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MUZEUM GEOLOGICZNE

Monika KRZECZYÑSKA, Izabela PLOCH, Agata OLSZYÑSKA, El¿bieta GAZDZICKA, Pawe³ WOZNIAK, Magdalena
CZARNOGÓRSKA, Zbigniew KOWALSKI: Projekt geologiczno-œrodowiskowej œcie¿ki dydaktycznej w Kielnikach
jako nowatorskiego narzêdzia popularyzacji wiedzy o œrodowisku abiotycznym

Opracowano projekt pilota¿owego programu edukacyjnego wzorcowej œcie¿ki dydaktycznej prowadz¹cej przez utwory górnojurajskie pó³nocnej czêœci Jury Krakowsko-Czêstochowskiej, w pobli¿u Olsztyna ko³o Czêstochowy. Program ma na celu zaprezentowanie budowy geologicznej regionu, genezy tamtejszych ska³ wapiennych oraz mechanizmu zachodzenia i efektów zjawisk krasowych. Projekt przewiduje utworzenie sali ekspozycyjnej (w jednej z hal magazynów rdzeni wiertniczych w Kielnikach), w której zaprezentowane zostan¹ powy¿sze zagadnienia. Na ekspozycjê sk³adaæ siê bêd¹ postery, eksponaty geologiczne
i paleontologiczne oraz modele. Trasa œcie¿ki dydaktycznej umo¿liwi zapoznanie siê z typowowymi formami krasu powierzchniowego na przyk³adzie ska³ek Góry Zamkowej w Olsztynie i okolicznych wzgórz: Cegielni, Ostrej Góry oraz Statkowej, krasu
podziemnego: otwór jaskini w Kielnikach i jaskinia „Magazyn”, a tak¿e z niektórymi elementami budowy geologicznej w nieczynnym kamienio³omie wapieni oksfordzkich w Kielnikach, takimi jak skamienia³oœci, biohermy, uskoki tektoniczne.
W ramach opracowania projektu wykonano szczegó³owe pomiary GPS œcie¿ki i stanowisk geologicznych w jej obrêbie, ortofotomapê œcie¿ki i jej okolicy, orientacyjn¹ mapê geologiczn¹ na podstawie Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali
1:50 000 (arkusz Janów nr 846), a tak¿e zdjêæ lotniczych (uczytelnienie zdjêæ lotniczych: K. Piotrowska — materia³y archiwalne
CAG) oraz dokumentacjê fotograficzn¹ do wykorzystania w trakcje realizacji œcie¿ki. Wytypowano punkty na œcie¿ce do umieszczenia tablic informacyjnych (6 tablic) oraz punkty dokumentacyjne w obrêbie kamienio³omu (7 punktów). Okreœlono zawartoœæ
merytoryczn¹ i graficzn¹ tablic informacyjnych i tabliczek przy punktach dokumentacyjnych. Przygotowano kolekcjê okazów
z obszaru œcie¿ki do zaprezentowania w sali ekspozycyjnej, opracowano szczegó³owy scenariusz, jak równie¿ scenografiê wystawy oraz przyk³adowe plansze i tablice. Zaprojektowano symbol œcie¿ki (niebieski amonit) i wytypowano na jej trasie punkty do
oznakowania szlaku.
Jako uzupe³nienie œcie¿ki zaplanowano wydanie folderu ze szczegó³owym jej opisem. Okreœlono formy zwiedzania œcie¿ki:
dla grup zorganizowanych udostêpnianie sali ekspozycyjnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z osob¹ zarz¹dzaj¹c¹ terenem
Magazynów Rdzeni Wiertniczych w Kielnikach (w³asnoœæ PIG), dla turystów indywidualnych — z pomoc¹ folderu informacyjnego. Szlak œcie¿ki poprowadzono przez rynek Olsztyna i g³ówne wejœcie na teren Góry Zamkowej, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoœæ
rozwoju gospodarczego okolicy dziêki czerpaniu zysków przez spo³ecznoœæ lokaln¹ ze wzmo¿onego ruchu turystycznego.
Nawi¹zano wspó³pracê z w³adzami lokalnymi i poczyniono wstêpne ustalenia dotycz¹ce mo¿liwoœci wspó³pracy przy realizacji œcie¿ki.
W projekcie okreœlono zakres prac do wykonania przy realizacji œcie¿ki m. in. niezbêdne do przeprowadzenia prace budowlane zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo zwiedzaj¹cym oraz umo¿liwiaj¹ce oznakowanie szlaku: postawienie barierek zabezpieczaj¹cych przy krawêdzi kamienio³omu, utwardzenie fragmentów œcie¿ki p³ytami kamiennymi, wykonanie kamiennych schodów
z dna wyrobiska, umieszczenie w wyznaczonych punktach bloków skalnych w celu trwa³ego oznakowania symbolem szlaku oraz
w sali ekspozycyjnej wykonanie œcianek gipsowo-kartonowych do zainstalowania ekspozycji.
Geologiczna œcie¿ka dydaktyczna w tak zaprojektowanej formie bêdzie stanowiæ doskona³e narzêdzie edukacyjno-popularyzatorskie dla szerokiego grona odbiorców. Realizacja projektu przyczyni siê do wykorzystania stanowisk geologicznych dla celów edukacji przyrodniczej w regionie, poprawi poziom nauczania w zakresie nauk o Ziemi i ochrony œrodowiska. Przyczyni siê
tak¿e do podniesienia, ogólnie niskiego, stanu wiedzy geologicznej w spo³eczeñstwie. Lekcje prowadzone z wykorzystaniem œcie¿ki dydaktycznej, w której uwypuklone zostan¹ problemy georó¿norodnoœci, bioró¿norodnoœci (np. wymierania gatunków) na tle
ewolucyjnej dynamiki œwiata ¿ywego i przemian œrodowiska przyczyni¹ siê do uœwiadomienia wspó³czesnych zagro¿eñ dla œrodowiska. Powsta³a œcie¿ka dydaktyczna promowaæ bêdzie odpowiedzialne postawy wobec wykorzystania œrodowiska i skutków
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antropogenicznej ingerencji. Realizacja œcie¿ki dydaktycznej wp³ynie równie¿ na zmianê postawy miejscowej ludnoœci wobec
dziedzictwa przyrodniczego i ma szansê wzbudziæ patriotyzm lokalny.

W dyskusji brali udzia³: J. Krzymiñska, W. Mizerski, M. Pañczyk, K. Pochocka-Szwarc, M. Wielgosz i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 30 paŸdziernika 2006 r.

