoiwo kwarcowe występuje rzadziej, stwierdzono je w Źar
;nowcu i Słupsku. Węglany sporadycznie występuj ą w Słupsku i Helu.
Znaczniejsze ich ilości, .obok glauk.onitu, obecne są dopiero w .osadach
leżących wyżej (Kościerzyna, Darżlubie, Słupsk). Zmienny skład mine-
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KWARC

SKALENIE
Fig. 3. Projekcja składu mineralnego skal serii żarnowieckiej
Projeciion of mineral composition or !"O-eks or the Żarnowiec series
A - zawartość minel"alów iIalstych, k'WaJrcu i skaleni w sIkale; B - zawart0'ść kwarcu, sikał,eni
i minerałów akcesorycznych w mater.tale d€trytyc:znY'm ; pola puniktów skal Z 0'rbWorów : I - :&0'ścierzyna, Darżlubie, Gdańsk i Żarnowiec, II Słupsk, Hel
A - C(){l1tent 0'i clay minerals, quartz and ioosipall'ls in the l"0'ck; B
c0'ntent 0'i quartz~
feldspars and acces'Sory mine,rals tn the detrital materia!; fields 0'i points 0'J: r0'oks ir0'm b0'reholes; I - :&0'ście1rzyna, Darżlubie, Gdańsk and ŻB!rnowiec; II - Slupsk, Hel

ralny spoiwa wplywa na zmienność zabarwienia skal w profilach wierceń ..
Li tokI as ty w analizach planimetrycznych notowane są podrzędnie~
Repr-ezentują drobnoziarniste skały odporne na przeobrażenia wtórne,.
przede wszystkim: lupki kwarcowe, metawaki kwarcowe i kwar:cowo-skaleniowe, kwarcyty (tabl. II, fig. 16, 17, 19). Okruchy gruboziarnistych
skal podłoża, widoczne m.akroskoPpwD w rdzem,ach KośeieTzyn.y, Darżlru-·
bia i Sliupslka, w prep,aratach mikrOls1kopowycih są zaziW'ylCzaj całkowicie
rozlożone (tabl. II, fig. 18), a w ich miejscu można zidentyfikować kwarc,
illit, minerały nieprzeZiToczyste, reil~kty skaleni i chloryty. Okruchy te
zbudowane były zapewne z kwarcu i minerałów nietrwałych (plagioklazów, krzemianów Mg i Fe), które łatwo uległy późniejszemu przeobrażeniu.

SKAŁY

SERII ŻARNOWIECKIEJ A BUDOWA GE'OLOGICZNA
PODŁOŻA KRYSTALIOZNEGO

PodŁoże krystaliczne omawianego obszaru stanowią przede wszystkim
starosvekofenno-'k!ar161skie plagilOlgnej:sy i endlerbitlY k!omplekisiU kaS'zubskiego oraz presvekofenno-karelskie gr:ani!to1dy ma:sywu pomorskie!5to i d0brzyńskiego (S. Kubicki, W. Ryka, J. Znos'k;o, 1972; K. Karaezun, S. Ku-
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bicki, W. Ryka, 1975). Zróżnicowanie składu mineralnego i chemkznegO'
tych jednostek tłumaczy odmienność wykształcenia skał serii żarnowiec
kiej, a równ.ocześnie po.twierdza słuszność koncepcji budowy geologicznej
podłoża krystalicznego tego obszaru (fig. 1).
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Fig. 9. Mapki zrozmcowania średniej zawartości: skaleni
(9a), kwarcu (9b), spoiwa ilasto-żelazistego (9c), średniej
wielkości maksymalnego ziarna kwarcu (9d), średniej róż
nicy między maksymalnym i naj częstszym ziarnem kwarcu
(ge), rozkładu miąższości serii (9f)
Maps of differentiation in mean content of: feldspars (9a) ,
quartz (9b), clay-ferruginous matrix (9'c) , mean size of the
greatest quartz grain (9d), mean difference between the greatest and most common quartz grains (ge), distribution of
thickness of the series (9f)

