
PROFIL LITOLOGICZNO-STRATYGRAFICZNY

G³êbokoœæ w m Opis litologiczny

Aleksandra KRASSOWSKA

Czwartorzêd

HOLOCEN
(wed³ug pomiarów geofizycznych 0,0–17,0 m; mi¹¿szoœæ 17,0 m)

0,0–17,0 Jasnoszare i ¿ó³te piaski drobnoziarniste i œrednioziarniste, kwarcowe, ziarna kwarcu dobrze obtoczone,
w sp¹gu marszu drobne ¿wirki

Na g³êbokoœci 0,0–540,0 m interpretacja na podstawie próbek okruchowych

Aleksandra KRASSOWSKA, Krzysztof LESZCZYÑSKI

KREDA

(wed³ug pomiarów geofizycznych 17,0–555,0 m; mi¹¿szoœæ 538,0 m)

KREDA GÓRNA
(wed³ug pomiarów geofizycznych 17,0–551,0 m; mi¹¿szoœæ 534,0 m)

M A S T R Y C H T – K O N I A K 1

(wed³ug pomiarów geofizycznych 17,0–406,0 m; mi¹¿szoœæ 389,0 m)

17,0–50,0 Ska³a mechanicznie przerobiona na mu³ wymieszany ze ¿wirkami czwartorzêdowymi; wed³ug pomia-
rów geofizycznych margle kredopodobne

50,0–185,0 Ska³a mechanicznie przerobiona na mu³; wed³ug pomiarów geofizycznych PG – kreda pisz¹ca margli-
sta, miejscami wapienie margliste kredopodobne; zawartoœæ CaCO3: 31–79% (prawdopodobnie zani¿-
ona ze wzglêdu na zanieczyszczenie p³uczk¹)

185,0–225,0 Ska³a mechanicznie przerobiona na mu³; wed³ug pomiarów geofizycznych – kreda pisz¹ca marglista
o nieco ni¿szej wêglanowoœci ni¿ wy¿ej le¿¹ca; zawartoœæ CaCO3: 69–70%

225,0–406,0 Ska³a mechanicznie przerobiona na mu³; wed³ug pomiarów geofizycznych – kreda pisz¹ca marglista
o nieco wiêkszej wêglanowoœci ni¿ wy¿ej le¿¹ca; zawartoœæ CaCO3: 71–82% (prawdopodobnie zani-
¿ona ze wzglêdu na zanieczyszczenie p³uczk¹)

T U R O N 2

(wed³ug pomiarów geofizycznych 406,0–544,0 m; mi¹¿szoœæ 138,0 m)

406,0–540,0 Jasnoszare i bia³e wapienie margliste, œrednio twarde, doœæ zbite, z ciemnoszarymi krzemieniami; za-
wartoœæ CaCO3: od 42%, prawdopodobnie we wk³adkach marglistych, do powy¿ej 82,5%

1 Koniak = poziom Inoceramus involutus
2 Turon z poziomem Inoceramus schloenbachi



540,0–543,0 2,3 m rdzenia – jasnoszare wapienie margliste, zbite, twarde, z pojedynczymi laminami szarych margli;
zawartoœæ CaCO3: 78,5–81,5%

543,0–549,21 4,5 m rdzenia – jasnoszare wapienie margliste, zbite, twarde, z pojedynczymi falistymi laminami szaro-
zielonych margli; zawartoœæ CaCO3: 78,5%

C E N O M A N

(wed³ug pomiarów geofizycznych 544,0–551,0 m; mi¹¿szoœæ 7,0 m)

549,2–555,0 4,6 m rdzenia – jasnoszare wapienie organodetrytyczne z licznymi inoceramami, margliste, smugowane
szarymi marglami, twarde, z rozsianymi ziarnami kwarcu i glaukonitu, których liczba wzrasta ku do³owi;
pojedyncze, nieliczne konkrecje fosforytowe o wielkoœci ok. 1,0 cm; zawartoœæ CaCO3: 79,0–81,5%

555,0–561,52 4,0 m rdzenia – szare wapienie organodetrytyczne z inoceramami, margliste, twarde, gêsto smugowane
ciemnoszarym wapieniem; wystêpuj¹ ziarna kwarcu i glaukonitu oraz pojedyncze konkrecje fosforyto-
we o wielkoœci od kilku milimetrów do oko³o 2,0 cm; zawartoœæ CaCO3: 72,0–81,5%

KREDA DOLNA

A L B

ALB GÓRNY

(wed³ug pomiarów geofizycznych 551,0–555,0 m; mi¹¿szoœæ 4,0 m)

561,5–565,73 2,7 m rdzenia, w tym:

1,6 m – margle piaszczyste, przechodz¹ce ku sp¹gowi w piaskowce kwarcowo-glaukonitowe; wystê-
puj¹ pojedyncze, drobne konkrecje fosforytowe

Teresa NIEMCZYCKA (litologia, chronostratygrafia), Anna FELDMAN-OLSZEWSKA (litostratygrafia)

J U R A

JURA GÓRNA

O K S F O R D

(wed³ug pomiarów geofizycznych 555,0–650,0 m; mi¹¿szoœæ 95,0 m)

Formacja be³¿ycka

(wed³ug pomiarów geofizycznych 555,0–613,5 m; mi¹¿szoœæ 58,5 m)

cd. marszu 561,5–565,7 m

1,1 m – wapieñ mikrytowy, nieco marglisty, poni¿ej bia³y wapieñ oolitowy, masywny, s³abo zwiêz³y,
mikroporowaty

565,7–513,0 Wed³ug próbek okruchowych – okruchy bia³ych wapieni oolitowych, wapieni mikrytowych, wapieni
marglistych; wed³ug pomiarów geofizycznych i analogii z pe³nordzeniowym otworem Syczyn IG 1 i Za-
wadów IG 1 w ni¿ej podanych interwa³ach wystêpuje:

Na g³êbokoœci 565,7–613,5 m interpretacja na podstawie pomiarów geofizycznych:

565,7–566,0 Wapieñ oolitowy

566,0–568,0 Wapieñ mikrytowy, nieco marglisty
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1 Podkreœleniem zaznaczono odcinki rdzeniowane
2 Rdzeñ przesuniêty w dó³ o kilka metrów w stosunku do pomiarów geofizyki wiertniczej
3 Rdzeñ przesuniêty w dó³ o ok. 8,0 m w stosunku do pomiarów geofizyki wiertniczej



568,0–576,0 Wapieñ mikrytowy, kremowobia³y, zwiêz³y

576,0–578,0 Wapieñ mikrytowy, marglisty, szary

578,0–592,0 Wapieñ mikrytowy i oolitowy, bia³y, w ró¿nym stopniu zwiêz³y i porowaty

592,0–598,0 Wapieñ mikrytowy, nieco marglisty, szary

598,0–610,0 Wapieñ mikrytowy, bia³y, zwiêz³y, w dolnej czêœci nieco marglisty

610,0–613,5 Wapieñ mikrytowy, bia³y, zwiêz³y

Formacja wapieni koralowych

(wed³ug pomiarów geofizycznych 613,5–640,0 m; mi¹¿szoœæ 26,5 m)

613,5–640,0 Wed³ug próbek okruchowych – okruchy ciemnoszarych i szarych margli organodetrytycznych, bia³ych
wapieni koralowcowych i g¹bkowych, szarych dolomitów i niebieskich czertów

Na g³êbokoœci 613,5–640,0 m interpretacja wed³ug pomiarów geofizycznych i analogii z otworami
Syczyn IG 1 i Zawadów IG 1 i IG 2:

613,5–618,0 Margiel organodetrytyczny, ciemnoszary, z licznym, bia³ym, wapiennym detrytusem ma³¿y, z frag-
mentami koralowców, cz³onami krynoidów i ig³ami g¹bek

619,0–633,0 Wapieñ koralowcowy, przyrafowy, bia³y, w ró¿nym stopniu zwiêz³y, z licznymi kawernami i porami

633,0–640,0 Wapieñ dolomityczny, g¹bkowy, z czertami, ku do³owi przechodz¹cy w dolomit z fragmentami g¹bek
i czertami

Formacja zakrzewska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 640,0–650,0 m; mi¹¿szoœæ 10,0 m)
(wed³ug rdzenia 650,0–656,0 m; mi¹¿szoœæ 6,0 m)

640,0–650,0 Wed³ug próbek okruchowych – okruchy wapieni organodetrytycznych i niebieskich czertów oraz dolo-
mitów piaszczystych; wed³ug pomiarów geofizycznych – ska³y jak ni¿ej

650,0–656,0 4,0 m rdzenia, w tym:

2,0 m – dolomit mu³owcowo-piaszczysty, jasnoszary, porowaty, z licznymi zwietrza³ymi czertami
i nielicznymi fragmentami ma³¿y

0,5 m – dolomit jw., ze skupieniami limonitu, toczeñcami ilasto-dolomitycznymi oraz przewarstwienia-
mi mu³owca

0,8 m – dolomit piaszczysty, jasnoszary, twardy, zwiêz³y

Antoni M. ¯ELICHOWSKI , Albin ZDANOWSKI, Tomasz MAZAK, Krzysztof BARZYCKI, Krzysztof CYGAÑSKI
(litologia i litostratygrafia), Maria I. WAKSMUNDZKA (redakcja i chronostratygrafia)

K A R B O N

(wed³ug pomiarów geofizycznych 650,0–1441,0 m; mi¹¿szoœæ 791,0 m)
(wed³ug rdzenia sp¹g karbonu na g³êbokoœci 1445,3 m)

PENSYLWAN

B A S Z K I R

(wed³ug pomiarów geofizycznych 650,0–?1195,0 m; mi¹¿szoœæ 545,0 m)
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WESTFAL B

(wed³ug pomiarów geofizycznych 650,0–903,5 m; mi¹¿szoœæ 253,5 m)
(wed³ug rdzenia 650,0–?906,7 m; mi¹¿szoœæ 256,7 m)

Formacja lubelska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 650,0–939,0 m; mi¹¿szoœæ 289,0 m)
(wed³ug rdzenia 650,0–931,4 m; mi¹¿szoœæ 281,4 m)

cd. marszu 650,0–656,0 m

0,3 m – szary mu³owiec o prze³amie muszlowym, pó³muszlowym, nierównym, z niewielk¹ iloœci¹ uwê-
glonego detrytusu roœlinnego

0,3 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, laminowany faliœcie uwêglonym detrytusem
roœlinnym i drobnymi ³useczkami muskowitu

0,1 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, prze³amie pó³muszlowym, miejscami zadziorowa-
tym, laminowany równolegle nielicznym uwêglonym detrytusem roœlinnym; w stropie wystêpuj¹ poje-
dyncze listki paproci neuropterydycznych

656,0–657,0 Wed³ug próbek okruchowych – mu³owce jw.

657,3–663,3 6,1 m rdzenia, w tym:

1,0 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci gruz³owej, prze³amie nierównym, spotykane konkrecje syderytu
o œrednicy do 0,05 m, widoczne odciski kalamitów sfenofyllum, kordaitów i anulariów; w sp¹gu na od-
cinku 0,2 m widoczne odciski paproci neuropterydycznych i sigilarii

0,4 m – szara, mu³owcowa gleba stigmariowa o prze³amie nierównym, oddzielnoœci gruz³owej, widocz-
ne odciski stigmarii i apendiksów

0,4 m – popielata z odcieniem be¿owym, i³owcowa gleba stigmariowa, o teksturze gruz³owej, silnie zlu-
strowana

0,6 m – szary mu³owiec, gruz³owaty, zlustrowany; wystêpuj¹ uwêglone stigmarie, apendiksy i naziem-
ne czêœci roœlin

1,2 m – szary mu³owiec o prze³amie nierównym, gruz³owaty; wystêpuj¹ konkrecje syderytu i uwêglone
apendiksy

0,5 m – szara, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, zlustrowana; wystêpuj¹ konkrecje syderytu
i sferolity

1,3 m – szary mu³owiec o prze³amie nierównym, oddzielnoœci gruz³owatej, zlustrowany; wystêpuj¹
konkrecje syderytu, uwêglone stigmarie i apendiksy; w sp¹gu na odcinku 0,2 m lekko zawêglony

0,7 m – ciemnoszary mu³owiec miejscami przechodz¹cy w i³owiec, o oddzielnoœci równoleg³ej; wi-
doczne odciski flory paproci neuropterydycznych, kalamitów oraz doœæ liczne magaspory

663,3–667,3 4,2 m rdzenia, w tym:

0,1 m – wêgiel (pok³ad 1)

0,7 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, laminowany faliœcie uwêglonym detrytusem roœlin-
nym; wystêpuj¹ pojedyncze bioturbacje

0,1 m – be¿owy syderyt ze szczelinami wype³nionymi kalcytem

3,3 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, miejscami nierównej, laminowany
równolegle i przek¹tnie piaskowcem drobnoziarnistym z drobnymi ³useczkami muskowitu, uwêglonym
detrytusem roœlinnym i widocznymi liœæmi paproci; w partii œrodkowej wystêpuj¹ konkrecje syderytu;
mu³owiec miejscami przechodzi w piaskowiec drobnoziarnisty; 0,8 m od sp¹gu wystêpuje 0,1 m
mi¹¿szoœci warstwa i³owcowej gleby stigmariowej

667,3–683,0 15,5 m rdzenia, w tym:

4,0 m – mu³owiec jw., w sp¹gu z warstw¹ i³owca lekko wêglistego, widoczne odciski kalamitów
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0,4 m – szarobe¿owa, i³owcowa gleba stigmariowa, bardzo dobrze zwiêz³a; wystêpuj¹ pojedyncze lu-
stra tektoniczne i uwêglone apendiksy

1,7 m – szary mu³owiec, miejscami syderytyczny, bardzo dobrze zwiêz³y, gruz³owaty; wystêpuj¹ kon-
krecje i wk³adki syderytu

0,5 m – szara z be¿owym odcieniem, i³owcowa gleba stigmariowa, o teksturze gruz³owej, zlustrowana,
w sp¹gu na odcinku 0,05 m lekko wêglista

3,8 m – szary mu³owiec, miejscami nieci¹gle laminowany piaskowcem; wystêpuj¹ drobne ³useczki mu-
skowitu i uwêglony detrytus roœlinny

0,2 m – szary mu³owiec, z du¿¹ zawartoœci¹ frakcji piaskowcowej; wystêpuj¹ pojedyncze fragmenty
uwêglonych roœlin

4,9 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, gruz³owaty, nieregularnie laminowany substancj¹ wê-
glist¹ i uwêglonym detrytusem roœlinnym; 0,6 m od stropu wystêpuje 0,1 m mi¹¿szoœci warstwa szare-
go mu³owca i 0,05 m mi¹¿szoœci warstwa zlepieñca z³o¿onego z konkrecji syderytowych; piaskowiec
spêkany pionowo na odcinku 2,0 m od sp¹gu

683,0–694,1 11,1 m rdzenia, w tym:

2,0 m – piaskowiec jw.

2,5 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, w stropie gruz³owaty, laminowany
przek¹tnie i równolegle piaskowcem, drobnymi ³useczkami muskowitu, nielicznym uwêglonym detry-
tusem roœlinnym; wystêpuj¹ pojedyncze, uwêglone fragmenty roœlin

1,1 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, z partiami wêglistymi, zawie-
raj¹cymi soczewki fuzynu, widoczne odciski kordaitów, sygilarii i kalamitów

5,5 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, laminowany równolegle uwêglonym detrytusem roœlin-
nym, wystêpuj¹ konkrecje syderytowe

694,1–703,4 9,3 m rdzenia, w tym:

0,05 m – piaskowiec jw.

2,0 m – szary i ciemnoszary i³owiec, o oddzielnoœci nierównej i prze³amie zadziorowatym, laminowany
równolegle materia³em jaœniejszym; wystêpuj¹ pojedyncze konkrecje syderytowe, odciski sygilarii, ka-
lamitów, lepidodendronów, a w partii œrodkowej laminy wêgla i stigmarie

0,25 m – wêgiel (pok³ad 2); rdzeñ pokruszony

0,3 m – czarny i³owiec wêglisty (³upek wêglowy), laminowany wêglem i i³owcem

2,4 m – szary z odcieniem be¿owym i³owiec, w sp¹gu przechodz¹cy w szar¹ glebê stigmariow¹,
gruz³owat¹, z uwêglonymi apendiksami

0,8 m – mu³owcowa gleba stigmariowa, miejscami z frakcj¹ piaskowcow¹; wystêpuj¹ konkrecje syde-
rytowe

3,5 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, czasami gruz³owaty, w sp¹gu na
odcinku 0,4 m z laminami wêgla witrynowgo; wystêpuj¹ liczne uwêglone fragmenty roœlin, m.in. kala-
mitów, sygilarii i paproci

703,4–711,9 8,5 m rdzenia, w tym:

0,5 m – i³owiec jw.