Jolanta SMOLEÑ: VII Miêdzynarodowy Kongres Jurajski w Polsce

Tematem referatu by³o przedstawienie najwa¿niejszych wydarzeñ i rezultatów spotkañ podczas Miêdzynarodowego Kongresu Systemu Jurajskiego, który odbywa³ siê w Krakowie w dniach 6–18 wrzeœnia 2006 r.
Kongresy jurajskie organizowane pod auspicjami Miêdzynarodowej Podkomisji Stratygrafii Jury (ISJS) wchodz¹cej w sk³ad
Miêdzynarodowej Unii Nauk Geologicznych, odbywaj¹ siê, co cztery lata, od 1984 roku.
VII Kongres Jurajski, który odby³ siê w Krakowie przygotowa³y najwa¿niejsze placówki badawcze polskiej geologii (UJ, AGH,
UŒ, ING PAN, Instytut Geofizyki PAN, Instytut Paleobiologii PAN, w tym tak¿e Pañstwowy Instytut Geologiczny). Gospodarzem
Kongresu by³a Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, gdzie odbywa³y siê sesje referatowe oraz prezentacja posterów.
Uroczyste otwarcie sympozjum odby³o siê w g³ównej auli Akademii Górniczo Hutniczej, w której goœci przywita³ przewodnicz¹cy Kongresu prof. dr hab. Andrzej Wierzbowski. W Kongresie bra³o udzia³ wielu wybitnych badaczy systemu jurajskiego
z ca³ego œwiata. W ich imieniu przywita³ gospodarzy i goœci profesor Nicol Morton, przewodnicz¹cy Podkomisji Stratygrafii Jury.
W ramach Kongresu odby³y siê: sesje referatowe, prezentacje posterów oraz 5 sesji terenowych, na których uczestnicy mogli
podziwiaæ piêkno polskiej geologii.
Trwaj¹ce cztery dni sesje referatowe dotyczy³y wszystkich aspektów badañ systemu jurajskiego na œwiecie. Ze wzglêdu na
ró¿norodnoœæ zagadnieñ, dotycz¹cych badañ w zakresie systemu jurajskiego, wszystkie wyst¹pienia pogrupowane zosta³y na
9 bloków tematycznych, które stanowi³y osobne sesje. W ramach poszczególnych sesji odbywa³y siê tak¿e prezentacje posterów.
W spotkaniach wziê³o udzia³ 250 geologów ze wszystkich kontynentów. Bardzo znacz¹cy by³ udzia³ polskich badaczy systemu jurajskiego, w tym tak¿e liczna ekipa geologów z PIG.
Sesja1 pod tytu³em: „Geodynamics and evolution of different areas” porusza³a zagadnienia zwi¹zane z ewolucj¹ ró¿nych obszarów, w aspekcie zjawisk geodynamicznych, takich jak np. wulkanizm, tektonika czy paleomagnetyzm.
Sesja 2 „Facies analysis and reconstructin of palaeoenvironment” stanowi³a obszerny blok, na którym zaprezentowano 34 referaty poœwiêcone analizie i odtwarzaniu paleoœrodowisk w okresie jury.
W ramach sesji 3 zatytu³owanej: „Palaeoecology, palaeobiogeography” przedstawiono 29 referatów, które dotyczy³y œwiata
fauny i flory podczas trwania okresu jurajskiego.
Sesja 4 „Integrated stratigraphy” poœwiêcona by³a najnowszym badaniom w zakresie biostratygrafii, w oparciu o ró¿ne grupy
mikro i makrofauny, a tak¿e mikroflory. Bardzo interesuj¹ce referaty przedstawi³o 74 naukowców z ca³ego œwiata.
Sesja 5 pod tytu³em: „Jurassic organism in space and time” to blok tematyczny poœwiêcony badaniom paleontologicznym,
a dotycz¹cy zagadnieñ ontogenezy i filogenezy rozwoju gatunków w okresie jurajskim. Zaprezentowano 14 nowatorskich referatów, opartych na coraz doskonalszych metodach badawczych.
Sesja 6 „Geoconservation and palaeontological heritage” dotyczy³a zagadnieñ dziedzictwa geologicznego, jakim jest zabezpieczanie zbiorów muzealnych oraz stratotypów w ods³oniêciach geologicznych. W ramach tej sesji odby³y siê 4 referaty.
Badaniom geochemicznym, zwi¹zanych z generowaniem i migracj¹ wêglowodorów w osadach oraz potencjalnym mo¿liwoœciom pozyskiwania ropy naftowej poœwiecona by³a sesja 7 przebiegaj¹ca po tytu³em: „Organic geochemistry — Jurassic hydrocarbon potential”.
Na VII Miêdzynarodowym Kongresie Jurajskim w Krakowie przedstawiono tak¿e wyniki prac projektów badawczych, prowadzonych w ramach grup roboczych Podkomisji Stratygrafii Jury. Najwa¿niejsze zadania projektów to ustalenie stratotypów dla
poszczególnych piêter jury oraz okreœlenie granic systemu jurajskiego, który do tej pory nie ma zdefiniowanej ani dolnej, ani górnej granicy.
Sesja 8 dotyczy³a prac prowadzonych w ramach nowego projektu Podkomisji Stratygraficznej: „IGCP 506, Marine and non-marine Jurassic — global correlation and major geological events”, który dotyczy globalnych korelacji i wydarzeñ w okresie jurajskim.
Na sesji 9 przedstawiono rezultaty zakoñczonego projektu: „IGCP 458 and Triassic/ Jurassic Task Group of ISJS: T/J boundary events”, dotycz¹cego wydarzeñ na granicy trias/jura.
Zaproponowano tak¿e dwa nowe projekty badawcze dotycz¹ce wydarzeñ na granicy pliensbach/toark oraz oxford/kimeryd.
W ramach VII Kongresu Systemu Jurajskiego odby³a siê tak¿e prezentacja wspania³ej XIX wiecznej kolekcji amonitów, zgromadzonych przez J. Siemiradzkiego i opisanej przez autora w 1881 roku. Kolekcja ta, znajduj¹ca siê w Muzeum Instytutu Nauk
Geologicznych PAN w Krakowie jest obecnie rewidowana przez dr Ewê G³owniak z UW.
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Dorobek Kongresu zawieraj¹cy streszczenia referatów i posterów zawarty zosta³ w obszernym, tomie Volumina Jurassica,
starannie wydanym przez PIG. Równie¿ bardzo starannie zosta³ przygotowany przewodnik wycieczek terenowych Jurassic of Poland and adjacent Slovakian Carpathians, który powsta³ przy wspó³pracy z geologami ze S³owacji.
Po zakoñczonych sesjach wszyscy uczestniczy Kongresu wziêli udzia³ w wyborze kraju, w którym odbywaæ siê bêdzie nastêpne spotkanie za cztery lata. Z kilku zg³oszonych kandydatów, w g³osowaniu ogólnym uczestnicy wybrali Syczuan w Chinach.
Sesje referatowe poprzedzi³a wycieczka przedkongresowa, pod has³em: „From Tethyan to platform facies”. Trasa wycieczki
obejmowa³a Pieniñski Pas Ska³kowy, Basen Œl¹ski w okolicach Cieszyna, gdzie ods³aniaj¹ siê utwory jury w facjach tetydzkich.
W okolicach Krakowa uczestnicy podziwiali ods³oniêcia jury epikontynentalnej, ska³ki w okolicy Ojcowa, Krzeszowic, Boles³awca czy kamienio³om w Zalasie.
Pozosta³e wycieczki terenowe odby³y siê po zakoñczonych sesjach naukowych.
Trasa wycieczki 2 „Inside Tethys” prowadzi³a przez Pieniñski Pas Ska³kowy w Polsce i na S³owacji. Uczestnicy mogli zapoznaæ siê z geologi¹ i ewolucj¹ tego pasma górskiego.
Wycieczka 3 — „Biostratigraphical framework from Bajocian to Oxfordian”przebiega³a przez Jurê Krakowsko-Wieluñsk¹.
Zaprezentowano na niej naj³adniejsze ods³oniêcia utworów jurajskich od i³ów rudonoœnych bajosu i batonu, poprzez utwory graniczne jury œrodkowej i górnej po górnojurajskie wapienie oksfordzkie.
Wycieczka 4 — „Upper Jurassic shallow water carbonate platform and open shelf facies”prowadzi³a poprzez ods³oniêcia jury
górnej w okolicy Krakowa, piêkne kamienio³omy w Wierzbicy czy Ma³ogoszczy po rejon Ba³towa i s³ynne krzemionki opatowskie.
Na wycieczce 5 „Lower Jurassic marginal — marine and continental deposits — sedimentation, sequences and ecosystem” zaprezentowano uczestnikom wspania³e ods³oniêcia dolnej jury w rejonie Gór Œwiêtokrzyskich wraz ze s³ynnymi ekspozycjami tropów dinozaurów w So³tykowie i Gromadzicach.
Kongres jurajski w Krakowie, oprócz swojej rangi naukowej by³ znakomit¹ promocj¹ naszego kraju. Ogromne wra¿enie wywar³o na uczestnikach Kongresu goœcinne miasto Kraków. Równie wspaniale ocenili uczestnicy sympozjum uroczyst¹ kolacjê
w kopalni soli w Wieliczce.

W dyskusji brali udzia³: U. Hara, M. Wielgosz, T. Woroncowa-Marcinowska oraz prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 20 listopada 2006 r.

