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Zagadnienie tak zwanej strefy przejściowej w utworach węglanowych
triasu śląslko-ikrakowskiego podawilo się w Uteraturze w 1955 r. (H. Gruszczyk, 1955; W. Jurkiewicz, 1955). Zrodziło się ono w trakcie rozważań
zmierzających do ustalenia granic Śląsko-Krakowskiego Zagłębia Kruszcowego na p.odstawie faktów stwierdzonych w wyniku wierceń prowadz.onych na obszarze niecki chrzanowskiej 'Oraz w okolicach Tarnowskich
Gór. Ustalono wtedy, że na wymieni.onych obszarach, w obrębie górnych
poziomów dolnego wapienia muszlowego, dolomity kruszconośne zawie,rające złoża rud cynku i ołowiu .oraz odpowiadające im wiekowo utwory
wapienne warstw górażdżańskich, terebratulowych i karchowickich wzajemnie się zazębiają w strefie o :szerokości do 10 km. Strefę tę nazwano
międzyfacjalną strefą przejściową. Dostrzeżono też jej szczególne znaczenie w wypadku lokalizacji złóż, ponieważ stwie~dzono, że bogatsze koniCentracje kruszców z reguły występują w dolomitach na przedpolu wspomnianej strefy, którą uznano wówczas za naturalną granicę Śląsko-Kra
kowskiego Zagłębia Kruszc.owego. Przebieg tej granicy został orientacyjnie
ustalony na zachód od Bytomia i Tarnowskkh Gór oraz na wschód od
Kalet. Dalszy jej bieg w kierunku północno~w:schodnim był niewiadomy.
Podobne zazębianie się dolomitów kruszc.onośnych z wapieniami poznano
na terenie niecki ehrzanoiWIskiej w okól:kach Kościelca (H. Gru'gZlczyk,
1956a). Przebieg tej strefy i jej wyksztalcenie zostały po raz pierwszy
.opisane w pracach H. GruszC'zyika (1956b, 1957). Szczupła ilość danych,
jakimi wówczas dysponowano, odnośnie stosunków litofacjalnych i zło
żowych w obszarze olkuskim, a także stwierdzone w obszarze chrzanowskim stopniowe przejśde lateralne wapieni warstw gogolińskich
w dolomity kruszconośne (H. Gruszcz)71k, 1956a) spowodowały, że we
wschodnim obszarze Zagłębia wyznaczono strefę przej ściową wapień
dolomit w poziomie warstw gogolińskich, która ograniczyła obszary wyKw8lrtalnilt Geologiczny, t. 20, nr 4, 1976 r.
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ceniom wykonywanym dla rozwedług poglądów z lat 1955-1957
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i 1. Smolarskię'j (H. Grusz1C'zyk,
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dolomitów krus\Zeonoś
- granica za,sięgu dolomitów w war1964; H. Gruszczyk, L Smolar . .
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ska, 1965). Dalszy rozwój prac
ore-bearirng dOłomi,tes; 2 - exl
d'ol,omiites :Ln Gogolin beds
tent
poszuki wa wczo . . .rozpoznawczych
złóż rud cynku i ołowiu we
wschodnich .obszarach Zagłębia KruS'zcow€lg.o um.ożliwił przedłużenie
przebiegu strefy przejściowej po okolice Zawiercia (fig. 2). Znalazło to
wyraz w wykonanych opracowaniach dokumentacyjnych Instytutu Ge~
ologicznego, a także w pracy F. Ekierta (1970), w której autor potwierdził
dostrzeżoną przez H. Gruszczyka prawidłowość rządzącą rozmieszczeniem
złóż. vVyraził to w następującym sformułowaniu: "H. Gru$zczyk (1955),
anaJizującrozmieszczenie złóż na tle zasięgu doJ.omitów kruszconośnych,
odkrył prawidłowość rządzącą ich lokalizacją, a wyrażającą się zgrupowaniem rejonów złożowych w peryferycznych strefach dolomitów kruszconośnych przy przejściu facji dolomitycznej. w odpowiadającą jej wiekO'wo fację w,apienną" (str. 412).
Prawidłowość ta słusznie została uznana jako podstawa poszukiwań
złóż rud Zn i Pb w' obszarze północnym, w łuku przebiegają
cyn1 pomiędzy Zawierciem na wschodzie oraz Tarnowskimi Górami na
zachodzie. W tym celu wykonano kilka linii badawczych O' kierunku południkowYlTI lub zbliżonym do niego dla uchwycenia konturującej ZaKruszcowe strefy przejściowej. WartO' w tym miejscu przytoczyć
mało znanej pracy H. - Gruszczyka (1955), przedstawiającej
ITI. in. następującą koncepcję pO'szukiwawczą: "Prace winny być zapoczątkowane linią biegnącą południkowo, _której pierwszy otwór powinien
być zlokalizowany w okolicy Woźnik. W zależności od jego wyników,
otwory powinny być wykonane na północ lub południe od wykonanego. Z ustalenia dalszego biegu strefy granicznej, należy wyznaczyć pierwszy otwór drugiej linii, która po'winna być wykonana na "PO':łudniku" Koziegłów. Linia trzecia powinna być zapoczątkowana pO' uzy~
oŻarki
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Fig. 2. Przebieg strefy przejściowej dolomit - wapień według ustaleń
z lat 1964-197n
The course of the dolomite - limestone transitional zone according to the
studies from the years 1964-1970
I

