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obniżenie

perybaltyckie)

Bronisław SZYMAŃSKI

Zarys petrografii kambru górnego wschodniej
części obniżenia perybałtyckiego
WSTĘP

. Zakrojone na szeroką skalę praoe wiertnicze prowadzone w latach
1960-1972 na obszarze wschodniej częś'Ci obniżenia perybałtyckiego dostarczyły bogatego materiału rdzeniowego, któregO' :sukcesywne .opracowanie wniosło szereg nowych faktów wzbogacających znajomość l itO'logii ,
stratygrafii i paleO'geO'grafii pokrywy osadowej. Za szczegółnie istO'tne
wśród nich uznać należy dane dotyczące kompleksu utworów kambryjskich, których drobiazgowe studium umożliwiło identyfikację dotychczas
nieznanych na tym .obszarze osadów udokumentowanegO' paleontologicznie
kambru górnego (B. Szymański, praca w druku).
In situ utwory kamhru górnego stwile~dz;olllO' dOtyichc'zas w profilach
następujących .otworów wiertniczych: Pasłęk IG-l, Olsztyn 1G-2, Żelazna
Góra 1, Dębowiec Warmiński 2, Dębowiec Warmiński 3, Gładysze 2, Henrykowo 1, Młynary 1 i Młynary 3 l,
Redeponowane skały górnokambryjskie - głównie drobne fragmenty
i otoczaki \vapieni - zostały w latach ostatnich stwierdzone również na
złożu wtórnym. Znaleziska ich zidentyfikowanO' wśród materiału okruchowegO' zlepieńców podstawowych tremadO'ku (otw. Pieszkowo 1, Zarę
by 1, Zaręby 2, Glądy 1, Glądy 3, Dębowiec W,armińJski 2) i ,arenigu
dolnego (otw. Żelazna Góra 3, Głębock 1, Bartoszyce IG-l, Młynary 1).
, Zespół skalny kambru górnego obniżenia perybaltyckiegO' wyrażony
jest przez naturalnie trójdzielny pakiet skal klastyczno-węglanowych,
~tórego dolną część tworzą wapniste piaskowce kwarcowe; część środ
kową
piask.owce kwarcowe przewarstwiO'ne wkładkami wapieni; natomiast część górną, tj. węglanową - wapienie piaszczyste i wapienie krystaliczne. Jednolicie wykształcony paki,et piaskoweowo-węglanowy kambru
1 W pro,:J:ilu otworu Mlynary 3 interwal wys<tępowalllia utwO'rów kambru górnego przebitO'
bezrdzeniowo, opierając :i:ch identyfikację wyłącznie na pOIdstaiWie próbek O'kruchowych i interpretacji wykresów karotażu geO'fizycznegO' (J. Stolarczyk, 1973).
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Fig. 1. Szkic sytuacyjny omawianych otworów wiertniczych
Location map of boreholes
1 - otwory wiertnicze; 2 - otwory wiertnicze, w których stwierd21ono in situ
osady kambru górnego; 3 - ,otwory wiertni,oze, w których Sltwierdzono skały
kambru górnego na złożu wtóT'nym; 4 - 2lasdęg osadów kambru doLnego; nazwy
otworów wiertniozych : 1 - Da,rźlubie l!G-1; 2 - Ni'estępowo 1; 3 - Kościerzyna
IG-l; 4 - Gdańsk IG-1; 5 - Prabuty IG-'1; 6 - Krynica Morska 2: 7 --; Młyna1; 8 - Młynary 3; 9 - PaSłęk IG-1; 10 - Gładysze 1; 11 - Gładysze 2;
- Olsztyn IG-2; 13 - Zelazna Góra 1; 14 - Zelazna Góra 3; 15 - Głębock 1;
16 - Dębowiec Warmiński 2; 17 - Dębowiec Wa'mniński 3; 18 - Zaręby 2; 19 Piesz:kowo 1: 20 - Glądy 1; 21 - Glądy 3; 22 - Henryko'Wo 1; 23 - Henrykowo 5; 24 - Zaręby 1; 26 - Dobre Miasto 1; 26 - Bartoszyce IG-l; 27 - Sę
popoI 1; 28 - Kętrzyn IG-1; 29 - Klewno 1; 30 - GOłdap IG-l; 31 - Jezioro
Okrągłe 1; 32 - Nliwińsk; 33 Lacluszikino 1: 34 - Prawdińs:k
bOlreholes; 2 - boreho'les penetrating Upper Oambrlan rooks o00UI'IrilU\g in
:3 - boreholes penetratling ,redeposited Upper Oambrlian deposits; 4 - extent
CambriaJIl: 1-34 - nam es oi the borehole'

sobą samodzielny, transgresywny cykl sedymenta1974).
przekroju regionalnym pokrywa utworów kambru górnego ułożona
jest dy:slkordantnie na ~ompleksi,e piaskorwcowo-mulowcowym lmmbru
środkowego, z którym graniczy w,zdłIuż nierówned, erozyjnie uk:srla1:towapowierzehni. W strop1!e skały wieku gómokambryjskieg.o przykryte są
przez transgresywnie rozwinięte utwory zlepieńcowe tremadoku dolnego
(pakerort) bądź przez takiegoż charakteru zlepi:eńce glaukonitowe arenigu
dolnego (latorp).
W artykule podano rezultaty obserwaJcji liwlogicznych i badań petrograficznych skal kamhru górnego oraz omówiono ich sekwencję i skład
n1ineralny.
Za podstawę opracowania posłużyły materiały rdzeniowe z otworów
wiertniczych wykonanych przez Instytut Geologiezny (Zakład Geologii
Wgłębnych Niżu) oraz Zjednoczenie Górnictwa NaftowegO' (pPN-

reprezentuje
Szymański,

W poczuci u wdzięczności pragnę wyrazić podziękowaniie DyrekJcji
Geołogom Przedsiębiorstwa Poszukiwań N aftowych w
Wołominie~
zwłaszcza mgrowi F. S tol arc zykowi , którego uprzejmośd zawdzięczam
liczne informacje oraz udostępnienie próbek rdzeniowych.
Prof. dr J. Znosce i dr inż. S. Kubickiemu dziękuję uprzejmie za
rękopisu i wyrażone uwagi krytyczne.
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Fig. 2. Syntetyczny profil litologicz~
ny kambru górnego wschodniej czę
ści obniżenia perybaltyckiego
Synthetic lithological profile of theU pper Cambrian of eastern part ot
the Peribaltic Depression
1 - zlep!ień.ce glaukconitowe; 2
piaskowce Tóżmo- i średniozi.arniste; 3 piaskowce drobnozta'rniste; 4 - ilo'wce
a Holupki; 5 wapienie krySItaliczne
i rwapiente p!ia·szCzyste; 6
powierz'Cllniero,zmyć

---6

Skala pionowa 0......._....,1.;,.,_.....-.1

·1 - głauconitlc c.onglomerates; 2 - various- and medium-grained sandstones'
3 - iline-grained sandstones; 4 - clay~
stones and clay-slates; 5 - cry:Sltalline
and sandy limesltones; 6 erolSional.
surfa'ces

CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFIOZNA SKAL
Zespół skalny kambru górnego wschodniej 'części obniżenia peryhal-tyckiego jest wyrażony przez skały dwu następujących litofacji : litofacji
piaskowcowej, na którą składają się oligomiktyczne, śf1ednio- i różnoziar-wapniste piaskowce kwarcowe oraz litofacji węglanowej, którą reprezentują wapienie piaszczyste i wapienie krystaliczne. W profilach
sekwencja obu typów skalnych ma stały ~egionalnie charakter.
Miąższość pakietu skal piaskowcowo-węglanowych kambru górnego.·
0,7-1,1 m.