Jolanta PARUCH-KULCZYCKA: Wstêpne wyniki badañ mikropaleontologicznych w profilach Ko³ubajowce
i Ga³uszczincy (NW Ukraina)

Materia³ do badañ mikropaleontologicznych pobrano z ukraiñskiej czêœci zapadliska przedkarpackiego, z ods³oniêæ
w Ga³uszczincach i Ko³ubajowcach, po³o¿onych w okolicy Miodoborów. W obu ods³oniêciach wykonano analizy mikrofauny
wystêpuj¹cej w osadach miocenu wykszta³conego w serii ilasto-marglistej.
W Ga³uszczincach stwierdzono obecnoœæ sarmackich zespo³ów mikrofaunistycznych reprezentowanych g³ównie przez
otwornice. W najni¿szej czêœci profilu dominowa³ zespó³ elfidiowy: Elphidium josephinum, E. aculeatum, E. koberi, E. jukovi,
E. hauerinum przechodz¹cy ku górze w zespó³ miliolidowy: Varidentella reussi, V. sarmatica, Articulina problema, A. sarmatica,
w najwy¿szej czêœci wzbogacony w ma³¿oraczki oraz liczne biomineralne mikroelementy — statolity mysidów.
W Ko³ubajowcach, w osadach ilasto-marglistych zidentyfikowano ubogi zespó³ mikrofauny sarmacki, której g³ównym
komponentem by³y otwornice z rodzajów Fissurina i Parafissurina, zêby i szcz¹tki szkieletowe ryb oraz statolity mysidów.
W dajce piaszczystej rozcinaj¹cej seriê ilasto-marglist¹ stwierdzono obecnoœæ redeponowanego, silnie zmienionego pod
wp³ywem procesów diagenetycznych zespo³u otwornic badeñskich z Globigerina bulloides, Globigerina sp., Globigerinoides trilobus, Bulimia insignis, Uvigerina sp.
W badanych profilach na podstawie analizy mikropaleontologicznej skorelowano seriê osadów ilasto-marglistych z wyodrêbnion¹ w ukraiñskiej czêœci zapadliska przedkarpackiego formacjê daszewsk¹. Obecnoœæ statolitów w najwy¿szej czêœci profilu pozwoli³a na skorelowanie jej z horyzontem statolitowym charakterystycznym w zapadlisku przedkarpackim dla pogranicza
wo³ynu i besarabu (najwy¿sza czêœæ subformacji daszewskiej).
Ze wzglêdu na du¿¹ wartoœæ biostratygraficzn¹ statolitów mysidów na zakoñczenie scharakteryzowano ich pozycjê systematyczn¹, budowê oraz pe³nione w organizmie funkcje.

W dyskusji brali udzia³: U. Hara, M. Jasionowski, Z. Krysiak J. Smoleñ, B. Studencka,, T. Woroncowa-Marcinowska i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 14 grudnia 2006 r.
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Leszek KRZEMIÑSKI, Pawe³ POPRAWA: Geochemia drobnoziarnistych osadów klastycznych ordowiku i syluru z Pomorza Zachodniego

Charakterystyczn¹ cech¹ pomorskiego sektora strefy szwu transeuropejskiego i obszarów bezpoœrednio do niego przyleg³ych
jest kontrastowo odmienne wykszta³cenie facjalne wystêpuj¹cych tu osadów dolnego paleozoiku, które deponowane by³y w basenach reprezentuj¹cych ró¿ne œrodowiska geotektoniczne i strefy paleogeograficzne. Kontrast ten jest szczególnie wyraŸny pomiêdzy profilami ordowiku strefy Rugii (pó³nocno-wschodnie Niemcy) a czêœciowo równowiekowymi profilami zachodniej czêœci
basenu ba³tyckiego na brzegu kratonu wschodnioeuropejskiego. Poœredni¹ pozycjê zajmuje strefa Koszalin–Chojnice, której relacje do basenu ba³tyckiego i strefy Rugii pozostaj¹ nadal kontrowersyjne, poniewa¿ do niedawna wiêkszoœæ argumentów
mog¹cych pomóc w ich ustaleniu ogranicza³a siê do kryteriów lito- i biofacjalnych. Podobnie jak ordowickie utwory strefy Rugii,
najczêœciej uwa¿ana jest ona za fragment orogenu kaledoñskiego. W odniesieniu do basenu ba³tyckiego przewa¿aj¹ interpretacje
przyjmuj¹ce, ¿e w póŸnym ordowiku i w sylurze stanowi³ on fleksuralne zapadlisko przedgórskie kaledoñskiej strefy kolizji. Autorzy referatu przedstawili wyniki badañ geochemicznych 85 próbek ordowickich i sylurskich mu³owców i ³upków ilastych pobranych z 11 profilów wiertniczych po³o¿onych w strefie Koszalin–Chojnice i 3 profilów z zachodniej czêœci basenu ba³tyckiego.
Dostarczy³y one nowych danych do dyskusji zagadnieñ zwi¹zanych z proweniencj¹ materia³u okruchowego oraz warunkami depozycji i wczesnej diagenezy osadów.
Dla ordowickiego basenu osadowego, którego wype³nienie reprezentowane jest w strefie Koszalin–Chojnice, charakterystyczne by³y okresowe, fluktuacyjne zmiany œrodowiska z suboksycznego na utleniaj¹ce, podczas gdy w tym samym czasie w basenie ba³tyckim panowa³y warunki suboksyczne. Pojawianie siê warunków utleniaj¹cych prawdopodobnie nale¿y wi¹zaæ z epizodycznym dop³ywem dobrze natlenionych wód z obszarów l¹dowych. Zmiennoœæ warunków wczesnej diagenezy osadów ordowiku ze strefy Koszalin–Chojnice dodatkowo podkreœla selektywna redystrybucja poœrednich pierwiastków ziem rzadkich, zasadniczo nie obserwowana w basenie ba³tyckim. Omawiane ró¿nice warunków osadowych pog³êbi³y siê jeszcze w landowerze oraz w
przydolu, podczas gdy w wenloku w obydwu badanych obszarach panowa³o œrodowisko suboksyczne. Wystêpowanie niewielkiej
dodatniej anomalii cerowej (Ce/Ce* ³ 1,2) w utworach landoweru strefy Koszalin-Chojnice poœrednio wskazuje, i¿ ówczesne
tempo depozycji osadów by³o ni¿sze ni¿ w lanwirnie-karadoku.
Obserwacje te zdaj¹ siê œwiadczyæ, ¿e ordowickie i sylurskie utwory obu obszarów deponowane by³y w odrêbnych basenach,
albo reprezentuj¹ ró¿ne strefy facjalne (z wyj¹tkiem osadów wenloku) tego samego basenu osadowego. W tym drugim przypadku
strefê Koszalin–Chojnice nale¿y uznaæ za proksymaln¹, a zachodni¹ czêœæ basenu ba³tyckiego za nieco bardziej dystaln¹ w stosunku do obszaru Ÿród³owego czêœæ tego samego zbiornika. Stanowi³y one wspólnie fleksuralne zapadlisko przedgórskie kaledoñskiej strefy kolizji (Poprawa i in., 1999; Poprawa, 2006).
Zarówno osady ordowiku jak i syluru z obu badanych obszarów deponowane by³y na krawêdzi kontynentalnej lub w jej pobli¿u. Nawet w przypadku sukcesji wenloku nie s¹ to osady pelagiczne otwartego oceanu, ale raczej utwory hemipelagiczne o du¿ej przewadze materia³u terygenicznego. Sukcesje ordowiku strefy Koszalin–Chojnice i basenu ba³tyckiego prawdopodobnie nie
by³y zasilane przez te same obszary Ÿród³owe, w odró¿nieniu od utworów syluru, których materia³ okruchowy ma wspóln¹ proweniencjê w obu wymienionych obszarach. Zmiana sygna³u geochemicznego na prze³omie ordowiku i syluru wi¹za³a siê z kaledoñsk¹, kolizyjn¹ konwergencj¹. Wniosek ten jest w znacznym stopniu zbie¿ny z ustaleniami Šliaupy (2002) odnosz¹cymi siê do proweniencji osadów ordowiku i syluru na Litwie.
Sylurskie osady strefy Koszalin–Chojnice i basenu ba³tyckiego wykazuj¹ wyraŸne pokrewieñstwo geochemiczne z sylurskimi
osadami bloku ma³opolskiego (jednostka kielecka) oraz jednostki ³ysogórskiej w Górach Œwiêtokrzyskich, dla których udokumentowano proweniencjê detrytusu z przerabianego orogenu, powsta³ego w wyniku kaledoñskiej kolizji kontynentalnego ³uku
magmowego z Baltik¹ i przyleg³ymi do niej terranami (Koz³owski i in., 2004). Zbie¿na charakterystyka geochemiczna osadów
tych stref dokumentuje obecnoœæ geotektonicznie powi¹zanych stref kaledoñskiej kolizji na zachód od Baltiki. Problematyczne
natomiast jest pokrewieñstwo badanych osadów z ordowick¹ formacj¹ niedojrza³ych szarowak ze strefy Rugii. W strefie Kosza-
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lin–Chojnice brak jest detrytusu pochodz¹cego z erozji maficznych ska³ magmowych zwi¹zanych z obdukowan¹ skorup¹ oceaniczn¹, które by³y istotnym sk³adnikiem utworów lanwirnu-karadoku deponowanych w strefie Rugii (por. Giese i in., 1994; Giese i Köppen, 2001). Mo¿na zatem przyj¹æ, i¿ strefa Koszalin-Chojnice i strefa Rugii w ordowiku stanowi³y domeny paleogeograficznie wzglêdnie odleg³e.
Dostêpne dane geochemiczne nie pozwalaj¹ na jednoznaczne okreœlenie geotektonicznego charakteru obszarów Ÿród³owych.
Normalizowane do chondrytu charakterystyki pierwiastków ziem rzadkich wykazuj¹ typowe dla postarchaicznego ³upka ilastego
z Australii (PAAS) wzbogacenie w LREE (LaN/YbN = 6,4–13,4), p³aski przebieg w zakresie HREE i siln¹ anomaliê ujemn¹ Eu
(Eu/Eu* = 0,54–0,79). Z pewnoœci¹ dominuj¹cym elementem budowy obszarów Ÿród³owych by³a stara, górna skorupa kontynentalna. Zród³a tego typu wystêpuj¹ przede wszystkim w œrodowisku pasywnej krawêdzi. Nie mo¿na jednak ca³kowicie wykluczyæ
udzia³u m³odego zdyferencjowanego ³uku magmowego rozwiniêtego na skorupie kontynentalnej, poniewa¿ tego rodzaju obszar
Ÿród³owy dostarcza detrytusu geochemicznie identycznego z materia³em o pochodzeniu ze stabilnych obszarów kratonicznych.