l - miocen; 2 - kreda; 3 - jura; 4 - kajper; 5
wapień muszlowy;
piaskowiec pstry; 7
perm; 8 - karbOin ; 9·- granica zasięgu dolomitów
s:zconośnych odpowiedników wa'rstw górażctż,ańskich, terebratulowych i karchowick1ch
'
l - Miocene; 2 - Cretaceous; 3 - JuraSisaJC; 4 - Keuper; 5 - Musche1kalk;
6 - Bundsandsltein; 7 - Permian; 8 - Carboniferous; 9 - extent of ore-bea,r1nS!
dolornites, which are equivalents of Górażdże, TerE~brat'Ula and Karchowice beds -

skaniu wyników linii drugiej, mniej więcej na "pO'łudniku" LigotYJ czwarta na "południku" Żarki. PO' wykonaniu tych czterech linii należy ustalić lokaliza,cję linii piątej i ewentualilli,e s'zlÓs:ted· PO' wyznaczenirl..1
gu linii granicznej należ;y rozwiercić strefę przyległą dO' tej
stwierdzenia 'stO'pnia jej okruS'zcowania, a następnie - 'po
wyników' wierceń na obszarze złóż już poz:nanyeh
należy ustalić lo!kaliizację otwO'rów, zadani,em ,ktiÓry,ch będziie olkreśleilie charakteru utworó\v
triasu na terenach wSlChodni:ch".
Takie były sugestie i założenia poszukiwawcze w 1955 r. Prace zmierzające dO' okonturowania złóż rud Zn i Pb w BO'lesławiu dały nieocze-
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kiwanie pozytywne wyniki,co spowodowało dalsze skuteczne rozwijanie
badań w obszarach wschodnich (olkuskim i zawierciańskim) i równocześ
nie ich opóźnienie w obszarach północnych.

ANALIZA WYKSZTAŁCENIA STREFY PRZEJŚCIOWEJ I JEJ
STOSUNKU DO ZŁÓŻ
W dotychczasowych rozważaniach występowanie strefy prZe]SClowej,
jej wyksztakenie oraz stosunek do złóż zostały zarysowane ogólnie. Pobieżna analiza lokalizacji złóż w O'bszarze Olkusza, Pomorzan, Sikorki,
.Zawiercia i innych w stosunku dO' występującej strefy przejściowej ujawniła bardziej złożone stosunki niż to wynikało z poprzednich rozważań.
Spowodowało tO' podjęcie szczegóło.wych studiów tego zagadnienia, któregO' dokonano \\TlStęrpnie dlla obszaru olkuskiegO' (H. Grlu8zlC'zyk, A. Paulo,
1. Smolarska, 1971). OstatniO' opisano 'też przykłady kontaktów dolomitów
i wap1eni (K. Bogacz, S. D:ŻJuł:yńskli i in. 1972), kt6r1e zdają się być efektem zjawisk epigenetycznych, zacho.dzących stosunko.wo niedługo. po.
osadzeniu się utworów wapienia muszlo.wego.. Nie podejmując w tym
miejscu dyskusji nad genezą dO'lomitów kruszconośnych trzeba podkreślić, iż prace dotyczące występowania i wyksztakenia strefy przejściowej
do.starczają przede wszystkim faktów stwierdzających ogólne prawidło
wości.