0,3 m – wêgiel (pok³ad 3)

1,7 m – szara (w stropie z be¿owym odcieniam) mu³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, zlustrowa-
na; wystêpuj¹ uwêglone apendiksy i stigmarie; w sp¹gu na odcinku 0,1 m liczne sferolity

1,9 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany równolegle piaskowcem; w partii
œrodkowej silnie spêkany

0,7 m – szara, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, zlustrowana; w sp¹gu wystêpuje warstwa zle-
pieñca z³o¿onego z okruchów i³owca spojonego mu³owcem z soczewkami wêgla

0,4 m – wêgiel (pok³ad 4)
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3,0 m – szary i ciemnoszary mu³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, laminowany równole-
gle materia³em jaœniejszym; wystêpuj¹ konkrecje syderytowe i nieliczne uwêglone fragmenty roœlin;
0,15 m od stropu wystêpuje du¿a zawartoœæ frakcji piaskowcowej

711,9–724,0 12,1 m rdzenia, w tym:

11,2 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci nierównej, gruz³owej i prze³amie zadziorowatym, zwiêz³y,
miejscami przechodzi w i³owiec; na odcinku 9,2 m od stropu wystêpuj¹ smugi i konkrecje syderytu nie-
regularnie poprzecinane ¿y³kami kalcytu; w sp¹gu na odcinku 1,5 m wystêpuj¹ smugi syderytu; pomiê-
dzy tymi odcinkami mu³owiec jest laminowany przek¹tnie i faliœcie jasnoszarym piaskowcem
drobnoziarnistym; 3,0 m od sp¹gu i 2,0 m od stropu mu³owca wystêpuj¹ uwêglone fragmenty roœlin,
m.in. kalamity, liœcie kordaitów i pojedyncze stigmarie

0,9 m – szary i³owiec, w stropie na odcinku 0,2 m zwarty, z odcieniem be¿owym i wystêpuj¹cymi sferoli-
tami; poni¿ej s³abo zwiêz³y, gruz³owaty, z pojedynczymi konkrecjami syderytów; wystêpuje doœæ liczna
uwêglona flora, m.in. kalamitów, klinolistów, annularii, paproci neuropterydycznych, apendiksów

724,0–727,2 3,0 m rdzenia, w tym:

0,3 m – ciemnoszary i szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej i zbli¿onej do równoleg³ej, pionowo
spêkany; wystêpuj¹ pojedyncze uwêglone apendiksy

0,4 m – ciemnoszary piaskowiec drobnoziarnisty o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, prze³amie
muszlowym, bardzo dobrze zdiagenezowany, o spoiwie krzemionkowo-dolomitycznym, p³ony

0,7 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, laminowany przek¹tnie i nieci¹gle
jasnoszarym piaskowcem drobnoziarnistym i uwêglonymi fragmentami roœlin

1,6 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, ze smugami syderytu; w stropie
na odcinku 0,2 m pionowo spêkany, poni¿ej na odcinku 0,2 m zlustrowany; w sp¹gu na odcinku 0,4 m
wystêpuj¹ liczne uwêglone kalamity

727,2–736,3 9,1 m rdzenia, w tym:

4,1 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, prze³amie nierównym, jedwabi-
sty, matowy, p³ony, laminowany równolegle jaœniejszym materia³em i³owcowym, lekko syderytycz-
nym; wystêpuj¹ w nim doœæ liczne smugi syderytu

1,8 m – szara, w stropie szarobe¿owa (odbarwiona), i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, silnie
zlustrowana; wystêpuj¹ konkrecje syderytowe i uwêglone apendiksy

2,5 m – ciemnoszara, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, zlustrowana; wystêpuj¹ konkrecje sy-
derytu i nieliczne uwêglone apendiksy

0,3 m – be¿owy syderyt, bardzo dobrze zwiêz³y, poprzecinany nieregularnymi ¿y³kami kalcytu

0,4 m – szary i³owiec o teksturze gruz³owatej, zlustrowany; wystêpuj¹ pojedyncze konkrecje syderyto-
we o œrednicy do 0,01 m oraz doœæ liczne, uwêglone apendiksy i pojedyncze fragmenty stigmarii

736,3–742,7 6,4 m rdzenia, w tym:

0,06 m – czarny i³owiec wêglisty (³upek wêglowy) laminowany i³owcem, widoczne odciski lepidoden-
dronów i sygilarii

3,2 m – ciemnoszary i³owiec z laminami wêgla witrynowego, miejscami o teksturze gruz³owej, zawiera
uwêglone apendiksy; wystêpuj¹ liczne uwêglone fragmenty roœlin oraz sygilarie, lepidodendrony i kor-
daity; 0,7 m od sp¹gu warstewka wêgla humusowego, o mi¹¿szoœci 0,03 m, laminowanego i³owcem
z widocznymi odciskami kalamitów i sygilarii

0,07 m – wêgiel humusowy

0,07 m – czarny i³owiec wêglisty (³upek wêglowy) laminowany wêglem witrynowym, zlustrowany;
wystêpuj¹ fragmenty kordaitów

0,5 m – szara z be¿owym odcieniem, i³owcowa gleba stigmariowa, o teksturze liœciastej; wystêpuj¹
uwêglone apendiksy

0,5 m – ciemnoszary, z brunatnym i czarnym odcieniem, i³owiec laminowany równolegle wêglem wi-
trynowym; liczba i gruboœæ lamin wêglowych wiêksza w stropie ni¿ w sp¹gu

0,2 m – szary i³owiec zlustrowany, z uwêglonymi apendiksami i stigmariami
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1,8 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci nierównej, prze³amie zadziorowatym, miejscami gruz³owaty;
wystêpuj¹ smugi syderytu ilastego i konkrecje syderytowe o œrednicy do 0,03 m; na odcinku 0,8 m od
stropu uwêglone apendiksy

742,7–751,8 9,15 m rdzenia, w tym:

3,35 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci nierównej i zbli¿onej do równoleg³ej, prze³amie równym
i pó³muszlowym, laminowany piaskowcem bardzo drobnoziarnistym; wystêpuj¹ smugi i nieliczne kon-
krecje syderytu o œrednicy do 0,05 m oraz uwêglone fragmenty roœlin; w sp¹gu pojedyncze zlustrowania
kompakcyjne, uwêglone liœcie paproci neuropterydycznych i odciski stigmarii

0,1 m – wêgiel humusowy

0,7 m – szara, i³owcowa gleba stigmariowa, o teksturze nieregularnej i gruz³owatej; wystêpuj¹ liczne
uwêglone kalamity, a w stropie warstewka i³owca o mi¹¿szoœci 0,03 m wêglistego z widocznymi odci-
skami lepidodendronów i kalamitów

5,0 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, prze³amie nierównym, na odcinku
2,0 m od stropu laminowany przek¹tnie i faliœcie piaskowcem z drobnymi ³useczkami muskowitu
i uwêglonymi fragmentami roœlin, a poni¿ej – równolegle jaœniejszym i³owcem; na odcinku 3,0 m od
stropu wystêpuj¹ pionowe spêkania, a w sp¹gu pojedyncze uwêglone fragmenty flory

751,8–758,2 4,95 m rdzenia, w tym:

0,8 m – szary i³owiec o teksturze gruz³owej, z licznymi konkrecjami syderytowymi i doœæ liczn¹ uwê-
glon¹ flor¹: paproci, kalamitów, sfenofylli, kordaitów, zw³aszcza w partii sp¹gowej

0,55 m – wêgiel humusowy

0,35 m – ciemnoszara, i³owcowa gleba stigmariowa, zlustrowana, wêglista, z laminami wêgla i liczny-
mi, nieoznaczalnymi, uwêglonymi fragmentami flory; 0,2 m od stropu wystêpuje 0,02 m mi¹¿szoœci
warstewka wêgla humusowego, klarynowego, z domieszk¹ materia³u ilastego

0,5 m – wêgiel

1,75 m – szara, i³owcowa gleba stigmariowa, o teksturze gruz³owatej, z licznymi uwêglonymi apendik-
sami, w stropie zlustrowana; wystêpuj¹ pojedyncze konkrecje syderytowe

1,0 m – mu³owiec o teksturze gruz³owatej, prze³amie nierównym, z uwêglonymi apendiksami, lamino-
wany nieregularnie piaskowcem; w œrodkowej partii wystêpuje warstewka syderytu ilastego o mi¹¿szo-
œci 0,05 m

758,2–765,45 7,25 m rdzenia, w tym:

1,9 m – szary mu³owiec, o teksturze gruz³owatej, prze³amie nierównym, zadziorowatym; wystêpuj¹
uwêglone apendiksy i konkrecje syderytowe; w partii œrodkowej nieregularnie spêkany i zlustrowany

0,3 m – be¿owy syderyt, bardzo twardy, z nieregularnymi ¿y³kami kalcytu

2,7 m – szary mu³owiec o teksturze gruz³owatej; wystêpuj¹ pojedyncze konkrecje syderytowe i liczne,
uwêglone fragmenty flory, wœród której dominuj¹ apendiksy

0,3 m – be¿owy syderyt, bardzo twardy, z nieregularnymi ¿y³kami kalcytu

0,65 m – szary mu³owiec, o prze³amie nierównym i zadziorowatym, gruz³owaty; w sp¹gu wystêpuj¹
zlustrowania kompakcyjne

0,60 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, laminowany substancj¹ wê-
glist¹; wystêpuj¹ nieoznaczalne fragmenty uwêglonych roœlin oraz pojedyncze fragmenty kalamitów

0,8 m – szary mu³owiec laminowany równolegle, przek¹tnie i faliœcie drobnoziarnistym piaskowcem;
na odcinku 0,3 m od stropu wystêpuj¹ doœæ liczne uwêglone apendiksy, poni¿ej jest p³ony; mu³owiec
w sp¹gu sedymentacyjnie przechodzi w piaskowiec

765,45–771,1 5,65 m rdzenia, w tym:

1,05 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, laminowany równolegle uwêglonymi fragmentami ro-
œlin i drobnymi ³useczkami muskowitu; jest to piaskowiec kwarcowo-skaleniowy o spoiwie ilasto-krze-
mionkowym; na odcinku 0,3 m w partii œrodkowej wystêpuje warstwa piaskowca dolomitycznego,
o mi¹¿szoœci 0,1 m; piaskowiec w sp¹gu sedymentacyjnie przechodzi w mu³owiec
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0,3 m – szary mu³owiec, laminowany równolegle i przek¹tnie piaskowcem

0,8 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, laminowany faliœcie i przek¹tnie, miejscami równole-
gle uwêglonymi fragmentami roœlin i drobnymi ³useczkami muskowitu

0,9 m – ciemnoszary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, prze³amie nierównym, laminowany równo-
legle piaskowcem, uwêglonymi fragmentami roœlin i drobnymi ³useczkami muskowitu

2,5 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, bardzo zwiêz³y, bez laminacji; 0,6 m od sp¹gu wystêpu-
je klast ciemnoszarego mu³owca o teksturze gruz³owej, poni¿ej piaskowiec laminowany równolegle
uwêglonymi fragmentami roœlin

0,1 m – szary mu³owiec laminowany równolegle piaskowcem

771,1–784,3 13,2 m rdzenia, w tym:

1,2 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej i zbli¿onej do równoleg³ej, laminowany równole-
gle, przek¹tnie, miejscami nieregularnie piaskowcem i uwêglonymi fragmentami roœlin, sporadycznie
wystêpuj¹ smugi syderytu

0,6 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, prze³amie nierównym, w sp¹gu na odcinku
0,1 m wêglisty; wystêpuj¹ konkrecje syderytowe o œrednicy 0,03 m, a w sp¹gu doœæ liczna uwêglona
flora kalamitów, apendiksów i stigmarii

0,5 m – wêgiel humusowy

1,8 m – szara z be¿owym odcieniem, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, ze zlustrowaniami kom-
pakcyjnymi; wystêpuj¹ konkrecje syderytowe oraz liczne uwêglony apendiksy i stigmarie

2,0 m – heterolit naprzemianlegle warstwowany równolegle, przek¹tnie i faliœcie jasnoszarym piaskow-
cem drobnoziarnistym i mu³owcem; w partiach mu³owcowych wystêpuj¹ konkrecje syderytowe o œred-
nicy do 0,06 m

1,0 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci nierównej, gruz³owatej, laminowany przek¹tnie i równolegle
piaskowcem; wystêpuj¹ liczne uwêglone apendiksy i nieoznaczalne fragmenty roœlin

3,9 m – heterolit naprzemianlegle warstwowany równolegle i przek¹tnie piaskowcem i mu³owcem;
w partiach mu³owcowych wystêpuj¹ konkrecje syderytowe

2,2 m – ciemnoszary mu³owiec o oddzielnoœci gruz³owatej, miejscami zbli¿onej do równoleg³ej; wystê-
puj¹ pojedyncze uwêglone kalamity i nieoznaczalne naziemne fragmenty roœlin; w partiach stropowych
i œrodkowych smugi i warstewki syderytu ilastego

784,3–786,25 1,95 m rdzenia, w tym:

1,0 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, prze³amie równym i pó³muszlowym,
subtelnie laminowany równolegle jaœniejszym i³owcem, nielicznymi uwêglonymi fragmentami roœlin
i drobnymi ³useczkami muskowitu; wystêpuj¹ doœæ liczne konkrecje syderytowe o œrednicy ok. 0,05 m

0,1 m – ciemnoszary, miejscami czerwony i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, prze³amie równym, nie-
ci¹gle laminowany wêglem witrynowym; wystêpuj¹ doœæ liczne fragmenty uwêglonych, naziemnych
czêœci roœlin, m.in. kalamitów, lepidodendronów, kordaitów; w sp¹gu na odcinku 0,05 m silnie wêgli-
sty, sedymentacyjnie przechodzi w wêgiel

0,35 m – wêgiel

0,35 m – szary i ciemnoszary i³owiec o teksturze gruz³owatej, zlustrowany; wystêpuj¹ doœæ liczne frag-
menty uwêglonych apendiksów i pojedyncze fragmenty naziemnych czêœci roœlin; 0,15 m od sp¹gu wy-
stêpuje 0,05 m mi¹¿szoœci warstewka i³owca wêglistego (³upku wêglowego) laminowanego wêglem
witrynowym (laminy o gruboœci do 0,5 cm)

0,15 m – wêgiel

786,25–794,1 6,7 m rdzenia, w tym:

2,25 m – szara z be¿owym odcieniem, i³owcowa gleba stigmariowa, silnie zlustrowana; wystêpuj¹ licz-
ne konkrecje syderytowe o œrednicy do 0,02 m i doœæ liczne, Ÿle zachowane uwêglone apendiksy

0,2 m – ciemnoszara (prawie czarna), i³owcowa gleba stigmariowa, silnie zlustrowana, w sp¹gu lekko
wêglista
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1,45 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci nierównej i gruz³owatej, prze³amie zadziorowatym, subtelnie
laminowany równolegle, a w sp¹gu przek¹tnie drobnoziarnistym piaskowcem; wystêpuj¹ konkrecje
i smugi syderytu ilastego oraz pojedyncze uwêglone apendiksy; w sp¹gu przechodzi w piaskowiec

1,3 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, nieci¹gle laminowany przek¹tnie, równolegle
i faliœcie szarym mu³owcem zawieraj¹cym drobne ³useczki muskowitu i uwêglone fragmenty roœlin;
w sp¹gu sedymentacyjnie przechodzi w mu³owiec

1,5 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, laminowany równolegle i³owcem,
wystêpuj¹ pojedyncze konkrecje syderytowe oraz nieliczne uwêglone fragmenty roœlin; w stropie na
odcinku 1,0 m wystêpuj¹ pionowe spêkania i s³aba zwiêz³oœæ; ku sp¹gowi mu³owiec sedymentacyjnie
przechodzi w i³owiec

794,1–799,5 6,55 m rdzenia, w tym:

2,15 m – szary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej i zbli¿onej do równoleg³ej, laminowany jaœniejszym
i³owcem, g³ównie w œrodkowej partii, jak równie¿ w stropie i sp¹gu wystêpuj¹ nieliczne fragmenty fau-
ny ma³¿y s³odkowodnych; w sp¹gu na odcinku ok. 15,0–20,0 cm i³owiec ma charakter sapropelowy,
rysê brunatn¹, jest zmineralizowany pirytem

0,4 m – szara, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, z uwêglonymi apendiksami, stigmariami i nie-
oznaczalnymi szcz¹tkami naziemnych czêœci roœlin

2,0 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci gruz³owatej w stropie i równoleg³ej w partii œrodkowej oraz
sp¹gowej; w stropie na odcinku 0,6 m, jak równie¿ w partii œrodkowej i sp¹gowej, nieregularnie lamino-
wany drobnoziarnistym piaskowcem; w sp¹gu sedymentacyjnie przechodzi w i³owiec

2,0 m – szary i³owiec miejscami syderytyczny, o oddzielnoœci nierównej, prze³amie zadziorowatym, la-
minowany równolegle jaœniejszym i³owcem i smugowany syderytem; na odcinku 1,0 m od sp¹gu wy-
stêpuj¹ pojedyncze fragmenty fauny ma³¿y s³odkowodnych

799,5–806,15 6,65 m rdzenia, w tym:

0,25 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej i zbli¿onej do równoleg³ej, bardzo dobrze
zdiagenezowany, lekko syderytyczny; wystêpuj¹ doœæ liczne fragmenty fauny s³odkowodnej

2,35 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany równolegle jaœniejszym i³ow-
cem; wystêpuj¹ nieliczne, nieoznaczalne uwêglone fragmenty roœlin; w sp¹gu na odcinku ok. 0,2 m
i³owiec zmineralizowany pirytem

0,2 m – brunatnoszary i³owiec o charakterze sapropelowym, z brunatn¹ rys¹, o oddzielnoœci równo-
leg³ej, prze³amie równym, pionowo spêkany i zmineralizowany pirytem; szczeliny wype³nione kalcy-
tem

2,2 m – szary, miejscami ciemnoszary mu³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, prze³amie
nierównym, laminowany równolegle jaœniejszym i³owcem syderytycznym i syderytem ilastym; wystê-
puj¹ pojedyncze skupienia uwêglonych fragmentów roœlin; 0,7 m od sp¹gu 0,15 m mi¹¿szoœci warstwa
ciemnoszarego i³owca o oddzielnoœci nierównej, p³onego

0,15 m – ciemnoszary i³owiec jedwabisty, o oddzielnoœci równoleg³ej i zbli¿onej do równoleg³ej,
prze³amie równym, miejscami zadziorowatym, subtelnie laminowany równolegle syderytem ilastym,
w sp¹gu przechodz¹cy w i³owiec syderytyczny; i³owiec pionowo spêkany

1,5 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, prze³amie pó³muszlowym i równym, zwiêz³y, la-
minowany równolegle i³owcem i nieci¹gle, lekko faliœcie piaskowcem

806,15–813,45 7,3 m rdzenia, w tym:

1,95 m – szary i³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, s³abo zwiêz³y, subtelnie laminowany
i³owcem, nieregularnie spêkany, p³ony

0,5 m – szara i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, silnie zlustrowana

2,2 m – szary i ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej i zbli¿onej do równoleg³ej, laminowany
równolegle jaœniejszym i³owcem; pionowo spêkany; w sp¹gu na odcinku 0,2 m wystêpuje detrytus fau-
ny s³odkowodnej i nieoznaczalne uwêglone fragmenty roœlin

0,5 m – szary mu³owiec nieregularnie laminowany materia³em piaskowcowym i drobnymi ³useczkami
muskowitu, p³ony
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0,5 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, laminowany przek¹tnie i faliœcie i³owcem, uwêglonym
detrytusem roœlinnym i drobnymi ³useczkami muskowitu

1,65 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, zwiêz³y, laminowany równolegle i³owcem i pias-
kowcem, uwêglonym detrytusem roœlinnym i drobnymi ³useczkami muskowitu; 1,0 m od sp¹gu wystê-
puje warstwa o mi¹¿szoœci 0,1 m be¿owego syderytu ilastego

813,45–823,7 9,3 m rdzenia, w tym:

1,9 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, prze³amie równym, w stropie lamino-
wany równolegle piaskowcem, w sp¹gu laminowany i³owcem; sedymentacyjnie przechodzi w i³owiec

0,6 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminacja równoleg³a podkreœlona syderytem;
w sp¹gu na odcinku 0,1 m i³owiec silnie syderytyczny, bardzo dobrze zwiêz³y, z fragmentami fauny
s³odkowodnej

0,35 m – wêgiel

0,55 m – szara, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata; wystêpuj¹ uwêglone apendiksy i stigmarie,
a w stropie megaspory

1,6 m – szara, mu³owcowa gleba stigmariowa; wystêpuj¹ doœæ liczne uwêglone apendiksy

0,05 m – czarny i³owiec wêglisty (³upek wêglowy) laminowany

2,0 m – szara, i³owcowa gleba stigmariowa, o teksturze gruz³owatej; wystêpuj¹ liczne konkrecje syde-
rytowe, wokó³ nich sferolity oraz doœæ liczne uwêglone apendiksy

2,25 m – szary mu³owiec; w stropie na odcinku 0,7 m o teksturze gruz³owatej; wystêpuj¹ uwêglone
apendiksy; poni¿ej laminowany równolegle i³owcem

823,7–827,6 3,9 m rdzenia, w tym:

0,1 m – mu³owiec jw.