Strefa braku skaleni (występujących w osadach przede wszystkim
jakO' skaleń pO'tasowy) lub .obni'żonej ich średniej zawartości (fig. 9a) zgodna jest z występowaniem w po.dłoŻlU staroisvekDfenno-!kave!lskich gnejsów
plagioklazowych. Podwyższone zawartości skaleni w Słupsku i Heluzwią
zane są z występującymi w podłożu zmikroklinizowanymi gnejsami pre'Sveikofenno-karelslkiego masywu pomorskiego .oraz migmaitytami oslony
kompleksu kaszubskiego. Równocześnie wyraźne zwiększenie zawartości
kwarcu (fig. 9b) zaznacza się w strefie Żarnowiec-Darżlubie-Kościerzy
na, której podłoże stanowią skały kompleksu kaszubskiego, zasobne w lat\Vo wietrzejące minerały: plagioklaz n składzie andezynu, pirokseny rombowe i jednoskośne, amfibole, kordieryt. Znaczna ilość biotytu w skałach
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podłoża

w Żarnowcu, Helu i Gdańsku mogła spowodować skoncentrowaskładnika w osadach rejonu Darżlubia. Bardzo wysoka zawartość
minerałów nieprzezroczystych wenderbitach Kościerzyny odpowiada ich
maksimum w osadach serii żarnowieckiej (fig. 3). Obniżoną zawartość
sPO'iwa ilastego i O'becność kalcytu w osadach z Helu (fig. 9c) prawdopodobnie można wiązać z warunkami morfologicznymi podłoża, jego
stosunkO'wO' młodym wiekiem gotyjskiej regeneracji i brakiem przeobrażeń hipergenicznych w tym rejonie. Izolinie wielkości kwarcu (fig. 9d)
uzależnione są od pierwotnych wymiarów ziarn kwarcu, które w rejonie
Kościerzyny, Gdańska (i Żarnowca) są maksymalne (A. Dziedzic, E. Krystkiewicz, W. Ryka, 1974). Największa rozpiętość pomiędzy wielkością ziarna m.aksyn1alnego i najczęsiuszego (fig. ge) występuje w sitref.ie Żarno
wiec-Darżlubie-Kościer,zyna. Wydaje się, że' rÓ'żn[ca ta nie ty1kO' jesit
wynikiem wielkości ziarn kwait'cu odzdJed:z'iczoil1lej po skałach podłoża, lecz
także nakłada się .tu działalllie proces,ów s-edymentalcji (por. rozkład zawartości łYlszczyków detrytyeznych). Intensywność przemian wtórnych
osadów serii żarlIlowieckiej, wyrażoIlla 'Ohecnością blaS'tów łyszczykowych
i chlorytu (fig. 2-7), wylkazuje bardziej 'złożorne zależności przede wsz:ysfk:im 'Od składu chemieznego skał, grubości nadikladu .oraz bWiżej jeszIC1ze
nie ro~poznanY'0h czynników lokalrnej t,ektonilki, działalności subwulkanilcznej i hydrotermalnej. ROlz,lklad miąższośc:i skał 'seri'i żlaI'<Thowieclkiej
(fig. 9f), zg.odny mniej więcej z kJierulIllkiem krawędzi platformy prelk,ambryj'skiej, pr:zy leps~z,ym rO'zpo:ztnatniu wierltiniezym może prizledstawić bardziej sZlczegóŁowy obraz zróżnkorvvania iPodłoża ikrystaJkzn.ego i w konsekw,encjf wyj.aśnlić lokalne kieruniki transgresji morsk1ej, iktóra wykorzystując obniżeniia n'lOit'folog,iezue związane z: fałdowymi strulkturami sv~ko
fenllo-karelskimi prawdopodobrnile 'OmiJała początkowO' granitoidowe
masywy [presvekofenno-kare1skie.
nie tego