MATERIAŁY

I METODY

BADAŃ

Przedmiotem pierws,zego etapu badań, zakońc:zonego w 1971 r., były
or,az atesty analiz ehemioznych z'aw,arte w dokumentacjaoh ,geologilcznych zŁoŻlaOlikus1z-PoluJdnie, a także obserwacje wyrobisk
górniezyeh (kop. Olkusz, Bolesław, Trzebionka oraz Maty1da). Z,anaEzowano materiały z ponad 300 otwor:ów wiertniczych. Badania ,przieprrow:adzollro w :talkJim zakresie, na j,aki pozrw.alala ndsika jakość m,aterialów wier;tni,c:zych z lat 1952-1969, głów:nie spow.odowana małym uzy:skiJem rdzenia.
Niezbędne jest więc podanie pewny!ch uwag natlury metod!ycznej.
W trakcie analizy danych podstawowych część informacji uznanO' za
wiarygodną, część zaś poddano weryfikacji. W grupie weryfikowanej
znalazły się dane do.tyczące przynależności stratygraficznej skal węgla
nowych do.lnego wapienia muszlowego, po.zycji i miąższości złoża oraz
charakterystyki jakościo.wej rud.
Szczegóło.wy podział stratygraficzny do.lnego wapienia muszlowegO'
we ws'chodniej części omawianego Zagłębia nie zawsze jest możliwy do
przepro.wadzenia na podstawie próbek z powodu monotonnego wykształ
tcenia litolo.gicznego skał i skąpej fauny. W celu uniknięcia błędów lub
nieścisłości S. Śliwiński (1961) zaproponował dla odpowiedników warstw
górażdżański'ch, teflehratrulowydl 'I karchowicrkkh zibioI'\c!Zą i nadrzędną
nazwę warstwy olkuskie, podkreślając przy tym obecno.ść w całym
obszarze wszystkich trzech członów. W wierceniach wykonanych w Oko.In.a'teriały w.iertnic~e
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Fig. 3. Mapy litologiczne wybranych kompleksów wapienia muszlowego: odpowied-ników warstw gogo1ińskich (a), odpowiedników warstw górażdżańskich (b), odpowiedników warstw terebratulowych (c), odpowiedników warstw karchowickich (d)
Lithological maps of selected series of the Muschelkalk: equivalents of Gogolin
beds (a), equivalents of Górażdże beds (b), equivalents of Terebratula beds (c),_
equivalents of Karchowice beds (d)
1 1 -

dolomdJty; 2 - wa.pienie; 3 - obsizalryokruS'zrCowane; 4 - obszary objęte erozją
dolom1tes; 2 - limestones; 3 - areas of mineraH:2latcion; 4 - a.reas subjected to erosion

licach Olkusza wątpliwO'ści może także nasuwać granica warstw gog.o-z olkuskimi. Za pewną uznanO' granicę retu i w,arstw gogoliń
jSkich ze względu na wyraźny na ogół kontakt dolomitów (w stropie
nieco. ilastych) z wapieniami (często krynoidowymi) .oraz granicę utworów dolnego wapienia muszlowego z dolO'mitami diplopor.owymi. Skon-struowana na podstawie tych granic mapa tekt.oniczna obszaru Olkusza
dała .obraz stosunkowo prostej budowy zrębowej, mniej skomplikowanej
niż w interpretacjach przedstawionych w dokumentacjach.
Na podstawie obserwacji miąższości i ciągloś'Ci sedymentacji komplek-su utworów dolnego wapienia muszlowego oraz poszczególnych ogniw
litostratygraficznych w odkrywkach przyjęto, że miąższości odpowiedników warstw gogołińskich, górażd'żańskich, terehratulowY'ch i karchowickich w 'zlo2JU OilJkruiSIZ są mniej więcej stale i wyndszą odpowiedniO' 23-30,
16-22, 8 i 10 n1. Stwierdzone W nielicm:ylch ortJWOirach anom,ailnie duże'
lińskkh
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.JIUąZSZOSCl niektórych warstw przy małych miąższościach wars tw
ległych są zapewne wielkościami zniekształconymi, wynikającymi ze
~szczenia skal podłoża i wypełnienia powstałej przestrzeni brekcją zawałową. Informacje D występowaniu krusz~ców oparte na materiale zasypowym uznano za wiarygodne jedynie w przypadku pierwszego, naj wyż