0,15 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, dobrze zwiêz³y, laminowany faliœcie i równolegle
i³owcem, uwêglonymi fragmentami roœlin i drobnymi ³useczkami jasnych ³yszczyków

1,85 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, w stropie laminowany równolegle
piaskowcem; wystêpuj¹ smugi syderytu i pionowe spêkania

0,8 m – szarobe¿owy piaskowiec drobnoziarnisty z³o¿ony z ziaren kwarcu, skaleni i muskowitu, o spo-
iwie dolomityczno-krzemionkowym, laminowany równolegle uwêglonymi fragmentami roœlin; piasko-
wiec bardzo dobrze zdiagenezowany

1,0 m – szary mu³owiec laminowany równolegle piaskowcem, p³ony; 0,6 m od sp¹gu wystêpuje 0,15 m
mi¹¿szoœci warstwa piaskowca drobnoziarnistego, sedymentacyjnie przechodz¹cego w mu³owiec

827,6–839,0 11,4 m rdzenia, w tym:

2,3 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, subtelnie laminowany jaœniej-
szym i³owcem syderytycznym; wystêpuj¹ pojedyncze konkrecje i smugi syderytu; na odcinku 1,0 m od
sp¹gu zlustrowania kompakcyjne; w sp¹gu na odcinku 0,1 m doœæ liczna fauna s³odkowodna

1,2 m – szara z odcieniem be¿owym, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata; wystêpuj¹ uwêglone
apendiksy i zlustrowania kompakcyjne

5,8 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci gruz³owatej i zbli¿onej do równoleg³ej, prze³amie nierównym,
miejscami laminowany równolegle i faliœcie jasnoszarym piaskowcem drobnoziarnistym (wystêpuj¹
2–5 cm wk³adki piaskowca); na odcinku 0,6 m i 2,6 m od sp¹gu wystêpuj¹ 0,1 m mi¹¿szoœci warstwy
piaskowca drobnoziarnistego; wystêpuj¹ pojedyncze konkrecje (o œrednicy do 3,0 cm) i smugi syderytu
ilastego; przy stropie pojedyncze uwêglone apendiksy

0,3 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowo-skaleniowy o spoiwie ilasto-krzemionko-
wym, bardzo dobrze zwiêz³y, laminacji brak; w sp¹gu powierzchnia erozyjna, w stropie przechodzi w
mu³owiec

1,8 m – ciemnoszary i³owiec o teksturze gruz³owatej, silnie zlustrowany, nieregularnie spêkany; wystê-
puj¹ poziome smugi syderytu; w sp¹gu na odcinku 0,6 m fauna s³odkowodna, muszle u³o¿one nieregu-
larnie
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839,0–854,1 15,1 m rdzenia, w tym:

1,1 m – ciemnoszary i³owiec laminowany równolegle, ze smugami syderytu ilastego; wystêpuj¹ poje-
dyncze fragmenty fauny s³odkowodnej (spirytyzowane)

0,05 m – zlepieniec z³o¿ony z konkrecji syderytowych spojonych drobnoziarnistym piaskowcem

1,15 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany równolegle jaœniejszym i³ow-
cem, ze smugami syderytowymi; 0,4 m od sp¹gu, na odcinku 0,1 m wystêpuje fauna s³odkowodna

0,2 m – brunatnoczarny i³owiec sapropelowy (³upek sapropelowy) spêkany pionowo, w sp¹gu laminy
syderytowe

1,0 m – wêgiel

1,5 m – szara, mu³owcowa gleba stigmariowa o oddzielnoœci gruz³owatej, w stropie lekko wêglista; wy-
stêpuj¹ konkrecje syderytowe, uwêglone apendiksy i stigmarie

8,5 m – heterolit piaskowcowo-mu³owcowy gêsto laminowany równolegle, przek¹tnie i faliœcie pias-
kowcem drobnoziarnistym, mu³owcem, drobnymi ³useczkami muskowitu i uwêglonym detrytusem roœ-
linnym; miejscami zawartoœæ mu³owca wzrasta na odcinkach 0,1–0,2 m do 50%; w sp¹gu na odcinku
1,2 m heterolit zawiera du¿¹ iloœæ frakcji i³owcowej

1,6 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany równolegle piaskowcem i i³owcem;
w partiach i³owcowych wystêpuj¹ zlustrowania kompakcyjne

854,1–859,1 2,5 m rdzenia, w tym:

2,1 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany przek¹tnie i równolegle piaskowcem;
wystêpuj¹ smugi syderytu ilastego, pojedyncze uwêglone nieoznaczalne fragmenty roœlin oraz spêkania
pod k¹tem 60–70°

0,4 m – szary i³owiec bardzo s³abo zwiêz³y, zlustrowany, gruz³owaty, z uwêglonymi apendiksami (mo-
¿liwoœæ ubytku rdzenia)

859,1–865,3 6,2 m rdzenia, w tym:

1,1 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, miejscami gruz³owaty, wystêpuj¹ liczne uwêglone
apendiksy i konkrecje syderytowe; w sp¹gu na odcinku 0,05 m wêglisty, z widocznymi odciskami kala-
mitów

3,4 m – szara z be¿owym odcieniem, i³owcowa gleba stigmariowa o oddzielnoœci gruz³owatej,
prze³amie zadziorowatym, bardzo dobrze zwiêz³a; wystêpuj¹ doœæ liczne uwêglone apendiksy

0,3 m – jasnoszara, piaskowcowa gleba stigmariowa, gruz³owata; wystêpuj¹ uwêglone apendiksy i stig-
marie

1,2 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci gruz³owatej; wystêpuj¹ uwêglone apendiksy, stigmarie i poje-
dyncze fragmenty kordaitów; mu³owiec prze³awicaj¹ cienkie warstewki i³owców, z konkrecjami syde-
rytowymi

0,2 m – czarny i³owiec wêglisty (³upek wêglowy) z 0,02 m mi¹¿szoœci warstewk¹ wêgla humusowego,
œredniopasemkowego, witrynitowego

865,3–874,6 8,1 m rdzenia, w tym:

0,3 m – ciemnoszara, i³owcowa gleba stigmariowa; w sp¹gu wystêpuj¹ laminy wêgla humusowego wi-
trynowego

0,05 m – czarny i³owiec wêglisty (³upek wêglowy) bardzo s³abo zwiêz³y

2,5 m – szary i³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, prze³amie nierównym i zadziorowatym
lekko gruz³owaty; wystêpuj¹ be¿owe smugi syderytowe, konkrecje syderytu o œrednicy do 3,0 cm, doœæ
liczne uwêglone apendiksy, pojedyncze fragmenty kordaitów i listki paproci neuropterydycznych

0,15 m – brunatnoczarny i³owiec sapropelowy o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany wêglem witry-
nowym, pionowo spêkany

0,3 m – wêgiel

0,15 m – ciemnoszary i³owiec lekko wêglisty, o oddzielnoœci równoleg³ej, zlustrowany; wystêpuj¹ uwê-
glone apendiksy
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0,2 m – wêgiel

4,45 m – szara i szarobe¿owa, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, zlustrowana, s³abo zwiêz³a;
wystêpuj¹ uwêglone apendiksy; 1,2 m od stropu wystêpuje 0,3 m mi¹¿szoœci odcinek ze sferolitami

874,6–884,9 10,3 m rdzenia, w tym:

1,0 m – szarobe¿owa, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata; wystêpuj¹ konkrecje syderytowe, sfe-
rolity, liczne uwêglone apendiksy, pojedyncze zlustrowania kompakcyjne

6,2 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, miejscami lekko gruz³owaty, w partii
stropowej subtelnie laminowany i³owcem; wystêpuj¹ doœæ liczne konkrecje syderytowe o œrednicy do
0,03 m, a w stropie pojedyncze uwêglone apendiksy

0,8 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany wêglem witrynowym, ze smuga-
mi syderytowymi; wystêpuj¹ fragmenty uwêglonej flory sygilarii, paproci neuropterydycznych i stig-
marii

0,1 m – wêgiel

1,6 m – ciemnoszara, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, zlustrowana, z uwêglonymi apen-
diksami

0,1 m – wêgiel

0,5 m – ciemnoszara, i³owcowa, gleba stigmariowa, gruz³owata, zlustrowana, z konkrecjami syderytu
i uwêglonymi apendiksami

884,9–889,2 3,6 m rdzenia, w tym:

0,1 m – czarny i³owiec wêglisty (³upek wêglowy) laminowany cienkimi laminami wêgla witrynowego

0,7 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany wêglem witrynowym; wystêpuj¹
bardzo liczne fragmenty uwêglonych pni kalamitów

1,2 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, prze³amie nierównym, laminowany
równolegle i³owcem i piaskowcem, ze smugami syderytowymi; laminacja podkreœlona uwêglonymi
fragmentami roœlin; w sp¹gu kontakt erozyjny, w stropie mu³owiec sedymentacyjnie przechodzi
w i³owiec

1,6 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, laminowany nieci¹gle, równolegle i przek¹tnie mu³ow-
cem zawieraj¹cym drobne ³useczki muskowitu i uwêglony detrytus roœlinny

889,2–904,7 15,5 m rdzenia, w tym:

2,0 m – szarobe¿owy piaskowiec drobnoziarnisty o spoiwie dolomityczno-kwarcowym, laminowany
równolegle i przek¹tnie brunatnym i³owcem zawieraj¹cym uwêglone, drobne fragmenty roœlin i drobne
³useczki muskowitu

7,4 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, w stropie laminowany równolegle i przek¹tnie
piaskowcem, w sp¹gu sedymentacyjnie przechodzi w i³owiec

6,1 m – szary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany równolegle jaœniejszym i³owcem; wy-
stêpuje liczna fauna Dunbarella papyracea (Sowerby); 2,2 m od sp¹gu wystêpuje 0,01 m mi¹¿szoœci
warstwa wapienia z faun¹; na odcinku 1,0 m od sp¹gu brak fauny

904,7–915,8 9,1 m rdzenia, w tym:

2,0 m – szary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany równolegle jaœniejszym i³owcem, ze
smugami syderytowymi

WESTFAL A

(wed³ug pomiarów geofizycznych 903,5–1128,0 m; mi¹¿szoœæ 224,5 m)
(wed³ug rdzenia strop na g³êbokoœci ?906,7 m)

cd. Formacja lubelska

2,3 m – szary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany równolegle jaœniejszym i³owcem, ze
smugami syderytowymi

0,8 m – szara, i³owcowa gleba stigmariowa, zlustrowana, wystêpuj¹ uwêglone apendiksy
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4,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, w stropie na odcinku 0,80 m gêsto laminowany równo-
legle i faliœcie i³owcem i ³useczkami muskowitu; ku do³owi laminy wyraŸnie cieniej¹

915,8–931,4 15,6 m rdzenia, w tym:

0,7 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci zbli¿onej do równoleg³ej, laminowany równolegle piaskowcem
i i³owcem; mu³owiec ku sp¹gowi sedymentacyjnie przechodzi w piaskowiec

7,4 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty laminowany równolegle i faliœcie i³owcem; 1,0 m od
stropu wystêpuje warstwa o mi¹¿szoœci 0,05 m zlepieñca z³o¿onego z konkrecji syderytowych; 1,7 m
od sp¹gu wystêpuje podobna warstwa zlepieñca, a poni¿ej warstwa mu³owca o mi¹¿szoœci 0,1 m

0,4 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany piaskowcem

0,6 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty laminowany równolegle i faliœcie i³owcem

6,5 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej i zbli¿onej do równoleg³ej, laminowany równolegle
piaskowcem zawieraj¹cym drobne ³useczki muskowitu; mu³owiec miejscami przechodzi w piaskowiec

Formacja Dêblina

(wed³ug pomiarów geofizycznych 939,0–1110,5 m; mi¹¿szoœæ 171,5 m)
(wed³ug rdzenia strop na g³êbokoœci 931,4 m)

931,4–943,6 12,2 m rdzenia – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej i zbli¿onej do równoleg³ej, laminowany
równolegle i przek¹tnie, miejscami faliœcie piaskowcem zawieraj¹cym doœæ liczne ³useczki muskowitu

943,6–1028,0 Wed³ug próbek okruchowych – mu³owce jw.; wed³ug pomiarów geofizycznych – piaskowce prze³awico-
ne mu³owcami i i³owcami

1028,0–1035,0 7,0 m rdzenia, w tym:

3,9 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, prze³amie nierównym i zadziorowatym, doœæ do-
brze zwiêz³y, laminowany równolegle jaœniejszym i³owcem, ku sp¹gowi sedymentacyjnie przechodzi
w i³owiec (p³ony)

1,1 m – be¿owoszara, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, silnie zlustrowana, miejscami zapiasz-
czona; wystêpuj¹ liczne, uwêglone apendiksy

1,3 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowo-skaleniowy o spoiwie ilasto-krzemionko-
wym; wystêpuj¹ cienkie przemazy szarego mu³owca

0,7 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej i zbli¿onej do równoleg³ej, prze³amie nierównym,
laminowany równolegle i faliœcie piaskowcem

1035,0–1085,0 Wed³ug próbek okruchowych – mu³owce jw.; wed³ug pomiarów geofizycznych – piaskowce podrzêdnie
prze³awicone mu³owcami

1085,0–1092,3 7,3 m rdzenia, w tym:

2,7 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty z cienkimi warstewkami piaskowca œrednioziarnistego,
kwarcowo-skaleniowy o spoiwie krzemionkowo-ilastym, bardzo dobrze zwiêz³y; laminacji brak

0,2 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej i zbli¿onej do równoleg³ej, miejscami lekko
gruz³owatej, laminowany równolegle piaskowcem zawieraj¹cym drobne ³useczki muskowitu i uwêglo-
nymi fragmentami roœlin; wystêpuj¹ pionowe spêkania

1,1 m – szara, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, zlustrowana; wystêpuj¹ uwêglone apendiksy

0,6 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci nierównej, laminowany równolegle, faliœcie i nieregularnie pias-
kowcem; w partii stropowej na odcinku 0,30 m wystêpuj¹ doœæ liczne uwêglone apendiksy i pojedyncze
fragmenty stigmarii

2,7 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, w partiach stropowych i sp¹gowych laminowany
równolegle i faliœcie, miejscami przek¹tnie i³owcem z bardzo drobnymi ³useczkami muskowitu; w pias-
kowcu wystêpuj¹ cienkie, warstwy mu³owca o mi¹¿szoœci do 0,09 m

1092,3–1121,1 Wed³ug próbek okruchowych – piaskowce, mu³owce i i³owce
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Na g³êbokoœci 1092,3–1121,1 m interpretacja na podstawie pomiarów geofizycznych:

1092,3–1110,5 Piaskowce

Formacja Terebina

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1110,5–1332,5 m; mi¹¿szoœæ 222,0 m)

Ogniwo Komarowa

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1110,5–1253,0 m; mi¹¿szoœæ 142,5 m)

1110,5–1121,1 Mu³owce piaszczyste i i³owce

1121,1–1128,2 7,1 m rdzenia, w tym:

1,7 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, laminacji brak; wystêpuj¹ nieregularne spêkania;
w sp¹gu du¿a iloœæ frakcji pylastej

1,7 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty gêsto laminowany przek¹tnie, faliœcie i równolegle
i³owcem zawieraj¹cym uwêglony detrytus roœlinny i drobne ³useczki muskowitu

1,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, w stropie na odcinku 0,7 m bez laminacji, z uwê-
glonymi fragmentami roœlin; w sp¹gu wystêpuj¹ tekstury sp³ywowe, podkreœlone i³owcem i drobnymi
³useczkami muskowitu

2,7 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany równolegle jaœniejszym i³owcem
i piaskowcem z bardzo drobnymi uwêglonymi fragmentami roœlin

NAMUR C

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1128,0–?1151,0 m; mi¹¿szoœæ 23,0 m)
(wed³ug rdzenia sp¹g na g³êbokoœci ?1154,2 m)

cd. Formacja Terebina

cd. Ogniwo Komarowa

1128,2–1154,0 Wed³ug próbek okruchowych – mu³owce i wapienie; wed³ug pomiarów geofizycznych – mu³owce

1154,0–1158,5 2,4 m rdzenia, w tym:

0,1 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci ³upkowej, s³abozwiêz³y, p³ony

0,2 m – wêgiel

NAMUR B

(wed³ug pomiarów geofizycznych ?1151,0–1171,0 m; mi¹¿szoœæ 20,0 m)

cd. Formacja Terebina

cd. Ogniwo Komarowa

1,1 m – szara, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, s³abozwiêz³a, zlustrowana

1,0 m – szary mu³owiec, laminowany równolegle jaœniejszym piaskowcem; w partii œrodkowej wystê-
puj¹ konkrecje syderytowe

Na g³êbokoœci 1158,5–1212,0 m interpretacja na podstawie próbek okruchowych i pomiarów
geofizycznych:

1158,5–1171,0 Mu³owce

NAMUR A

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1171,0–1331,0 m; mi¹¿szoœæ 160,0 m)

cd. Formacja Terebina

cd. Ogniwo Komarowa

1171,0–1212,0 Mu³owce
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MISSISIP
(wed³ug pomiarów geofizycznych ?1195,0–1441,0 m; mi¹¿szoœæ 246,0 m)

(wed³ug rdzenia sp¹g na g³êbokoœci 1445,3 m)

S E R P U C H O W

(wed³ug pomiarów geofizycznych ?1195,0–1331,0 m; mi¹¿szoœæ 136,0 m)

cd. NAMUR A

cd. Formacja Terebina

cd. Ogniwo Komarowa

1182,0–1190,0 8,0 m rdzenia – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany równolegle piaskowcem
i i³owcem, miejscami wystêpuj¹ smugi syderytowe; p³ony

1212,0–1220,0 8,0 m rdzenia – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, miejscami lekko gruz³owaty, laminowany
równolegle i³owcem; wystêpuj¹ laminy syderytyczne; p³ony

1220,0–1280,0 Wed³ug próbek okruchowych – piaskowce, mu³owce i wapienie

Na g³êbokoœci 1220,0–1280,0 m interpretacja na podstawie pomiarów geofizycznych:

1220,0–1253,0 Mu³owce i i³owce, w sp¹gu z ³awic¹ wapienia

Ogniwo Korczmina

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1253,0–1332,5 m; mi¹¿szoœæ 79,5 m)

1253,0–1280,0 Mu³owce piaszczyste i i³owce

1280,0–1288,0 7,0 m rdzenia, w tym:

2,4 m – szary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany równolegle materia³em jaœniejszym;
fauna morska wystêpuje poni¿ej 2,0 m od stropu

2,6 m – szarobe¿owy wapieñ drobnokrystaliczny, bardzo dobrze zdiagenezowany; w stropie na odcinku
0,3 m marglisty; wystêpuj¹ liczne drobne fragmenty fauny morskiej

2,0 m – szara z be¿owym odcieniem, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, zlustrowana; wystêpuj¹
uwêglone apendiksy; ku sp¹gowi przechodzi w mu³owiec

Na g³êbokoœci 1288,0–1344,0 m interpretacja na podstawie próbek okruchowych i pomiarów geo-
fizycznych:

1288,0–1305,0 Mu³owce prze³awicaj¹ce siê z i³owcami; w dolnej czêœci interwa³u piaskowiec z warstw¹ wêgla

1305,0–1311,5 I³owce

1311,5–1325,0 Mu³owce

1325,0–1327,0 Wapieñ

1327,0–1331,0 I³owce

W I Z E N

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1331,0–1441,0 m; mi¹¿szoœæ 10,0 m)

WIZEN GÓRNY

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1331,0–1439,0 m; mi¹¿szoœæ 108,0 m)

cd. Formacja Terebina

cd. Ogniwo Korczmina
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Formacja Huczwy

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1332,5–1441,0 m; mi¹¿szoœæ 108,5 m)
(wed³ug rdzenia sp¹g na g³êb. 1445,3 m)

1331,0–1340,5 Wapieñ

1340,0–1344,0 I³owiec

1344,0–1352,0 8,0 m rdzenia, w tym:

0,6 m – be¿owy wapieñ drobnokrystaliczny, bardzo dobrze zwiêz³y; wystêpuj¹ liczne korale, a w sp¹gu
pojedyncze ramienionogi

7,4 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany równolegle i³owcem; w stropie na od-
cinku oko³o 1,3 m gruz³owaty, o charakterze gleby stigmariowej; wystêpuj¹ doœæ liczne uwêglone apen-
diksy

1352,0–1367,3 15,3 m rdzenia, w tym:

0,3 m – mu³owiec jw.