PIASKOWCE
Skały

piaskowcowe kambru górnego tworzą jednolicie wykształcony
skalny, którego skład mineralny jest słabO' zróżnicowany, mono....
Stopień obtoczenia składników materiału detrytycznego piaskow-
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'CÓW bywa dobry lub bardzo dobry, natomiast wysortowanie ich ziarn
jest najczęściej złe.
T e k s t u r a i s t r u k t u r a. Tekstura piaskowców jest bezładna
zbita (tabl. I~ fig. 4, 5; tabl. II, fig. 6, 7), czasem w pewnych partiach
'niewyraźnie poziDmo wa~stwDwana bądź zupełnie wyjątkowO' miejscami
.konkrecyjna (piaskDwce różnoziarniste). Struktura skały pDwszechnie
.wa psammitDwa - średnio- (tabl. II, fig. 6, 7) i różnDziarnista (tabl.
-fig. 4, 5).
S kła d m i n e r a l n y. Skała składa się głównie z ziarn detrytycz·,nego kwarcu, węglanów, ziarn i okruchów fDsforanów oraz substancji
ilastej i skupień zrekrystalizowanej krzemionki. W ilościach podrzędnych
w piaskDweach występuje glaukonit, piryt, skalenie, detrytus skorupek
ramienionDgów, ot.oczaki i okruchy skał .oraz drobne blaszki muskowHu
i minerały wtórne - fosforany, wodorotlenki i tlenki żelaza oraz syderyt.
Skład mineralny skały uzupełniają minerały ciężlkie.
K war c. Jest tO' zasadniczy składnik mineralny materiału klastycz'nego skal piaskDwcowych. Il.oŚĆ kwarcu bywa w skale zmienna i waha
:się Dd 50 dO' 70'% ObjętDści, najczęściej wynosi .około 60%,.
Kwar:c r.ozmieszczony jest w skale z reguły bezładni,e (tabl. II, fig. 6,
7); czasem - zwłaszcza w piaskowcach różnoziarnistych - tWDrzy niewielkie nagromadzenia, które są wyksztaltcone w postaci cienkich smug
bądź bezładnie ułożonych, słabo wyodrębnionych skupień. Zarys więk
'szości nagromadzeń kwarcu jest zwykle nieregularny i nieostry. Ziarna
kwarcu są doskDnale przejrzyste i odznaczają się makroskopowo brakielTI
·zabarwienia. Zarówno w skałach różno-, jak i średniDziarnistych są one
wypolerDwane i przeważnie mają powi'erzchnie błyszczące i gładkie. Sporadycznie ziarna kwarcu faliście lub smugowo wygaszają światło, a nieliczne z nich wykazują niekiedy obe1 cn.ość nieprawidłowych spękań. Ziarna
Kwarcu są zazwyczaj dobrze .obtoczone, najczęściej o kształtach zaDkrąg
lDnych,' izometrycznych, rzadziej owalnych lub elipsoidalnych (tabl. II,
fig. 6, 7). Ziarna ostrokrawędziste o pokroju nieregularnym bądź grania;stym - słabo lub CZęŚci.oW.o tylkO' obt.oczone - należą d.o nielicznych.
"Zwykle zwiększoną ich ilość stwierdza się w dolnej, przyspągowej części
pakietu, tj. głównie w różnoziarnistej odmianie skał piaskowcowych. Stopień wysortowania kwarcu w piaskowcach średnioziarnistych jest zwykle
,.dobry, natomiast w różnoziarnistych - niejednolity, nierzadkO' partia,mi zły.
W kwarcu zawarte są często submikroskopowe inkluzje i wrostki mineralne, wśród których zidentyfikowano cyPkon, muskowit, biotyt, kakyt,
turmalin oraz apatyt i minerały nieprzezroczyste (magnetyt?, ilmenit?).
'Sposqb rozmieszczenia inkluzji i wrostków mineralnych najczęściej bywa
.bezładny, czasem kierunkowo uporządkowany łańcuszkowy lub szeregowy.
W partiach piaskowców intensywnie zrekrystalizowanych kwarc jest
·często wtórnie skorodowany i zawiera w zniszczonych częściach peryferycznych ziarn drobne skupienia lkryptokrystalicznych agregatów kalcytu,
"których nagromadzenia są niejednokrotnie na tyle .obfite, że łączą się
one ze sobą wzajemnie, tworząc wyraźnie wyodrębnione, cienkie otoczki
reakcyjne (tabl. II, fig. 6, 7). Ich kontury wzdłuż linii kontaktu z kwarcem są zazwyczaj nieregularne, nierzadko "rozżarte" bądź miejscami po-
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Fig. 3. Histogramy uziarnienia kwarcu piaslmwców średnioziarnistych
kambru górnego wschodniej części obniżenia perybaltyckiego
Histographs of granulation of quartz of medium-grained sandstones of
the Upper Cambrian of the eastern part of the Peribaltic Depression
Nazwy otworów i głębokości: :1 Gładysze 2, ok. 2561,6 m; 2
Gładysze 2,
ok. 2{)61,5 m; 3 ŻeLazna Góra l, GIk. 2673,2 m; 4 Żelazna Góra 1, ok.
2673,3 m; 5 - Dębowiec Warmiński 2 ,ok. 2581,8 m; 6 - Pasłęk IG-l, ok. 2739,5 m
1-6 - names of the boreholes and depth

strzępione i nieostre. Grubość węglanowych O'toczek reakcyjnych jest
,nieznaczna i wynosi od 0,01 do 0,03 mm. Zupełnie wyjątkowo wokół
;ziarn kwarcu stwierdza się także cienkie obwódki regeneracyjne lub czę
~ciej ich niewielkie fragm.enty.
Wielkość ziarn kwarcu jest zróżnicowana i waha się od 0,02 dO' 1,6 mm,
najczęściej wynO'si 0,2-0,7 mm. Skład granulometryczny detrytycznego
kwarcu skał piaskowc.Otwych ś~edniOlziarn.istyeh p~ezenwją histogramy
uziarnienia zamieszczone na fig. 3.
O k r u c h y s kał. W skałach paki'etu piaskowcO'wegO' okruchowy
materiał skalny występuje niezbyt obficie. Zwykle skupia się on głównie
w dolnej części pakietu, w któ~ej jest nagromadzony jakO' pojedyncze,
drobne ,okruchy, otO'czaki i ziarna. Sposób przestrzennego ich rozmieszczenia w 'skale bywa nieuporządkowany; przeważnie tkwią one luźno
w masie spoiwa, nie stykając się ze sobą. Zawartość materiału okruchowego w piaskowcach jest nieznaczna i zmienna, najczęściej waha się od O
do 10oh, a przeciętnie wynosi około 4% objętości skały. Skład litologiczny
okruchowegO' materiału skał piaskowcowych jest słabo urO'zmaicony, monotonny.
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W materiale okruchowym piaskowców reprezentowane są głównie
klastyczne pochodzenia osadowego, wśród których zidentyfikowano:
piaskowce kwarcowe drobno- i średnioziarniste o skąpym stykowym spoiwie ilastym bądź ilasto-fosf.oranowym, piasko\V'ce kwarcowe drobnoziarjasnoszare o spoiwie regeneracyjnym, mułoWice ilasto-fosforanowe
I, fig.. 5), miUloWice z glaukonitem., okruchy ciemnohrunatnych afanitowych skał fosforanowych z pelitem kwarcowym i nislrodwójłomną
substancją ilastą oraz ciemnoszare skały ilaste typu iłowców i iłołupków,
których stałym składnikiem mineralnym jest muskowit oraz piryt.
Materiał ,okruchowy skał jest zwykle niewysortowany i obtoczony
nierównomiernie, najczęściej o pokroju owalnym (mułowce, piaskowce
kwarcowe), czasem wydłużonym (fosforyty, iłołupki) bądź graniastym
(piaskowce kwarcowe).
Zarówno w O'toczakach, jak i okruchach skał często występują epigenetyczne impregnacje mineralne, na które składają się wodorotlenki
i tlenki żelaza, piryt, bezpostaciowe fosforany (kolofan) oraz kryptokrysialiczne węglany - głównie kalcyt. W postaci typowej tworzą one nieprawidłowych kształtów skupienia, smugi lub drobne gniazda i pseudomorfozy o konturach przeważnie rozmazanych i nieostrych. Znaczna
część otoczaków i okruchów posiada także cienkie powŁoki żelaziste bądź
żelazisto-ilaste, które często nadają ich powierZichniom wygląd błyszczący
skały