.sz,ego maflSzu, w którym stwierldz,cmo okrus'Zlcowanie.
Zainteresowanie skoncentrowano głównie na śledzeniu prawidłowości
wykształcenia i rozm.ieszczenia rud cynku i ołowiu na tle budowygeologicznej . PozwOoliłn to na opracowanie szeregu wgłębnych map metalo,.genicznych, których uproszczone i pomniejszone obrazy przedstawiono
na fig. 3a-'d. Podstawową zasadą sporządzania wgłębnych luap było
.kartowanie mOożliwie cienkich i jednorodnych zespołów warstw o. szerokim zasięgu terytorialnym. Za talkie ogniwa przyjęto warstwy bądź odpowiedniki warstw retu, gogolińskich, górażdż.ańskich, terebratulowych
i karchowickich. Ze względu na częste występowanie kruszcó\V
.szego materiału do analizy dostarczyły mapy metalogeniczne warstw
gogo1ińskich i wyższych 1.
Na mapach ty,ch wyznaczono granicę dó1om.it-wapień ''TV następują
''Cych poziom,ach umow:nych (od spąguwarstw g!ogolińsikkh): a - I I m,
'b - 35 m (w odpowiednikach warsItw górażdzańslkkh), c-50 m (w od-powiednikach warstw terebrat:ulowych), d-58 m (w odpowiednikach
warstw karcho.\vickich). Zaznaczono również zasięg ero,zji przedczwarto-rzędowej w spągu kaŻldej warstwy, zaś w warstwach kar'chowickkh dodatkowo zasięg erozji przedkajprowej.
Granice dał rudnych Zn-Pb w pOis'zlozególnych poziomach
'grafkznyeh wykreślono w oparci:u n analizy ,chemi:czlI1te rdzenia, a w przypadku braku rdzenia na podstawi.e analiziy m,ateriału za:sypo\veg:o. Za
T1udę uznano umnwn.ie te części, które zawierały powyŻiej 4,5%
Zn + Pb,
przy miąższości co najm:niej 0,5 m, luh !powyżej 3%, przy miąższości co
najmniej 1 m. Granke ciał rudnych przyjętO' w połowie odległości między
"'b:tworami bilansowymi i płonnymi lub okru:siz:cowanymi śladowo.

WYNIKI BADAŃ

W wyniku prac stwierdzono Izależność roz.miesZlczen:ia ciał rud:nyeh
,od granicy q.olomit - wapień w PO'szczególnych poziomach stratygraficznych. Zależność tę przedstawiono na mapach litologicznych warstw go'golińskich, górażdżańskich, terebratulowych i karchowickich (fig. 3a-d).
Mapy te ilustrują zasięg występowania dolomitów w poszczególnych poziomach obszaru olkuskiego. oraz stosunek okruszcowanego obszaru do
,ogólnej sytuacji litologicznej, zaś ich zestawienia wskazują na szerokość
strefy pr!Z1ejśdowej dO'lomit~wapi.eń ,N o!kr1eślonym kornpleksie warstw.

1 W dolomitach retu stwierdzono tylko male płaty występowaniakruszcó'\v
'guly w obszarach, w których rejesif;'rowa,no zloźe w nadległych dolomitach
skich.