0,05 m – wêgiel

0,65 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany równolegle piaskowcem; w stropie
wystêpuj¹ zaburzenia zwi¹zane z apendiksami

1,0 m – jasnoszary piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, subtelnie laminowany równolegle i³owcem, do-
brze zwiêz³y

0,5 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany równolegle jaœniejszym i³ow-
cem; wystêpuje fauna morska

0,3 m – mu³owiec gruz³owaty; wystêpuje fauna morska

8,0 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej; wystêpuj¹ równoleg³e laminy jaœniejszego sy-
derytu; 0,4 m od sp¹gu warstewka wapienia organodetrytycznego o mi¹¿szoœci 3 cm

0,2 m – wêgiel humusowy

2,1 m – jasnoszara, piaskowcowa, drobnoziarnista gleba stigmariowa, gruz³owata; wystêpuj¹ uwêglone
apendiksy

2,2 m – szary mu³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany równolegle, faliœcie i soczewkowo
piaskowcem

1367,3–1372,3 Wed³ug próbek okruchowych – mu³owce, piaskowce i i³owce; wed³ug pomiarów geofizycznych –
mu³owce

1372,3–1387,3 15,0 m rdzenia, w tym:

8,3 m – szary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej; wystêpuj¹ równoleg³e laminy syderytowe oraz liczna
fauna morska: ma³¿e i ramienionogi

0,9 m – jasnoszary i³owiec o oddzielnoœci p³ytkowej; wystêpuj¹ smugi syderytowe, zlustrowania kom-
pakcyjne i uwêglony detrytus roœlinny

3,3 m – jasnoszarobe¿owa, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, zlustrowana, z uwêglonymi apen-
diksami i partie o mi¹¿szoœciach do 0,90 m, zawieraj¹ce nagromadzenia sferolitów syderytowych

0,2 m – wêgiel

0,3 m – szara, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, zlustrowana, wystêpuj¹ uwêglone apendiksy

2,0 m – ciemnoszary i³owiec o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany równolegle jaœniejszym i³ow-
cem; wystêpuje liczna fauna morska

1387,3–1402,2 5,9 m rdzenia, w tym:

3,0 m – ciemnoszary mu³owiec, z faun¹ ma³¿y

1,5 m – ciemnoszary margiel, a faun¹
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0,5 m – szary mu³owiec

0,9 m – szarobe¿owy wapieñ gruz³owaty, z nieregularnymi laminami marglistymi i nieliczn¹ faun¹ ra-
mienionogów i korali

1402,2–1417,5 17,35 m rdzenia, w tym:

0,5 m – ciemnoszary mu³owiec, z licznymi, pokruszonymi skorupami ma³¿y i ramienionogów

0,65 m – i³owiec wêglisty (³upek wêglowy), z uwêglonymi fragmentami roœlin, warstw¹ wêgla kamien-
nego o mi¹¿szoœci 10,0 cm oraz gniazdami pirytu

1,0 m – ciemnoszary i czarny mu³owiec, z rozproszon¹ substancj¹ wêglist¹ i gniazdami pirytu

2,3 m – zlepieniec z³o¿ony z klastów mu³owcowych i wêglistych spojonych pelitem kwarcowym; wy-
stêpuj¹ laminy piaskowca, wêgla, uwêglone czêœci roœlin i gniazda pirytu

2,55 m – czarny i ciemnoszary wapieñ marglisty, z uwêglon¹ flor¹ oraz faun¹ ma³¿y i ramienionogów

1,55 m – ciemnoszary mu³owiec laminowany wêglem kamiennym; wystêpuje warstwa wêgla o mi¹¿-
szoœci 5,0 cm, gniazda pirytu i liczna fauna

6,8 m – heterolit i³owcowo-mu³owcowo-piaskowcowy, zawieraj¹cy uwêglone fragmenty roœlin

2,0 m – szaro¿ó³ty piaskowiec drobnoziarnisty laminowany i³owcem; w stropie warstwa czerwonego
mu³owca o mi¹¿szoœci 15,0 cm, z uwêglon¹ flor¹

1417,5–1433,0 16,0 m rdzenia, w tym:

0,7 m – ciemnoszary mu³owiec piaszczysty, z uwêglon¹ flor¹, soczewk¹ syderytu i warstw¹ ¿ó³tego pia-
skowca, o mi¹¿szoœci 12,0 cm

3,0 m – szary piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowy, przek¹tnie warstwowany ciemnym i³owcem;
liczne laminy mu³owcowe i wêgliste

1,7 m – czarny i³owiec, z soczewkami syderytu, w sp¹gu cz³ony liliowców

2,6 m – czarny wapieñ marglisty (przechodz¹cy w margiel), z faun¹ ramienionogów i liliowców

1,9 m – wapieñ grubokrystaliczny, nieco marglisty, gruz³owy, wystêpuj¹ przerosty ilaste i fauna spirife-
rów

0,2 m – czarny i³owiec, wystêpuj¹ liczne zlustrowania

2,0 m – mu³owiec wapnisty, zawieraj¹cy faunê ramienionogów i ma³¿y

3,9 m – margiel, zwiêz³y, z mszywio³ami i ramienionogami

1433,0–1445,0 12,0 m rdzenia wg dokumentacji wynikowej otworu, suma poni¿szych interwa³ów cz¹stkowych w rze-
czywistoœci wynosi 24,0 m, w tym:

2,7 m – ciemnoszary wapieñ marglisty, z faun¹ ramienionogów

0,3 m – czarny mu³owiec wapnisty, z faun¹ ramienionogów i ma³¿y

0,3 m – wêgiel kamienny laminowany i³owcem

1,1 m – ciemnoszary i³owiec, w górnej partii liczne zlustrowania, ku sp¹gowi przechodzi w mu³owiec
zawieraj¹cy gniazda pirytu

0,3 m – wêgiel kamienny laminowany i³owcem

1,6 m – heterolit mu³owcowo-i³owcowo-piaskowcowy

2,6 m – ciemnoszary mu³owiec, wystêpuj¹ rozproszona substancja wêglista, zlustrowania, a przy sp¹gu
laminy ilaste

0,7 m – piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowy, o spoiwie ilasto-krzemionkowym, zawieraj¹cy laminy
wêgla i gniazda pirytu

0,6 m – ciemnoszary ³upek ilasty, z soczewkami piaskowca i uwêglon¹ flor¹

0,4 m – mu³owiec piaszczysty laminowany jasnoszarym piaskowcem

0,3 m – szary mu³owiec, z gniazdami pirytu

0,5 m – interwa³ piaskowcowo-mu³owcowy, zaburzony osuwiskowo
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0,6 m – czarny mu³owiec, wystêpuje uwêglona flora i laminy wêgla kamiennego

2,2 m – szary i ciemnoszary i³owiec marglisty o oddzielnoœci równoleg³ej, laminowany równolegle ja-
œniejszym marglem; doœæ liczne drobne fragmenty fauny morskiej (s³abo zachowane); i³owiec margli-
sty miejscami przechodzi w margiel bardzo dobrze zwiêz³y

0,2 m – wêgiel

WIZEN ŒRODKOWY

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1439,0–1441,0 m; mi¹¿szoœæ 2,0 m)
(wed³ug rdzenia sp¹g na g³êb. 1445,3 m)

cd. Formacja Huczwy

cd. marszu 1433,0–1445,0 m

0,6 m – szara, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, s³abo zwiêz³a, zlustrowana, z uwêglonymi
apendiksami

0,9 m – szary i³owiec o oddzielnoœci gruz³owatej, laminowany materia³em jaœniejszym, w stropie poje-
dyncze uwêglone apendiksy, natomiast na odcinku 0,3 m w sp¹gu fauna

0,1 m – wêgiel

4,6 m – szara z be¿owym odcieniem, i³owcowa gleba stigmariowa, gruz³owata, zlustrowana, wystêpuj¹
sferolity i uwêglone apendiksy

2,8 m – szary i ciemnoszary mu³owiec o oddzielnoœci gruz³owatej, miejscami zbli¿onej do równoleg³ej,
laminowany nieregularnie piaskowcem; w partii stropowej na odcinku 0,5 m bioturbacje

0,6 m – szara i ciemnoszara, i³owcowa gleba stigmariowa, zlustrowana, zawiera uwêglone apendiksy

1445,0–1460,0 15,0 m rdzenia, w tym:

0,3 m – szara i ciemnoszara, i³owcowa gleba stigmariowa, jw.

Lech MI£ACZEWSKI (litologia, nowelizacja stratygrafii), Maria NEHRING-LEFELD (ma³¿oraczki),
Jolanta STUDENCKA (brachiopody), Ewa TOMCZYKOWA (trylobity), Henryk TOMCZYK (graptolity)

D E W O N

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1441,0–2008,0 m; mi¹¿szoœæ 567,0 m)

DEWON DOLNY
(wed³ug pomiarów geofizycznych 1441,0–2008,0 m; mi¹¿szoœæ 567,0 m)

? P R A G – L O C H K O W G Ó R N Y

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1441,0–1687,0 m; mi¹¿szoœæ 246,0 m)

Formacja zwoleñska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1441,0–1687,0 m; mi¹¿szoœæ 246,0 m)
(wed³ug rdzenia strop formacji na g³êb. 1445,3 m)

cd. marszu 1445,0–1460,0 m

0,7 m – szarozielony mu³owiec, przy stropie z konkrecjami pirytu, z fragmentami nieoznaczalnej flory

2,0 m – szarozielony mu³owiec piaszczysty, twardy, ze smugami i przewarstwieniami (1,0–5,0 cm)
piaszczysto-muskowitowymi; upad 1–2°

1,0 m – szarozielony mu³owiec piaszczysty, bez przewarstwieñ piaskowca

3,0 m – szarozielony mu³owiec piaszczysty, z bardzo licznymi, nieregularnymi, szarymi konkrecjami
dolomitowymi (gleba kopalna)

Profil litologiczno-stratygraficzny 31



1,0 m – szarozielony mu³owiec z licznymi smugami piaszczysto-³yszczykowymi, liczne konwolucje
i pogr¹zy piaszczyste, œlady pe³zañ bentosu; ku do³owi przechodzi stopniowo w jasnoszary piaskowiec
drobnoziarnisty, kwarcowy z rozproszonym muskowitem o mi¹¿szoœci ok. 40,0 cm

1,0 m – szarozielony mu³owiec, z równoleg³ymi przewarstwieniami (2,0–10,0 cm) jasnoszarego pias-
kowca kwarcowego

1,8 m – szarozielony mu³owiec piaszczysty, z rozproszonym muskowitem, twardy; zawiera miejscami
bardzo drobny detrytus zwêglonej flory

0,3 m – szarozielony mu³owiec, twardy, z konkrecjami dolomitowymi, smugami i pogr¹zami piaszczy-
stymi; przy sp¹gu wystêpuj¹ drobne okruchy zielonego mu³owca; ostra, równa granica

0,6 m – zielony mu³owiec, z nieregularnymi konkrecjami dolomitowymi i wiœniowyni plamami prze-
chodz¹cy ku do³owi w mu³owiec brunatnowiœniowy

3,3 m – czerwonoceglasty mu³owiec, masywny, zawieraj¹cy zielonawe plamy; przewarstwienia (do
50,0 cm) zielonawego mu³owca piaszczystego, a przy stropie i sp¹gu nieregularne konkrecje dolomitowe

1460,0–1663,0 Wed³ug próbek okruchowych – okruchy szarych piaskowców oraz czerwonych, zielonych i ciemnosza-
rych mu³owców

Na g³êbokoœci 1441,0–1666,0 m interpretacja na podstawie pomiarów geofizycznych wg J. Sobolew-
skiego (Przedsiêbiorstwo Badañ Geofizycznych) ze zmianami Mi³aczewskiego:

1441,0–1446,5 Mu³owiec piaszczysty

1446,5–1449,9 Mu³owiec piaszczysty, z przewarstwieniami piaskowca

1449,9–1453,0 Mu³owiec

1453,0–1455,0 Mu³owiec piaszczysty

1455,0–1466,0 Mu³owiec

1466,0–1470,6 Mu³owiec piaszczysty, zwarty

1470,6–1473,0 Mu³owiec

1473,0–1475,5 Piaskowiec

1475,5–1476,5 Mu³owiec

1476,5–1480,5 Mu³owiec piaszczysty, laminowany piaskowcem

1480,5–1481,5 Mu³owiec

1481,5–1483,0 Mu³owiec piaszczysty

1483,0–1484,0 Mu³owiec

1484,0–1485,5 Mu³owiec piaszczysty

1485,5 – 1489,8 Mu³owiec

1489,8–1494,5 Mu³owiec piaszczysty, laminowany piaskowcem

1494,5–1505,5 Mu³owiec

1505,5–1508,8 Mu³owiec z laminami piaskowca

1508,8–1510,5 Piaskowiec

1510,5–1512,7 Mu³owiec

1512,7–1515,6 Piaskowiec
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1515,6–1519,8 Mu³owiec

1519,8–1522,6 Piaskowiec

1522,6–1528,5 Mu³owiec

1528,5–1531,0 Piaskowiec

1531,0–1532,0 Mu³owiec piaszczysty

1532,0–1534,5 Piaskowiec

1534,5–1544,0 Mu³owiec

1544,0–1546,3 Piaskowiec

1546,3–1555,0 Mu³owiec z przewarstwieniami piaskowca

1555,0–1558,5 Piaskowiec

1558,5–1559,5 Mu³owiec

1559,5–1579,5 Mu³owiec z przewarstwieniami mu³owca piaszczystego

1579,5–1581,1 Piaskowiec

1581,1–1585,0 Mu³owiec piaszczysty

1585,0–1590,5 Piaskowiec

1590,5–1597,0 Mu³owiec

1597,0–1600,5 Mu³owiec piaszczysty

1600,5–1609,0 Mu³owiec

1609,0–1611,0 Piaskowiec

1611,0–1614,5 Mu³owiec

1614,5–1618,0 Piaskowiec

1618,0–1621,1 Mu³owiec

1621,1–1623,5 Piaskowiec

1623,5–1625,5 Mu³owiec

1625,5–1630,0 Mu³owiec piaszczysty

1630,0–1654,0 Mu³owiec

1654,0–1658,5 Mu³owiec piaszczysty

1658,5–1664,0 Mu³owiec

1664,0–1666,0 Mu³owiec piaszczysty lub piaskowiec

1663,0–1668,0 5,0 m rdzenia – wiœniowy mu³owiec z zielonymi plamami, bry³owy, z nieregularnymi konkrecjami do-
lomitowymi; miejscami rdzeñ przecinaj¹ œlizgi tektoniczne o nachyleniu 45°

1668,0–1687,0 Wed³ug próbek okruchowych – okruchy wiœniowych, zielonych i ciemnoszarych mu³owców oraz jasno-
szarych piaskowców kwarcowych
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Na g³êbokoœci 1666,0–1687,0 m interpretacja na podstawie pomiarów geofizycznych:

1666,0–1671,0 Mu³owiec

1671,0–l673,0 Mu³owiec piaszczysty lub piaskowiec

1673,0–1675,0 Mu³owiec

1675,0–1687,0 Piaskowiec

L O C H K O W D O L N Y

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1687,0–2008,0 m; mi¹¿szoœæ 321,0 m)

Formacja czarnoleska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1687,0–1766,0 m; mi¹¿szoœæ 79,0 m)

1687,0–1730,8 Wed³ug próbek okruchowych – okruchy mu³owców czerwonych i zielonych oraz jasnoszarych pias-
kowców

1687,0–1693,0 Heterolit mu³owcowo-piaskowcowy

Na g³êbokoœci 1687,0–1740,0 m interpretacja na podstawie pomiarów geofizycznych:

1693,0–1702,0 Piaskowiec

1702,0–1707,0 I³owiec

1707,0–1720,5 Piaskowiec

1720,5–1726,0 Heterolit mu³owcowo-piaskowcowy

1726,0–1740,0 Piaskowiec, zapewne jak w rdzeniu poni¿ej

1730,8–1738,8 7,5 m rdzenia, w tym:

0,8 m – szarozielony mu³owiec, piaszczysty, z rozproszonym muskowitem i nieregularnymi smugami
piaszczystymi

6,2 m – jasnoszary piaskowiec kwarcowy, drobnoziarnisty, niezbyt zwiêz³y, miejscami smugowany
muskowitem

0,5 m – ciemnoszary mu³owiec z rozproszonym muskowitem i nieregularnymi przewarstwieniami sza-
rego drobnoziarnistego piaskowca kwarcowego; wystêpuj¹ nieliczne ma³¿oraczki, miêdzy innymi Ca-
rinokloedenia alata Abushik

1738,8–1766,0 Wed³ug próbek okruchowych – okruchy jasnoszarych piaskowców kwarcowych oraz ciemnoszarych
mu³owców, podrzêdnie czerwonych i zielonych

1740,0–1746,0 Heterolit mu³owcowo-piaskowcowy

Na g³êbokoœci 1740,0–1766,0 m interpretacja na podstawie pomiarów geofizycznych:

1746,0–1760,0 I³owiec

1760,0–1766,0 Piaskowiec

Formacja sycyñska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1766,0–2008,0 m, mi¹¿szoœæ 242,0 m)

1766,0–1773,6 Wed³ug próbek okruchowych – okruchy ciemnoszarych mu³owców i jasnoszarych piaskowców

1766,0–1769,5 Mu³owiec

Na g³êbokoœci 1766,0–1773,2 m interpretacja na podstawie pomiarów geofizycznych:

1769,5–1773,2 Mu³owiec z laminami piaszczystymi
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1773,6–1781,1 6,3 m rdzenia, w tym:

3,0 m – ciemnoszary mu³owiec, z nieregularnymi smugami piaszczystymi zaburzonymi konwolutnie;
nieliczne skorupki du¿ych Lingula sp. i ma³ych ma³¿y

3,3 m – ciemnoszary mu³owiec, przy stropie z cienkimi warstewkami muszlowca ma³¿owego, a ni¿ej
dochodz¹cymi do 10,0 cm nieregularne przewarstwienia zwartego wapienia organodetrytycznego
z³o¿onego z fragmentów ma³¿y, liliowców, ma³¿oraczków, tentakulitów i ramienionogów (osad sztor-
mowy, tempestyt), ma³¿oraczki Carinokloedenia alata Abushik, Zygobeyrichia tetrapleura (Fuchs),
Kloedenella pennsylvanica (Jones), Bollia aff. ungula Bassler, Ulrichia (Subulrichia) fragilis Warthin

1781,1–1801,6 Wed³ug próbek okruchowych – okruchy ciemnoszarych mu³owców i i³owców, podrzêdnie okruchy sza-
rych piaskowców i wapieni

Na g³êbokoœci 1773,2–1810,5 m interpretacja na podstawie pomiarów geofizycznych:

1773,2–1780,0 Mu³owiec

1780,0–1787,0 Mu³owiec

1787,0–1792,0 Mu³owiec wapnisty

1792,0–1793,0 Mu³owiec z przewarstwieniami wapienia

1793,0–1798,8 Mu³owiec

1798,8–1800,0 Wapieñ

1800,0–1810,5 Mu³owiec z cienkimi przewarstwieniami wapienia

1801,6–1809,0 2,2 m rdzenia – ciemnoszary mu³owiec; przy stropie z jednocentymetrow¹ warstewk¹ wapienia organo-
detrytycznego intensywnie pachn¹cego rop¹ naftow¹; ma³¿oraczki: Carinokloedenia spinosa (Fuchs),
Aparchites chuchlensis Pøibyl et Šnajdr i Poloniella richteri (de Koninck)

1809,0–1829,7 Wed³ug próbek okruchowych – okruchy ciemnoszarych mu³owców

Na g³êbokoœci 1810,5–1830,5 m interpretacja na podstawie pomiarów geofizycznych

1810,5–1815,0 Mu³owiec z cienkimi przewarstwieniami wapienia

1815,0–1829,5 Mu³owiec

1829,5–1830,5 Wapieñ z przewarstwieniami mu³owca

1829,7–1837,2 7,0 m rdzenia – szarozielony mu³owiec z nieregularnymi przewarstwieniami i soczewkami drobnoziar-
nistego, twardego wapienia organodetrytycznego; w mu³owcu liczne skorupki drobnych ma³¿y poro-
œniête rurkami pierœcienic Spirorbis sp., tentakulity, ma³¿oraczki, liliowce; niektóre ma³¿oraczki, jak
Carinokloedenia alata Abushik, wystêpuj¹ masowo; w dolnej czêœci marszu rdzeniowego liczne sko-
rupki ramienionogów: Isorthis (Protocortezorthis) fornicatimcurvata (Fuchs), Sphaerirhynchia gibbo-
sa (Nikiforova), Mesodouvillina subinterstrialis (Koz³owski) i Howellella angustiplicata (Koz³owski)
oraz nieliczne trylobity

1837,2–1844,3 7,1 m rdzenia – ciemnoszary mu³owiec ilasty, przepe³niony szcz¹tkami trylobitów (m.in. Paracrypha-
eus praejonesi Gandl, ma³¿y, ortocerasów, brachiopodów i liliowców oraz ma³¿oraczków: Volyniella
silurica Krandijevsky et Gurevitsch, Volyniella abushikae Nehring, Carinokloedenia alata Abushik,
Poloniella richteri (de Koninck), Cytherellina oleskoiensis (Neckaja), Cytherellina crepiduloides Ber-
dan, Cavellina oviformis (Jones); zawiera nieregularne soczewki i przerosty wapienia organodetrytycz-
nego, krynoidowego

1844, 3–1850,5 6,0 m rdzenia – ciemnoszary mu³owiec, kruchy, z bardzo liczn¹ faun¹ jw., miêdzy innymi ma³¿oraczka-
mi Zygobeyrichia tetrapleura (Fuchs), smugami wapienia organodetrytycznego oraz nieregularnymi
przewarstwieniami (gruboœci 1,0–5,0 cm) muszlowca szuchertellowego; rozproszone fragmenty du-
¿ych trylobitów Andinacaste bostoviensis Tomczykowa

1850,5–1855,5 5,0 m rdzenia – mu³owiec jw., liczne fragmenty trylobitów oraz zespó³ ma³¿oraczków jw.
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1855,5–1861,5 5,8 m rdzenia – mu³owiec jw., z przewarstwieniami muszlowca z Schuchertella sp. o mi¹¿szoœci
1,0–2,0 cm; liczne trylobity Andinacaste bostoviensis Tomczykowa, ma³¿oraczki jw., tentakulity, ra-
mienionogi, ma³¿e, doœæ liczne ortocerasy; upad 0°

1861,5–1867,5 6,0 m rdzenia – mu³owiec jw., kruchy; zawiera 0,5–5,0 cm przewarstwienia muszlowca z Schuchertella
sp. oraz fragmenty trylobitów Andinacaste sp., Acastella latimarginata Gandl, a tak¿e liczne
ma³¿oraczki: Haploprimitia punctata Turner, Zygobeyrichia sp.nov., Volyniella silurica Krandijevsky
et Gurevitsch, Carinokloedenia alata Abushik, Poloniella richteri (de Koninck), Ulrichia (Subulrichia)
fragilis Warthin, Richina kozlowskyi Krandijevsky, Cytherellina jonesi (de Koninck), Cytherellina ole-
skoiensis (Neckaja), Healdianella cytherellinoides (Kummerow), Bythocypris alcocki Copeland

1867,5–1873,5 6,0 m rdzenia – mu³owiec jw. z licznymi ma³¿oraczkami takimi jw.

1873,5–1880,0 3,5 m rdzenia – ciemnoszary mu³owiec, kruchy; mniej przewarstwieñ wapiennych ni¿ wy¿ej; mniej
liczna fauna; ma³¿oraczki: Aechmina spinoarcuata Nehring-Lefeld, Volyniella silurica Krandijevsky et
Gurevitsch, Poloniella richteri (de Koninck) – pojedynczo, Cytherellina jonesi (de Koninck), nieozna-
czalne Podocopida

1880,0–1887,0 9,7 m rdzenia, w tym:

3,3 m – mu³owiec jw.

6,4 m – ciemnoszary mu³owiec, o g³adkim lub o chropowatym prze³amie; doœæ liczna fauna ma³¿y, ra-
mienionogów Leptaena sp., Schuchertella sp., Camarotoechia sp., trylobitów Phacopina pajchlovae
Tomczykowa; przewarstwienia wapienne wystêpuj¹ jedynie w postaci cienkich (0,5 cm) warstewek
muszlowca brachiopodowego

1887,0–1895,2 8,3 m rdzenia – mu³owiec ciemnoszary, zwarty, niewarstwowany; prze³am chropawy; zawiera bardzo
liczn¹ faunê, zw³aszcza w dolnej czêœci, w postaci ³awiczek, podrzêdnie warstewek muszlowca, repre-
zentowan¹ g³ównie przez ramienionogi Camarotoechia sp., Schuchertella sp., Howellella sp., du¿e or-
tocerasy, liliowce, ma³¿e, trylobity, ma³¿oraczki Opisthoplax subcompressa Abushik, Opisthoplax
gyratus Abushik, Opisthoplax biarcuatus Nehring-Lefeld, Zygobeyrichia extrema Ulrich, Volyniella si-
lurica Krandijevsky et Gurevitsch – pojedynczo, Poloniella richteri (de Koninck), Ulrichia (Ulrichia)
pluripuncta Swartz, Healdia ?obtusa Abushik, Cytherellina jonesi (de Koninck), Cytherellina olesko-
iensis (Neckaja), Healdianella cytherellinoides (Kummerow), Pseudorayella arta Abushik, nieozna-
czalne Podocopida; w samym sp¹gu 2,0 cm wapienia pelitowego z nieliczn¹ faun¹; upad 0°

1895,2–1904,2 9,0 m rdzenia – mu³owiec jw. z nielicznymi, cienkimi (1,0–2,0 cm) przewarstwieniami ciemnoszarego
wapienia pelitowego z ma³¿oraczkami

1904,2–1913,2 9,0 m rdzenia – mu³owiec jw. z obfit¹ faun¹ bentoniczn¹: trylobitami Acastella tanzidensis Hollard
i Acastella levis Hollard oraz ma³¿oraczkami Aparchites chuchlensis Pøibyl et Šnajdr, Aparchites
?punctillosa Ulrich et Bassler, Opisthoplax subcompressa Abushik, Opisthoplax gyratus Abushik, Ri-
china kozlowskyi Krandijewsky, Richina biconica Abushik, Richina sp. indet., Healdia ?obtusa Abu-
shik, Healdianella mutica Abushik

1913,2–1922,1 8,9 m rdzenia – mu³owiec jw.

1922,1–1931,6 9,5 m rdzenia – mu³owiec jw.

1931,6–1940,6 9,0 m rdzenia – mu³owiec jw., liczne trylobity Acastella tiro Richter et Richter, brachiopody Stropho-
nella (Strophonella) podolica (Siemiradzki) i Skenidium cf. orthisiformae Koz³owski

1940,6–1949,6 9,0 m rdzenia, w tym:

6,4 m – ciemnoszary mu³owiec, ze stosunkowo nieliczn¹ faun¹ ma³¿y i ortocerasów

2,6 m – szary i³owiec wapnisty, miejscami poziomo laminowany, ³upkowaty z liczn¹ faun¹: graptolity
Monograptus cf. angustidens Pøibyl, ma³¿e – Nuculites sp., Ctenodonta sp., g³owonogi – Orthoceras sp.
oraz cz³ony liliowców, liczne trylobity Acastella elsana Richter et Richter, Acastella virgo Timm, Aca-
stella tiro Richter et Richter, Protocanthina velillae cf. robusticostata Gandl; zaleganie warstw pozio-
me jw.
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1949,6–1959,0 9,0 m rdzenia – szary i³owiec wapnisty jw., miejscami niewyraŸnie laminowany poziomo i ³upkowaty;
zawiera nieliczne skamienia³oœci: Monograptus angustidens Pøibyl, Acastella sp. oraz drobne ma³¿e
i du¿e fragmenty ortocerasów; upad 0°

1959,0–2011,5 Wed³ug próbek okruchowych – okruchy i³owców mniej i bardziej wapnistych

Na g³êbokoœci 1830,5–2020,0 m interpretacja na podstawie pomiarów geofizycznych:

1830,5–1854,0 Mu³owce i wapniste, miejscami z licznymi cienkimi przewarstwieniami wapieni; na wykresach pomia-
rów geofizycznego zaznacza siê to charakterystycznym zapisem drobnych anomalii; ogólny trend zapi-
su anomalii PG i PNG tego interwa³u oraz odcinków wy¿szych i ni¿szych jest typu shallowing upward

1854,0–1858,0 Wapieñ lub mu³owiec gêsto przewarstwiony odpowiednio mu³owcem lub wapieniem

1858,0–1871,0 Mu³owiec jak w odcinku 1830,5–1854,0 m

1871,0–1874,0 Wapieñ

1874,0–1896,0 Mu³owiec

1896,0–1902,0 Mu³owce przewarstwiaj¹ce siê z wapieniami

1902,0–1925,0 Mu³owiec

1925,0–1926,0 Wapieñ

1926,0–1934,0 Mu³owiec

1934,0–1935,5 Wapieñ

1935,5–1940,0 Mu³owiec

1940,0–1950,0 Mu³owce przewarstwiaj¹ce siê z wapieniami

1950,0–2008,0 I³owiec, przy sp¹gu bardziej wapnisty

Henryk TOMCZYK (litologia, stratygrafia), Lech MI£ACZEWSKI (nowelizacja stratygrafii),
Zdzis³aw MODLIÑSKI (nowelizacja stratygrafii)

S Y L U R

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2008,0–2890,0 m; mi¹¿szoœæ 882,0 m)

PRZYDOL
(wed³ug pomiarów geofizycznych 2008,0–2636,5 m; mi¹¿szoœæ 628,5 m)

2008,0–2009,0 Wapieñ zaznaczaj¹cy siê cienk¹, ostr¹ anomali¹ na wykresach PG, PNG i PO; jest to geofizyczny zapis
trzech piêciocentymetrowych warstw wapienia pelitowego z cz³onami Scyphocrinites sp. wystê-
puj¹cych na g³êbokoœci wiertniczej 2012,5 m w marszu rdzeniowym 2011,5–2020,5 m; wapieñ ten (lub
grupa warstw wapieni albo warstwa marglu lub i³owca wapnistego) stanowi geofizyczny reper korela-
cyjny – w2a, wyznaczaj¹cy sp¹g formacji sycyñskiej i znamionuj¹cy bliskoœæ granicy sylur/dewon
(przydol/lochkow) na obszarze radomsko-lubelskim

2009,0–2020,0 Szare i³owce wapniste z nielicznymi wk³adkami wapieni

2011,5–2020,5 9,0 m rdzenia – ciemnoszare i szare i³owce, wapniste, ³upkowate, miejscami spêkane; w stropie marszu
do g³êbokoœci 2012,5 m wystêpuj¹ trzy warstwy szarych i jasnoszarych wapieni ilastych, zwiêz³ych,
o mi¹¿szoœci do 5,0 cm; liczna fauna: cz³ony krynoidów Scyphocrinites cf. elegans Zenker, g³owonogi
Orthoceras sp.; poziome zaleganie warstw

2020,5–2170,0 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – ciemnoszare i szare i³owce, wapniste lub
z rzadkimi warstwami wapieni
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2170,0–2176,0 6,0 m rdzenia – ciemnoszare i szare i³owce, laminowane poziomo, ³upkowate; bardzo uboga fauna:
graptolity Pristiograptus sp., g³owonogi Orthoceras sp. i drobne ma³¿e

2176,0–2323,5 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – szare i³owce wapniste

2323,5–2332,5 9,0 m rdzenia – szare i³owce, laminowane poziomo, ³upkowate, miejscami s³abo wapniste, bez wk³adek
wapiennych; bardzo nieliczna fauna: drobne ma³¿e i g³owonogi; poziome zaleganie warstw

2332,5–2488,0 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – szare i³owce ³upkowate z licznymi wk³adka-
mi wapieni

2488,0–2497,0 9,0 m rdzenia – szare i³owce, laminowane poziomo, ³upkowate, miejscami wapniste z nielicznymi
wk³adkami wapieni do 5,0 cm mi¹¿szoœci; liczna fauna: graptolity Linograptus sp., Linograptus cf. po-
sthumus (Richter), Pristiograptus sp., Monoclimacis cf. ultimus (Perner), g³owonogi Orthoceras sp.,
ma³¿e Cardiola sp.; poziome zaleganie warstw

2497,0–2636,5 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – i³owce jw.

LUDLOW
(wed³ug pomiarów geofizycznych 2636,5–2795,0 m; mi¹¿szoœæ 158,5 m)

(wed³ug rdzenia od g³êbokoœci 2636,5 m)

2636,5–2645,9 9,2 m rdzenia – szare lub ciemnoszare i³owce, laminowane poziomo, pokrój ³upkowy, miejscami wap-
niste, z licznymi wk³adkami wapieni o mi¹¿szoœci kilku centymetrów; bardzo liczna fauna: graptolity
Monoclimacis sp., Monoclimacis cf. ultimus (Perner), Monograptus sp., Monograptus ex gr. formosus
Bouèek, Monograptus cf. formosus Bouèek, Linograptus sp., Linograptus cf. posthumus (Richter), Pri-
stiograptus sp., Pristiograptus dubius (Suess), Pristiograptus cf. dubius tumescens (Wood); poziome
zaleganie warstw

2645,9–2693,0 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – i³owce z przewarstwieniami mu³owców

2693,0–2702,0 9,0 m rdzenia – szare i³owce poprzewarstwiane szarymi mu³owcami o pokroju ³upkowym; nieliczna
fauna: graptolity Bohemograptus sp., Bohemograptus bohemicus (Barrande), Pristiograptus dubius
frequens Jackel, Monoclimacis sp., Monoclimacis cf. haupti (Kuhne), ma³¿e Cardiola sp., g³owonogi
Orthoceras sp.; poziome zaleganie warstw

2702,0–2752,0 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – i³owce i mu³owce

2752,0–2760,5 8,5 m rdzenia – szare i³owce i mu³owce, naprzemian przewarstwiaj¹ce siê, laminowane poziomo,
³upkowate; miejscami wystêpuj¹ konkrecje wapienne lub warstwy wapienia o mi¹¿szoœci do 15,0 cm;
bardzo liczna fauna graptolitów: Bohemograptus sp., Bohemograptus bohemicus tenuis (Bouèek), Bo-
hemograptus bohemicus (Barrande), Monoclimacis sp., Monoclimacis cf. haupti (Kuhne), Pristiograp-
tus dubius frequens Jackel, Pristiograptus sp., Cucullograptus cf. aversus (Eisenack)

2760,5–2795,0 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – szare i³owce i wapienie

WENLOK
(wed³ug pomiarów geofizycznych 2795,0–2878,0 m; mi¹¿szoœæ 83,0 m)

(wed³ug rdzenia do g³êbokoœci 2878,0 m)

2795,0–2799,0 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – szare i³owce i wapienie

2799,0–2808,0 9,0 m rdzenia – szare i ciemnoszare i³owce, ³upkowate, ze s³abo zaznaczon¹ laminacj¹ poziom¹, z nie-
licznymi konkrecjami i soczewkami wapieni ilastych o mi¹¿szoœci 15,0 cm; cienkie warstewki bentoni-
tów; liczna fauna graptolitów: Colonograptus colonus (Barrande), Pristiograptus dubius (Suess),
Pristiograptus cf. dubius (Suess), Pristiograptus cf. ludensis (Suess)

2808,0–2818,0 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – szare i³owce, w sp¹gu marszu bardziej
wapniste
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2818,0–2830,0 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – szare i ciemnoszare i³owce z nielicznymi
konkrecjami wapiennymi

2830,0–2848,0 18,0 m rdzenia, w tym:

5,0 m – ciemnoszare i³owce, laminowane poziomo, wapniste i ³upkowate z konkrecjami wapieni ila-
stych; liczna fauna graptolitów: Cyrtograptus lundgreni Tullberg, Monoclimacis hemipristis (Meneghi-
ni), Monoclimacis sp., Pristiograptus pseudodubius (Bouèek), Monograptus flemingi (Salter),
Cyrtograptus sp., Monograptus testis (Barrande)

10,2 m – szare i ciemnoszare i³owce, poziomo laminowane, ³upkowate, miejscami wapniste bez
wk³adek wapieni; liczna fauna graptolitów: Cyrtograptus lundgreni Tullberg, Monograptus flemingi
(Salter), Monoclimacis hemipristis (Meneghini), Pristiograptus sp.

0,3 m – jasnoszary wapieñ ilasty zwiêz³y, nieliczna fauna graptolitów: Cyrtograptus sp., Monograptus
flemingi (Salter)

1,8 m – ciemnoszare i szare i³owce, wapniste i ³upkowate; bardzo liczna fauna graptolitów: Monograp-
tus flemingi (Salter), Monoclimacis flumendosae (Gortani), Monoclimacis hemipristis (Meneghini),
Pristiograptus pseudodubius (Bouèek), Cyrtograptus sp., Cyrtograptus radians Bouèek

0,2 m – jasnoszary wapieñ ilasty, twardy, zwiêz³y; nieliczna fauna graptolitów: Monograptus flemingi
(Salter)

0,5 m – ciemnoszare i szare i³owce; liczna fauna graptolitów: Monograptus flemingi (Salter), Cyrto-
graptus cf. perneri Bouèek, Monograptus flemingi (Salter), Monoclimacis flumendosae (Gortani);
poziome zaleganie warstw

2848,0–2863,0 15,0 m rdzenia, w tym:

5,0 m – ciemnoszare i szare i³owce, ³upkowate, miejscami s³abo wapniste, laminowane poziomo, z nie-
licznymi i bardzo cienkimi wk³adkami bentonitów do 1,0 cm mi¹¿szoœci; bardzo liczna fauna graptoli-
tów: Cyrtograptus sp., Cyrtograptus perneri Bouèek, Monograptus flemingi (Salter), Monoclimacis
hemipristis (Meneghini), Monoclimacis flumendosae (Gortani), Pristiograptus cf. pseudodubius
(Bouèek)

4,0 m – ciemnoszare i szare i³owce, laminowane poziomo i ³upkowate; liczna fauna graptolitów: Cyrto-
graptus sp., Cyrtograptus ellesi Wood, Monograptus cf. flemingi (Salter), Pristiograptus sp.