W dyskusji brali udzia³: M. Jarosiñski, T. Podhalañska, J. Pokorski, B. Szymañski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 5 kwietnia 2006 r.

Katarzyna NARKIEWICZ: Zastosowanie alternatywnego podzia³u konodontowego dla p³ytkowodnych utworów ¿ywetu (dewon œrodkowy) z obszaru radomsko-lubelskiego

Najczêœciej stosowanym podzia³em biostratygraficznym dla dewonu jest oparty na konodontach schemat zestawiony przez
Clausena, Weddige i Zieglera (1993) opublikowany w SDS Newsletter nr10, str.18. Podzia³ ten, choæ ogólnie akceptowany i uznawany za standardowy, w szczegó³ach ci¹gle jest dyskusyjny. Dotyczy to zw³aszcza piêtra ¿ywet: sposobu definiowania poziomów, jak równie¿ mo¿liwoœci praktycznego zastosowania w przypadku œrodowisk bardziej p³ytkomorskich i/lub po³o¿onych
bli¿ej obrze¿y basenów. Podstaw¹ wyró¿nienia dolnej granicy poziomów jest w wiêkszoœci przypadków pierwsze pojawienie siê
taksonu nominalnego, a w przypadku górnej wyst¹pienie nastêpnego. W podziale standardowym do wydzielenia poziomów u¿yto
fauny charakterystycznej dla facji g³êbszych, czyli wystêpuj¹cej na obszarach g³êbszego szelfu.
Jednak¿e w czasie dewonu œrodkowego, a szczególnie w ¿ywecie dominuj¹ osady p³ytkowodnej platformy szelfowej, a facje
g³êbszego szelfu maj¹ udzia³ znacznie mniejszy. Na rozleg³ych obszarach p³ytkowodnych fauna wskaŸnikowa dla poziomów
standardowych nie wystêpuje lub znajdowana jest bardzo rzadko. Dotyczy to tak¿e terenu Polski, po³o¿onego w obszarze p³ytkiego epikontynentalnego morza szelfowego, w strefie klimatu tropikalnego. W celu jak najdok³adniejszego okreœlenia wieku badanych utworów oparto siê na podziale standardowym, ale przede wszystkim na alternatywnych podzia³ach konodontowych. Standardowy poziom varcus zosta³ podzielony przez Bultyncka (1987) na 4 poziomy konodontowe: timorensis, rhenanus/varcus, ansatus i semialternans/latifossatus. W wy¿szym ¿ywecie fauna subterminus obejmuje czêœæ standardowego poziomu hermanni
i ca³y poziom disparilis (Rogers, 1998). Wy¿ej stwierdzona fauna insita (Klapper i in., 1971) i poziom norrisi wprowadzony przez
Klappera i Johnsona (1990) odpowiadaj¹ ¿yweckiej czêœci standardowego dolnego poziomu falsiovalis.
Szczegó³owym przedmiotem badañ by³ obszar radomsko-lubelski, który w czasie dewonu œrodkowego nie by³ jednorodny
pod wzglêdem paleogeograficznym i obejmowa³ trzy strefy: podniesion¹ czêœæ platformy prekambryjskiej na wschodzie, rów lubelski w czêœci centralnej i obszar radomski na zachodzie.
Dane konodontowe pochodzi³y z 10 otworów wiertniczych, z których pobrano 145 próbek. Z 91 próbek pozytywnych uzyskano ok. 1330 okazów, z których wiêkszoœæ nale¿y do dwóch rodzajów: Polygnathus i Icriodus. Analiza uzyskanego materia³u,
w tym zw³aszcza proporcje przedstawicieli obu g³ównych rodzajów, wskazuje na p³ytkie facje szelfowe. W obrêbie obu rodzajów
wyró¿niono 35 taksonów o znaczeniu stratygraficznym dla badanych utworów. Analizê biostratygraficzn¹ przeprowadzono
w oparciu o formy wskaŸnikowe i charakterystyczne, zestawienie ca³kowitych zasiêgów wszystkich taksonów wystêpuj¹cych
w danej próbce i porównanie pionowego nastêpstwa próbek. Zastosowanie zonacji standardowej jest, w przypadku wiêkszoœci datowanych próbek, niemo¿liwe lub utrudnione z powodu braku form indeksowych. Na podstawie ca³kowitego zestawienia wszystkich taksonów w próbce wyró¿niono tylko dwa poziomy standardowe: hermanni i dolny poziom falsiovalis. Uda³o siê natomiast
wydzieliæ 5 alternatywnych jednostek biostratygraficznych: poziom rhenanus/varcus, poziom ansatus, doln¹ i górn¹ faunê subterminus, faunê insita i poziom norrisi.

W dyskusji brali udzia³: H. Matyja, L. Mi³aczewski, T. Woroncowa-Marcinowska i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 9 maja 2006 r.
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Teresa PODHALAÑSKA: Biotyczne i abiotyczne zdarzenia w hirnancie (górny aszgil), graptolity, fauna Hirnantia
i Chiñski Mur