i

gładki.
Wielkość

otoczaków i okruchów skał w piaskowcach średnio- i różno
ziarnistych jest zmienna i waha się od 0,2 dO' 1,5 cm, najczęściej wynosi
0,5-5,0 mm.
Skład petrograficzny otoczaków i okruchów materiału skalnego oraz
sposób ich wykształcenia wskazują, iż w większości pochodzą one z niżej
leżącego kompleksu skał piaskowcowo-mufowcowo-ilastych kambru środ
kowego 2 •
F o s f o r a n y są pospolitym, choć występującym zwykle w zmiennych ilościach składnikiem mineralnym piaskowców. ZarównO' w ich
odmianie różno-, jak i średnioziarnistej tworzą one najczęś·ciej drobne,
izotropowe skupienia, których większ.oŚć jest niejednorodna optycznie
i częściowo zrekrystalizowana. W postaci typowej skupienia fosforanów
powszechnie odznaczają się kształtem nieregularnym; irch granice natomiast są nierówne, częstO' zatokowo rozczłonkowane, postrzępione i nieostre. Barwa fosforanów jest niejednolita i zmienna, najczęściej jasno'brunatna i żółtooIiwkowa, niekiedy brunatna lub ciemnobrunatna z nielwyraźnymi, plamiście występującymi tu i ówdzie partiami rO'zjaśnionymi
lub przyciemnionymi. Sporadycznie fosforany pozbawione są całkowicie
zabarwienia bądź zdradzają jedynie niezbyt int,ensywny, słomkowy odcień. Części peryferyczne wielu skupień fosforanowych są niejednokrotnie
wtórnie zmienione, lekko rozj aśnione, wybłakle. W fosforanach i kh
skupieniach powszechnie występuj ą niejednorodne .optycznie, brunatne
2 Co się tyczy pochodzenia fragmentów skał fosf.orano·wych, to w niżej leżącym kompleksie utworów kambru śrOdkowego dotychClzals nie s·twLerdzoOClo in situ wystą:pdeń ich odpowiedIlTków litoJ.·o,gicz:nych (K. Lendzi'0ln, 1970; W. BednaJrczyk, 11972; W. RydzewSlka, 1974). Zostały
one zatem zaczerpnięte bądź to z serii skałny,ch zn:iJszczony'ch pvzed lub w trakcie transgresji
górnokambryjskiej, bądź też pochodzą z obs'zarów 'aliimentacyjnych położonych pOlza dzisli.ejszymi granicami po1>skiej części obniżenia perybaltyck1ego.
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wodorotlenki i tlenki żelaza, mozaikowo zrekrystaliznwana krZelTIionka
<oraz siarczki żelaza (piryt, markasyt?), które tworzą drobne, bezładnie
rozsiane wydzielenia i kO'nkrecyjne skupienia. Ich średnica jest nieznaczna i wynosi od 0,01 dO' 0,05 mm.
Sposób rozmieszczenia fO'sforanów w piaskowcach bywa na ogól nieuporządkowany, choć nierzadkO' zdarza się, 'że twO'rzą one obfitsze. słabo
wyeksponowane nagromadzenia. Są O'ne umiejscO'wione głównie Jw są
siedztwie skupień substancji ilastej (O'tw. Dębowiec Warmiński 2) oraz
w miejscach lkzniejszego występO'wania detrytusu skO'rupek r,amienionogów (O't\v. Gładysze 2). ZawartO'ść fosforanów w piaskowcach różno
j średnioziarnistych jest niestała i waha się w szerokich granicach, średnio
nie przekracza OkO'łO' 5% objętości skały.
yv O'kreślO'nych partiach skal piaskowcowych fosforany
,często kalcyt i glaukonit, a nierzadko tworzą także drobne,
,pseudomorfO'zy i epigenety;cznego charalkteru wydzielenia w
okruchów i otO'czaków skal. Czasem nierównO'miernie infiltrują one i
pajają nagrO'madzenia substancji ilastej, powodując niejednolite jej
patnienie i słabą reakcję na światłO' spolaryzowane.
Ze sposobu rO'zmieszczenia fosforanów w skale oraz konkrecyjnego
;najczęściej pokroju ich skupień wynika, że jest to w więksZO'ś'Ci minerał
putigeniczny.
Wielkość skupień i wydzieleń fosforanów wpiask.owcach rÓ'żno- i śred
niOZIarnistych jest silnie zróżnicowana i waha się od 0,01 do 0,45 lTIm.
G l a u k Q n i t. ZarównO' w piask.owcach rÓ'żnO'- jak i średnioziarni
~tych glaukonit jest minerałem pospolitym. Zwykle bywa on nagrO'madzony niezbyt licznie i przeważnie występuje w skale jakO' pojedyncze,
bezładnie r.ozsiane ziarna. Ich obfitsze koncentracje należą do rzadkości
i związane są głównie z nagromadzeniami substancji ilastej. Zawartość
glaukoni tu w piaskowcach jest zmienna, przeciętnie wynosi ,okoł.o
objętości skały, a niekiedy brak gO' partiami zupełnie (otw. Młynary 1).
W wykształceniu typowym glaukonit tworzy w skale najczęściej drobne, niejednorodne optycznie agregatowe skupienia i ziarna, które w masie
,spDiwa są ułożone bezładnie i luźnO'. Ich zarys jest przeważnie
lub zaokrąglony, izometryczny, często jednak nieregularny, rozczlonko[wany i mniej lub bardziej postrzępiony. Czasem przy tym zdarza
granice glaulkonitu są nieost~e i rozmazane. Barwa ziarn i skupień _~~~~~,.~
nitu jest zwykle niejednolita i zmienna, najczęściej jasnozielona
dozielona z podrzędnie występującym odcieniem żółtawym. W n'7r'.<-<,...' ....".h
peryferycznych ziarn glauk.oni t bywa często wtórnie zmieniony,
,krystaliczny i w różnym stop-niu zbrunatniały bądź wyblakły Sporadycznie występuje on w tych partiach także w formie drobnych,
niewyraźnie wyodrębnionych skupień opOlkroju drobnoluseczkowym.
W glaukonicie zawart'e są często nieregularne, bezładnie rozsiane
;kowe skupienia siarczków żelaza, których średnica waha się .od
0,03 mm.
ZarównO' v.,r piaskowcach różno- jak i średnioziarnistych wokół
ziarn i skupień glaukonitu nierzadko występują wtórne nagromadzenia
,bezpostaciowych fosforanów bądź takiegoż pochodzenia demnobrunatnych wodorotlenków i tlenków żelaza. I'ch znaczniejsze koncentracje są
niekiedy wy kształcone w postaci cienkich i słabO' przeświecaj ących ob!-,V',r..,V:J...U..:1..1
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wódek mineralnych. Sporadycznie glaukonit jest wypierany
głównie
w częściach peryferycznych ziarn - przez kalcyt, izotropowe fosforany
oraz wodorotlenki i tlenki żelaza.
W określonych partiach skał piaskowcowych akcesoryczne ilości glaukonitu są czasem także umiejscowione jako wtórne, niewielkich rozmiawydzielenia w obrębie okruchów skorupek ran1ienionogów, w skupieniach fosforanów 'Oraz w zagłębieniach i mikrosz.czelinach kwarcu.
Wielkość agregatowych ziarn i skupień glaukonitu jest zróżnicowana
~ waha się w granicach 0,05-0,3 mm.
\V ę g l a n y wraz z substancją ilastą są zasadniczym składnikiem mi;neralnym spoiwa właściwego skał piaskowcowych. Zwykle składają się
,one głównie z czystego kalcytu, któremu tu i ówdzie towarzyszy w niewielkich ilościach dolomit. Jako minerał akcesoryczny węglany zawierają
także wtórny syderyt, tworzący miejscami drobne skupienia (otw. Gła
dysze 2) bądź tekt'0epigenetyczne impregnacje ('0tw. Dębowiec Warmiń
ski 2). W sposobie przestrzennego ułożenia węglanów w skale brak
\vyraźnego zróżnicowania; przeważnie wypełniają one równomiernie intergranularne przestrzenie tła skŁadników klastycznych (tabl. I, fig. 4, 5;
.tahl. II, fig. 6, 7), a wyjątkowo tylko występują - głównie dolomit obfitsze, słabo wyeksponowane konkrecyjne lub gruzfowe nagro,madzenia. Ilość węglanów w piaskowcach różno- i średnioziarnistych jest
zmienna i najczęściej wynosi od 30 do 40'% objętości skały, a średnio nie
przekracza około 35% •
Kalcyt w skałach piaskowoowych tworzy przeważnie monomineralne,
średnio- lub drobnokrystaliczne, nieregularne, mozaikowe agregaty, które
{są zbudowane z wzaj emnie pozazębianych, najczęściej izometrycZllych
ziarn i monokryształów. Ich pokrój jest 'Zwykle nieregularny - k:senobądź hipautbmorficzny. Ziarna i kryształy typowo wykształconego kalcytu
nie zdradzaj ą zabarwienia; makroskopowo są dosl}{1onale przejrzyste i czę
st'O ujawniają wyraźną romboedryczną łupliwość. Czasem stwierdza się
w nich wielokrotne zbliźniaczenia, których płaszczyzny zrostu w świetle
;spolaryzowanym są odwz.orowane siecią regularnych, polisyntetycznych
,prążków bliźniaczych. W określ'0nych partiach skały kalcyt nierzadko
zawiera domieszki drobnodyspersyjnych zanieczyszczeń ilastych, których
koncentracje tworzą niejednokrotnie Isłab'0 wyeksponowane plamiste bądź
smużyste zmętnienia. Wielkość ziarn i kryształów kalcytu waha się w granicach 0,1-0,7 mm.
W skałach piaskowcowych dolomit jest przeważnie wykształc'0ny jako
drobne, pozazębiane kryształy i ziarna G regularnym, romboedrycznym
Zwykle tworzą one przetkane kalcytem, nieprawidlowego kształagregatowe nagromadzenia bądź wtórne, nieostro zarysowane impreg\V przestrzennym ich rozmieszczeniu brak wyraźneg'0 uporządko
i najczęściej grupują się one głównie w dolnej, przyspągowej partii
.skał piaskowcowych. Czasem wystąpienia dolomitu są przywiązane rów,nież do stref spękał1, w sąsiedztwie których tw'0rzą nierzadko znaczniejsze koncentracje (otw. DębO'wiec Warmiński 2). Zarówno w sIkałach róźnośrednioziarnistych dolomit częstO' wypiera kalcyt i niejednokrotnie
·{. . nr"'"'"
po nim drobne pseudomorfozy. Średnica ziarn i kryształów dolomitu waha się od 0,05 do 0,25 mm.
S kła d n i k i P o z o s t a ł e. Skład mineralny piaskowców różnon .... .,.