PODSUMOWANIE
Wykształcenie i skład mineralny skał serii żarnowieckiej badanego
obszaru pozwalają stwierdzić, że osadzany materiał był miejscowy, a prze(bieg sedymentacji w różnych punktach p.odobny. Materiału dostarczały
częśdowo zwietrzałe i zróżnicowane litologiczni e skały fundamentu kry~talicznego. DO' wniosku tego skłania zmienna ilość i j akO'ŚĆ skaleni w poszczególnych otworach i różny stan ich zachO'wania, mniej więcej stała
zawartość głównych składników mineralnych w posz'czególnych profilach,
duża ilość substancji ilastej, nagromadzenia spoiwa żelazistego oraz kO'ncentracja fra~cji ciężkiej przy równoczesnym braku obróbki mechanicznej
kwa~cu i dale~o posuniętym przeO'brażeniu makroskopowo widocznych
okruchów podłoża krystalicznego. '
Wietrzenie powierzchni krystaliniku miało prawdopodobnie charakter
.wietrzenia sialitowego przy znacznym udziale wietrzenia mechanicznego,
wzmagającegO' wyniki intensywnych przemian hydrotermalnych notowanych przez W. Rykę (1975b; 1976; praca w druku) w skałach poclloża
krysta1iez01Jego tego obszaru. RolZl1uźnioIlle masy skalne, występujące na
obszarze stosunkowo mobilnego tektorueznie sąsiedztwa fałdowych gtruktur sV€lkofennOJ-1k,arelskich i .oporowych masywów granitoidowych, łatwo
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w .okresie poprz,edzającym
rejonie twoI'lZlenie się ,osadowego

struk:turailnego.
Obserwowany obecnie skład mineralny skał serii żarnowieckiej jest
wynikiem:
- Pierwotnego składu chemicznego i mineralnego skał
cych;
- Zmian wietrzeniowych zachodzących na ich powierzchni
która sięgając głębiej dostarczała materiału mniej zmienionego.
o tym: a) obecność skaleni dopiero w wyższych partiach niektórych
serii żarnowieckiej oraz b) obecność składników femicznych "IN
,partiach serii.
- Zmian wtórnych, epigenetycznych, związanych przede wszystkim
z późniejszą działalnością hydrotermalną i zupełnym przeobrażeniem
składników nietrwałych oraz przemian uzależnionych od panujących warunków termodynamicznych. Wymienić tu należy chlorytyzację,
zację, rekrystalizację illitu, blastezę muskowitu, powstanie agregatów kaolinitowych oraz częściowe uruchomienie i rekrystalizację kwarcu.
te zachodziły przy temperaturze 150-220°C i ciśnieniu 1-2 Kbar.
Przemiany którym podlegały skały serii żarnowieckiej i sposób
stępowania wykluczają jednak możliwość korelowania ich ze
formacji jotnickiej rozpoznanymi na obszarze NE Polski. Kwarcyty i
ki kwarcowo-łyszczykowe nawiercone w otworach Mońki i Zabiele o paf,agenezach minevalny,ch: kwarc---plagioklaz-muskowit--ortoklaz oraz
kwarc~plagioklaz-pirofilit przeobrażone zostały w temperaturze
450-500°C przy udziale ciŚinieni,a ki!erunlkOW\egO' (W. Ryka 1973,
Istnieje więc wyraźna różnica warunków tworzenia się skal serii żarno
wieckiej i skal jotnickich.
Seria żarnowiecka rozpoczyna cykl sedymentacyjny piętra os:aGI)w·ee:o
transgredującego na stare piętro podłoża krystalicznego i związana
z sedymentacją osadów paleozoiczn)71ch. Skały jotnickie są
utworami molasowymi, wypełniającymi .obniżenia i r.owy tektoniczne i są
bezpośrednio związane z zakończeniem ewolucji podłoża krystalicznego.
Skały serii żarnowieckiej i skały jotnickie należą zatem do
czasowo cykli dias troficznych.
Odrębnym zagadnieniem jest stosunek skal serii
górn.owendyjskich 'Osadów serii siemiatyckiej (kruszyniańskiej),
tej we wschodniej Polsce
wszystkim na wulkanogenicznych utworach dolnego w:endru. Prace w i:ym kieIiUlIlku są nadal \kontynuowane
w Instytucie Geologicznym. Obie serie, jakkolwiek wrykaZiUJją pewne
bieństwa, kształtowały się w odm,lennych warunka;~h. Tworzenie
s,erii Żlarnowieckiej uwarunkowane było specyficznym zespołem
czynn1\ków zaJeżnychod budowy podłoża, składu liio1ogk'znego
mentują}c:ych ,oraz pÓŹlndejszych przemian :epigeTIlety:C!znych.
Petrro.graIii Mineralogti! :i. GeOchemii
GeologiC2IDegO

