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Uwagi do podziału cyklicznego cechsztynu
w synklinorium północnosudeckim
Omówiono sprzeczności w podziałach cyklicznych cechszty~u różnych autorów. Zaproponowano pood bardziej centralnej części basenu, w którejcyklotemy są wykształcone w facji
solnej. Wykazano, że osady tworzące cyklotemy alłer i leine kończą się w obrębie środkowej części antyklinorium Żar, a w południowej jego części i w synklinori)1m północnosudeckim wykształciły się wyłącznie osady cyklotemów: stassfurt iwerra. Przyjmuje się p()licykliczność osadów dawnego cyklotemu aller. '
dział wychodzący
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, Obszerny rys historyczny badania cechsztynu w synkIlnorium północnosudec":
kim znaleźć można w opracowaniu J; Piątkowskiego (1964). Cechsztyn jest tam
rozpoznawany już od pierwszej połowy XIXw~ (Ił. Dechen, 1838). Badane były
~ówczas odsłonięcili . znajdujące, się w okolicyŻarek, Żarskiej Wsi, Nawojowa
Sląskiego, Gościszowa~ Niwnic, Płu.czek Dolnych, Pławnej ' Dolnej, GoleJowa,
Dębowego Gaju, Nowego Kościoła i Leszcżyny . Cechsztyn podzielono wówczas
, (H;B. Geinitz, 1861}na: dolny, środkowy i górny. Szczegółowe opracowanie za- ,
" " wdzięczamy K. Scupinowi (193-1), który po wieloletnich studiach opracował mono- '
grafię permu ' północnosudecki~go .. Od lin trzydziestych' XX W~ rozpoczęło !iię po" , '
znawaniecechsztynuwierceniami. CO poszerzyło . z biegiem c~asu obsząr baplilIl '
, na całe synklinorium północnosudeckie; Pierwszewiereeriiabyły usyt!l0wane
", pomi~dzyBolesławcem a Grodźcem, <niiędzy Nową Wsią a Iłową oraz -w Zarskiej
Wsi. Wiercenia te opracował O.Eisentraut (1939), ' przydzielając poszcżególne ,
" osady do pięter: dolnego, srodkowegolub górnegc;. :Po wojnie (1939-1945.) Wier- "
ceniamiobjęto duże 'obszary synklinorium półn,OCllosude-ckiego,antyklilwrium
'.
Żar i monokliny przed.sudeckiej (fig. l). \V latach 1951 ~ ł961p~blif(()wanoł:!ąd.ź
to , pr~lce:wyCinkowe, bądź" teżpriyczynkióchara~terze złoźo~ym. Szczegółowe.
iCh ornówiellie znajduje ~ię w' opracowaniu J. PiątkowskięgQ (1966). 'Popiero od
,1961. r. ,: zaczęto badać stc;sunkistratygraficz~e ,i facjaIno~pale<>geograficzne()tai
,budowę całego ,cechsZtynu półnbco()sudeckiego, (J. Milewicz, K.Pawłowska; ~ 1961:
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Krasoń, 1962, 1964: T. Gunia, J. Milewicz, 1962). Wtedy też J. Krasoń wprowadził w cechsztynie północnosudeckim podział na cyklotemy, nadając im sudeckie
nazwy. Podzi.ał nacyklotemy został ogólnie przyjęty i stosowany z różnymi modyfikacjami przez późniejszych autorów (J. Niśkiewicz, 1967: A. Kaczmarek, 1970:
S.W. Alexandrowicz, M. Preidł. 1972: J. M.ilewicz, 1973 (f, h:M. Podemski. 1974:
T.M . Peryt. 1978: J. Bałazińska, A. Bossowski, 1979).
Różne punkty widzenia spowodowały, że autorzy ci przyjmowali odmienne,
często przeciwstawne schematy Iitostratygraticzne. -~p. S.W. Alexandrowicz i M.
Preidl (1972), J. Milewicz (1973a, h) oraz J. Bałazińska i A. Bossowski (1979) uwzględnili obecność stassfurtu w całym synklinorium północnosudeckim, natomiast
M. Podemski (1974) i T.M . Peryt (1978) zakładają jego brak w południowej i środ
kowej części tego obszaru, a powtórną ingeresję morza w cyklotemie leine. Stąd
dolomity cechsztyńskie są przydzielane raz do stassfurtu, raz do leine. Podobnie
zróżnicowany jest pogląd na przynależnośćstratygraficzną warstw ilastych z wkład

. J.