tO.2

re-

gogoliń-

Strefa

przejściowa

w utworach

węglanowych

triasu

743

Przedstawiony obraz jest wynikiem szeregu proceisów geologicznych.
Niedostateczna jakość materiałów podstawowych uniemożliwiła wyeliminowanie wpływu zjawisk wtórnych na pierwotne wykształcenie facjalne. Stąd też w poszczególnych poziDmach rejestrDwano obecność wapieni
i dolomitów bez względu na tO' czy znajdują się one na miejscu, czy też
zostały wtórnie przemieszczone z wyższych poziDlnów. BiO'rąc pod uwagę
zjawiska krasowe (K. Bogacz, S. Dżułyński, C. Harańczyk, 1970; M. SassrGustkiewicz, 1974) należy przypuszczać, że w miejscach dużegO' gradientu strefy granicznej dolomit-wapień w posZlczególnych warstwaeh
pierwotne utwor.y wapienne uległy lP,rocesom rugowania i wypełniania
wolnej przestrzeni przez b~eklcję dolomitów kruszconośnych (z zaw,alu
warstw nadległych) lub namytlY piasek dolomitowy. Ogólnie można stwierdzić, że obs'zary zawierające kruS'z~ee występują w medale/kim sąsiedZ1t\vie
stref przejśd.O'\vych dolomilt-wapień, a ich przebieg jest równoległy do
grani1c litologlilCZlIlych. Rozmieszcz€nie i wymi,ary rlóż WPO!szlc:zególnych
poziomach są różne.
Strefa przejśoiowa d:Olomit-wapień' w w,arsiw,ach gogołińskich(fig.
3a) jest wys'unięta najbardlzliJej na poŁudnie badanegO' obs'zalru. Warstwy
te tylklQi w pewnej części obszaru górniczego kopalni Olkusz reprezentnwane są prZJez dolomity. Na północ od tego obszaru, zwłas'zeza w doanych
częściach wars:tw gogolińsikich obecne 'Są wapi:enie. Granica dolomitów
i wapieni jest urozmaicona szeregiem małych zatok. Bezpośrednio do niej
przylega wąska strefa okruszcOlWana. Na mapie (fig. 3a) ICZęŚĆ złoża znajduj,e się pOZIOmie po stron1e wapieni. Wynika to z przyjętej projekcji
odwZOI"owuj ącej granicę dolomirt~w:aipileń w połowie miąższośei warstw
gogolińskieh. W rzeczyw.iJstości okruszcOiwanie występuje w dolomiltach.
Większe ciala rudne w obrębie ruooklume'l1!towanego! pola m,ają 500-800 nl
szerokości i do 2500 m długości. Wielkość mniejszrych cial rudnych (stwierdzana jednym lub dwoma sąSiednimi orbworami) nie pr:zJe.kracza prawdo,fPodoibnie 300 m. Pierwsze wy1stępują w części południowo-zachodniej
ohszaru, d.:rugie w części pOłudniorwo-w'Schodnilej .
. Sytuację litologicznD-złożową w odpowiednikach. warstw· górażdżań
,skich ilustruj e fig. 3b. W porównaniu z warstwami glQigolińskimi linia
rDzdzielająca w tym poziomie dolomity od wapieni jest, geneI"alnie biorąc, przesunięta w kierunku północnym i wschodnim i mniej skompliko,..,
wana. I tu dostrzega się cią~enie złoża do strefy granieznej dolomit-w apfeń. Złoże występuje w dolomitach, na stosunkowo dużych, zwartych,
przeważnie wydłużonych obszarach, które tylko częściowo pokrywaj ą się
z zasięgiem złoża w warstwach gogolińs'kich. Jedno z dal rudnych ma
s'~erokość okołO' 1000 m i dŁugość 2800-3000 m, dT!U@e, IQ> zbliżonYIch
wymiarach, występuj ące w części zachodniej obszaru górniczego Olkusz,
stanowi zapewne fragment większego, zni'Szczonego przez erDzję złoża.
Strefa złożDwa jest tu znacznie większa niż w warstwach gogo1ińskich
.i stanowi najbardziej ciągły i najzasobniejszy poziom rud w omawianym
.obszarze. Jest to zapewne odpowiednik naj bogatszych stref złożowych
występujących powyżej
warstw gogołińskich w niecce bytomskiej
~ chrzanowskiej.
W odpowiednikach warstw terebratulowych (fig. 3c) grani,ca dolomit-wapień prZleSuwa się j'oozC'ze bardz1ej w kierunku północnym,
5
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wschodnim i zach.odnim. Obszar zajęty przez wapienie zmniejsza się,
a strefa rozdzielająca dolomity jest podobnie urozmaicona jak w warstwach g.ogolińskich. Znamienną jest rzeczą, że w obrębie dolomitowych
odpowiedników warstw terebratulowych .obecne są nieduże wkładki wapieni. Stosownie do sytuacji litologicznej obszary okruszcowane przesunęły się odpowiednio na północ, wschód i zachód, otaczając .obszar występowania wapieni. Okruszczowanie ma charakter nieciągły. Obszary
złożone tylko w części pokrywają się z zasięgiem złoża w warstwach
górażdżal1skich oraz minimalnie ze złożem w warstwach g.ogolińskich.
Średnica większego ciała rudnego wynosi 1800 m, jednak w jego obrębie
obecne są liczne fragmenty płonne. Inne skupienia lub gniazda rud nie
osiągają 100D m.
l\1:apa litologiczna odpowiedników warstw karchowickich (fig. 3d) potwierdza ogólne trendy zauważone przy analizie niżejległych k.ompleksów. Obszar zajęty przez wapienie uległ dalszemu skurczeniu. Granice
dolonlit-wapień odpowiednio przesunęły się w kierunku północnym,
wschodnim i zachodnim. Obszary okruszc.owane są małe, częściowo występują bezpośrednio w sąsiedztwie granicy dolomit-"wapień, częściowo
w nieco większych od niej odległościach, jednak nie przekraczających
2000 m. Zachowana jest zatem zasada zależności występowania złoża od
dol.omit-wapień.