T>n~,tvt·lltu

WaJrsz3.wa, ul. RakoWliecka

ł

Nadeslano dnia 26 mavca 1976 l".
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COCTaB nopo,n; )KapHOBeu;KoH cepHH n03BOJ15IeT yCTaHoBHTb, 1fTO OTJlOJKeH 6bIJl MeCTHblM MaTepHaJl, a npou;ecc ce,n;IfMeHTau;Rff B pa3J1HlffibIX T01fKaX rrpoxo,n;HJl o,n;HHaKOBO. HCTO"łHHKOM oca,n;01fHoro MaTepUaJla 5IBJ1HJ1HCb Bl>IBeTpeHHble,

Jll:J:TOJIOrH'IeCKH ,n;H<P<PepeHu;upOBaHHble rropO,'Il>!

KpHCTaJI.Jllf'IeCKOrO <PYH,n;aMeHTa.
)KapHoBeU;KOM cepHeM, cBH3aHHoM c Ce.IOIMeHTaU;HeH rraJle030HCKffX OTJlOJKeR'ffH, Ha1fHHaeTCH
Ce,n;HMeHTaIl,HOHRbrH: u;ulm oca,n;olffioro 5Ipyca, Bxo,n;5IIlJ;ero B CTapbIll: gpyc KpHCTaJIJIll1feCKOrO
<PYH,'IaMeHTa.

698

Streszczenie

Marta JUSKOWIAKOWA
THE ZARNOWIEC SERIES: THE OLDEST ROCKS
OF THE SEDIMENTARY COVER FROM THE WESTERN PART
OF THE PERIBALTIC SYNECLISE

Summary
A series of detrital rocks, called the Zarnowiec series, was found in the western part of the Peribaltic syneclise. The series directly overlies the Precambrian
crystalline basement and is overlied by Lower Cambrian deposits with faunal record.
The petrographic studies were aimed at characterizing the rocks of that series
on the basis of the quantitative data on mineral composition and granulation. The
results obtained for core material from 6 boreholes (Fig. 1) are presented in the
form of histogrammes (Figs. 2-7) and a graph of chemical composition (Fig. 8).
Mean values obtained for selected parameters are given in Tables 1-2. They are
also plotted on maps (Fig. 9) in order to show differentiation of the Zarnowiec
series in this area.
The Zarnowiec series is represented by poorly sorted, coarseand medium-grained, dark, red-brown and, sometimes, gray OIr gray-green, poorly bedded detrital
rocks. Accumulations of hematite and laminae enriched in heavy minerals are
common. Conglomeratic parts of this series are characterized by high contribution
of matrix and poor mechanical treatment of heavily weathered rock debris. A transition to typical Cambrian is accentuated by repeated occurrence of lighter- coloured
and better - sorted sandstones.
The present mineral composition of these rocks comprises quartz, ilUte, secondary micas, chlorite, feldspars, alterated micaceous minerals, accessory minerals,
hematite pigment and leucoxene. Fragments od: coarse-grained basement rocks occurring in conglomeratic parts are completely decayed. Such composition is the result of epigenetic changes determined by thermodynamic conditions and the conditions connected with subsequent hydrothermal activity and leading to complete
decay of impersistent components.
Mode of the development of the Zarnowiec series indicates local origin of the
material and similarity of sedimentary conditions in various points throughout the
sedimentary basin. The material was derived from partly weathered and lithologically differentiated rocks of the crystalline basement.
The Zarnowiec series begins sedimentary cycle of the sedimentary stage transgressing on the old stage of the crystalline basement and it
related to sedimentation of Palaeozoic deposits.