Zarys petrografii kambru górnego
709,
- - - -----------_._----------------,----

jest uzupełniony przez niezbyt hczne, najczęściej.
obtDcz.one, spękane i intensywnie zwietrzałe ziarna
o średnicy 0,15-0,4 mrn, pospolity i niejednokr.otnie .obficie
nagromadzony piryt, tworzący nieregularne, ksenomorficzne
D średnicy 0,01-0,3 mn1 (tabl. II, fig. 6, 7), .oraz agregat.owe
nagron1adzenia niejednor.odnych .optycznie, drobnoluseczkosubmikroskopowych, niskodwójlomnych i :słabo partiami reaguna światło spDlaryzowane minerałów ilastych, wśród których
U71:1'c<1-<::,,,,,,
głównie illit, bladozielony chl.oryt i serycyt. Skała zawier.a
obficie ,miejscami nagromadzone drobno pokrusz.one i często
wtórnie
spękane, jasnobrunatne i bezbarwne okruchy i fragfosforanowo-chitynowych skorupek ramieni.onogów z zachowaną
CZ<::SC:I01WO pierwotną strukturą organiczną (tabl. II, fig. 6, 7), nieregularne
drobne skupienia nlOzaikowo zrekrystalizowanej krzemionki, następnie
.nieliczne drobne łuseczki i blaszki musk.owitu, wreszcie pospolite, choć
nagromadzone w ilościach akcesorycznych, niejednor.odne optycznie 'Ciemno- i jasnobrunatne skupieniaw.odorotlenków i tlenków żelaza (tabl. II,
fig. 6). Sporadycznie w skalach piaskowcGwych występują także niewielkie, dobrze obtoczone ziarna i .okruchy detrytycznych, izotr.opowych,
demnobrunatnych fosforanów G średnicy dO' 0,3 mm (tabl. I, fig. 5) .oraz,
strzępy słabO' przeświecającej lub nieprzezroczystej, nierównorniernie
i bezładnie rozmieszczonej substancji bitumiczno-węglistej, która tw.orzy
znaczniejsze koncentracje (otw. Młynary 1). Z grupy minerałów
w piaskowcach różno- i średnioziarnistych stwierdzono wy;stępowanie cyrkonu, ciemnozielonego i niebieskiego. tunnalinu, rutylu,
apatytu oraz magnetytu i ilmenitu (?).
S P o i w- o skał piaskowcowYich różno- i średnioziarnistych jest ohfi te
i rorzmi1esz'c:zone w :sposób na .ogół równomierny; przeważa !spoiwo typu
bazalnego bądź bazal!Tho-wypełniają:oegG, podrzędn1ie ma ono charakter
konkrecyjno-gruzlowy (piaskowce różnoziarni:ste). Spoiwo skał pia:sikDweDjest pr1zeważnie węglanowe, partii!arni węglan.Oiw:o-ilaste bądź zupeł-
nie wyjątkowo ilasto-węglanowe i z nagromBdzeniami f.osforanów.
WAPIENIE
Skały \vęglanowe 4- kamhru górnego tworzą naturalnie wy.odrębniony
pakiet skalny~ który jest wyrażony w części dolnej przez szare wapieniepiaszczyste, w górnej natomiast - przez szare i jasnoszare wapienie krystaliczne. Są to skały silnie z:diagenezowane, zwięzłe, twarde, -o nieregu-larnym, nierównym przełamie. Ich skład mineralny oraz sposób wykształcenia jest słabo urozmaicony, monotonny.
T e k s t u r a i s t r u k t u r a. MakrGtekstura wapieni piaszczystych_
W skalach piasko\vcowych z otwoiru wiertniczego Pasłęk 1G-1 stwierdzono wys,tępowanie
niektórych ziarn sk81eni taikże cienkich otoc.zek wodorotlenków żelaza (W. Kie;~eil, 1973).
4 W
pOlskim piśmienniotwie geologicznym pierwszą wzmiankę o skalach węglanolwych
kambru wschodniej części obniżenia perybaltY'okiego zawiera publikacja Z. Modlil'rSlkiego
i B. Szymańskiego z 1972 r., w l{.tórej zamieszczono iJn:formację o występowaniu tych skal
zarówno na zlożu wtórnym, tj. w zlepieńcach ,podstawowych tremado:ku dolnego (pakerort) ,
jak również in situ w profilach otworów 'IA-'iertniczych Pa'slęk 1G-l i OlS'ztyn IG-2 (Z. MOdlirl-ski, B. Szymańs'ki, 1972, str. 281, tabl. I, fig. 3).
3
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j wapieni krystalicznych jest zaznaczona niewyraźnie i najczęscleJ
równolegle poziomo warstwowana. Ich mikrotekstura jest natomiast
ładna, zbita (tabl. III, fig. 8; tabl. IV, fig. 10, 11; tabl. VI, fig.
tab1.
VII, fig. 17; tabL VIII, fig. 18), czasem smużysta bądź socze\vkowa ze
:,słabo zaakcentO'wanym kierunkO'wyn1 ułożeniem materiału ilastego i detrytycznego kwarcu (tabl. III, fig. 9). Struktura wapieni jest ziarnista
{sp arytO'wa) , średnio- (tabl. III, fig. 8, 9; tabl. IV, fig. 10, 11) lub
-ikrystaliczna (tabl. VI, fig. 14; tabl. VII, fig. 17, tabl. VIII, fig.
S kła d m i n e raI n y. Skala składa się głównie ze sparytowej ma:8y średnio- i grubokrystaHcznych węglanów, detrytycznego kwarcu frak'lcji aleurytowej i psamitowej, substancji ilastej, glaukonitu oraz otoczaków i okruchów skał. W ilościach podrzędnych w wapieniach występuje
,piryt, fosfO'rany, krzemionka, muskowit, skalenie, drobne bioklasty .oraz
,substancja węglisto-bitumiczna i minerały wtórne - wodorotlenki i tlenki żelaza, fosforany i syderyt. Skład mineralny skały uzupełniają nieliczne minerały ciężkie.
W ę g l a n y. W wapieniach piaszczystych i wapieniach
n,ych węglany tworzą intensywnie zrekrystalizO'wane, średniO'
krystaliczne sparytO'we tło, w któregO' skład w'chO'dzą przeważnie monO'mineralne agregaty kalcytu pO'przerastane miejs'cami przez nagronladzenia
.substancji ilastej (tabl. VI, fig. 15; tabl. VII, fig. 17; tabL VIII,
18).
W wielu partiach wapieni - zwłaszcza w przystropO'wej części jJan.,l.C;t.u,
masa węglanów zawiera także dolomit; niekiedy minerał ten
wielkie skupienia i smugi. Ilość węglanów w wapieniach
i wapieniach krystalicznych jest zmienna i wynosi
75 -;-. 90 dO' 90 -;-. 96% objętO'ści skały.
Kalcyt w skałach węglanO'wych występuje przewa'żnie w postaci ,mo'zaiki nieregularnych, ziarnistych, bezładnie ułożonych agregatów, w których budowie uczestniczą wzajemnie ze sobą pozazębiane, najczęściej
izometryczne ziarna i monokryształy o nieprawidłO'wym, kseno- lub hipautomorficznym pO'kroju. Są one bezbarwne', dosKGnale przejrzyste
i niejednO'krO'tnie wykazują wyraźną, rombGedryczną łupliwość. W kh
strukturze powszechnie stwierdza się istnienie licznych, zazwyczaj wielo.krGtnych zbliźniaczeń, których płaszczyzny zrostu są odwzorowane przez
pO'lisyntetyczne prążki bliźniacze. Ziarna i kryształy kalcytu
zawieraj ą znaczne ilości submikroskopO'wych zanieczyszczeń i wrostków
mineralnych, głównie pelitycznego kwarcu oraz kryptokrystalicznego
materiału ilastegG. Czasem zdarza się, że jest on nagrGmadzony obficie
i wywołuje anomalne, słabo wyodrębniGne, plamiste bądź
zmętnienia. Zarówno w wapieniach piaszczystych, jak i wapieniach krystalicznych kalcyt intensywnie kO'roduje ziarna glaukonitu, skupienia fosfGranów oraz kw'arc, WGkół którego twO'rzy miejscami wtórne,
krystaliczne wydzielenia. Ich kGncentracje są ni0kiedy w~rk~,zt,alc:on"e
denkie, wyraźnie zarysorw;arne ,otoczki reakcyjne (tabL
nka ziarn i kryształów kalcytu jest niestała i waha się od
przeciętnie wynosi 0,3 -;-. 1,0 mm.
Dolomit w skałach węglanowych występuje głównie
nych, bezbarwnych ziarn i kryształów o prawidłowym
pokrO'ju. W tle skały są .one rozmieszczone bezładnie i
-niekiedy tWGrzą nieregularne, najczęściej gęstO' przetkane
rl.rl'n,A"'''Tl
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krecyjne skupienia bądź nieostro zarysowane smugi ('tabl. VII,
16).
Czasem ich obfitsze zgrupowanie sprawia, że nadają one niektórym partiom wapieni charakter dolomityczny (otw. Olsztyn IG-2, Żelazna Góra
1). Zupełnie wyjątkowo dolomit towarzyszy takŻJe strefom spękań tektQlnicznych, w których sąsiedztwie występuje miejscami jako nieprawidlowe, tektoepigenetyczne impregnacje (otw. Dębowiec Warmiński 2).
W wielu partiach wapieni - głównie w przystropowej ,części pakietu dolomit intensywnie wypiera kalcyt, po którym niejednokvotnie tworzy
liczne częściowe lub całkowite pseudomorfozy. Średnica ziarn i kryszta.łów d01.omitu waha się od .0,05 do 0,4 mm,.
, K war c. W skalach węglanowych kwarc stan.owi główny składnik
mineralny .materiału klastycznego. Ilość kwarcu w Sikale bywa zlnienna
i waha się od 0,0 + 4% w wapieniach krystalicznych do 10 -:- 20°/0 obję
tości w wapieniach piaszczystych.
Kwarc rozmieszczony jest w skale z reguły bezładnie i nierównomiernie (tabl. III, fig. 8; tabl. IV, fig. 10, 11; tabl. VIII; fig. 18); często
zwłaszcza w wapieniach piaszczystych tworzy cienkie smugi (tabl.
III, fig. 9) bądź nieuporządkowane, słabo wyeksponowane skupienia. Ich
zarys bywa zwykle nieregularny i nieostry. Kwarc występuje głównie
w postaci ziarn doskonale przejrzystych, najczęściej wypolerowanych,
Ol powierzchniach błyszczących i gładkich. Czasem ziarna kwarcu faliście lub smugowo wygaszająświatlo .oraz wykazują niekiedy obecność
nieprawidl.owych mikrospękań. Ziarna kwarcu są zazwyczaj d.obrze obtocz.one, najczęściej o kształtach zaokrąglonych, izometrycznych, rzadziej
.owalnych lub elipsoidalnych (tabl. III, fig. 8; tabl. IV, fig. 10, 11). Ziarna o słabym lub częściowym tylko obtoczeniu, których pokrój jest nieregularny - ostrokrawędzisty lub graniasty - należą do nielicznych.
Zwiększ.oną ich il.oŚĆ stwierdza się głównie w materiale frakcji aleurytoiWej wapieni piaszczystych (tabl.III, fig. 8, 9). Stopień wysortowania
kwarcu w wapieniach krystalicznych jest zwykle dohry; natomiast
w wapieniach piaszczystych - niejednolity, nierzadko partiami zły.
W kwarcu często występują submikroskopowe inkluzje i wrostki mineralne, wśród których .stwierdzono cyrkon, muskowit, kalcyt, rutyl oraz
apatyt i minerały nieprzezroczyste. Sposób ich ułożenia bywa najczęś
-ciej bezładny, czas'em kierunkowo uporządkowany - łańcuszkowy lub
szeregowy (tabl. III, fig. 8; tabl. IV, fig. 10, 11).
Zarówno w wapieniach piaszczystych, jak i w wapieniach krystalicznych kwarc często posiada krawędzie skorodowane i niejednokrotnie
bywa' otoczony przez cienkie, reakcyjne otoczki kalcytowe (tabl. IV, fig.
10, 11).. Sporadycznie wokół kwarcu stwierdza się także cienkie obwódki
regeneracyjne bądź częściowo zachowane ich fragmenty.
Wielkość ziarn kwarcu jest zmienna i waha się od 0,01 do 1,2 mm,
najczęściej wynosi 0,2+ 0,6 mm, a zupełnie wyjątkowo osiąga 1,5 mm.
S u b s t a n c j a i l a s t a. W wapieniach piaszczystych i wapieniach
krystalicznych minerały ilaste są podrzędnym objętościowo składnikiem
mineralnym skały. Ich ilość w wapieniach jest zmienna i waha się .od
0,0 'do 10°/0 objętości skały, a przeciętnie nie przekracza około 5()/0I.
Substancja ilasta jest rozmieszczona w skalach węglanowych nierównomiernie i skupia się głównie w wapieniach krystalicznych, w których
występuje w f.ormie wypełnień przestrzeni interstycjalnych, nieregular3
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(tabl. VI, fig. 15) oraz nieostro zarysowanych, nieciągłych,
falistych smug i przemazów (tabl.. III, fig. 9; tabl. VII, fig. 17;
tabl. VIII, fig. 18). Sposób ich ułożenia bywa zwykle nieuporządkowany
i niej ednokrotnie zdarza się, że tworzą one znaczniejsze nagromadzenia
(otw. Młynary 1, Dębowiec Warmiński 2, Żelazna Góra 1). Sporadycznie
substancja ilasta występuje także jako cienkie, nieregularne powłoki na
nierównych, śród warstwowych powierzchniach nieciągJ!ości sedymenta,cyjnych (otw. Olsztyn IG-2, Młynary 1).
W składzie substancji ilastej wapieni występuje głównie mieszanina
illitu i chlorytu, które w wykształceniu typowym tworzą zbite, ikryptokrystaliczne bądź drobnołuseczkowe agregaty. Są one optycznie niejednorodne, niskodwójlomne i miejscami słabo reagują na światło spoI ary,zowane. Barwa substancji ilastej jest ni es tała , najczęściej seledynowo,szara lub szara, czasem partiami roOzjaśniona bądź przyciemniona.
Substancja ilasta często zawiera drobne blaszki muskowitu, piryt,
im.pregnacje bitumiczno-węgliste i fosforanowe oraz skupienia wtórnych
wodorotlenków i tlenków żelaza (tabl. VII, fig. 17; tabl. VIII, fig. 18).
W wielu partiach skały w masie substancji ilastej 'występuje także źle
obtoczony i niewysortowany kwarc fralkcji .aleurytowej (tabt VIII,
fig. 18).
S kła d n i k i P .o z o s t a ł e. Skład mineralny wapieni piaszczystych
i
krystalicznych uzu,pelniają nieliczne, najczęściej pojedyńcze,
bladozielone, agregatO'we ziarna autigeni~zneg,o glaukonitu G średnicy
-7- 0,35 mm (tabl. IV, fig. 10), pospolity i nierzadkO' obficie nagromadzony piryt (tabl. III, fig. 8, 9; tabl. VI, fig. 15), drO'bne blaszki muskOlwitu oraz nieregularne wydzielenia ,częściowo zrekrystalizowanej krze(tabl. V, fig. 12). Skała zawiera ponadto ziarna i nieregularne
skupienia izotropowych, często partiami zrekrystalizo:wanych żółtobru
natnych i bezbarwnych fosfO'ranów (tabl. IV, fig. 10; tabl. V, fig. 13),
niewielkie wydzielenia i konkrecyjne skupienia niejednO'rodnych optycznie wodO'roOtlenków i tlenków żelaza oraz niezbyt obficie miejscami nagromadzone~ zwykle pokruszone, spękane i ska1cytyzowane jasnobrunatne i bezbarwne biGklasty, reprezentowane przez drobne okruchy
i fragmenty fosforanowo....chitynO'wych skorupek ramienionogów i pancerzy trylobitów o zachowanej częściowo pierwotnej strukturze organicznej
(tabl. IV, fig. 11). W składzie wapieni piaszczystych występują także
w ilościach akcesorycznych ziarna spękanych i intensywnie zwietrzałych
skaleni o średnicy 0,1 -:- 0,2 mm O'raz drobne, dobrze obtoczone otoczaki
i okruchy skał os adO'wych , głównie ciemnoszarych iłołupków, mułowców
i piaskowców drobnoziarnistych ze spoiwem. ilasto-fosforanowym (tabl.
IV, fig. 11). Częstym składnikiem mineralnym określonych partii wapie,ni piaszczystych i krystalicznych bywa wreszcie - zwłaszcza w profilach zachodniej części ,qbniżenia - nierównomiernie i bezładnie rozmieszczona, nieprzezroczyS'ta lub słabo przeświecająca, izotrO'powa
substancja bitumiczno-węglista, która niejedno1krotnie tworzy obfitsze
nagromadzenia o pokroju nIeostro zarysowanych smug, strzępiastych
skupień i nieregularnych impregnacji (otw. Młynary 1, Ze/lazna Góra 1).
Z grupy nielicznie reprezentowanych minerałów cfężkich w skałach
węglanowych stwierdzoOno obecność cyrkGnu, turmalinu, rutylu oraz apatytu i minerałów nieprzezraczystych.
nych