Podczas posiedzenia przedstawione zosta³y wyniki badañ dotycz¹ce wp³ywu globalnych zmian klimatycznych na przebieg sedymentacji oraz œwiat organiczny w póŸnym ordowiku i wczesnym sylurze polskiej czêœci Baltiki. Czêœæ wyników badañ zosta³a
zaprezentowana w formie referatu oraz posteru na II Miêdzynarodowym Kongresie Paleontologicznym, który odby³ siê w dniach
od 17 do 21 czerwca 2006 r. w Pekinie. Obrady Kongresu odbywa³y siê na terenie Uniwersytetu Pekiñskiego. W II Miêdzynarodowym Kongresie Paleontologicznym wziê³o udzia³ ponad 600 uczestników z ca³ego œwiata. Podczas sesji plenarnych, ogólnych
oraz tematycznych zosta³o wyg³oszonych 485 referatów oraz zaprezentowano ponad 200 posterów.
W ramach kongresu wyg³oszone zosta³y miêdzy innymi referaty prezentuj¹ce wyniki badañ prowadzonych w ramach projektu
IGCP 503 pt. „Ordovician Palaeogeography and Palaeoclimate” realizowanego w latach 2004–2008, w tym wyniki badañ autorki. G³ówny cel realizacji projektu to okreœlenie wp³ywu zmieniaj¹cej siê paleogeografii i paleoklimatu na bioró¿norodnoœæ, wymieranie w póŸnym ordowiku i sylursk¹ radiacjê. Wyg³oszone, w ramach wy¿ej wspomnianego sympozjum referaty, dotyczy³y
m. in. problematyki ordowickiej bioró¿norodnoœci, eustatycznych zmian poziomu morza i wysokorozdzielczej biostratygrafii oraz
problemów miêdzyregionalnej korelacji osadów ordowiku. II Miêdzynarodowy Kongres Paleontologiczny by³ najwa¿niejszym
wydarzeniem w paleontologii w 2006 roku, pozwalaj¹cym na bezpoœredni¹ konfrontacjê najnowszych wyników badañ z dziedziny paleontologii i nauk pokrewnych. W tomie licz¹cym prawie 600 stron zawarte zosta³y streszczenia wyg³oszonych referatów
i przedstawionych posterów.
Prze³om ordowiku i syluru charakteryzowa³ siê wa¿nymi zdarzeniami natury œrodowiskowej i biotycznej, za przyczynê których
uznaje siê globalne zmiany klimatyczne, zlodowacenie Gondwany i zwi¹zane z tym zmiany eustatyczne. Celem autorki by³o okreœlenie wp³ywu zdarzeñ globalnych: póŸnoordowickiego och³odzenia klimatycznego, zlodowacenia po³udniowej pó³kuli i glacio-eustatycznych zmian poziomu morza na litofacje i biofacje górnego ordowiku i dolnego syluru polskiej czêœci szelfu Baltiki (obni¿enie
ba³tyckie) a metod¹: integracja procesów fizycznych, chemicznych i biotycznych zwi¹zanych ze zdarzeniami natury paleogeograficznej i paleoklimatycznej. W celu identyfikacji i okreœlenia wzajemnych relacji miêdzy zmianami œrodowiska sedymentacji a zmianami lito- i biofacji zastosowano ró¿ne metody badawcze: sedymentologiczn¹, geochemiczn¹ oraz paleontologiczn¹.
Integraln¹ czêœæ badañ, oprócz badañ sedymentologicznych, petrograficznych i geochemicznych (pierwiastki g³ówne i œladowe,
OWO w wybranych próbkach) zmierzaj¹cych do scharakteryzowania chemizmu wód dennych i porowych oraz warunków paleoekologicznych, by³y analizy izotopowe wêgla i tlenu oraz korelacja litologiczno-facjalnych profilów z krzywymi izotopowymi.
Badana czêœæ profilu polskiej czêœci Baltiki obejmowa³a osady aszgilu oraz dolnego landoweru. W ujêciu genetycznym osady
górnego ordowiku od najwy¿szego lanwirnu do górnego aszgilu (dolnego hirnantu) w³¹cznie reprezentuj¹ regresywne nastêpstwo
facji a i³owce dolnego landoweru stanowi¹ pocz¹tek nowego cyklu transgresywno-regresywnego.
Dziêki zastosowaniu ró¿norodnych metod badawczych uzyskano potwierdzenie zmian w œrodowisku abiotycznym polskiej
czêœci szelfu Baltiki w kontekœcie globalnych zmian paleoœrodowiskowych zwi¹zanych z globalnym och³odzeniem klimatycznym i zlodowaceniem Gondwany, po którym nast¹pi³o ocieplenie klimatyczne, szybka transgresja i postêpuj¹ca anoksja.
Badania geochemiczne, a szczególnie analiza pierwiastków g³ównych i œladowych wykaza³y znacz¹ce ró¿nice w profilu od
aszgilu górnego do dolnego landoweru. WskaŸniki geochemiczne charakteryzuj¹ce stopieñ anoksji w górnym ordowiku i dolnym
sylurze wykaza³y zmiennoœæ natlenienia kolumny wody w profilu pionowym. Wskaza³y równie¿ na stopniowy a nie jednorazowy
i radykalny wzrost anoksji w miarê postêpuj¹cej transgresji wczesno-sylurskiej i sedymentacji i³owców z graptolitami landoweru.
Pozycja stratygraficzna wk³adek piaszczystych w badanych profilach wskazuje, ¿e maksimum regresji mia³o miejsce w górnej
czêœci póŸnego hirnantu a po niej, pod koniec ordowiku (w dobie persculptus), rozpoczê³a siê transgresja, której kulminacyjnym
momentem by³a depozycja, we wczesnym landowerze, klastyczno-wêglanowych osadów w postaci ciemnoszarych wapieni marglistych lub i³owców marglistych ze skamienia³oœciami œladowymi a nastêpnie radykalna zmiana facji na ilast¹. W obni¿eniach,
sedymentacja na pograniczu ordowiku i syluru mog³a przebiegaæ wiêc nieprzerwanie a zmiany facjalne objawiaæ siê w sposób
stopniowy. Na p³yciznach natomiast mog³o dochodziæ do niedepozycji, podmorskiej erozji i ma³ego hiatusu a powierzchnia zalewu morskiego oddziela³a bezpoœrednio czêœciowo zerodowane piaskowce dolnego hirnantu od laminowanych i³owców g³êbszego
morza z graptolitami poziomu acuminatus.
Po raz pierwszy wykonano badania izotopowe ä13C oraz ä18O w próbkach wêglanów pochodz¹cych z górnego ordowiku obni¿enia ba³tyckiego, chocia¿ zmiany wartoœci ä13C oraz ä18O, korelowane z póŸnoordowickim zlodowaceniem, glaci-eustatycznymi zmianami poziomu morza oraz kryzysem biotycznym w hirnancie by³y przedmiotem badañ w innych regionach œwiata m. in.
w obszarze Baltiki, Ameryki pó³nocnej i Czech.
Badania izotopowe dotyczy³y próbek ska³ wêglanowych aszgilu i najni¿szego landoweru, pochodz¹cych z ró¿nych stref facjalnych paleobasenu ba³tyckiego: strefy skañskiej i strefy centralno-ba³toskañskiej.
Uzyskane wyniki badañ s¹ pierwszymi, które potwierdzi³y wzbogacenie w ciê¿szy izotop wêgla kalcytowego w próbkach pochodz¹cych z górnego ordowiku Polski. WyraŸnemu odchyleniu wartoœci ä13C w kierunku dodatnim towarzyszy podwy¿szenie
wartoœci ä18O w stosunku do próbek starszych i m³odszych.
Rozwój litofacjalny depozycyjnej sekwencji górnego ordowiku i dolnego syluru zwi¹zany by³ g³ównie z eustatycznymi zmianami poziomu morza. Powodowane tym zmiany abiotycznych czynników œrodowiskowych uwidaczniaj¹ siê tak¿e w sk³adzie
asocjacji zespo³ów skamienia³oœci.
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W górnym ordowiku i dolnym sylurze wydzielone zosta³y zespo³y biotyczne oraz fazy ich rozwoju: sprzed okresu wymierania, wymierania, prze¿ycia, oraz odrodzenia i rozkwitu. Zmiany te korelowaæ mo¿na ze zmianami zachodz¹cymi w œrodowisku
abiotycznym brze¿nej i centralnej czêœci szelfu Baltiki: zmianami facji, zmianami warunków oksydacyjno-redukcyjnych, zmianami sk³adu chemicznego i stosunków izotopowych w skale.
Udokumentowano obecnoœæ charakterystycznego dla okresu ch³odnego i regresji zespo³u ramienionogów Hirnantia. Wymarcie fauny Hirnantia w póŸnym aszgilu zwi¹zane by³o z pog³êbiaj¹c¹ siê transgresj¹ morsk¹ postêpuj¹c¹ w miarê globalnego ocieplenia, zatapianiem uprzednio ods³oniêtych obszarów szelfowych oraz pogarszaj¹cych siê warunków tlenowych w strefie dennej.
Bentosowe organizmy bezszkieletowe jako bardziej odporne na stres œrodowiskowy wywo³any deficytem tlenowym ni¿ fauna
skorupowa, by³y zdolne do przetrwania tego kryzysu.
Przyjmuj¹c globalny charakter póŸnoordowicko-wczesnosylurskich, klimatyczno-eustatycznych zdarzeñ, ich zapis facjalny
i geochemiczny (w tym izotopowy) mo¿e s³u¿yæ jako wysokiej dok³adnoœci czynnik korelacyjny zarówno w obrêbie paleokontynentu Baltiki jak i innych obszarów.
Udokumentowany zapis facjalny i geochemiczny (w tym izotopowy) zmian poziomu morza na pograniczu O/S w skañskiej i centralno-ba³toskañskiej strefie polskiej czêœci obni¿enia ba³tyckiego umo¿liwia korelacjê z innymi obszarami dawnego kontynentu Baltiki jak i korelacjê interregionaln¹. Poznanie zdarzeñ biotycznych i abiotycznych zwi¹zanych z wielkimi zmianami klimatycznymi
w przesz³oœci wp³ywa na zrozumienie wspó³czesnych zmian i perturbacji klimatycznych oraz przewidywanie ich skutków.