TABLICA I
Fig. 10. pjaskowiec r6znoziarnisty (arenit) 0 spOlwle illitowo-chlorytowym z partii
stropowej serii zarnowieckiej. Otw6r Slupsk IG 1, gl~b. 4976,4 m; nikole skrzyzowane, pow. 12 X
Various-grained sandstone (arenite) with illite-chlorite matrix from the top part
of the Zarnowiec series. Borehole Slupsk IG 1, depth 4976.4 m; nicols crossed,
X 12'
Fig. n. Piaskowiec drobnoziarnisty 0 spoiwie illitowym z laminami lyszczykowymi
(waka). Otw6r Darzlubie IG 1, gl~b. 3502,2 m; nikole skrzyzowane, pow. 12 X
Fine-grained sandstone with illite matrix and mica laminae (wacke). Borehole
Darzlubie IG 1, depth 3502.2 m; nicols crossed, X 12
Fig. 12. Piaskowiec gruboziarnisty 0 spoiwie illitowo-kwarcowym (arenit). Otw6r
Zarnowiec IG 1, gl~b. 3204,0 m; nikole skrzyzowane, pow. 10 X
Coarse-grained sandstone with illite-quartz matrix (arenite). Borehole Zarnowiec
IG 1, depth 3204.0 m; nicols crossed, X 10
Fig. 13. Piaskowiec r6znoziarnisty 0 spoiwie illitowo-hematytowym (waka). Otwor
Gdansk IG 1, gl~b. 3485,9 m; nikole skrzyzowane, pow. 12 X
Various-grained sandstone with illite-hematite matrix (wacke). Borehole Gdansk
IG 1, depth 3485.9 m; nicols crossed, X 12
Fig. 14. Piaskowiec skaleniowy z nagromadzeniem mineral6w nieprzezroczystych
o duzej zawartosci spoiwa illitowego (waka subarkozowa). Otw6r Slupsk, gl~b.
5033,4 m; nikole skrzyzowane, pow. 12 X
Feldspar sandstone enriched in opaque minerals and with marked contribution of
illite matrix (subarkose wacke). Borehole Slupsk, depth 5033.4 m; nicols crossed,
X 12
Fig. 15. Zwietrzelina gnejsu plagioklazowego in situ. Strop podloza krystalicznego.
Otw6r DarZlubie, gl~b. 3509,7 m; nikole skrzyzowane, pow. 12 X
Plagioclase gneiss decomposed in situ. The top of crystalline basement. Borehole
Darzlubie, depth 3509.7 m; nicolscrossed, X 12