WNIOSKI
Analiza materiałów wiertniczych potwierdziła znany w obszarze ślą
sko-krakowskim związek złóż rud Zn-Pb z litologią. Niemal we wszystkich nie budzących wątpliwości przypadkach skałą otaczającą złoże są
dolo111ity. Wśród wapieni v"1ykazywane są małe ilości rud utlenionych
oraz pojedyncze skupienia galeny i brunckitu (większość wymienionych
wystąpień zanotowano w otworach nierurowanych, w materiałach z zasypówki, co obniża ich wiarygodność).
Ciała rudne związane są lateralnie ze strefami przejść dolomitów
\v wapienie. Na obszarze złoża olkuskiego takie przejścia litologiczne
stwierdzono w warstwach gogolińskich, górażdżańskich, terebratulowych
i karchowickich. Granica dolomit-wapień jest w ogólnym ujęciu skośna
do pOZiOlTIÓW stratygraficznych. Zmiana litologii w obrębie całych, około
2O-metrowych, pakietów warstw gogolińskich lub górażdźańskich nastę
puje w strefie o szerokości .od niespełna 100 do około 1000 metrów. Analogiczne przejścia w cieńszych odpowiednikach warstw terebratulowych
i karchowickich zarejestrowano w pasie nie przekraczającym na ogół
300 m szerokości.
Obszary niewielkich przesunięć omawianej granicy litol.ogicznej w kopoziomach (fig. 4) mogą sygnalizować istnienie zjawisk wtóri wyznaczać np. większe formy krasowe, co wymaga jednak poti,.vierdzenia w wyrobiskach kopalnianych.
W złożu olkuskim zasięg granicy wapieni i dolomitów w poszczególpoziomach stratygraficznych wykazuje konsekwentne zlniany.
\varstwach karchowickich położona ona jest najdalej na północ, w koniższych ogniwach stratygraficznych przesunięta jest coraz barku południ.owi. W południowo-zachodniej części obszaru na znacz-
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Fig. 4. Zestawienie porównawcze granic dolomit - wapień
Comparison of the oourse of the dolomite - limestone boundary
w odpowiednikach wanstw: l - krurch<Jwi1dkiJch; 2. - terebratulowych;
X'az,d:żańskich;

BO-18

(- ,--

4 - g<Jgoilińls'kich
Bou.ndaJry in equivaJeil1!ts of: l - Kal1chowice beds; 2 Górażdże beds; 4 Gogolin bedls