5,2 m – ciemnoszare i³owce, laminowane poziomo, ³upkowate; liczna fauna graptolitów: Cyrtograptus ri-
gidus (Rullberg), Cyrtograptus sp., Monograptus sp., Pristiograptus sp., Pristiograptus dubius (Suess),
Monoclimacis hemipristis (Meneghini)

0,3 m – jasnoszary wapieñ ilasty, twardy i zwiêz³y z graptolitami: Cyrtograptus rigidus (Rullberg),
Cyrtograptus sp., Monograptus sp., Pristiograptus sp., Pristiograptus dubius (Suess), Monoclimacis
hemipristis (Meneghini)

0,5 m – ciemnoszare i³owce, laminowane poziomo, wapniste, ³upkowate; liczna fauna graptolitów:
Monograptus flexilis Wood, Cyrtograptus cf. rigidus Tullberg, Monoclimacis sp., Monoclimacis cf. he-
mipristis (Meneghini), Pristiograptus sp., Streptograptus sp.; poziome zaleganie warstw

2863,0–2881,0 18,0 m rdzenia, w tym:

3,0 m – ciemnoszare i³owce, wapniste, s³abo zaznaczona pozioma laminacja, ³upkowate; liczna fauna
graptolitów: Monograptus flexilis Wood, Monoclimacis hemipristis (Meneghini), Pristiograptus dubius
(Suess), Streptograptus sp., Cyrtograptus sp.

2,5 m – ciemnoszary i³owiec; liczna fauna graptolitów: Cyrtograptus cf. symetricus Wood, Pristiograp-
tus sp., Pristiograptus dubius latus Bouèek, Streptograptus antenularius (Meneghini), Streptograptus
sp., Monoclimacis sp.

2,5 m – ciemnoszare i³owce jw.; liczna fauna graptolitów: Pristiograptus dubius latus Bouèek, Strepto-
graptus sp., Monoclimacis sp.

5,0 m – ciemnoszare i³owce, ³upkowate; liczna fauna graptolitów: Monograptus riccartonensis Lap-
worth, Cyrtograptus sp., Monograptus priodon (Bronn), Monoclimacis sp., Streptograptus sp., Pri-
stiograptus sp., Retiolites sp.; na g³êbokoœci 2872,0 i 2875,0 m zaznaczaj¹ siê spêkania i wyraŸne
poœlizgi
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2,0 m – ciemnoszare i³owce, wapniste, laminowane poziomo, ³upkowate; liczna fauna graptolitów: Cyr-
tograptus sp., Cyrtograptus murchisoni Carruthers, Cyrtograptus cf. insectus Bouèek, Retiolites geinit-
zianus angustidens Elles et Wood, Monoclimacis sp., Monoclimacis vomerina (Nicholson),
Mediograptus sp.

LANDOWER
(wed³ug pomiarów geofizycznych 2878,0–2890,0 m; mi¹¿szoœæ 12,0 m)

(wed³ug rdzenia 2878,0–2889,5 m: mi¹¿szoœæ 11,5 m)

cd. marszu 2863,0–2881,0

1,0 m – szarozielone mu³owce z licznymi wk³adkami zielonych i³owców dolomityczno-wapiennych;
nieliczna fauna graptolitów: Monoclimacis sp., Retiolites geinitzianus angustidens Elles et Wood, Me-
diograptus sp., Stomatograptus sp.; poziome zaleganie warstw

2,0 m – szare i³owce z odcieniem zielonym, z przewarstwieniami i³owców dolomityczno-wapnistych
zielonych bez graptolitów; w szarych i³owcach wystêpuje nieliczna fauna graptolitów: Monoclimacis
sp., Retiolites sp., Retiolites geinitzianus angustidens Elles et Wood, Spirograptus sp., Spirograptus cf.
spiralis (Geinitz), Pristiograptus sp., Monograptus priodon (Bronn)

2881,0–2899,0 18,0 m rdzenia, w tym:

4,0 – szare i³owce z odcieniem zielonym, z licznymi wk³adkami ciemnoszarych ³upków z graptolitami
oraz kilkoma wk³adkami i³owców dolomityczno-wapiennych, zielonych bez graptolitów; nieliczna fau-
na graptolitów: Spirograptus cf. spiralis (Geinitz), Monoclimacis sp., Monoclimacis crenulata (Tor-
nquist), Retiolites geinitzianus angustidens Elles et Wood, Pristiograptus sp.

3,7 m – dolomityczno-wapniste i³owce, zielone z cienkimi przewarstwieniami szarych lub czarnych
³upków z liczn¹ faun¹ graptolitów: Monoclimacis crenulata (Tornquist), Retiolites sp., Retiolites
geinitzianus angustidens Elles et Wood, Monograptus priodon (Bronn), Pristiograptus sp., Spirograp-
tus sp., Barrandeograptus cf. pulchellus (Tornquist), Monograptus cf. narri Perner; poziome zaleganie
warstw

0,8 m – szare i zielone i³owce wapniste i detrytyczne, z nieregularnymi powierzchniami rozmycia; nie-
liczne graptolity: Monoclimacis sp.

Zdzis³aw MODLIÑSKI, Bronis³aw SZYMAÑSKI

O R D O W I K

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2890,0–2969,5 m; mi¹¿szoœæ 79,5 m)

ASZGIL
(wed³ug pomiarów geofizycznych 2890,0–2895,0 m; mi¹¿szoœæ 5 m)

Formacja wapieni z Kodeñca

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2890,0–2895,0 m; mi¹¿szoœæ 5,0 m)
(wed³ug rdzenia 2889,5–2895,0 m; mi¹¿szoœæ 5,5 m)

P O R K U N I

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2890,0–2900,6 m; mi¹¿szoœæ 0,60 m)

cd. marszu 2881,0–2899,0 m

0,1 m – wapieñ marglisty, zrekrystalizowany, ciemnoszary z laminami mulasto-piaszczystymi

0,5 m – wapieñ marglisty, ciemnoszary przechodz¹cy ku do³owi w szary z odcieniem zielonkawym;
liczne pokruszone ³odygi liliowców, fauna brachiopodów: Eostropheodonta sp., Leptaena sp. i Orbicu-
loidea sp.
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P I R G U – ? V O R M S I

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2890,0–2895,0 m; mi¹¿szoœæ 5,0 m)

cd. marszu 2881,0–2899,0 m

1,1 m – szarozielony wapieñ marglisty, z licznym detrytem fauny, miejscami przechodz¹cy w wapieñ
organodetrytyczny;wœród okruchów fauny dominuj¹ ró¿owe fragmenty ³odyg liliowców; fauna trylobi-
tów z rodzaju Panderia; w stropie wyraŸna powierzchnia nieci¹g³oœci sedymentacyjnej ze stref¹ pi-
rytyzacji

0,9 m – wapieñ marglisty z licznym detrytem pancerzy trylobitów i szkar³upni, szarozielony miejscami
o odcieniu brunatnym, z cienkimi przerostami ilasto-marglistymi barwy zielonkawej; w dolnej czêœci
wk³adka zlepieñca z³o¿onego z s³abo obtoczonych du¿ych (do 10,0 cm) okruchów szarych, pelitycz-
nych wapieni

1,4 m – wapieñ marglisty z licznym detrytem pancerzy szkar³upni, ciemnoszary z odcieniem brunatnym
z licznymi przerostami ciemnoszarych margli; w stropie wyraŸna powierzchnia rozmycia; fauna: Pan-
deria megalophthalma Linnarsson

0,3 m – wapieñ silnie marglisty, miejscami przechodz¹cy w margiel, w dolnej czêœci spirytyzowany,
szarozielony ze smugami i plamami barwy szarobrunatnej

0,2 m – i³owiec wapnisty, szarozielony, o ³upliwoœci p³ytkowej

0,5 m – wapieñ marglisty z licznym detrytem fauny, ciemnoszary, miejscami z odcieniem brunatnym;
fauna: Illaenus sp.

0,5 m – ciemnoszary i³owiec o ³upliwoœci p³ytkowej, z nieregularnymi przerostami wapieni margli-
stych; fauna: Illaenus sp., Lonchodomas sp., Tretaspis sp.

KARADOK
(wed³ug pomiarów geofizycznego 2895,0–2925,0 m; mi¹¿szoœæ 30,0 m)

(wed³ug rdzenia 2895,0–2923,4 m; mi¹¿szoœæ 28,4 m)

Formacja i ³owców Udala

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2895,0–2923,0 m; mi¹¿szoœæ 28,0 m)
(wed³ug rdzenia 2895,0–2922,0 m; mi¹¿szoœæ 27,0 m)

N A B A L A – K E I L A

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2895,0–2904,0 m; mi¹¿szoœæ 9,0 m)

cd. marszu 2881,0–2899,0 m

0,6 m – i³owiec szarozielony z ciemnoszarymi cêtkami, o niewyraŸnej ³upliwoœci p³ytkowej; nieliczne
fragmenty pancerzy trylobitów

0,5 m – szary i³owiec wapnisty, z gruz³ami i soczewkami wapieni marglistych; w wapieniach liczne
fragmenty pancerzy szkar³upni

0,1 m – i³owiec szarozielony z szarymi cêtkami, o ³upliwoœci p³ytkowej

0,1 m – margiel szarozielony o prze³amie g³adkim

0,2 m – i³owiec wapnisty, szarozielony z niewyraŸnymi ciemnoszarymi cêtkami; miejscami smugi
z licznym detrytem fauny

2,5 m – ciemnoszary i³owiec, w dolnej czêœci miejscami cêtkowany, z gruz³ami i soczewkami szarych
wapieni marglistych; fauna bezzawiasowych brachiopodów, a w dolnej czêœci graptolitów Dicrano-
graptus sp.

2899,0–2917,0 18,0 m rdzenia, w tym:

1,0 m – ciemnoszary i³owiec,o niezbyt dobrej ³upliwoœci p³ytkowej, z soczewkami i wk³adkami wapieni
marglistych, szarych z odcieniem zielonawym; fauna: trylobity z rodzaju Chasmops oraz graptolity Cli-
macograptus sp.
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3,0 m – i³owiec ciemnoszary, miejscami cêtkowany, z nielicznymi wk³adkami margli szarych z odcie-
niem zielonawym; na g³êbokoœci 1,50 m od stropu warstwy wk³adka (1,0 cm) seledynowego bentonitu;
fauna: bezzawiasowe brachiopody, graptolity – Diplograptus sp. i Amplexograptus sp., trylobity –
?Tretaspis sp.

1,5 m – i³owiec ciemnoszary, miejscami szarozielony, o ³upliwoœci p³ytkowej; miejscami liczne blaszki
biotytu

0,3 m – wapieñ marglisty, zrekrystalizowany, szarozielony

0,2 m – ciemnoszary i³owiec

4,8 m – i³owiec ciemnoszary z odcieniem zielonym, miejscami cêtkowany; nieliczne, cienkie wk³adki
wapieni i margli; s³abo zachowana fauna graptolitów: Amplexograptus sp., Corynoides sp. i inne

0,25 m – wapieñ marglisty, zrekrystalizowany, zwiêz³y, ciemnoszary z szarozielonymi cêtkami

0,55 m – ciemnoszary i³owiec, miejscami plamisty, o ³upliwoœci p³ytkowej

0,2 m – szary wapieñ marglisty, zrekrystalizowany, zwiêz³y

2,9 m – i³owiec ciemnoszary miejscami z szarozielonymi plamami i o ³upliwoœci p³ytkowej; na g³êbo-
koœci 1,30 m od stropu warstwy wk³adka wapienia marglistego; fauna: Dicranograptus clingani
Carruthers, Dendrograptus sp., Paterula sp., ?Calymene sp.

0,2 m – wapieñ marglisty, zrekrystalizowany, zwiêz³y, szary ze s³abym odcieniem zielonym; fauna bez-
zawiasowych brachiopodów

3,1 m – mu³owiec ciemnoszary, ³upliwoœci p³ytkowej, miejscami zsylifikowany, w dole przechodz¹cy
w i³owiec wapnisty z wk³adkami margli

2917,0–2935,0 18,0 m rdzenia, w tym:

2,1 m – ciemnoszary i³owiec, ³upliwoœci p³ytkowej, laminowany i³owcem szarozielonym, z ciemnosza-
rymi cêtkami

H A L J A L A

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2904,0–2923,0 m; mi¹¿szoœæ 19,0 m)

cd. marszu 2917,0–2935,0 m

2,9 m – czarny i³owiec, o zapachu bitumicznym i ³upliwoœæi p³ytkowej; bardzo liczna fauna brachio-
podów Paterula sp., Lingula sp., Sericoidea sp., oraz Tomaculum sp. i cz³ony liliowców

Formacja wapieni z Uherki

(wed³ug pomiarów geofizycznego 2923,0,0–2941,0 m; mi¹¿szoœæ 18,0 m)
(wed³ug rdzenia 2922,0–2939,5 m; mi¹¿szoœæ 17,5 m)

K U K R U S E

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2923,0–2925,0 m; mi¹¿szoœæ 2,0 m)

cd. marszu 2917,0–2935,0 m

0,7 m – wapieñ marglisty, szarozielony, przechodz¹cy ku do³owi w ciemnoszary z przerostami margli;
w stropie bardzo wyraŸna powierzchnia rozmycia ze stref¹ (5,0 cm) pirytyzacji; fauna: Echinosphaeri-
tes sp. oraz szcz¹tki graptolitów

0,7 m – ciemnoszary wapieñ organodetrytyczny, z przerostami i³owców wapnistych, ciemnoszarych
prawie czarnych; przerosty i³owców o gruboœci 3,0–5,0 cm z licznymi blaszkami biotytu; w dolnej
czêœci masowo wystêpuje fauna cystoidów – Echinosphaerites sp.

LANWIRN
(wed³ug pomiarów geofizycznych 2925,0–2935,0 m, mi¹¿szoœæ 10,0 m)

(wed³ug rdzenia 2923,4–2934,0 m, mi¹¿szoœæ 10,6 m)

U H A K U

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2925,0–2928,5 m, mi¹¿szoœæ 3,5 m)
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cd. marszu 2917,0–2935,0 m

0,5 m – wapieñ organodetrytyczny szary, miejscami ciemnoszary, z przerostami margli ilastych; w dol-
nej czêœci 10,0 cm strefa spirytyzowana; bardzo liczne trylobity Illaenus sp. i Remopleurides sp.

0,7 m – wapieñ organodetrytyczny, zrekrystalizowany, szary, miejscami z brunatnowiœniowymi plama-
mi; cienkie przerosty ciemnoszarych, prawie czarnych i³owców

0,05 m – czarny i³owiec wapnisty z faun¹ graptolitów z rodzaju Dicranograptus

0,85 m – szary wapieñ organodetrytyczny, zrekrystalizowany, z nieregularnymi, cienkimi przerostami
czarnych i³owców; miejscami w wapieniu rozproszone ooidy ¿elaziste

1,6 – szary i ciemnoszary wapieñ organodetrytyczny, zrekrystalizowany, z cienkimi przerostami czar-
nych i³owców; w dolnej czêœci liczna fauna cystoidów – Echinosphaerites sp.

L Ä S N A M A G I – A S E R I

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2928,5–2931,5 m, mi¹¿szoœæ 3,0 m)

cd. marszu 2917,0–2935,0 m

1,0 m – szaroró¿owy i szarowiœniowy wapieñ organodetrytyczny, zrekrystalizowany, z nielicznymi
przerostami czarnych i³owców; cienkie pionowe ¿y³ki bia³ego kalcytu

2,0 m – szary, szarobrunatny i szarowiœniowy wapieñ organodetrytyczny, zrekrystalizowany, z nielicz-
nymi cienkimi przerostami czarnych i³owców

K U N D A

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2931,5–2935,0 m, mi¹¿szoœæ 3,5 m)

cd. marszu 2917,0–2935,0 m

2,9 – wapieñ organodetrytyczny jw. z nielicznymi przerostami i³owców jw.; nieoznaczalne fragmenty
trylobitów

1,0 – wapieñ organodetrytyczny, zrekrystalizowany, szary z wk³adkami barwy wiœniowej i brunatno-
szarej; liczne powierzchnie nieci¹g³oœci sedymentacyjnych; fauna – ?Endoceras sp.

ARENIG
(wed³ug pomiarów geofizycznych 2935,0–2941,5 m; mi¹¿szoœæ 6,5 m)

(wed³ug rdzenia 2934,0–2939,5 m; mi¹¿szoœæ 5,5 m)

V O L K H O V

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2935,0–2939,5 m, mi¹¿szoœæ 4,5 m)

cd. marszu 2917,0–2935,0 m

1,0 m wapieñ marglisty, szary, miejscami szarobrunatny, z cienkimi przerostami czarnych i³owców;
nieoznaczalne fragmenty trylobitów

2935,0–2939,9 4,9 m rdzenia, w tym:

3,0 m – wapieñ marglisty, miejscami o strukturze gruz³owej, szary i szarobrunatny z przerostami mar-
glistymi; liczne powierzchnie nieci¹g³oœci sedymentacyjnych; liczna fauna trylobitów: Symphysurus
palpebrosus (Dalman), Niobe sp. i inne

L A T O R P

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2939,5–2941,5 m, mi¹¿szoœæ 2,0 m)

cd. marszu 2935,0–2939,9 m

1,05 m – wapieñ marglisty jw. z licznymi powierzchniami nieci¹g³oœci sedymentacyjnych

0,15 m – wapieñ dolomityczny, ciemnoszary z odcieniem zielonym, z licznymi rozproszonymi ziarna-
mi glaukonitu, w dolnej czêœci przechodz¹cy w glaukonityt z cienk¹ warstewk¹ zlepieñca, z³o¿onego
g³ównie z okruchów br¹zowoczarnych ska³ fosforanowych
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0,3 m – brekcja z³o¿ona z ostrokrawêdzistych okruchów ska³ krzemionkowych (chalcedonitu), szarych
z odcieniem niebieskim; w dolnej czêœci okruchy niewielkie (1,0–2,0 cm); w górnej czêœci wiêksze,
osi¹gaj¹ce 5,0–10,0 cm; spoiwo brekcji ilasto-glaukonitowe

TREMADOK
(wed³ug pomiarów geofizycznych 2941,5–2969,5 m, mi¹¿szoœæ 28,0 m)

(wed³ug rdzenia sp¹g na g³êb. od 2939,5 m)

P A K E R O R T

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2941,5–2969,5 m, mi¹¿szoœæ 28,0 m)

cd. marszu 2935,0–2939,9 m

0,4 m – ska³a krzemionkowa (chalcedonit) niebieskoszara i szaroseledynowa, zwiêz³a, twarda,
o prze³amie muszlowym

2939,9–2946,1 4,0 m rdzenia, w tym:

0,7 m – ciemnoszary lub czarny mu³owiec ilasty, partiami laminowany, z licznym muskowitem i drob-
nymi skupieniami pirytu z laminami drobnoziarnistego, szarego piaskowca kwarcowego

0,4 m – ciemnoszary wapieñ marglisty, bardzo grubokrystaliczny (sparyt), z laminami i przerostami
czarnego i³owca, z drobnymi skupieniami pirytu

2,9 m – piaskowiec kwarcowy, drobnoziarnisty, szary, z licznymi wk³adkami i laminami i³owca czarne-
go; œlady pe³zañ organizmów, nieliczne pogr¹zy; na g³êbokoœci 1,5 m od stropu warstwy wk³adka spiry-
tyzowanego piaskowca kwarcowego ze s³abo zachowanymi skorupkami bezzawiasowych
brachiopodów

2946,1–2946,8 Wed³ug pomiarów geofizycznych – piaskowce kwarcowe z wk³adkami i³owców ciemnoszarych jw.