często

skupień
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SKAŁY

KAMBRU GÓRNEGO NA ZŁOŻU WTÓRNYM

w części wschodniej obniżenia perybaltyckiego skały kambru górnego poza wystąpieniami in situ stwierdzono również w postaci redeponowanego na ZłO'ŻU wtórnym materiału okruchowego. Jego zidentyfikowane
dotychczas stanowiska są umiejscowione w obrębie gruboklastycznych
utwO'rów przyspągowejczęści kompleksu ordowickiego, w którym WYlStę...
pują w dwu różnowiekowych poziomach transgresywnych: dO'lnym wyrażonym przez zlepieńce podstawowe tremadoku dolnego (pakerort)
oraz górnym - na który składają się zlepień'ce glaukonitO'we arenigu
dolnego (latorp).
Sposób rozmieszczenia otoczaków i okruchów skał kambru górnego
w składzie n1ateriału litologicznego zlepieńców ordowickich jest nierównomierny. Ich nagromadzenia mieszczą się głównie w zlepieńcach tremar
doku dolnego, w których zostały dotychczas stwierdzone w profi'lach
otworów wiertniczych Zaręby 1, Za ręby 2, Piesz'kowo 1, Glądy 1, Glą
dy 3 i Dębowiec Warmiński 2. ZdecydO'wanie natO'miast mniej liczne
i bardziej ilościowo skąpe koncentracje materiału okruchowegO' skal górnokambryjskich na potkano w zlepieńcach gl auikon i towych arenigu, w których są one zwykle reprezentowane jedynie przez pojedyńcze, luźnO' roZ!siane otoczaki i ziarna. Ich wystąpienia stwierdzono w profilach nastę
puj ących otworów wiertniczych: Glębock 1, Żelazna Góra 1, Bartoszyce
IG-1 i Młynary 1 (fig. 1).
W składzie litologicznym górnokalnbryjskiego materiału okruchowego
występują głównie otoczaki i okruchy wapieni !krystalicznych (tabl. VIII,
fig. 19; Z. Modliński, B. Szymański, 1972), rzadziej wapieni piaszczystych, a wyjątkowo - piaskowców różno- i średnioziarnistych 5. Są one
dobrze obtoczone, przeważnie zaokrąglone, izometryczne bądź graniaste.
Często przy tym większość z nich wykazuje intensywny stopień rekrystalizacji, obecność licznych spękań oraz wtórnych impregnacji, których
treść tworza wodorotlenki i tlenki żelaza, fosforany oraz piryt.
Srednica' otoczaków i okruchów skał kambru górnego na złożu wtórnym
zmienna i waha się od 0,2 mm do 4 cm, a zupełnie wyjątkowo
osiąga 5-8 cm (O'tw. Zarę:by 2).
PODSUMOWANIE
Z prZ'eprowadzonych studiów mikroskopowych i obserwacji litologicznych skał kambru górnego wschodniej części obniżenia perybaltyckiego
wynika co następuje:
1. Kompleks skalny kambru górnego wschodniej części obniżenia
perybaltyckiego spoczywa transgresywnie na podścielających go utWO'5 Pi€:l"Ws<zy zwięzły opis petlI'o'graf,iczny otoczaków piaskowców rÓ2lUo- i
średnioziamisrty'ch
kambru górnego - bez spI'ecyzowania ich pochodzenia li. wieku - zOSItał OIpubl::tkowa!l1.y pr,zez
A. Langier-Kuźm:ia'I'ową, która SItlwierrdlzila ich obecność w 'składzie litol1ogieznym marterialu
okruchowego zlepieńców glaukon:Lto,wy;ch dolnego a-rend.gu z owolru wiertniczego BaJl"tOSizyce
IG-l (A. Langier-Kuźniarowa, 1967).
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rach piaskowcowo-mułow'cowo-ilastych kambru środkO'wego, a przykryty
jest w stropie bądź transgresywnie leżącym zlepieńcem podstawowym
tremadO'ku dolnego (pakerort), bądź takiegoż charakteru glaukonitytem
arenigu dolnegO' (la tO'rp).
.
2. Pomiędzy środkowdkambryjskim pO'dłożem a pokrywą utwO'rów
kambru górnegO' istnieje powszechnie wyraźna i znaczna, regionalna luka sedymentacyjna.
.
3. Kompleks skalny kambru górnegO' wschodniej części obniżenia
.perybaltyckiegO' wyrażO'ny jest przez jednO'licie i mO'notO'nnie wykształ
icony zespól skał piaskowcO'wo-węglanowych, których sekwencja w prO'filach wykazuje stały regionalnie charakter.
4. Zespół skalny kambru górnego reprezentuje sobą wyraźnie wyodrębniony, ciągły cykl sedymentacyjny, który w sposób naturalny dzieli
się na trzy następujące człony litologiczne: człO'n podstawowy..:- zlepieńcowo-piaskovyoowy; człon średni piaskowcowo-węglanowy i człon
górny -węglanO'wy lub ilasto-węglanowy (B. Szymański, 1974).
5. Z formacyjnegO' punktu widzenia kompleks skał piaskowcowo-węglanowych kambru
górnegO' obniżenia perybaltyckiegO' wchodzi
w skład tzw. dolnej transgresywnej formacji terygenicznej pokrywy
O'sadowej platformy prekambryjskiej.
6 .. Zespół skalny kambru górnegO' wschodniej części obniżenia perybałtyckiego ma powszechnie układ trójdzielny i wyrażony jest W części
dolnej przez utwory litO'facji piaskowcowej (piaskowce różno- i średnio
ziarniste); w części środkowej przez utwO'ry litofacji piaskO'wCO'wej i litofacji węglanO'wej (piaskowce średnioziarniste, wapienie piaszczyste); natomiast w części górnej przez utwory litofacji węglanowej (wapienie
krystaliczne).
7. SłabO' zróżnicowany skład' mineralny i litologiczny oraz dobre O'btoczenie i zmienny najczęściej stopień wysortowania składników skal
piaskowcowych różno- i średniozIarnistych wskazują, że ich materiał klastyczny pochodzi głównie z dezintegracji i resedymentacji skał osadowych pochodzenia lokalnego.
\
8. Skład mineralny i litolO'giczny oraz sposób wykształcenia otoczaków i fragmentów skalnych w piaskO'wcach różnoziarnistych pozwala
sądzić, że zostały O'ne zaczerpnięte głównie z niżej leżących serii skał
piaskowcowo-mulowcowo-iiastych kambru środkowego, z którymi wykazuj ą powszechnie daleko idące pokrewieństwO' petrograficzne.
9. Znaczna zawartO'ść fosfO'rariów w skałach piaskowcowych różno
i średnioziarnistych kambru górnegO' przemawia za tym, że osady te powstały w płytkowodnej, dobrze przewietrzanej i O'bficie zasiedlonej przez
plankton strefie nerytycznej zbinrnika epikO'ntynentalnegO', która O'dzna'czała się słabym tempem subsydencji i nieznaczną depO'zycją materiału
klastycznegO'.
10. W stadium epigenezy skały węglanowe kambru górnegO' uległy
lokalnie procesom częściowej dolomityzacji (otw. Olsztyn IG-2, Młyna
ry 1).
11. Jakość wykształcenia i charakter petrograficzny skal węglano
wych kambru górnego wschodniej części obniżenia perybaItyckiegO' wskazują, że są oJ,le bliskie lub identyczne litO'facjalnie z górnokambryjskimi
skalami węglanowymi rej onu kaliningradzkiegO' ZSRR, których obecność
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ujawniono olstaltnio w profiłu (m;woru wiettniozegoLaduszkino 1 (A; A,. Kapłan, O. N. Andrejewa, N. E. Czernyszewa, 'li!. J. Gorjańskij, 1973).
12. Z faktu występowania ,otoczaków i fragmentów skał piaskowcowo-węglanowych kambru górnegO' w składzie Z'lepieńcó\v podstawowych
tremadoku dolnego (pakerort) oraz w materiale zlepieńców glaukonitowych arenigu dolnego (latorp) wynika, że pokrywa tych skał była pierwotnie odsłonięta zarówno w poziomie intersekcyjnym powierzchni pretremadockiej, jak również prearenkkiej.
13. Stan aktualnego rozprzestrzenienia lnateriałuOikruchowego skal
kambru górnego. na złożu wtórnym,' jak r'ównież zach6wanejobe'cnie ich
pokrywy in situ jest konsekwericją' dwukrotnych, sukcesywnie pogłębia
jących się epigenetycznych ścięć erozyjnych, które były ulniejscowione
na pograniczu kambru górnego i tremadoku (faza pretren1adocka) oraz
tremadoku i arenigu (faza prearenicka).
.
.
14. Za litostratatyp utworów kambru górnego wschodniej .częś'Ci obniżenia perybałtyckiego przyjąć należy profil otworq. wiertniczego Pasłęk IG-l, który został wykonany ,w latach 1957~1961 (S., Tyski, 1959),
i
jako pierwszy ujawnił istntenie, typowo wykształconych. osadów
piaskowcowo-węglanowych wieku górnokamhryjskiego w pokrywie osadowej platformy prekambryjskiej NE Polski.
Zakład Złóż Rud Metali
Instytutu GeOlogicznego
Warszawa
Rakowiecka 4
Nadesl:ano dnia 18 maja 1976 r.
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A.