1000m

3 -

gó-

Terebra'tula beds; 3 -

.nej powierzchni -cały profil warstw gogolińskich wykształcony jest w postaci dolomitów, na ich tle zaznacza się "wyspa" złożona z wapieni
w
dolomitów w stropie.
ciał rudnych jest mniejszy od zasięgu dolomitów. Złoże olkuskie występuje w pasie (o szerokości 2,5-3 km) przylegającym do strefy przejściowej. W miejscach zazębiania się wapieni i dolomitów w profilu m.aterialy dokumentacyjne wskazują na występowanie kruszców
tylko we wkładkach dolomitowych.
Okruszcowanie stwierdzono w kilku pO'ziomach stratygraficznych :od retu
w'arstwy karchowickie. W kilku przypadkach zanotowanO' wyrud utlenionych VI spągu czwartorzędu, bezpO'średnio nad
.L'J~~.L.L.L wystęPUjąCYITI w warstwach wapienia muszlowegO'. Największym
poziomynl, miąższością i zawartością procentową odznaczają
rudne w warstwach góra:hdżańskich i częściowo w terebratuloOkruszoowanie retu stwierdzono jedynie na niewieilkich i izo10,obszarach pod złożem występującym w warstwach gogolińskich.
~'ry'7··t·"r·''7r.Yl''T opis strefy przejściowej oraz jej stosunek do złoża olkustwarza podstawy do przypuszczeń, że złoża rud Zn i Pb w obszarze śląsko-krakowskim mogą występować nie tylko na przedpolu
L •
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strefy przejściowej (w dawniejszym jej ujęciu), lecz także w jej obrębie
,oraz wszędzie tam, gdzie występują lateralne granice litologiczne w kolejnych poziomach stratygraficznych. Pojawienie się na pewnym obszarze wkładek wapiennych wśród dolomitów kruszconośnych nie przekreśla zapewne jego perspektywiczności w sensie złożowym. Stwierdzenie
przemysłowych koncentracji rud w .obszarze śląsko-krakowskim vi róż
nych .ogniwach triasu - od retu po dolomity diploporowe - oraz OlTIÓ,wione wyżej związki złóż z litologią stwarzają podstawy do zrewidowania
IPoglądów na rudonośność stref przejściowych, zwłaszcza na zachód od
,Bytomia i Tarnowskich Gór. W wymienionym obszarze dolomity w warjstwach karchowickich wykraczają daleko na zachód poza aktualnie wy,znaczone granice Śląsko-Krakowskiego Zagłębia Kruszcowego.
Dotychczasowa znajomość wykształcenia stref przejściowych w utwoTach węglanowych Śląsko-Krakowskiego Zagłębia Kruszcowego oraz ich
Istosunek do złóż ·ma jeszcze inne znaczenie. Wiadomo ogólnie, że wszyst,kie dolomitowe ogniwa morskich utworów triasu śląsko-krakowskiego JPocząwszy od retu po dolomity diploporowe przechodzą w utwory
wapienne w obszarach położonych bardziej na zachód i północ od obecnie
znanych konturów Zagłębia Kruszcowego. Wiadomo również, że utwory
triasu są okruszcowane w całym profilu - od retu po dol.omity diploporowe. Stwarza to teoretyczne przesłanki dla przewidywania występowa
nia zlóż w strefach przejściowych dolomit-wapień w różnych ogniwach
triasu, w obszarach poza obecnie znanymi konturami Zagłębia Kruszcoiwego. W tych założeniach kryje się zasadniczy sens rozwijania badań
iPodstawowych dla poznania litologii morskich utworów triasu śląsko-kra
kowskieg:o oraz określenia w nich stref przejśdowych dolomit-w.apień
Ipoza obecnymi granicami Zagłębia. Dotyczy to zwłaszcza utworów retu,
jwarstw karchowickich oraz dolomItów diploporowych.
W .obręhie samego Zagłębia Kruszcowego obserwuje się natomiast
zwiększony udział dolomitów w obszarach wschodnich. Wyraża się to
obecnością wapieni janlistych w utworach retu na obszarze bytOlTIskim,
a w pełni dolon1itowym pr.ofilem tego piętra w obszarze chrzanowskin1
-oraz olkuskim. W tych ostatnich obszarach udział dolomitów w warst'wach gogo1ińskich jest większy, niekiedy wyłączny, gdy tymczasem
:W obszarach zachodnich i północnych warstwy te zawieTają wapienie.
W konturze Zagłębia KruszcowegO' muszą zatem występować w warstwach retu oraz· gogoliń1skich Istrefy IPrzej:ściowe d0l1omi!t-w,ap~eń,z którymi teoretycZ1lie mogą być związ.ane przemys.łowe konce:ntracje kruszców.
Sugeruje to konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na stosunki litologiczne utworów retu i warstw gogolińs'kich występujących w obrębie
samego Zagłębia Kruszcowego.. Wymaga to reinterpretacji ogromnej iloś
ci dawnych materiałów wiertniczych, opracowania .szeregu map wgłęb
nych, a także wykonania pewnej ilości wierceń kon.trolnych. Podjęte
w wymienionych zakresach studia mogą dostarczyć danych dla opracowania nowych. kierunków p0iS1zukiwań i [perspektyw powiększenia zasobów
rud w obrębie aktualnie znanego konturu Sląsko-Krailrowskil€g~) Zagłębia
KruszcO'wego .oraz poza jego grankami.
Akademia Górniczo-Hutnicza
Kraków, al. Mickiewicza 30
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rpYll.(I1K,

AH,D)KeM ITAYJIO

llEPEXOJ1.HA$I 30HA B KAPEOHATHbIX OTJIO:IKEHI151X TPI1ACA B PAHOHE
OJIbKYillA
Pe310Me

ITepeXO,L(HOM 30HOll B Kap60HaTHbIX OTJIOlKemU1X TpHaea CHJIe3CKO-KpaKOBCKoro penlOHa
Ha3BaHa 30Ha COnpHKOCHOBeHH5f ,L(OJ10MHTOB c :tI3BeCTHHKaMH, onpe,Ll,e.JI5lJOIu;a5I rpaHijT~Y CrUle3CKO-KpaKOBCKoro PY,L(HOrO 6acceiiHa. 3TO nOllilTHe nOaBHJIOCb B JIHTepaType B

1955 r.

no Mepe reOJIO-

rH'leCKOrO H3Y'leHH5f nOJIOlKeHHe ::nOll 30HbI BCe 60JIee YTO'lH5IJIOCb. O'1epe,L(Hble BapnaHTbI

ec pac-

1 H 2. ,lJ;JI5f 60.lIce ,L(eTaJIbHOrO H3yqeHIuI
300 CKBalKHHaM. Pe3YJIbTaTbI npe,L(CTaBneHbI

nOJIOlKeHHJ{ B pa3JIH'lHble nepHO,L(bI nOKa3aHbI Ha <imr.
nepeXO,L(HOll 30HbI npoBe,L(eH aHaJIlI3 l\1aTepHaJIa no

B BH,L(e JIRTOJIOrO-MeTaJIJIOreHll"IeCKHX rny6RHHbIX KapT. OHH COCT3BJleHbI no cne)],YlOIII;RM ropR30HTaM: a CJIOeB; C

rOrOJIRHCKHe CJIOH H

HX ,L(OJIOMRTOBble <:lEanOnr;

aHanorH Tepe6paTYJIOBbIX eJIOeB;

d -

b

,maJIOrR rypaJK,lJ,JKaRCKRX

3HaJIOrR KapXOmUJ,KHX CJIOeB.