2946,8–2956,1 8,65 m rdzenia, w tym:

1,95 m – ciemnoszary, prawie czarny i³owiec, laminowany szarym, drobnoziarnistym piaskowcem
kwarcowym, z drobnymi skupieniami i cienkimi soczewkami pirytu

0,05 m – piaskowiec kwarcowy ciemnoszarobrunatny, spêkany

0,03 m – i³owiec ciemnoszary

0,12 m – szary z odcieniem ¿ó³tawym zlepieniec spirytyzowany. Bardzo liczna fauna gruboskorupo-
wych, bezzawiasowych brachiopodów

0,85 m – i³owiec ciemnoszary prawie czarny z wk³adkami i laminami drobnoziarnistych piaskowców
kwarcowych

5,65 m – piaskowiec kwarcowy, drobnoziarnisty, szary, z licznymi wk³adkami i laminami i³owca ciem-
noszarego prawie czarnego

2956,1–2965,2 9,0 m rdzenia, w tym:

4,0 m – szary piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowy, z nieregularnymi wk³adkami i laminami i³owca
ciemnoszarego prawie czarnego

5,0 m – ciemnoszare mu³owce i i³owce, z przerostami i wk³adkami jasnoszarych drobnoziarnistych pia-
skowców kwarcowych, zwiêz³ych

2965,2–2968,2 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – piaskowce

K A M B R

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2969,5–3580,3 m; mi¹¿szoœæ 610,8 m)

KAMBR ŒRODKOWY
(wed³ug pomiarów geofizycznych 2969,5–3102,0 m; mi¹¿szoœæ 132,5 m)

(wed³ug rdzenia sp¹g na g³êbokoœci 3099,5 m)
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Kazimiera LENDZION (litologia, litostratygrafia),
Jolanta PACZEŒNA (uzupe³nienia litologii, skamienia³oœci œladowe)

Formacja kostrzyñska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2969,5–3102,0 m; mi¹¿szoœæ 132,5 m)
(wed³ug rdzenia sp¹g na g³êbokoœci 3099,5 m)

2968,2–2974,2 6,0 m rdzenia – szarobe¿owy piaskowiec ró¿noziarnisty, na nierównych powierzchniach poziomych
pokryty materia³em ilastym, miejscami przewarstwiaj¹cy siê z i³owcem lub mu³owcem

2974,2–2980,2 6,0 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty z nielicznymi wk³adkami i soczewkowatymi
skupieniami czarnego i³owca

2980,2–2989,3 9,1 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, miejscami ciemnoszary, z nielicznymi cienkimi
wk³adkami i³owca

2989,3–2994,1 4,8 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, na nierównych powierzchniach pokry-
ty materia³em ilastym

2994,1–2999,4 5,3 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, z soczewkowatymi skupieniami czar-
nego i³owca

2999,4–3006,2 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – piaskowce

3006,2–3011,0 5,0 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, masywny, zwiêz³y

3011,0–3020,0 8,8 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, na nierównych powierzchniach pozio-
mych pokryty materia³em ilastym

3020,0–3029,1 9,1 m rdzenia, w tym:

1,8 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, z nielicznymi, cienkimi wk³adkami czarnego
i³owca

2,5 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, z licznymi, ró¿nej gruboœci wk³adkami czarne-
go i³owca; nieliczne skamienia³oœci œladowe: Palaeophycus isp.

1,4 m – czarny i³owiec mu³owcowy, z nielicznymi wk³adkami jasnoszarego piaskowca drobnoziarniste-
go z intraklastami i³owca; nieliczne skamienia³oœci œladowe: Planolites montanus Richter

3,4 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, z licznymi szwami stylolitowymi pokrytymi
materia³em ilastym

3029,1–3040,5 11,4 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, ze szwami stylolitowymi, z nieregu-
larnymi wk³adkami ciemnoszarego i³owca; liczne skamienia³oœci œladowe: Monocraterion isp., Ber-
gaueria isp., Planolites montanus Richter, Planolites beverleyensis (Billings)

3040,5–3056,0 15,5 m rdzenia, w tym:

13,5 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y; nieliczne skamienia³oœci œladowe: Monocra-
terion isp., Monomorphichnus isp., Palaeophycus isp.

2,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, z licznymi wk³adkami czarnego i³owca

3056,0–3071,5 15,5 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, gêsto, nieregularnie przewarstwiony
ciemnoszarym i³owcem; liczne skamienia³oœci œladowe: Teichichnus rectus Seilacher, Bergaueria
major Palij, Bergaueria isp., Planolites isp.

3071,5–3078,6 7,0 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, spêkany, nieregularnie przewarstwio-
ny ciemnoszarym i³owcem

3078,6–3081,1 2,5 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, spêkany

3081,1–3085,5 4,4 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, z wk³adk¹ i³owca z nieregularnymi skupieniami
piaskowca
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3085,5–3101,0 15,5 m rdzenia, w tym:

2,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, z bardzo licznymi wk³adkami czarnego i³owca

12,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, z bardzo licznymi ziarnami glaukonitu; nieliczne po-
wierzchnie poziome piaskowca pokryte materia³em ilastym

KAMBR DOLNY
(wed³ug pomiarów geofizycznych 3102,0–3580,3 m; mi¹¿szoœæ 478,3 m)

(wed³ug rdzenia 3099,5–3580,3 m; mi¹¿szoœæ 480,8 m)

Kazimiera LENDZION (litologia, litostratygrafia), Jolanta PACZEŒNA (uzupe³nienie litologii, skamienia³oœci œladowe)

Formacja kaplonoska + radzyñska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 3102,0–3482,0 m; mi¹¿szoœæ 380,0 m)
(wed³ug rdzenia 3099,5–3482,0 m; mi¹¿szoœæ 382,5 m)

cd. marszu 3085,5–3101,0 m

1,5 m – pakiet nieregularnie przewarstwiaj¹cych siê piaskowców i i³owców, liczne pogr¹zy piaskowca
w i³owcu; w odcinkach piaskowcowych wystêpuj¹ ziarna glaukonitu; bardzo liczne skamienia³oœci œla-
dowe: Teichichnus rectus Seilacher, Planolites montanus Richter, Planolites beverleyensis (Billings),
Bilinichnus punctatus Paczeœna, Monocraterion isp., Bergaueria major Palij

3101,0–3111,0 10,0 m rdzenia – pakiet nieregularnie przewarstwiaj¹cych siê piaskowców i i³owców, ze œladami nie-
spokojnej sedymentacji; ku sp¹gowi wzrasta iloœæ przewarstwieñ i³owca

3111,0–3126,0 15,0 m rdzenia – pakiet nieregularnie przewarstwiaj¹cych siê i³owców i piaskowców, z nielicznymi
wk³adkami jasnoszarego piaskowca drobnoziarnistego bez przewarstwieñ i³owca

3126,0–3158,3 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – piaskowce

3158,3–3172,5 14,0 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, poziomo warstwowany, z ziarnami glaukoni-
tu, z nielicznymi wk³adkami pakietów piaszczysto-mu³owcowych; nieliczne skamienia³oœci œladowe:
Monocraterion tentaculatum Torell, Monocraterion isp.

3172,5–3188,0 15,5 m rdzenia – szary piaskowiec drobnoziarnisty, z ziarnami glaukonitu, stopniowo przechodz¹cy
w mu³owiec, który od g³êbokoœci 3179,5 m dominuje w marszu, a piaskowiec drobnoziarnisty tworzy
nieliczne wk³adki

3188,0–3203,5 15,5 m rdzenia – szary mu³owiec, miejscami przechodz¹cy w mu³owiec ilasty, z nieregularnymi wk³ad-
kami drobnoziarnistego piaskowca; bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Skolithos bulbus Alpert,
Skolithos isp., Chondrites isp., Planolites montanus Richter, Planolites beverleyensis (Billings), Bili-
nichnus simplex Fedonkin et Palij

3203,5–3219,0 15,5 m rdzenia – szary mu³owiec, nieregularnie przewarstwiaj¹cy siê z piaskowcem; liczne skamie-
nia³oœci œladowe: Monocraterion isp., Monocraterion tentaculatum Torell, Diplocraterion paralellum
Torell, Skolithos linearis Haldemann

3219,0–3228,8 9,8 m rdzenia, w tym:

6,8 m – ciemnoszary mu³owiec ilasty z cienkimi, nieregularnymi wk³adkami piaskowca drobnoziarni-
stego, w sp¹gu warstewka zlepieñca zbudowanego z intraklastów czarnego i³owca o mi¹¿szoœci
25,0 cm

3,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, z nielicznymi smugami materia³u ilastego

3228,8–3244,3 12,0 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, z nielicznymi klastami ciemnoszare-
go i³owca oraz piaskowcowo-i³owcowymi pakietami, w których osad jest ca³kowicie przerobiony przez
organizmy; bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Diplocraterion parallelum Torell, Monocraterion
tentaculatum Torell, Skolithos linearis Haldemann

46 Profil litologiczno-stratygraficzny



3244,3–3270,7 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – piaskowce

Jolanta PACZEŒNA (litologia, skamienia³oœci œladowe), Kazimiera LENDZION (miêczaki)

3270,7–3278,7 8,0 m rdzenia, w tym:

3,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, spêkany; na g³êbokoœci 3269,7–3270,0 m warstwa sza-
rego mu³owca; w piaskowcu ma³ok¹towe (20°) warstwowanie przek¹tne w du¿ej skali i warstwowanie
poziome; bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Monocraterion tentaculatum Torell, Diplocraterion
parallelum Torell, Skolithos linearis Haldemann

0,4 m – szary mu³owiec masywny

2,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty; osad ca³kowicie przerobiony przez organizmy osado-
¿erne; bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Monocraterion tentaculatum Torell, Diplocraterion pa-
rallelum Torell, Skolithos linearis Haldemann

2,6 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, spêkany, z ma³ok¹towym (20–25°) warstwowaniem
przek¹tnym w du¿ej skali

3278,7–3287,8 9,0 m rdzenia, w tym:

4,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y; w stropowej czêœci odcinka du¿ok¹towe (30°)
warstwowanie przek¹tne w du¿ej skali; w jego czêœci sp¹gowej laminacja smu¿ysta oraz bardzo liczne
skamienia³oœci œladowe: Skolithos linearis Haldemann, Monocraterion tentaculatum Torell, Diplocra-
terion parallelum Torell

0,5 m – szarozielony mu³owiec z bardzo licznymi skamienia³oœciami œladowymi Skolithos linearis Hal-
demann, Monocraterion tentaculatum Torell, Diplocraterion parallelum Torell

2,5 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, w stropie odcinka laminacja smu¿ysta oraz bardzo wy-
raŸna powierzchnia erozyjna, poni¿ej której wystêpuje odcinek profilu o mi¹¿szoœci 40,0 cm z bardzo
licznymi skamienia³oœciami œladowymi: Skolithos linearis Haldemann, Monocraterion tentaculatum
Torell, Diplocraterion parallelum Torell; w sp¹gowej czêœci odcinka drobnoziarnisty piaskowiec
z ma³ok¹towym (20°) warstwowaniem przek¹tnym w du¿ej skali

0,3 m – szary mu³owiec, masywny

1,7 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty z ma³ok¹towym (20°) warstwowaniem przek¹tnym
w du¿ej skali

3287,8–3292,6 3,5 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y; w stropie bardzo wyraŸna po-
wierzchnia erozyjna i ma³ok¹towe (20°) warstwowanie przek¹tne w du¿ej skali, poni¿ej warstwowa-
nie poziome

3292,6–3303,0 10,4 m rdzenia, w tym:

2,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty z nielicznym glaukonitem, spêkany, z ma³ok¹towym
(15–20°) warstwowaniem przek¹tnym w du¿ej skali

2,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty; w stropie odcinka z ma³ok¹towym (20°) warstwowa-
niem przek¹tnym w du¿ej skali

5,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty z warstwowaniem poziomym

1,4 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty z ma³ok¹towym (15–20°) warstwowaniem przek¹tnym
w du¿ej skali

3303,0–3315,8 12,0 m rdzenia, w tym:

3,7 m – jasnoszary piaskowiec bardzo drobnoziarnisty z nielicznymi intraklastami czarnego i³owca oraz
licznym glaukonitem; ma³ok¹towe (10–15°) warstwowanie przek¹tne w du¿ej skali; nieliczne skamie-
nia³oœci œladowe: Monocraterion tentaculatum Torell

0,3 m – szary mu³owiec masywny

1,0 m – jasnoszary piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, masywny
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0,15 m – zlepieniec monomiktyczny, zbudowany z dobrze obtoczonych klastów szarego kwarcu o œred-
nicy 0,5–1,3 cm; warstwa zlepieñca zalega na dobrze wykszta³conej powierzchni erozyjnej

1,0 m – jasnoszary piaskowiec bardzo drobnoziarnisty z warstwowaniem poziomym

0,20 m – zlepieniec polimiktyczny, zbudowany z dobrze obtoczonych klastów szarego kwarcu o œredni-
cy 0,5–1,0 cm oraz klastów szarego mu³owca o œrednicy 0,8–1,0 cm

5,35 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty z p³askim, du¿ok¹towym (30–40°) warstwowaniem
przek¹tnym w du¿ej skali

3315,8–3322,5 7,3 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty z nielicznymi, cienkimi warstewkami szarego
mu³owca o mi¹¿szoœci 10,0–20,0 cm; w piaskowcu ma³ok¹towe (15–20°) warstwowanie przek¹tne
w du¿ej skali

3322,5–3335,8 13,3 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, warstwowany poziomo; nieliczne
bardzo cienkie warstewki ciemnoszarego i³owca

3335,8–3349,5 13,7 m rdzenia, w tym:

1,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, masywny, zwiêz³y

2,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, masywny, przewarstwiaj¹cy siê z warstwami ciemno-
szarego mu³owca o mi¹¿szoœci 0,2–0,4 m

10,7 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, masywny, przewarstwiaj¹cy siê z warstwami ciemno-
szarego mu³owca o mi¹¿szoœci 0,3–0,6 m

3349,5–3363,2 11,5 m rdzenia, w tym:

10,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, masywny

1,5 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, liczne warstwy szarego mu³owca o mi¹¿szoœci
0,2–0,4 m

3363,2–3400,0 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – piaskowce i nieliczne warstwy i³owców

3400,0–3412,2 11,5 m rdzenia – ciemnoszary mu³owiec przewarstwiaj¹cy siê z nielicznymi warstwami jasnoszarego
piaskowca drobnoziarnistego o mi¹¿szoœci 0,2–0,3 m

3412,2–3423,3 11,5 m rdzenia – ciemnoszary mu³owiec przewarstwiaj¹cy siê z nielicznymi warstwami jasnoszarego
piaskowca drobnoziarnistego o mi¹¿szoœci 0,3–0,4 m; fauna – miêczaki ?Torellella sp.

3423,3–3437,0 13,7 m rdzenia, w tym:

10,0 m – szary mu³owiec z nielicznymi, nieregularnymi przewarstwieniami drobnoziarnistego pias-
kowca

3,7 m – szary mu³owiec przewarstwiaj¹cy siê z cienkimi warstewkami, jasnoszarego piaskowca
drobnoziarnistego; fauna – miêczaki Torellella sp.

3437,0–3443,8 6,6 m rdzenia, w tym:

3,6 m – szary mu³owiec z nielicznymi warstwami jasnoszarego piaskowca drobnoziarnistego

0,7 m – zlepieniec zbudowany z klastów czarnego i³owca, tkwi¹cych w spoiwie piaskowcowym z bar-
dzo drobnymi konkrecjami fosforytów i pirytu o nieregularnym kszta³cie

2,3 m – szary piaskowiec drobnoziarnisty, masywny, zwiêz³y, spêkany

3443,8–3456,2 12,4 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, z du¿ok¹towym (30–40°) warstwowaniem
przek¹tnym w du¿ej skali i laminacj¹ smu¿yst¹, spêkany, z nielicznymi, cienkimi warstewkami szaro-
zielonego i³owca mu³owcowego oraz cienkimi warstewkami ciemnoszarego i³owca

3456,2–3461,8 4,6 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, z du¿ok¹towym (30–40°) warstwowaniem
przek¹tnym w du¿ej skali, spêkany

3461,8–3464,7 1,4 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, z laminacj¹ smu¿yst¹, spêkany
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Jolanta PACZEŒNA

Poziom Platysolenites antiquissimus

Formacja mazowiecka

(wed³ug pomiarów geofizycznych i rdzenia 3482,0–3580,3 m; mi¹¿szoœæ 98,3 m)

3464,7–3477,8 13,1 m rdzenia, w tym:

2,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty z przek¹tn¹ laminacj¹ riplemarkow¹

11,1 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty z laminacj¹ smu¿yst¹ oraz nielicznymi warstewkami
szarego mu³owca o mi¹¿szoœci 0,2–0,4 m

3477,8–3491,8 14,0 m rdzenia, w tym:

2,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, w sp¹gu odcinka szarozielony, z laminacj¹ smu¿yst¹

12,0 m – szarozielony mu³owiec, miejscami o zabarwieniu brunatnym, z nielicznymi warstewkami
szarozielonego piaskowca drobnoziarnistego o mi¹¿szoœci 0,2–0,4 cm; bardzo liczne skamienia³oœci
œladowe: Gyrolithes polonicus Fedonkin, Planolites montanus Richter, P. beverleyensis (Billings),
Treptichnus triplex Palij, Treptichnus lublinensis Paczeœna

3491,8–3505,9 11,7 m rdzenia – ciemnoszary mu³owiec, w niektórych odcinkach zabarwiony na zielono lub brunatno,
z wk³adkami szarozielonego piaskowca drobnoziarnistego, z glaukonitem i intraklastami czarnego
i³owca; nieliczne skamienia³oœci œladowe: Planolites montanus Richter, P. beverleyensis (Billings)

3505,9–3541,5 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – mu³owce i piaskowce

3541,5–3549,0 7,5 m rdzenia – szarozielony i³owiec; w sp¹gu marszu, na odcinku 1,7 m, liczne przewarstwienia mate-
ria³u piaszczystego z glaukonitem; liczne ciemnoszare intraklasty mu³owcowo-ilaste

3549,0–3580,3 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – mu³owce i piaskowce

N E O P R O T E R O Z O I K

(wed³ug pomiarów geofizycznych i rdzenia 3580,3–4154,5 m; mi¹¿szoœæ 574,2 m, nieprzewiercony)

E D I A K A R

(wed³ug pomiarów geofizycznych i rdzenia 3580,3–4082,0 m, mi¹¿szoœæ 501,7 m)

Jolanta PACZEŒNA

Poziom Sabellidites + Vendotaenia

Formacja w³odawska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 3580,3–3661,0 m; mi¹¿szoœæ 80,7 m)
(wed³ug rdzenia 3580,3–3657,4 m; mi¹¿szoœæ 77,1 m)