A., AH)J.PEEBA O.

H., lłEPHbIlliEBA H.

E., rOPJIHCKI1I1 B.

lO. (1973) -

I1epBaJ! Haxo,n:Ka naJIeOHTOJIOfJr'IeCKH oxapaKTep1f30BaHHblx BepXHeKeM6pHiIcK1łX OT JIOJKeHllH
B IO)Kj{OH TIpHOaJITllKe . .D;OKJI. AKa,n:. HaYK CCCP,

209,

CTp.

1393 -1394,

N'ł

6.

MocKBa.

EpORHCJIaB lliHMAHbCKH

OąEPK nETPOrPA~HH

BEPXHErO KEM.6PIUI BOCTOąHOfi ąACTH
nPH.6AJITHiiCKOfi BTIA,21;HHM
Pe3IOMe

Ha 3aIla,n;e TIpH6aJITHHCKOii Brra)J,HRbI B

1960-1972

rr. npOBO)J;HJIffCJ. HHTeHCHBHbIe oYPoBble

paOOTbI, B pe3yJIbTaTe KOTOpbIX 6bIJ! nOJIY'IeH 60raTbIH KepHOBbIH MaTepHaJI. TIocrcnCHRaJl ero
o6pa6on:a ,n:aJIa B03MO:iKHOCTb H,n:eHTłUpJ2IlJ;HpOBaTI, HelI3BeCTHble ,n:o

cn nop B

3TOM paiiOHe naJIe-

OHTOJIOrH'IeCKH: ,n:0KYMCHTHpoBaHHble OTJIOJKeHHJl BepxHero KeM6pHa (E. illHMaHbcKH, B ne'IanI).

In

situ OTJIO:iKeHHJl BepXHero KeMopHa OTKpblTbI ,n:o CHX HOp B 6YPOBblX pa3pe3ax, npe,n:CTaB-

JIeHHblX Ha

qm:r. 1.

B nOCJIe,n:Hlfe ro,n:bI yCTaHOBJIeHO TaK)Ke BTOpH1fHOe 3aJIeraRHe nepeOTJIO:iKeHHbIX BepXHeKeM6pHiIcKI1X rropo,1J,

rJIaBHbIM 06pa30M MeJIKHX <pparMeHToB H3BeCTIDIKOB H H3BecTKoBoH raJIbKI1.

ORH o6HaPY)f(eHb! B 06JIOMolł:trOM MaTepHaJIe OCHOBHbIX KOHrJIOMepaToB lIH:iKHerO TpeMa,n:OKa
H HH:iKH,erO apeRura.
BepXRHll KeMopRH BOCTO'IHOll 'IaCTH I1p:a6aJITHHCIWH Bna.Il.HHbl npe.uCTaBJIeH eCTecTBeHHo
,n:emIIIJ;eHC5i Ha TPH '-laCTlI na'IKOH 06JIOMO'IHO-Kap6oHaTHhIX nopoA, H1DKHaH 1faCTb KOTOpOH: COCTaBJIeRa H3BeCTKOBllCTblMH KBapu,eBbIMH rrecqam·ncaMH; cpe,L(lUfJl 'IaCTb -

KBapu:cBbIMH neOIa-

HllKaMH nepeCJIaHBaIOlli,HMllCH neC':iaHbIMH H3BeCTlUIKaMR, a BepXHH5I, T. e. Kap6oHaTHa5I
C'IaHbIMH H KpHCTaJIJIH'IeCKHMH H3BeCTHHKaMR

(<PRL

2).

O.Il.HOpO.Il.HaH

na'IKa

ne-

rreCQaHO-Kap6o-

HaTHblX nopo)], BepxHero KCM6pIIH, npe)],cTaBJIJleT C060H caMOCT05ITeJIbHbIH, TpaHcrpeccHBHbli:j:
ce,n:HMeHTall,ROHHbIM U;HKJI

(I>.

lUJiMaHbCKH,

1974).

OTJIO:iKeHllH BepXHero KeM6pR5I, HeCOrJIaCHO 3aJIeraIOT Ha -rreC'IaHO-aJIeBpOJ1JiTOBO-rJIHHRCTOM
KOMITJIeKCe cpe)],Hero KeM6pHH, c KOTOpbIM rpaHlllfaT B,n:OJIb HepOBHO:M: 3p03HOH:trOH nOBepXHOCTI1
B KpOBJIe OHll rrCpeKpbITbI TpaHcrpeCCRBHO OTJIO:iKeH:trbJMll KOHrJIOMepaTaMH HR)KHerO TpeMa)],oKa
(rraKepopT) RJ1I1

rJ1aKKOHI1TOBhIMH

KOnfJ10MepaTaMll HI1:iK:nero

apeimra (JIaTopn).

na'IKH IleclfaHo-Kap6oHaTHblx IIOpO)], BepXHero KeM6p.lI5I COCTaBJI5IeT

MOlllJIOCTh

0,7-1,1 M.

KOMlmeKc rropo,n: BepXHero KeM6pRR BOCTOlfHOM 1faCTR IIpH6aJITRHCKOH Bna)],HRhI npe.n;CTaBJIeH )],ByMR muo<pall,RHMI1: rreC'IaHOH (OJIRrOMHKpRTOBble, cpe)],He- H pa3H03epHHCTble R3BeCTKOBble
KBapu;eBble neC'IaHRKH), a TaK:iKe Kap6oHaTHOM (rreC1faHble H KpRCTaJIJIR'IeCKRe H3BeCTlmKU).
IIec'IaHbIe OTJIO:iKeHI1H BepXHero KeM6pmI COCTaBJI5IIOT O)],HOpO)],RYro rra'IKy rropo.n;, B COCTaB
KOTOPOM BXO)J;5fT CBeT JIOCepble, IlJIOTHble, pa3HO-R cpe)],He3epHRCTble KBapll,eBble neOiaH.HKR.