W dyskusji brali udzia³: H. Matyja, M. Sikorska-Jaworowska i prelegentka.
Posiedzenie odby³o sie w dniu 12 grudnia 2006 r.
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Agnieszka MALON, Stanis³aw PRZENIOS£O, Marcin TYMIÑSKI: Analiza gospodarki wybranymi surowcami metalicznymi w Polsce z uwzglêdnieniem trendów na rynku œwiatowym (miedŸ, srebro, cynk i o³ów)

Surowce metaliczne w Polsce stanowi¹ bardzo istotny element sk³adowy gospodarki surowcami mineralnymi. S¹ jedyn¹
grup¹ surowców, która niezmiennie przynosi zyski w miêdzynarodowej wymianie handlowej. Pomimo, i¿ saldo wielkoœci obrotów handlowych w grupie surowców metalicznych w Polsce pozostaje ujemne — g³ównie na skutek koniecznoœci importu takich
surowców jak ¿elazo, aluminium a tak¿e cynk i o³ów — to saldo wartoœci jest wyraŸnie dodatnie i wzrasta w ostatnich latach.
Dzieje siê tak g³ównie ze wzglêdu na bazê zasobow¹ rud miedzi w Polsce, która zabezpiecza zapotrzebowanie krajowe zarówno
na miedŸ jak i srebro, oraz pozwala na przeznaczenie nadwy¿ek produkcji na eksport.
W referacie przedstawiono tendencje, jakie w minionych 15 latach wystêpowa³y w gospodarce wybranymi surowcami metalicznymi w Polsce. Analiza objê³a te metale, które odgrywaj¹ najwa¿niejsz¹ rolê w tej grupie surowców, zarówno takie, które by³y
i s¹ jedynie przedmiotem importu, takie, których baza zasobowa zostanie wyczerpana w niedalekiej przysz³oœci, jak i te, na których opiera siê i bêdzie oparty jeszcze przez lata polski eksport. Starano siê przeœledziæ zmiany, jakie zarysowa³y siê w przemyœle
wydobywczym i polskiej wymianie handlowej w trakcie ca³ego okresu od prze³omu lat 80-tych i 90-tych poprzez trwaj¹cy do dziœ
okres przystosowywania gospodarki krajowej do warunków rynkowych. Zwrócono tak¿e uwagê na tendencje wystêpuj¹ce
na œwiatowym rynku handlu tymi surowcami, zw³aszcza z uwzglêdnieniem cen poszczególnych metali.
Wprowadzanie gospodarki rynkowej i zwi¹zane z tym nowe uwarunkowania prawne spowodowa³y istotne zmiany w polityce
surowcowej naszego kraju. Przechodzimy d³ugi okres transformacji, w którym opracowywane s¹ stosowne mechanizmy prawne
i ekonomiczne. Nowa polityka surowcowa Polski zak³ada, ¿e zapotrzebowanie gospodarki narodowej na surowce i poda¿ surowców z w³asnych Ÿróde³ s¹ zintegrowane z mo¿liwoœciami swobodnego importu i z szeroko pojêt¹ ochron¹ œrodowiska. Oznacza to
wprowadzanie zasad racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, ograniczanie negatywnego wp³ywu przemys³ów surowcowych na œrodowisko, a w perspektywie nadchodz¹cych lat zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ i osi¹gniêcie standardów ekologicznych obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej.
Polska jest licz¹cym siê producentem miedzi górniczej dostarczaj¹cym oko³o 30% produkcji wszystkich krajów europejskich.
Na œwiecie zajmuje znacz¹ce miejsce pod wzglêdem posiadanych zasobów i wysok¹ lokatê pod wzglêdem wydobycia. Baza zasobowa, w przypadku miedzi, stanowi barierê nie ze wzglêdu na swoj¹ wielkoœæ czy jakoœæ kopaliny, ale na geologiczno-górnicze
warunki wystêpowania z³ó¿. Bior¹c pod uwagê zasoby miedzi w Polsce i obecn¹ produkcjê szacuje siê wystarczalnoœæ zagospodarowanych zasobów na oko³o 30 lat (Ney, 1997). Jednoczeœnie oko³o roku 2017 przewidywane jest zakoñczenie wydobycia
ze z³o¿a Polkowice, a ograniczenie wydobycia nast¹pi prawdopodobnie w latach 2011–2013. Spowoduje to koniecznoœæ uzupe³niania niedoboru koncentratów krajowych importowanymi. Zu¿ycie pozorne miedzi rafinowanej w Polsce wzros³o z 250 tys.
ton w roku 2002 do 276 tys. ton w roku 2004, a poniewa¿ najwiêkszym u¿ytkownikiem jest przemys³ elektrotechniczny to mo¿na
przewidywaæ, i¿ zapotrzebowanie na krajowym (i nie tylko) rynku bêdzie siê utrzymywa³o lub ros³o. Z punktu widzenia Polski,
jako znacz¹cego eksportera miedzi, pozytywna wydaje siê byæ prognozowana w najbli¿szym czasie kontynuacja wzrostu cen miedzi, wynikaj¹ca z niedostatków poda¿y surowca, przy jednoczesnym wzroœcie zapotrzebowania w krajach wysoko rozwiniêtych
i na rynku chiñskim. Z rud miedzi odzyskiwane s¹ te¿ inne metale, przy czym najwiêksze znaczenie gospodarcze ma odzysk srebra. KGHM „Polska MiedŸ” S.A. pozostaje najwiêkszym producentem srebra w Europie i najwa¿niejszym dostawc¹ na rynki Europy Zachodniej. Na saldo wartoœci obrotów handlowych pozytywny wp³yw mo¿e mieæ tendencja wzrostowa cen srebra na rynkach œwiatowych. Poniewa¿ jednak rynek srebra jest œciœle uzale¿niony od rynków innych metali kolorowych, to prognozowanie
jego rozwoju jest utrudnione.
Zasoby rud cynku i o³owiu znajduj¹ siê obecnie na wyczerpaniu. Zakoñczenie wydobycia spodziewane jest oko³o 2006–2010
roku, w zale¿noœci od warunków ekonomicznych, w tym cen cynku i o³owiu (Ney, 1997), a zagospodarowanie nowych z³ó¿ rud
cynkowo-o³owiowych jest, ze wzglêdów ochrony œrodowiska, praktycznie niemo¿liwe. Wydaje siê, i¿ na skutek wyczerpania krajowej bazy zasobowej, produkcja cynku i o³owiu rafinowanego uzale¿niona bêdzie w znacznym stopniu od dostaw zagranicznych
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koncentratów. Na uwagê zas³uguje jednak fakt, i¿ oko³o 50% produkcji o³owiu rafinowanego pochodzi z odzysku z³omu i odpadów, co zabezpieczyæ mo¿e przynajmniej czêœæ krajowego popytu i ograniczyæ import surowca. W przypadku cynku udzia³ Ÿróde³
wtórnych w ³¹cznej produkcji nie przekracza 3%, co przek³ada siê na rosn¹cy import i spadek salda obrotów handlowych. Na skutek niedoborów poda¿y i zwiêkszonego zapotrzebowania na te metale w Chinach i Stanach Zjednoczonych, obserwuje siê wzrost
cen i prognozuje ich utrzymanie na podwy¿szonym poziomie.
Polska pozostanie importerem netto niklu, ¿elaza i aluminium. Od œwiatowych tendencji na rynkach tych metali zale¿y jak niekorzystne saldo obrotów handlowych notowane bêdzie w Polsce. Wzrostowe tendencje cen tych surowców pozwalaj¹ przypuszczaæ, i¿ ujemne salda obrotów handlowych ulegn¹ pog³êbieniu.