kami i okruchami gipsów, anhydrytów, wapieni i dolomitów, zaliczanych do 1973 r.
do cyklotemu aller (J. Milewicz, 1973(1). J. Oberc iJ. Tomaszewski (\963) przyjęli
wiek allerski dolnej części tych iłowców aż po wkładki anhydrytowo-gipsowe,
zaś leżące wyżej iłowce stanowią podstawę kolejnego, wyższego cyklotemu (Z5).
J. Mroczkowski (1972) sugeruje, że są to osady dolnego piaskowca pstrego. M.
Podemski (1974) natomiast uznaje je za serię przejściową cechsztyn - pstry piaskowiec z możliwością przynależności niższej ich części (po wkładki anhydrytowo-gipsowe) do cyklotemu ohre (Z5). T.M. Peryt (1978) osady ilaste dawnego cyklotemu aller zalicza w całości do piaskowca pstrego. J . Bałazińska i A. Bossowski
(1979) sugerują wreszcie osadzenie się nie tylko wymienionej serii ilastej, ale i części
piaskowców typowych dla dolnego piaskowca pstrego w czasie cykjotemów:
stassfurt, leine i aller, a więc ich częściowo permski wiek.
PODZIAŁ

CYKLICZNY CECHSZTYN U

Podział serii cechsztyńskiej w synklinorium północnosudeckim na cyklotemy
jest w szczegółach dotychczas kontrowersyjny. Aby usunąć te sprzeczności należy
rozpocząć korelację od północy, od basenu, w którym wykształcone są cztery cyklotemy w facji solnej i gdzie przynależność osadu do odpowiedniego cyklotemu jest
bezdyskusyjna. W ten sposób autor skonstruował przekrój sięgający aż po połud
niowy brzeg zbiornika (fig. I) i na tym przekroju prześledził wykształcenie i zasięgi
poszczególnych cyklotemów (fig. 2).
Spągowy cyklotem werra jest osadem transgresywnym najokazalej rozwinię
tym w zbiorniku północnosudeckim. Na południe od Sieciejowa wykształcona
jest pełna seria skalna złożona w dole z margli i wapieni, a wyżej z anhydrytów
i występującej wśród nich potężnej soczewki soli kamiennej. Sole wyklinowują się
przy ówczesnym brzegu basenu (wysuniętym na południe w stosunku do basenu
leine i aIleru), a na południe od Sieciejowa sięgają tylko anhydryty zawierające przy
południowym brzegu zbiornika wkładki i soczewki iłowców (fig. 2, 4B), oznaczające
wpływ bliskiego lądu. Wyraźniejszy jest wpływ lądu północno-wschodniego, a więc
bloku przedsudeckiego, co jasno wynika z przekrojów przeprowadzonych przez
cechsztyn rejonu Bolesławca zarówno równolegle, jak i prostopadle do ówczesnego
brzegu. Widoczne są tu przecięcia podłużne (fig. 4A) i poprzeczne (fig. 3) mniej
lub bardziej potężnych stożków piaszczystych sypanych .od NE, z obszaru bloku
przedsudeckiego w cyklotemie werra. Natomiast w zachodnich częściach basenu
cechsztyńskiego, bardziej odległych od brzegów, zbliżanie się do nich uwidacznia
się poprzez zastępowanie anhydrytów dolomitami, wapieniami bądź marglami.
tak że w tych r~ionach granica cyklotemów werra i stassfurt pr7.ebiega w obrębie
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Fig. I. Lokalizacja otworów,j profili oraz zasięgi cyklotemów cechsztynu w SW Polsce
I.ocation or horeholes and ~ctions and extents or Zechstein cyclothems in SW Poland
I - otwory wiertnicze i profile: 2 - obszar występowania skaJ metamorficznych: 3 - granice synklinorium i antyklinorium : 4 - zasięg cyklotemu leine: 5 - zasięg cyklotemu aller
I - boreholes and sections: 2 - area of occurrence of metamorphic . rocks: 3 - boundańes of synclinorium and
anticlinorium: 4 - extent of Leine cyclothem: 5 - ex tent of Aller cyclothem