Mx

MHHepaJIbRbIH COCTaB cJIa60 ,n:R<p<pepeHll,HpOBaH, a CTerreHb OKaTaHHOCTII 06JIOM01fHOrO MaTepnaJIa

1, cPRr. 4, 5;
6, 7), HHOr)];a B orrpe)],eJIeHHbIX 'IaCTJ1X He'IeTKO ropR30HTaJIbHO CJIORCTan HJIH - B CO-

BbICOKa5I HJ1R O'IeHb BhICOKaa. TeKcTypa neC'IaHRKOB 6ecnopH)],01fHaH, IIJIOTHaH (Ta6n.
Ta6JI.

II,

<pRr.

BeprneHHO HCKJIIO~IHTeJIhHbIX CJIyqaJlX -

KOHKpeU;HOHHa.H (pa3H03epUHCTble neC'iaHHKR). CTpYKTypa

nopO)],bI nOBceMCCTHO 6bIBaeT rrCaMHTOBOH (Ta6JI.

l,

<PHI'.

4, 5).

cpe)],He (Ta6JI.

II,

<pRr.

6, 7)

H pa3H03epHRCTOM

B MHHepaJIb:trhIH COCTaB neC'IaHRKOB BXO.n;5!T rJIaBHblM o6pa30M 3epHa )],eTpH-

TR'IeCKOrO KBapu;a, Kap6oHaTbI, 3epHa R 06JIOMI<H <poc<paToB, a TaK)Ke rJIHHRCTa5l cYOCTaH[(R5I
H CKOIIJIeHHH 'IaCTH'IHO peKpn:CTaJIJIR30BaHHoro KpeMHe3eMa. BTopOCTerrerlHoe 3HaqeHlle B COCTaBe
rreC'IaHRKOB RMeIOT rJIayKoHRT, rrn:pm, BbIBeTpeHHbIe nOJIeBble IIIIIaTbI, 06JIOMKH paKoBIDI 6paxI1oIIO.n;, raJ1hKa li OOJIOMKH nopo)]" a TaK:iKe MeJIKHe rrJIaCTRHKR MycKoBHTa II BTOpH'IHble MHHepaJIbI -
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4>OCQ>aTbI, rH,llpOOKHCJIbI H OKHCJIbI )KeJIe3a H CH,l1;epHT. MIDlepaJILHbIH: COCTaB ,n;OnOJUUHOT nDKeJThle MHHepaJIhJ: lWPKOlI, TYPMaJIllH, PYTHJI, anaTHT, a TaK)Ke MarneTHT H HJILMeHHT
BeCbMa 06HJILHbm H pa3Mem.eH paBROMeplIO: npeo6JIa,n,aeT 6a3aJIbHb:m: u;eMeRT (Ta6JI.
Ta6JI.

H,

Q>:nr.

6, 7) HJIn

(?). IJ;eMeHT
I, <par. 4, 5;

6a3aJIbHO-3anOJIHHIOm.nH. U,eMeHT neC"IaHHKOB tram;e Bcero Kap6oHaTHblli,

MeCTaMH Kap6oHaTHO-rJIllHHCThIH: IfJIa -

B COBepmeHHO HCKJIIOtrHTeJIb'HbIX cnytraHX -

I'JIHHHCTO-

iKap6oHaTl:U>IH co CKOnJIeHHHMIf <poc$aToB.
Kap60HaTHble nOpOl-U>I Bepmero KeM6pIUI o6pa3YIOT eCTeCT:aeHHO o6oco6JIeIDiYro rratrKY
nopo,n;, B :mOJ{HeH traCTJI npe,n,cTaBJIeHHyIO neC"Ia'HbIMH H3BCCTIDlKaMH, a B BepxHeH CepbIMM: 1£ CBeTJIOeepbJMH: KpHcTaJ1J1lllfeCKHMH H3BecTHHKaMH. ilOPO,n;bI .smJIHIOTC.sr CHJIbHO ,n,HareHe3HpoBaHHbIMH,
lDIOTHbIMH, TBep.n;bIMH C HeperyJIHpHhIM, HepOBHbIM H3JIOMOM. ilx MHRepaJIbHbIH COCTaB R CTpO-eHHe o'tJeHb MaJIO pa3HOpO)J;HbI H MOHOTOHHbI. MaKpoTeKcTypa neClfaHblX If KpHCTaJl:JIJf"fCC1UfX
H3BeCTHj)'KOB j)'BJIHeTCj)' HelfeTKOll If lfam;e Beero 6hIBaeT paBHoMepHo ropH30HTaJIbHO CJI0HCTOi1:.
ilx J.VIHKpOTeKcTypa XaOTHlfeCI\:aj)', nJIOTlIaj)' (Ta6JI.
4>Ifr.

14;

Ta6JI.

VII,

<PHI'.

17;

Ta6JI.

VIII,

<Pn:r.

18),

Ill,

<par.

8;

Ta6JI.

IV,

IPHr.

10, 11;

Ta6JI.

VI,

HH-or,n,a nOJIOClfaTaH HJIH JIHR30Ba5{ C ReqeTKOH

HanpaBJIeHHOCTbIO 3aJIeraIllUI rJIHRHCToro MaTepHaJIa H .n;eTpHTHlfeCKoro KBapu;a (Ta6JI.

In,

lPID'. 9).

CTPYKTYPa 3epHHCTa-R: -(cnapHTOBa-R:), cpe,n,He IIJIH KpYllHOKpHCTamllflfeCKaH. il3BeCTH5Ua! COCTOHT
D3 cpe,II,He H KpyIlH03epHHCTbIX Kap6oHaTOB, 06JIOMOtffiOrO KBapu;a aJIeBpHTOBOH If nCaMHTOBOH
'<PPaKI1;lf.H, rJIJfHHCTOH cy6cTaBl]HH (HJ1J1llT, XJIOPHT, eepmI:HT), rJIaYKORIna, a TaK)Ke raJIbKa a 06JIOMKOB nopo.n;. BTopocTenemIOe 3HaqeHHe B H3BeCTH5IKaX HMeIOT llIPHT,
MyCKOBHT, nOJIeBbIe mnaTbI, M.eJIme 6HOKJIaCTbI, a

<poC<paTbI,

KpeMHe3eM,

TaK)Ke yrJIHCTo-6HTYMHOe Bem.ecTBo If BTO-

pH'IHble MIDIepaJILI. MlfHepaJIbHblli COCTaB .n;onO.JIHHeTCH He60JILIDliM 'IHCJIOM TH)I(eJIbIX NumepaJIOB: rr;HPKOHOM, TypMaJIllHOM, PYTHJIOM, a TaK)I(e anaTHTOM H Herrpo3pa'IIfhIMH MHHepaJIaMH .
.JlJrrocTpaToTHnOM OTJIO)KeHHH Bepmcro KeM6pIDl BOCTO'Il-IOH 'IaCTIf ilpH6aJITHiicKOll BIIa)];HHbl
CJIe,n,yeT C'IHTaTb pa3pe3 CKBa)f(HHbI ilaCJI3HK

I1T-l,

KOTOPbrn- 6bIJI nepBbIM, r,n;e o6HapY)KeHO

THIDl'tfHOC cypoe'HHe neCQaHO-Kap6oRaTHbIX nopo~ BepXHeKeM.6pHH:CKOrO B03pacTa B oca,n;O'IHOM
110KpOBe ,n,OKeMopHHCKOH IIJIapnpOpMbI Ha CB TIOJIbllm.

Bronislaw SZYMANSKI
'THE OUTLINE OF PETROGRAPHY OF THE UPPER CAMBRIAN OF EASTERN
PERIBALTIC DEPRESSION

Summary
The intense drilling works carried out in the eastern part of the Peribaltic
Depression in the years 1960-1972 provided core material. Successive elaboration
of that material made it possible to differentiate Upper Cambrian deposists with
paleontological record, hitherto unknown from that region (B. Syzmanski, in press).
Upper Cambrian deposits occurring in situ were found in several borehole
profiles (see Fig. 1). Redeposited Upper Cambrian rocks mostly limestone debris
and pebbles, have also been found in several places in the last few years, mostly
in detrital material of basal conglomerates of the Lower Tremadocian and Lower
Arenigian.
The Upper Cambrian of the eastern part of the Peribaltic Depression is represented by originally tripartite series of clastic-carbonate rocks; the lower part of
the series is formed of calcareous quartz sands tones, the middle - of quartz
:Bandstones with sandy limestone intercalations, and the upper, that is the carbonate
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part - of sandy and crystalline limestones (Fig. 2). The Upper Cambrian sandstone-carbonate series, uniform in development, represents a separate, transgressive sedimentary cycle (B. Szymanski, 1974).
Upper Cambrian strata discordantly overlay the Middle Carnbrian sandstone~sil tstone-clayey series along an uneven erodional boundary, and are overlayed
by either transgressive conglomeratic deposits of the Lower Tremadocian (Pakerort)or glauconitic c0l1g10merates of the Lower Arenigian (Latorp). The Upper Cambrian
sandstone-carbonate series is 0.7-,-1.1 m thick.
The Upper Cambrian of the eastern part of the Peribaltic Depression comprises
rocks representing two lithofacies: sandstone lithofacies (oligomictic, medium- and
various grained calcareous quartz sandstones) and carbonate lithofacies (sandy and
crystalline limestones).
The Upper Cambrian sandstone rocks form a series uniform in development,
comprising light-gray, compact, variously 'and medium-grained quartz sandstones;
their mineral composition is fairly uniform; roundness index of clastic material
ranges from good to very. good. Texture is random, compact (Table I, Figs. 4, 5 ~
Table n, Figs. 6, 7), unclearly horizontally bedded in some places or, very rarely,
concreticnal (variously grained sandstones). Structure of these sandstones is usually
psammitic, medium- (Table Il, Figs. 6, 7) and variously grained (Table I, Figs. 4, 5).
The sandstones consist mainly of detrital quartz granis, granis and debrit of phosphates, clay matter and accumulation of partly recrystallized silica. Glauconite,
pyrite, weathered feldspars, debris of brachiopod shells, pebbles and debris of rocks"
fine muscovite plates as well as secondary minerals (phosphates, iron hydroxides
and oxides and si de rite) occur in subordinate amounts. Heavy minerals are represEnted
zircon, tourmaline, rutile, apatite, magnetite and ilmenite? Matrix is fairly
abundant and uniformly distributed; it is mostly of the basic (Table I, Figs. 4, 5;
Table n, Figs, 6, 7) or basic-infilling type; it primarly consists of carbonates. This
is a carbonate matrix, changing in some places to carbonate-clay or, rarely, toclay-carbonate matrix rich in phosphate.
The carbonate rocks form a natural separate rock series, represented in the
lo\\;-er part of the Upper Cambrian by gray sandy limestones, and in the upper
part - by gray and lightgray crystalline limestones. They are heavily diagenesed,.
compact, hard, with uneven irregular fracture. The mineral composition is poorly
differentiated or monotonous. The macrotexture of sandy and crystalline limestones
is
Visible, usually represented by parallel horizontal bedding; the microrandom, massive (Table IIl, Fig. 8; Table IV, Figs. 10, 11; Table VI,
Fig. 14; Table VII, Fig. 17; Table VIII, Fig. 18), sometimes bandy or lenticular
with
accentuated, oriented arrangement of clay matter and detrital quartz
(Table Ill, Fig. 9). The structure is grained (sparry), medium- to coars-crystalline.
The limestones are formed of medium- and coarse-crystalline carbonates, clastic
quartz
the aleurite and psammite fractions, clay matter (illite, chlorite, sericite),
glauconite and pebbles and debris of older rocks. Pyrite, phosphate, silica, muscovite, feldspars, fine bioclasts, carbonaceous-bitumen matter and secondary minerals
occur
subordinate amounts. Heavy mineral, also occurring in subordinate
are represented by: zircon, tourmaline, rutile, apatite and opaque minerals.
The profile of the borehole Pasl~k IG-1 is here proposed as the lithostratotype
of
Upper Cambrian of the eastern part of the Peribaltic Depression as in this
profile typically developed sandstone-carbonate rocks of the Late Cambrian age
were
the first time differentiated in sedimentary cover of the Precambrian
Platform of NE Poland.