W dyskusji brali udzia³: S. Mikulski, M. Pañczyk i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 23 marca 2006. r

Magdalena PAÑCZYK: Rekonstrukcja permskich procesów wulkanicznych w po³udniowo-wschodniej czêœci niecki
pó³nocnosudeckiej

W po³udniowo-wschodniej czêœci niecki pó³nocnosudeckiej w rejonie Bolkowa (po³udniowo-wschodnia czêœæ rowu Œwierzawy, zapadlisko Wolbromka) ods³aniaj¹ siê kwaœne ska³y wulkaniczne (ryolity). W obrêbie rozwijaj¹cego siê póŸno-paleozoicznego basenu sedymentacyjnego wyst¹pi³y niewielkiej objêtoœci erupcje szczelinowe. Seria wapniowo-alkalicznych ska³ wulkanicznych obejmuje ignimbryty i lawy ze Œwin, ignimbryty i lawy z Popielowej a tak¿e sekwencjê tufów z lapillami akrecyjnymi. Eksplozywnoœæ erupcji w g³ównej mierze zale¿a³a od zawartoœci wody w stopie, a tak¿e reakcji gor¹cej, intruduj¹cej magmy z wodami powierzchniowymi lub gruntowymi. Dlatego w profilu sekwencji wulkanitów wystêpuj¹ osady typu base surge, spieczone
i niespieczone ignimbryty, a tak¿e potoki lawowe.
W oparciu o wyniki analizy facjalnej wulkanitów do badañ i modelowañ geochemicznych wyselekcjonowano najmniej przeobra¿one próbki, pochodz¹ce z wewnêtrznych partii potoków lawowych. Na diagramach Harkera prawie wszystkie pierwiastki
g³ówne i czêœæ œladowych charakteryzuj¹ siê zgodnymi, liniowymi trendami, w zwi¹zku, z czym rozpatrzone zosta³y potencjalne
procesy prowadz¹ce do dyferencjonowania stopu, takie jak: frakcjonalna krystalizacja, parcjalne topienie, mieszanie magm.
Zachowanie pierwiastków œladowych wskazuje na proces frakcjonalnej krystalizacji jako odpowiedzialny za ewolucjê stopu,
jednak¿e na tym etapie nie mo¿na jednoznacznie wykluczyæ procesu mieszania magm. St¹d pierwszym celem modelowania by³o
oszacowanie sk³adu modalnego i chemicznego kumulatu, jak równie¿ stopnia frakcjonalnej krystalizacji dla law z Popielowej
i law ze Œwin. Uzyskane wyniki by³y zbli¿one dla obydwu sekwencji wulkanitów. W drugim etapie modelowania podjêto próbê
znalezienia Ÿród³a stopu. W oparciu o dane geochemiczne ska³ maficznych i kwaœnych wystêpuj¹cych w s¹siedztwie badanych ryolitoidów, rozpatrzono dwa prawdopodobne, mo¿liwe scenariusze — magma macierzysta mog³a powstaæ jako rezultat: (1) mieszania dwóch stopów; (2) w wyniku frakcjonalnej krystalizacji stopu maficznego. Modelowanie geochemiczne wykluczy³o proces mieszania dwóch magm. Macierzysty stop prawdopodobnie powsta³ w wyniku frakcjonalnej krystalizacji stopu bazaltowego.

W dyskusji brali udzia³: M. Kuberska, A. Maliszewska, S. Mikulski, J. Nawrocki, M. Sikorska-Jaworowska i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 23 marca 2006 r.
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Marcin ¯ARSKI, Zofia KRYSIAK: Zjawiska glacitektoniczne w strefie maksymalnego zasiêgu zlodowacenia warty w
rejonie Huty Radoryskiej

Huta Radoryska znajduje siê we wschodniej czêœci mezoregionu Wysoczyzny ¯elechowskiej, w podziale fizyczno-geograficznym J. Kondrackiego. Przedmiotem badañ by³a morena czo³owa spiêtrzona, usytuowana oko³o 1,5 km na pó³noc od wsi. Geologia tego rejonu zosta³a rozpoznana podczas wykonywania Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000, ark. Okrzeja. Morena ta zwi¹zana jest z faz¹ postojow¹ l¹dolodu zlodowacenia warty, którego maksymalny zasiêg znajdowa³ siê od kilku do
kilkunastu kilometrów na po³udnie od badanego terenu. Strefa maksymalnego zasiêgu zlodowacenia warty jest dobrze widoczna
w Europie od okolic Hamburga, Wroc³awia, £odzi, Huty Radoryskiej i Miñska. Ca³ej tej strefie towarzysz¹ zjawiska glacitektoniczne. Morena czo³owa w Hucie Radoryskiej wznosi siê na wysokoœæ 193 m n.p.m. tj. oko³o 13–15 m ponad otaczaj¹cy j¹ teren
i jest to najwy¿szy punkt w okolicy. Forma ta otoczona jest osadami wodnolodowcowymi zlodowacenia warty. Wzgórze jest intensywnie eksploatowane, w efekcie czego powsta³a rozleg³a odkrywka. Morena zbudowana jest g³ównie z piasków i ¿wirów
wodnolodowcowych warstwowanych przek¹tnie, miejscami nie wykazuj¹cych warstwowania. W stropie osadów wodnolodowcowych zaobserwowano bruk morenowy. Wartoœci upadów warstw wykazuj¹ du¿¹ zmiennoœæ od kilkunastu stopni do 60°, a nawet 90° w po³udniowej stronie odkrywki. Takie wartoœci upadów spowodowane s¹ zjawiskami glacitektonicznymi. W pó³nocnej
i po³udniowej czêœci odkrywki znajduje siê glina zwa³owa, która uleg³a procesom deformacyjnym. Wiek gliny z pó³nocnej czêœci
odkrywki nale¿y wi¹zaæ z l¹dolodem, który spowodowa³ powstanie wzgórza w Hucie Radoryskiej. Glina w po³udniowej czêœci
ods³oniêcia jest prawdopodobnie zwi¹zana z wczeœniejszym nasuniêciem l¹dolodu.
Obserwacje glacitektoniczne prowadzono w 4 stanowiskach wyrobiska. Zosta³ udokumentowany ciekawy inwentarz drobnych struktur glacitektonicznych. W stanowisku 1 wysuniêtym najdalej ku pó³nocy, rozpoznano œredniej wielkoœci fa³d koncentryczny zbudowany z gliny ze ¿wirowo-piaszczystym j¹drem. W obrêbie fa³du dobrze widoczny jest cios pok³adowy (200/70–80)
i cios zorientowany w azymucie upadu warstw (110/80). Powierzchnie oddzielnoœci ³awicowej (ciosu pok³adowego) w glinie
sta³y siê w istocie powierzchniami poœlizgu tektonicznego o czym œwiadcz¹ delikatne rysy upadowe na nich. Zmierzona wergencja g³azików wyd³u¿onych w glinie (200/80) jest identyczna jak azymut upadu warstw. Powy¿sze struktury wskazuj¹ na kierunek
kompresji czyli posuwu lodowego w glinie z NNE ku SSW w azymucie 20°. W centrum œciany wschodniej stanowisko 2, naprzemianleg³e osady piasków i ¿wirów pociête s¹ systemem œciêæ i uskoków antytetycznych normalnych. Przesuwaj¹c siê od
pó³nocy ku po³udniowi obserwuje siê zmianê biegów uskoków i warstw polegaj¹c¹ na ich skrêcaniu od subrównole¿nikowych,
bli¿ej pó³nocy (W–E, WNW–ESE) do NW–SE bli¿ej po³udnia. Zmieniaj¹ siê te¿ znacznie upady uskoków i warstw. W miarê
przesuwania siê ku po³udniowi i w kierunku sp¹gu ods³oniêcia ich wartoœci rosn¹. Upady uskoków w przekroju pionowym ³agodniej¹ (uskoki listryczne) natomiast upady warstw automatyczne staj¹ siê bardziej strome, ca³y czas zachowuj¹c antytetyczny
uk³ad. Nierzadko upady warstw s¹ tu wiêksze ni¿ upady uskoków. Jednoczeœnie w skrzyd³ach zrzuconych dolnej czêœci uskoków
listrycznych pojawiaj¹ siê œciêcia i drobne uskoki przeciwstawne. W stanowisku 3, warstwy piasków i ¿wirów zapadaj¹ na N i
NW pod katem od 20–60° . W obrêbie tych osadów widoczny jest wyraŸnie system œciêæ komplementarnych, przekszta³conych
lokalnie w drobne uskoki normalne. K¹t dwuœcienny pomiêdzy zespo³ami œciêæ jest czêsto bliski 90° lub nawet rozwarty od góry
co œwiadczy o zmianie orientacji najwiêkszego naprê¿enia œcinaj¹cego w azymucie upadu warstw (340–352°), jednoczeœnie w
¿wirach (264/34) widoczne s¹ 2 zespo³y œciêæ pionowych (110/90 i 140/90) przeciwstawnych do warstw utworzonych wskutek
tarcia w czasie rotacji warstw. Zrotowane wstecznie warstwy odwzorowuj¹ przebieg krzywizny g³ównej powierzchni odk³ucia
cylindrycznego wytworzonego przez nacisk statyczny nasuwaj¹cego siê l¹dolodu zaœ system uskoków odpowiada œciêciom Riedla odwzorowuj¹cym przebieg trajektorii g³ównego naprê¿enia œcinaj¹cego.
Oddalona o kilkaset metrów zachodnia œciana wyrobiska — stanowisko 4 kryje w sobie zespó³ mezostruktur glacitektonicznych charakterystycznych dla stref tzw. push-moraine. W sp¹gu œciany na przestrzeni kilkudziesiêciu metrów rzucaj¹ siê w oczy
warstwy stoj¹ce pionowo pociête systemem stromych œciêæ, których orientacja wskazuje na kompresjê subrównole¿nikow¹.
W stropie widaæ cienk¹ warstwê gliny (350/60) wstecznie zafa³dowan¹ wraz z warstwami s¹siaduj¹cych piasków i ¿wirów.
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Oœ fa³du wstecznego (40/30–40 pomiar zdalny) wskazuje na kompresjê z NE ku SW, zbli¿on¹ do kierunku wyznaczonego w stanowisku 1 (20°). Jest kwesti¹ dyskusyjna czy ta kompresja odpowiada wprost kierunkowi nasuwania siê lodowca, czy te¿ jest to
wtórna kompresja, skoœna wzglêdem kierunku ruchu l¹dolodu (wówczas kierunek ruchu lodowca by³by NNE–SSW do N–S), pochodna dzia³ania pary si³ oddzia³ywuj¹cej w czasie tego ruchu.
Bior¹c pod uwagê ca³¹ sytuacjê geomorfologiczn¹ otoczenia i samego ods³oniêcia oraz opisany powy¿ej obraz mezostrukturalny, nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e wszystkie struktury widoczne w wyrobisku s¹ strukturami II-rzêdu wzglêdem du¿ego odk³ucia cylindrycznego,
w obrêbie którego wystêpuj¹ i odzwierciedlaj¹ etap postoju (nacisk statyczny) a nastêpnie awansu czo³a lodowca (nacisk dynamiczny).
Morena czo³owa w Hucie Radoryskiej powsta³a w wyniku spiêtrzenia osadów wodnolodowcowych przez l¹dolód zlodowacenia
warty. Po fazie postoju, w wyniku czego powsta³o odk³ucie i spiêtrzenie osadów, nast¹pi³a faza nasuniêcia l¹dolodu na wczeœniej
zdeformowane osady. Po tym etapie nast¹pi³a recesja l¹dolodu w wyniku której intensywnie zachodzi³y procesy akumulacji i erozji.