TABLICA II

Fig. 16. Piaskowiec zlepiencowy z okruchami srednioziarnistego piaskowca kwarcowego (waka lityczna) i nagromadzeniem minera16w frakcji ciE:;zkiej. Otw6r Koscierzyna, glE;b. 5139,7 m; nikole skrzyzowane, pow. 12 X
Conglomeratk sandstone with debris of medium-grained quartz sandstone (wacke)
and accumulations of heavy minerals. Borehole Koscierzyna, depth 5139.7 m; nicols crossed, X 12
Fig. 17. Piaskowiec zlepiencowy (waka lityczna) z rozlozonymi okruchami skal
krystalicznych i lepiej zachowanymi okruchami skal osadowych. Otwor Koscierzyna, glE;b. 5143,2 m; nikole skrzyzowane, pow. 12 X
Conglomeratic sandstone (wacke) with decayed fragments of crystalline rocks and
better preserved fragments of sedimentary rocks. Borehole Koscierzyna, depth
5143.2 m; nicols crossed, X 12
Fig. 18. Rozlozony okruch glinokrzemianowej skaly krystalicznej bogatej w Mg
i Fe z zachowanym kwarcem w otoczeniu kwarcowo-ilastej masy wypelniajqcej.
Otwor Koscierzyna, glE;b. 5144,4 m; nikole skrzyzowane, pow. 12 ><
Decayed fragment of alumosilicate crystalline rock rich in Mg and Fe and with
preserved quartz grain surrounded by quartz-clayey infilling matter. Borehole
Koscierzyna, depth 5144.4 m; nicols crossed, X 12
Fig. 19. Okruch skaly kwarcowo-chlorytowej. Otwor Zarnowiec, glE;b. 3209,3 m;
nikole skrzyzowane, pow. 26 X
Fragment of quartz-chlorite rock. Borehole Zarnowiec, depth 3209.3 m; nicols crossed, X 26
Fig. 20. KatakJastyczna deiormacja kwarcu zawierajqcego ilastq pseudomorfoz~ po
przerastajqcym go pierwotnie skaleniu. Otwor Slupsk, gl~b. 5053,7 m; nikoleskrzyzowane, pow. 30 X
Kataclastic deformation of quartz yielding clay pseudomorph after feldspar ingrowths. Borehole Slupsk, depth 5053.7; nicols crossed, X 30
Fig. 21. Skupienie wtornego kaolinitu. Otw6r Zarnowiec, glE2b. 3228,7 m; nikole
skrzyzowane, pow. 32 X
Accumulation of secondary kaolinite. Borehole Zarnowiec, depth 3228.7 m; nicols
crossed, X 32
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TABLICA III

Fig. 22. Blasty lyszczykowe wydluzone wzgl~dem osi Z. Otw6r Zarnowiec, gl~b.
3228,7 m; nikole cz~sciowo skrzyzowane, pow. 32 X
Micaceous blasty elongated in relation to the axis Z. Borehole Zarnowiec, depth
3228.7 m; nicols partly crossed, X 32
Fig. 23. Struktury mikrostylolitowe na styku ziarn kwarcu. Otwor Koscierzyna,
gl~b. 5052,6 m; nikole cz~sciowo skrzyzowane, pow. 32 X
Microstylolite structures at the contact of quartz grains. Borehole Koscierzyna,
depth 5052.6 m; nicols partly crossed, X 32
Fig. 24. Struktury mikrostylitowe na styku ziarn kwarcu. Otw6r Zarnowiec, gl~b.
3231,2 m; nikole cz~sciowo skrzyzowane, pow. 40 X
Microstylolite structures at the contact of quartz grains. Borehole Zarnowiec, depth
3231.2 m; nicols partly crossed, X 40
Fig. 25. Struktury mikrostylolitowe na styku ziarn kwarcu. Otw6r Zarnowiec, gl~b.
3204,8 m; nikole cz~sciowo skrzyzowane, pow. 42 X
Microstylolite structures at the contact of quartz grains. Borehole Zarnowiec, depth
3204.8 m; nicols partly crossed, X 42
Fig. 26. Pilsniowo-agregatowa chlorytyzacja skaleni w piaskowcu skaleniowym.
Otw6r Slupsk, gl~b. 4967,4 m; swiatlo zwykle, pow. 20 X
Felty-aggregate chloritization of feldspars in feldspar sandstone. Borehole Slupsk,
depth 4967.4 m; ordinary light, X 20
Fig. 27. Pilsniowo-agregatowa chlorytyzacja skaleni w gnejsie podloza krystalicznego. Otw6r Gdansk, gl~b. 349'4,9 m; swiatlo zwykle, pow. 30 X
Felty-aggregate chloritizaUon of feldspars in gneiss from crystalline basement. Borehole Gdansk, depth 3494.9 m; ordinary light, X 30
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