TABLICA I
Fig. 4. Piaskowiec kwarcowy roznoziarnisty; spoiwo kalcytowe. Otwor wiertniczy'
Gladysze 2; gl(;:b. ok. 2561,7 m; nikole skrzyzowane, pow. ok. 30 X
Various-grained quartz sandstone; calcite matrix. Borehole Gladysze 2; depth about.
2561.7 m; nicols crosed, approx. X 30
Fig. 5. Piaskowiec kv,larcowy roznoziarnisty z okruchami mulowca fosforanowego;
spoiwo kalcytowe. Otwor wiertniczy Gladysze 2; gl(;:b. ok. 2561,7 m; nikole niezupelnie skrzyzowane, pow. ok; 30 X
Various-grained quartz sandstone with a fragment of phosphatic siltstone; calcite·
matrix. Borehole Gladysze 2; depth about 2561.7 m; nicols incompletely crossed,.
approx" X 30
TABLICA II
Fig. 6. Piaskowiec kv/arcowy srednioziarnisty; spoiwo kalcytowe. Otwor wiertniczy'
Gladysze 2; gl(;:b. ok. 2561,6 m, nikole niezupelnie skrzyzowane, pow. ok. 15 X
Medium-grained quartz sandstone; calcite matrix. Borehole Gladysze 2; depth about.
2561.6 m; nicols incompletely crossed, approx. X 15
Fig. 7. Fiaskowiec kwarcowy srednioziarnisty; spoiwo kalcytowe. Otwor wiertniczy
Gladysze 2; gl~b. ok. 2561,6 m; bez analizatora, pow. ok. 15 X
Medium-grained quartz sandstone; calcite matrix. Borehole Gladysze 2; depth about.
2561.6 m; no analyser, approx. X 15
TABLICA III
Fig. 8. Wapien sredniokrystaliczny piaszczysty. Otwor wiertniczy D(;:bowiec Warminski 2; gl(;:b. ok. 2581,5 m; bez analizatora, pow. ok. 15 X
Medium-crystalline sandy limestone. Borehole D(;:bowiec Warminski 2; depth about
2581.5 m; no analyser, approx. X 15
Fig.
\Vapien drobnokrystaliczny piaszczysty z nieregularnymi smugami ilastymi.
Oh;vor wiertl1.iczy Mlynary 1; gl(;:b. ok. 2792,2 m; bez analizatora, pow. ok. 15 X
Finely-crystalline sandy limestone with irregular clay bands. Borehole Mlynary 1;
depth about 2792.2 m; no analyser, approx. X 15
TABLICA IV
Fig.

WapieIl piaszczysty z glaukonitem i ziarnami fosforanow. Otwor wiertniczy
Zelazna Gora 1; gl(;:b. ok. 2672,9 m; bez analizatora, pow. ok. 15 X
Sandy limestone with glauconite and phosphate grains. Borehole Zelazna Gora 1;.
depth about 2672.9 m; na analyser, approx. X 15
Fig.
\Vapien piaszczysty; widoczny otoczak piaskowca 0 spoiwie ilasto-fosfora-·
nowym. Otwor wiertniczy Zelazna Gora 1; gl~b. ok. 2673,0 m; bez analizatora~
pow. ok. 15 X
Sandy limestone; n.ote pebble of sandstone with clay-phosphatic matrix. Borehole·
Zelazna G6ra 1; depth about 2673,0 m; no analyser, approx. X 15

TABLICA V
.Fig. 12. Wapien piaszczysty; widoczne skupienia krzemionki. Otw6r wiertniczy Zelazna G6ra 1; gl~b. 2673,1 m; nikole skrzy~owane, pow. ok. 30 X
Sandy limestone; note concentrations of silica. Borehole Zelazna Gora 1; depth
about 2673.1 m; nicols crossed, approx. X 15
Fig. 13. Wapien piaszczysty z ziarnami fosforanow. Otwor wiertniczy Zelazna G6ra 1; gl~b. ok. 2673,1 m; bez analizatora, pow. ok. 45 X
,Sandy limestone with phosphate grains. Borehole Zelazna Gora 1; depth about
2673.1 m; no analyser, approx. X 45
TABLICA VI
:Fig. 14. Wapien grubokrystaliczny. Otwor wiertniczy Olsztyn IG-2; gl~b. ok. 2444,4 m;
nikole skrzyzowane, pow. ok. 30 X
rCoarse-crystalline limestone. Borehole Olsztyn IG-2; depth about 2444.4 m; nicols
crossed, approx. X 3,0
Fig. 15. Wapien grubokrystaliczny. Otwor wiertniczy Zelazna G6ra 1; gl~b. ok.
2672,6 m; nikole niezupelnie skrzyzowane, pow. ok. 30 X
rCoarse-crystalline limestone. Borehole Zelazna G6ra 1; depth about 2672.6 m; nicols
incompletely crossed, approx. X 30
TABLICA VII
Fig. 16. Dolomit drobnokrystaliczny. Otwor wiertniczy Zelazna Gora 1; gl~b. ok.
2672,8 m; nikole niezupelnie skrzy~owane, pow. ok. 15 X
.Finely-crystalline dolomite. Borehole Zelazna G6ra 1; depth about 2672.8 m; nicols
incompletely crossed, approx. X 15
Fig. 17. Wapien grubokrystaliczny ze skupieniami illitu i chlorytu. Otwor wiertniczy
D~bowiec Warmil1ski 2; gl~b. ok. 2581,3 m; bez analizatora, pow. ok. 30 X
'Coarse-crystalline limestone with illite and chlorite concentrations. Borehole D~
bowiec Warminski 2; depth about 2581.3 m; no analyser, approx. X 30
TABLICA VIII
Fig. 18. Wapien grubokrystaliczny ze skupieniami chlorytu i pelitem kwarcowym.
Otw6r wiertniczy Zelazna G6ra 1; gl~b. ok. 2672,7 m; nikole niezupelnie skrzyzowane, pow. ok. 15 X
'Coarse-crystalline limestone with chlorite concentratoins and quartz pelite. Borehole
:·Zelazna G6ra 1; depth about 2672.7 m; nicols incompletely crossed; approx. X 15
Fig. 19. Piaskowiec kwarcowy srednioziarnisty 0 spoiwie fosforanowo-ilastym (tre·madok dolny - pakerort); widoczny okruch wapienia g6rnokambryjskiego. Otw6r
wiertniczy D~bowiec Warminski 2; gl~b. ok. 2581,1 m; bez analizatora, pow. 30 X
Medium-grained quartz sandstone with phosphatic-clay matrix (Lower Temado;cian- Pakerort); note fragment of Upper Cambrian limestone. Borehole D~bowiec
Warminski 2; depth about 2581.1 m; no analyser, approx. X 30
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Fig. 7·
BronislaIW szyMARSKI - Zarys petrografii kambru g6rnego wschodniej
perybaltyckiego
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Fig. 9
Bronislaw SZYMANSKI - Zarys petrografii kambru g6rnego wschodniej cz~sci obni:Zenia
perybaltyckiego
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Fig, 11
Bronisla:w SZYMANSK! - Zarys petro@rafii kambru gomego wschodniej cz;~sci obniZenia
perybaltyck1 ego
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Fig. 13
Bronislaw SZYMAl5rSKI peryoaltyakiego

petrografH ka:moru gornego wschodniej
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Fig. 15
Bronislaw SZYMA:r\JSKI
Zarys petrografii kambru g6rnego wschodniej
perybaltycldego

cz~sci

obnizenia
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Fig. 17
Sronistaw SZYMANSKI - Zarys petrografii kambru g6rnego wschodniej
perybaltyckiego

cz~sci

obnizenla
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Fig. 19
Bronistaw SZYMANSKI - Zarys petrografH kambru g6rnego wschodniej
perybaltyckiego

cz~sci

obni~enia