skał węglanowych (fig. 4C, D). Cyklotem werra jest osadem morza transgredują
cego z NW, natomiast pozostałe cyklotemy reprezentują różne stadia morza regredującego w kierunku NW. Zasięgi tych cyklotemów przedstawiono na fig. I.
Wyżej leżący cyklotem stassfurt szeroko rozprzestrzenia się zarówno na antyklinorium Żar, jak i w synklinorium północnosudeckim (fig. 2). W basenie głównym
jest to seria osadów zaczynająca się dolomitem głównym, na którym występują
anhydryty i potężny pokład soli kamiennej przykryty znów niezbyt grubym anhydrytem (fig. 2). Sól zanika na ówczesnej granicy basenu, a dalej na południe sięga
człon anhydrytowy. W południowej części zbiornika (Czerwona Woda, Żarska
Wieś) anhydryt wyklinowuje się także i cyklotem stassfurt reprezentowany jest
przez dolomit i nadległe iłowce ze skupieniami i wkładkami anhydrytów i dolomitów. Podobnie jest we wschodniej części basenu, w rejonie Bolesławca, gdzie
na osadach cyklotemu werra leży zgodnie dolomit główny (fig. 3). Niejest to zatem
dolomit płytowy cyklotemu leine, jak to sugeruje T.M. Peryt (1978). Następstwo
ławic typowe dla dolomitu głównego wykazali już S. W. Alexandrowicz i M. Preidl
(1972), a stassfurcki wiek tego dolomitu udowodniła J. Jerzykiewicz (1978).
Cyklotem leine leżący wyżej wykształcony jest w postaci szarego iłu solnego,
anhydrytów i występującej wśród nich soli kamiennej (fig. 2). Osady tego cyklotemu wyklinowują się w okolicy Lutolu, tak7.e na antyklinorium Żar. Nie sięgają
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Fig. 2. Podstawowy przekrój geOlogiczny oraz podział na cyklotemy cechsztynu antyklinorium Zar
i synklinorium północnosudeckiego
.
.
..
Basic geological section and subdivision or the Zechstein into cyclothems in the 2:ary anticlinorium and .
North-Sudetic Synclinorium
.
' .
. . ..
I - iłowce. mułowce; 2 - anhydryty; 3 - sole; 4 - wapienie i dolomity; 5 -margle. iłowce wapniste; 6 ·
.
piaskowce; 7 - łinia podziału na cyklotemy; 8 - otwory wiertnicze
I - .claystones. siltstones; 2 - anhydrites; 3 - salts;4 - Iimestonesand dolomites; 5 - marls. calcareous claystones; 6 - sandstones; 7 .- line of subdivision into cyclothems; 8 - boreholes

one w ogóle w obszar synklinorium północnosudeckiego. W rejonie tym, jaki w
partiach monokliny przedsudeckiej nie stwierdzono dolomitu płyto
wego.
Cyklotem aller w północnej części prz~kroju tworzy cienkie warstwy czerwonego
iłu solnego i anhydrytu, następnie pokładu soli kamiennej oraz wyżej leżących
iłowców ze. skupieniami i wkładkami anhydrytów (fig. 2). Wyklinowuje się on w
obrębie antyklinorium Żar w okolicy Sieciejowa, leżąc na osadach cyklotemu
.
leine a pod piaskowcami dolnego piaskowca pstrego.
, Zachodzi wreszcie potrzeba przedyskutowania pożycji stratygraficznej stropowych iłów czerwono brązowych ze skupieniami, soczewkami bądź ławicami
gipsów. anhydrytów luh dolomitów. · Regredujące morze cechsztyńskie pozostaprzyległych
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Fig. 3. Przekrój geologiczny przez cechsZtyn północno-wschodniej części synklinorium północnosudeckiego
.
Geological section. or the Zechstein .ih north-eastern part or the North-Sudetic Synclinorium
.

Objaśnienia

jak na fig. 2 .
Explanations as given in Fig. 2
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. Fig. 4. Przekrój geologiczny cechsztynu na wschód od Bolesławca (A), przez południową częśćsynkli
norium północnosudeckiego (B), w okolicy Kościelnej Wsi (C) oraz przez północn<rZ8chodnią część
synklinońum północnosudeckiego (D)
Geological section of the' Zechstein east of Bolesławiec (AJ, through southern part of the North-Sudetic
Synclinorium (B). in the vicinities of Kościelna Wieś (C), and through north-western part of the North-Sudetic Synclinońum (D)
Objasnienia jak na fig. 2
Explanations as given in Fig. 2

wiło po sobie liczne laguny. w których panowała specyficzna sedymentacja: ilasto-mułkowa z wtrąceniami siarczanów lub węglanów . Utwór ten powstał w brzeżnej