3580,0–3588,0 7,7 m rdzenia, w tym:

2,5 m – szarozielony piaskowiec mu³owcowy, z nielicznym glaukonitem, z rzadkimi przewarstwienia-
mi szarego mu³owca, ma³ok¹towe (20°) warstwowanie przek¹tne w du¿ej skali, liczne intraklasty czar-
nego i³owca, powierzchnia erozyjna w sp¹gu warstwy piaskowca

5,2 m – szare mu³owce masywne, z licznym muskowitem, z nielicznymi, nieregularnymi, bardzo cien-
kimi wk³adkami jasnoszarego piaskowca drobnoziarnistego, liczny glaukonit

3588,0–3623,0 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – mu³owce i piaskowce
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3623,0–3630,6 7,6 m rdzenia, w tym:

0,5 m – ciemnoszary mu³owiec piaszczysty z bardzo licznymi ziarnami i laminami glaukonitu oraz
blaszkami muskowitu

6,0 m – jasnoszary piaskowiec gruboziarnisty, z bardzo licznymi ziarnami glaukonitu i cienkimi war-
stewkami ciemnoszarego i³owca; du¿ok¹towe (30–40°) warstwowanie przek¹tne w du¿ej skali

1,1 m – ciemnoszary piaskowiec drobnoziarnisty; ma³ok¹towe (20°) warstwowanie przek¹tne w du¿ej
skali, liczne, cienkie (do 2 cm mi¹¿szoœci) wk³adki jasnoszarego piaskowca gruboziarnistego

3630,6–3638,3 7,7 m rdzenia, w tym:

2,0 m – bardzo drobnolaminowany heterolit piaskowcowo-mu³owcowy, w warstewkach piaskowca la-
minacja pozioma, soczewkowa i przek¹tna laminacja riplemarkowa

1,0 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, masywny

2,0 m – bardzo drobnolaminowany heterolit piaskowcowo-mu³owcowy, w warstewkach piaskowca
przek¹tna laminacja riplemarkowa

2,0 m – ciemnoszary mu³owiec, cienkie warstewki szarego piaskowca drobnoziarnistego z glaukonitem
i rzadkimi wk³adkami czarnego i³owca

0,7 m – szary piaskowiec drobnoziarnisty, masywny

3638,3–3645,3 7,0 m rdzenia, w tym:

2,0 m – ciemnoszary mu³owiec z licznymi, ró¿nej gruboœci wk³adkami szarozielonego piaskowca drob-
noziarnistego z glaukonitem, rzadziej ze smugami czarnego i³owca

0,2 m – szary piaskowiec drobnoziarnisty z du¿ok¹towym (30°) warstwowaniem przek¹tnym w du¿ej
skali

0,6 m – ciemnoszary mu³owiec masywny

1,0 m – szary piaskowiec drobnoziarnisty z licznymi intraklastami szarego mu³owca

0,5 m – szary mu³owiec masywny

1,7 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, z du¿ok¹towym (30°) warstwowaniem przek¹tnym
w du¿ej skali, z licznymi intraklastami szarego mu³owca, w sp¹gu warstwy piaskowca powierzchnia
erozyjna

1,0 m – ciemnoszary mu³owiec przewarstwiaj¹cy siê z piaskowcem drobnoziarnistym

3645,3–3653,0 7,7 m rdzenia, w tym:

6,0 m – ciemnoszary mu³owiec z wk³adkami szarego piaskowca gruboziarnistego, z licznym glaukoni-
tem; w mu³owcu wystêpuj¹ bardzo liczne blaszki muskowitu

0,2 m – szary piaskowiec gruboziarnisty z du¿ok¹towym (30°) warstwowaniem przek¹tnym w du¿ej
skali

0,3 m – szary mu³owiec masywny z licznym muskowitem

1,2 m – jasnoszary piaskowiec gruboziarnisty z licznymi laminami glaukonitu oraz smugami materia³u
ilastego i nielicznymi wk³adkami czarnego i³owca oraz drobnoziarnistego piaskowca z przek¹tn¹ lami-
nacj¹ riplemarkow¹

3653,0–3660,6 7,6 m rdzenia, w tym:

4,4 m – szary piaskowiec drobnoziarnisty z bardzo licznymi laminami glaukonitu, z wk³adkami
ciemnoszarego i³owca mu³owcowego z muskowitem, z du¿ok¹towym (30°) w stropowej czêœci odcinka
i ma³ok¹towym (15°) bimodalnym warstwowaniem przek¹tnym w du¿ej skali w jego czêœci sp¹gowej

Formacja lubelska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 3661,0–3715,0 m; mi¹¿szoœæ 54,0 m)
(wed³ug rdzenia 3657,4–3715,0 m; mi¹¿szoœæ 57,6 m)
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cd. marszu 3653,0–3660,6

3,2 m – ciemnoszary, bardzo drobnolaminowany heterolit piaskowcowo-mu³owcowy, o mi¹¿szoœci
warstewek nieprzekraczaj¹cej 1,0 mm, z laminacj¹ poziom¹, nieliczne warstewki piaskowca drobno-
ziarnistego o mi¹¿szoœci 2,0–4,0 cm z laminacj¹ soczewkow¹; bardzo liczne sinice Vendotaenia an-
tiqua forma prima Gnilovskaya oraz Vendotaenia antiqua forma secunda Gnilovskaya; bardzo liczne
skamienia³oœci œladowe: Planolites montanus Richter, Torrowangea rosei Webby

3660,6–3668,2 7,4 m rdzenia, w tym:

1,0 m – ciemnoszary, bardzo drobnolaminowany poziomo heterolit piaskowcowo-mu³owcowy,
o mi¹¿szoœci warstewek nieprzekraczaj¹cej 1,0 mm, w cienkich warstewkach drobnoziarnistego pias-
kowca wystêpuje laminacja soczewkowa, liczne powierzchnie reaktywacyjne; bardzo liczne sinice
Vendotaenia antiqua forma secunda Gnilovskaya oraz nieliczne Vendotaenia antiqua forma tertia Gni-
lovskaya; bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Planolites montanus Richter, Gordia isp., Torrowan-
gea rosei Webby, Palaeopascichnus delicatus Palij

4,0 m – ciemnoszary, bardzo drobnolaminowany poziomo heterolit piaskowcowo-mu³owcowy;
w sp¹gu odcinka warstewka jasnoszarego piaskowca drobnoziarnistego o mi¹¿szoœci 10,0 cm,
z przek¹tn¹ laminacj¹ riplemarkow¹

2,4 m – ciemnoszary, bardzo drobnolaminowany poziomo heterolit piaskowcowo-mu³owcowy,
o mi¹¿szoœci warstewek nieprzekraczaj¹cej 1,0 mm; w sp¹gu odcinka warstewka jasnoszarego pias-
kowca drobnoziarnistego o mi¹¿szoœci 5,0 cm, z przek¹tn¹ laminacj¹ riplemarkow¹; nieliczne sinice
Vendotaenia antiqua forma tertia Gnilovskaya; bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Planolites mon-
tanus Richter, Torrowangea rosei Webby

3668,2–3672,2 4,0 m rdzenia, w tym:

2,0 m – ciemnoszary, bardzo drobnolaminowany poziomo heterolit piaskowcowo-mu³owcowy,
o mi¹¿szoœci warstewek nieprzekraczaj¹cej 1,0 mm, z bardzo drobn¹ laminacj¹ soczewkow¹; bardzo
liczne prymitywne sinice Vendotaenia antiqua forma quarta Gnilovskaya oraz nieliczne Vendotaenia
antiqua forma tertia Gnilovskaya; skamienia³oœci œladowe: Planolites montanus Richter, Gordia isp.,
Torrowangea rosei Webby

1,0 m – ciemnoszary, bardzo drobnolaminowany poziomo heterolit piaskowcowo-mu³owcowy,
o mi¹¿szoœci warstewek nieprzekraczaj¹cej 1,0 mm; w sp¹gu odcinka warstewka jasnoszarego pias-
kowca drobnoziarnistego o mi¹¿szoœci 10,0 cm, z przek¹tn¹ laminacj¹ riplemarkow¹ i powierzchni¹
erozyjn¹ w stropie; nad ni¹ warstwa jasnoszarego mu³owca o mi¹¿szoœci 20,0 cm; bardzo liczne ska-
mienia³oœci œladowe: Planolites montanus Richter, Torrowangea rosei Webby

1,0 m – ciemnoszary, bardzo drobnolaminowany poziomo heterolit piaskowcowo-mu³owcowy,
o mi¹¿szoœci warstewek nieprzekraczaj¹cej 1,0 mm; w sp¹gu odcinka warstewka jasnoszarego pias-
kowca drobnoziarnistego o mi¹¿szoœci 20,0 cm z przek¹tn¹ laminacj¹ riplemarkow¹; nieliczne skamie-
nia³oœci œladowe: Planolites montanus Richter

3672,2–3675,8 3,6 m rdzenia, w tym:

3,6 m – ciemnoszary, bardzo drobnolaminowany poziomo heterolit piaskowcowo-mu³owcowy,
o mi¹¿szoœci warstewek nieprzekraczaj¹cej 1,0 mm; w sp¹gu odcinka warstewka jasnoszarego pias-
kowca drobnoziarnistego o mi¹¿szoœci 25,0 cm, z przek¹tn¹ laminacj¹ riplemarkow¹ i powierzchni¹
erozyjn¹ w stropie; liczne sinice Vendotaenia antiqua forma quarta Gnilovskaya

3675,8–3702,0 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – i³owce, mu³owce i piaskowce

3702,0–3709,5 7,0 m rdzenia, w tym:

3,0 m – ciemnoszary, bardzo drobnolaminowany poziomo heterolit piaskowcowo-mu³owcowy,
o mi¹¿szoœci warstewek nieprzekraczaj¹cej 1,0 mm; bardzo drobna laminacja soczewkowa; w sp¹gu
odcinka warstewka jasnoszarego piaskowca drobnoziarnistego o mi¹¿szoœci 25,0 cm , z przek¹tn¹ lami-
nacj¹ riplemarkow¹ i powierzchni¹ erozyjn¹ w stropie; bardzo liczne prymitywne sinice Vendotaenia
antiqua forma quarta Gnilovskaya; skamienia³oœci œladowe: Planolites montanus Richter, Gordia isp.

2,0 m – ciemnoszary, bardzo drobnolaminowany poziomo heterolit piaskowcowo-mu³owcowy,
o mi¹¿szoœci warstewek nieprzekraczaj¹cej 1,0 mm; w sp¹gu odcinka wystêpuje powierzchnia reakty-
wacyjna; bardzo liczne prymitywne sinice Vendotaenia antiqua forma quarta Gnilovskaya.
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1,0 m – ciemnoszary, bardzo drobnolaminowany poziomo heterolit piaskowcowo-mu³owcowy,
o mi¹¿szoœci warstewek nieprzekraczaj¹cej 1,0 mm; w sp¹gu odcinka wystêpuj¹ liczne, drobne po-
wierzchnie reaktywacyjne; liczne prymitywne sinice Vendotaenia antiqua forma quarta Gnilovskaya.

1,0 m – ciemnoszary, bardzo drobnolaminowany poziomo heterolit piaskowcowo-mu³owcowy,
o mi¹¿szoœci warstewek nieprzekraczaj¹cej 1,0 mm; w œrodkowej czêœci odcinka wystêpuje warstewka
jasnoszarego piaskowca drobnoziarnistego o mi¹¿szoœci 25,0 cm z laminacj¹ smu¿yst¹ i przek¹tn¹ la-
minacj¹ riplemarkow¹; liczne skamienia³oœci œladowe: Planolites montanus Richter

3709,5–3715,0 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – i³owce, mu³owce i piaskowce

Jolanta PACZEŒNA

Formacja siemiatycka

(wed³ug pomiarów geofizycznych 3715,0–3755,5 m; mi¹¿szoœæ 40,5 m)
(wed³ug rdzenia 3715,0–3752,9 m; mi¹¿szoœæ 37,9 m)

3715,0–3745,3 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – piaskowce

3745,3–3752,9 7,6 m rdzenia, w tym:

1,0 m – jasnoszary piaskowiec gruboziarnisty z cienkimi warstewkami jasnoszarego piaskowca drobno-
ziarnistego; ma³ok¹towe (10°) warstwowanie przek¹tne w du¿ej skali

0,5 m – jasnoszary piaskowiec gruboziarnisty, masywny

0,5 m – polimiktyczny zlepieniec kwarcowo-skaleniowy, masywny, klasty dobrze obtoczone o œrednicy
0,5–1,5 cm

0,5 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty z ma³ok¹towym (10°) przek¹tnym warstwowaniem
w du¿ej skali; w œrodku odcinka cienka warstewka szarego mu³owca o mi¹¿szoœci 20,0 cm

0,8 m – polimiktyczny zlepieniec kwarcowo-skaleniowy, masywny, klasty dobrze obtoczone, o œredni-
cy 0,5–1,0 cm

1,0 m – szary piaskowiec gruboziarnisty, warstwowany poziomo oraz ma³ok¹towo (15°) przek¹tnie
w du¿ej skali

0,3 m – szary mu³owiec masywny

0,2 m – polimiktyczny zlepieniec kwarcowo-skaleniowy o dobrze obtoczonych klastach o œrednicy
0,5–0,8 cm, masywny

2,8 m – szary piaskowiec gruboziarnisty z ma³ok¹towym (10°) przek¹tnym warstwowaniem w du¿ej
skali

Marta JUSKOWIAKOWA (MJ), Ewa KRZEMIÑSKA

Formacja s³awatycka

(wed³ug pomiarów geofizycznych 3755,5–4082,0 m; mi¹¿szoœæ 326,5 m)
(wed³ug rdzenia 3752,9–4082,0 m; mi¹¿szoœæ 329,1 m)

3752,9–3773,0 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – bazalt migda³owcowy (melafir)

3773,0–3780,5 7,5 m rdzenia – bazalt migda³owcowy (melafir), barwy szarej, miejscami rdzawej; amygdule drobne,
regularne, najczêœciej ok. 3,0 mm œrednicy, lokalnie zagêszczone i zdeformowane; mo¿na wyró¿niæ
cztery potoki lawowe (MJ)

3780,5–3856,0 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – bazalt migda³owcowy

3856,0–3863,6 7,6 m rdzenia, w tym:

0,8 m – bazalt migda³owcowy (melafir), barwy szarowiœniowej; w kilku miejscach widoczne lokalne
zmiany tekstury
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0,2 m – wiêksze pró¿nie pogazowe i migda³y, wype³nione kwarcem, skaleniami i chlorytem

2,8 m – bazalt migda³owcowy

0,2 m – wiêksze pró¿nie pogazowe i migda³y, wype³nione kwarcem, skaleniami i chlorytem

3,6 m – bazalt migda³owcowy

3863,6–3912,5 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – bazalt migda³owcowy (melafir)

3912,5–3920,0 7,5 m rdzenia, w tym:

5,2 m – bazalt barwy brunatnej z mniejsz¹ zawartoœci¹ pêcherzy pogazowych i s³abo zaznaczonymi
strefami nieci¹g³oœci; pojawiaj¹ siê jednak strefy lokalnej koncentracji wiêkszych pêcherzy

1,1 m – bazalt masywny, afanitowy ciemnobrunatny; pojawiaj¹ siê ¿y³ki i wpryœniêcia kwarcu i kalcytu

1,2 m – aglomerat z nieforemnymi okruchami afanitowych bazaltów migda³owcowych, o wielkoœci
5,0–15,0 cm, barwy brunatnej, zielonkawej i zielonoczerwonej; w sp¹gu dominuj¹ wiêksze okruchy
brunatne, do 20,0 cm, i fragmenty brekcji wulkanicznej

3920,0–3926,4 6,4 m rdzenia, w tym:

3,1 m – aglomerat spieczony, ¿u¿el z typowymi okruchami o wielkoœci ok. 3,0–5,0 cm

3,3 m – bazalt masywny, szarobrunatny

3926,4–3933,9 7,5 m rdzenia, w tym:

4,9 m – bazalt masywny, brunatny

2,1 m – bazalt zwietrza³y z drobnymi migda³ami

0,5 m – bazalt brunatny, silnie spêkany (?aglomerat)

3933,9–3940,4 6,5 m rdzenia, w tym:

0,9 m – aglomerat o œrednicy okruchów 3,0 cm

1,4 m – bazalty migda³owcowe; migda³y wype³nione chlorytem

4,2 m – aglomerat z okruchami lawy i tufów

3940,9–3945,8 4,9 m rdzenia, w tym:

4,0 m – bazalt afanitowy, œwie¿y, masywny, ciemnobrunatny

0,9 m – luŸne kawa³ki dobrze zachowanych ciemnych bazaltów i zielonkawych tufów

3945,8–3969,4 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – aglomerat brunatnych bazaltów i zielonka-
wych tufów

3969,4–3977,0 7,6 m rdzenia, w tym:

6,8 m – bazalt afanitowy, œwie¿y, masywny, ciemnobrunatny, z gniazdami krzemionki i kwarcu

0,5 m – bazalt migda³owcowy

0,3 m – bazalt masywny, szarozielony

3977,0–3997,50 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – bazalt szarobrunatny i zielonkawy z ziarnami
kwarcu i gniazdami krzemionki

3997,5–4005,1 7,6 m rdzenia, w tym:

5,2 m – bazalt masywny, ze skialitami ciemnobrunatnymi lub drobnymi pêcherzykami

2,4 m – bazalt z wtopionymi okruchami ska³ pod³o¿a krystalicznego (granitoidy), w tym pojedyncze
okruchy skaleni

4005,1–4039,3 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – bazalty szarobrunatne

4039,3–4045,2 5,9 m rdzenia – bazalt masywny, szary, szarobrunatny, w kierunku sp¹gu lokalnie przechodz¹cy w ba-
zalt migda³owcowy z migda³ami wype³nionymi chlorytem
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4045,2–4082,0 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – bazalty szarobrunatne

Borys AREÑ , Jolanta PACZEŒNA

NEOPROTEROZOIK ?NAJNI¯SZY/ŒRODKOWY

(wed³ug pomiarów geofizycznych 4082,0–4154,5 m; mi¹¿szoœæ 72,5 m, nieprzewiercony)

Formacja poleska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 4082,0–4154,5 m; mi¹¿szoœæ 72,5 m, nieprzewiercona)

4082,0–4091,6 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – piaskowce

4091,6–4099,0 7,5 m rdzenia – wiœniowy piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowy, bardzo zwiêz³y, warstwowany
przek¹tnie w du¿ej skali, liczne wk³adki szarego piaskowca drobnoziarnistego

4099,0–4143,8 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – piaskowce

4143,8–4147,4 3,6 m rdzenia – wiœniowy piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowy, bardzo zwiêz³y, w sp¹gu marszu za-
barwiony na pstro; liczne warstewki gruboziarnistego piaskowca o mi¹¿szoœci 2,0–5,0 cm z du¿ymi
kryszta³ami ró¿owego skalenia; w ca³ym odcinku warstwowanie przek¹tne w du¿ej skali

4147,4–4154,5 7,1 m rdzenia – pstry piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowy, zwiêz³y; w ca³ym odcinku liczne war-
stewki gruboziarnistego piaskowca o mi¹¿szoœci 2,0–4,0 cm i warstwowanie przek¹tne w du¿ej skali
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