I1oJIo)Ke'HHe rpaHHIJ,bI ,L(OJIOMHT-H:meCTmJK B 3THX ropH30HTax nOKa3aHO Ha cPUL 3a HHIJ, H3MeHeHU5I -

conOCTaBJIeHHe -

Ha <imr.

4.

3d, a

1'pa-

AHaJllI3 nOKa3aJI, 'ITO rpaHIUla ,L(OJIOMIIT-IDBCCTHaK

B 06IIIeM pacnOJIO)lCeHa ,L(UarOHaJIbHO no OTHorneHUIO K JIHTOCTpaTH1'pa$H'IeCKHM ropH30RTaM.
JIHTOJIOrU5I MeIDieTC5f Ha He60JIbnmX paCCTOHHH5IX, nOpH,L(Ka HeCKOJIbKHX COTeH MeTpOB. ,D;OJIOMHTbI
HMeIOT HalIMeHbIIIee pacnpOCTpaneHHe B npe,L(eJIax H1DKHHX rOrO.JllJECKHX CJIOeB, a caMOO 60JIbmoo B6J1H3H KPOBJIR KapXOBHIJ,KIfX CJIOeB. MeCTopmK,L(emUf HMeIOTCH
B ,L(OJIOMHTaX, B n05Ice IIIHPRHOll

2,5-3

HeCKOJIbKllX ropH30HTax,

KM, npHJIeraIOilIHM K uepeXO,II,HOll 30He,

yJ:j1Ji(

B npC,L(CJIax

3TOll 30HbI.
I10JIY'leHHble pe3YJIbTaTbl CKJIOHHIOT K nepeCMOTpy B3rJIH,L(OB Ha CTpoeHue PY,L(HOrO 6acceiiHa,
era rpaHRIJ" a TaKiKe nepcneKTHB U HanpaBJIeHl'IJ.l: ,L(aJIbHenllJJlX nonCKOB PY,L(

Zn

R

Pb

KaI< B npe-

,n:eJIax Y)Ke onpe,L(eJIeHHOrO KOHTypa 3Toro 6acceMHa, TaK H 3a era rpaHHIJ,aMH.

Hubert GRUSZCZYK, Andrzej PAULO
TRANSITIONAL ZONE IN THE CARBONATE TRIASSIC OF THE OLKUSZ
AREA

Summary
The zone of interfingering of dolomites and limestones in the carbonate deposits
of the Silesian-Cracow Triassic, delineating the Silesian-Cracow ore basin, was
named transitional zone in 1955. Along with progress in geological prospecting the
,course of that zone was delineated more precisely. Figures 1 and 2 show reconstructions of the course of that zone from different times. The analysis carried out
by the present authors was aimed at recognition of the nature of that transitional
zone; it covered core material from about 300 boreholes. The results obtained were
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presented in the form of lithological-metallogenic maps made for the following
h'olrizons: a - Gogolin beds and their dolomite equivalents; b - the equivalents
of the Gorazdze beds; c - the equivalents of the Terebratula beds; and d - the
€quivalents of the Karchowice beds. Figures 3a-3d show the position of the dolo,mite - limestone boundary in approximately in the middle of these horizons, and
Figure 4 - changes 1n the po'SitLon of the boundary. The analys.i!s has shown that
the dolomite - limestone boundary generally runs oblique to lithostratigraphical
horizons. The change in lithology may be traced at small distances ocr: the order
{)f some hundred meters. The horizontal extent of dolomites is the smallest in the
lower Gogolin beds and the greatest in the uppermost Karchowice beds. The ores
occur in a few horizons, mostly in dolomites, being confined to a belt 2.5-3 km
Wide, adjoining or situated within the transitional zone.
The results obtained call for a modification of the current views on the structure and boundaries of the ore basin, as well as on possibilities and directions in
prospecting for Zn and Pb ores both within and outside of hitherto assumed boundaries of the ore basin.