partii każdego z trzech wyższych cykloternów jako osad finalny. Nie tworzył się
on jedynie w cyklotemie werra. gdyż jest w całości transgresywny. Ostatnio J.
Jerzykiewicz (1978) podała bezpośredni dowód stassfurckiego wiek u· oma wianych stropowych iłów z okolic Boleshlwca.
Dopiero po wypełnieniu lagun właściwym dla nich osadem rozpoczęła się
sedymentacja rzeczna. której impuls dały ruchy tektoniczne na granicy cechsztyn/
/piaskowiec pstry w fazie palatynackiej. Ruchy te spowodowały podniesienie południowego lądu. jego ożywioną erozję na początku okresu triasowego i transport
rzeczńymateriilłu piaszczystego na przedgórze . . Są to piaskowce. przeważnie
średnio- i gruboziarniste na południu synklinorium i drobnoziarniste dalej na
północy. równolegle. a często i przekątnie warstwowarie. z bardzo nielicznymi
sm!Jżkami ilastymi (drobny ułamek procentu miąższości). Rzeczny ten osad różni
się zasadriiczood iłów zwkładkami anhydrytów i dolomitów. osadu lagunowego
z okresu cechsztyńskiego.
.
Oddzial Dolnośląski
Instytutu Geologicznego
Wrocław. Al. Jaworowa 19
Nadesiano dnia 27 grudnia 1979 r,
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3AME'fAHIIIJI no nOBOAY PAC'fnEHEHIIIJI ~IIIKnlll'fHOrO ~EXWTEIitHA
B CEBEPOCYAETCKOM CIIIHKnlllHOPl414

Pe310Me
OTHOCMTenbHO npMHaAnelKHOCTM LleXWTeiiHOBblX OTnOlKeHMii K onpeAeneHHblM LlMKDOTeMaM
CYU4ecTBYIOT pOlnM'IHble MHeHMR. ABTop Ha'lan M3YMeHMe LleXWTeiiHOBblX nopoA C LleHTpa 6acceiiHa,
fAe 'IeTlolpe LlMKnOTeMa npeACTaaneHbl conRHoii cpaLlMeii. B IOlKHOM HanpaaneHMM, B CTOPOHY KpaeBoii
'IaCTM 6acceiiHa, 6bmo npocnelKeHo CTpoeHM'e OTAenbHblX nnaCTOB M MX pacnpOCTpaHeHMe. TaKMM
06pOlOM aBTOp, nOKa3(1n, 'ITO pacnpOCTpaHeHMe nopOA, cocTaanRIOU4MX LlMKDOTeMbl annep M nRiiHe
He BblXOAMT 3a npeAenbl LleHTpanbHoii '1aCTM aHTMKDMHOPMR )f(ap, a B IOlKHOii ero '1aCTM M BO BCeM
CeBepocYAeTCKOM CMHKDMHOpMM npMCYTCTBylOT nopOAbl TonbKO LlMKDOTeMOB CTacccpYPT M Beppa.
CneAOBaTenbHO, eAMHCTBeHHblM AonOMMTOM B CeBepOCYAeTCKOM CMHKnMHopMM RBnReTCR rnaBHblii
AonOMMT CTacccpYPTa. LlMKDOTeM aeppo npeACTaaneH a LlenOM Tpa,HcrpeCCMaHblMM nopOAaMM, a TO
apeMR KaK BblCWMe LlMKnOTeMbl RanRIOTCR perpeCCMBHbIMM. B COOTaeTCTaMM C 3TMM rpaHMLla pacnpoCTpaHeHMIl KaMeHHblX coneii B BblwenelKaU4MX LlMKDOTeMax nepeMeU4aeTCR Ha ceaep. nOpOAbl AaaHero' LlMKnOTeMa annep C'IMTaIOTCR nonMLlMKDM'IeCKMMM.

Jerzy MILEWICZ

SOME REMARKS ON CYCLIC SUBDIVISION OF THE ZECHSTEIN IN THE
NORTH-SUDETIC SYNCLlNORIUM

Summary
The assignation of Zechstein rocks of the North-Sudetic synclinorium to individual cyclothems
is still the subject of controversy. The studies carried out by the author were initiated in central part of
the basin. where. four cyclothems are developed in salinary facies. The analysis of development and
distribution of individual beds southwards. i.e. towards the shores of the basin. showed that deposits of the Aller and Leine cyciothems wedge out in central part of the Zary anticlinorium. In
southern part of the anticlinorium and the whole North-Sudeticsynclinorium. the Zechstein is
represented by deposits of the Stassfurt and Werra cyclothems only. It follows that the Main Dolomite of the Stassfurt cyclothem is the only'present in the North-Sudetic synclinorium. The Werra cyclothem is represented by transgressive deposits only whereas higher cyclothems are regressive in character.
This is consistent with northward shift of extents of rock salts of the latter cyclothems. Polycyclic
nature of rocks formerly assigned to the Aller cyclothem is accepted.