W dyskusji brali udzia³: A. Ber, M. Brzeziñski, M. Jarosiñski, K. Kenig, W. Morawski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 21 lutego 2006 r.

Ma³gorzata BRUJ, Zofia KRYSIAK: Glacitektonika i inne typy deformacji osadów œrodkowo- plejstoceñskich w kopalni Be³chatów (wyniki badañ 2003–2005)

W latach 2003–2005 w ramach tematu KBN 6.13.0007.00.0 pt. „Studium struktur glacitektonicznych w kopalni wêgla brunatnego Be³chatów” prowadzone by³y badania struktur deformacyjnych widocznych w osadach plejstocenu. Skartowane zosta³y kolejne œciany zachodnie wyrobiska (dwa najwy¿sze poziomy) oraz fragment œciany pó³nocnej. Zinwentaryzowano liczne struktury
glacitektoniczne, up³ynnienia osadów oraz objawy neotektoniki.
Ramy tektoniczne rowu Be³chatowa stanowi¹ subrównole¿nikowe dyslokacje o znacznych zrzutach. G³ówne struktury
pre-plejstoceñskiego pod³o¿a, w zasiêgu których znajdowa³y siê skartowane œciany to:
— wysad solny Dêbina,
— tzw. po³udniowy uskok g³ówny (PUG) i zwi¹zany z nim rów II-rzêdu.
W zasiêgu PUG, na przestrzeni ok. 0,5 km od konturu z³o¿a le¿¹ po³udniowe fragmenty wszystkich skartowanych œcian. W
badanym fragmencie kopalni, na ni¿szych poziomach nadk³adu z³o¿a, osady mioceñskie najczêœciej zalegaj¹ poziomo. Le¿¹ce na
nich niezgodnie osady plejstocenu (zlodowacenie œrodkowopolskie) s¹ znacznie zdeformowane (upady 50–60°) i trzymaj¹ siê one
wyraŸnie strefy PUG.
Profil osadów plejstoceñskich w badanej czêœci kopalni jest znacznie zredukowany. £¹czna mi¹¿szoœæ osadów nie przekracza
50 m. Na kontakcie osadów plejstocenu i miocenu górnego widaæ warstwê bruku morenowego, na której zalegaj¹ aluwia, a wy¿ej
glacifluwialne piaski ze ¿wirami i ¿wiry tzw. formacji Krzaki (GoŸdzik, 2006). Powy¿ej zalega dolna glina warciañska a nad ni¹
piaski œrednio- i drobnoziarniste z warstwami mu³ków i i³ów przykryte górn¹ glin¹ zlodowacenia warty. Lokalnie ponad glin¹
górn¹ wystêpuj¹ osady organiczne interglacja³u eemskiego.
Skomplikowane deformacje widoczne s¹ g³ównie w osadach piaszczysto-¿wirowych i w mu³kach znajduj¹cych siê pomiêdzy
dwoma poziomami glin, jakkolwiek same gliny s¹ tak¿e lokalnie wci¹gane w deformacje. Wyró¿niono nastêpuj¹ce typy deformacji: diapiry, pogr¹zy, systemy œciêæ komplementarnych, ró¿ne typy fa³dów, ³uski i odk³ucia, duplexy, œciêcia cylindryczne, uskoki
normalne i odwrócone.
Precyzyjne ustalenie, które deformacje w obrêbie osadów plejstoceñskich s¹ efektem glacitektoniki, które replik¹ tektoniki
pod³o¿a, a które neotektoniki jest bardzo trudne lub nawet niemo¿liwe. Te same trudnoœci napotykamy przy próbie precyzyjnego
okreœlania ich wieku.
Pod³o¿e subglacjalne mia³o charakter mozaikowy (Piotrowski i Larsen, 2004). Przedstawiono dowody na wspó³istnienie stabilnych i deformacyjnych miejsc w pod³o¿u lodowca oraz ich zmiennoœæ w czasie i przestrzeni. Niektóre miejsca podlega³y wielokrotnym fazom deformacji, w innych pierwotne struktury nie zosta³y naruszone. Podstawowym czynnikiem kontroluj¹cym deformacje jest obecnoœæ i/lub ciœnienie wody. Inne wa¿ne parametry to przede wszystkim granulometria osadu, jego sk³ad, charakter i konfiguracja pod³o¿a oraz prêdkoœæ lodu.
Wyniki analizy mezostrukturalnej pozwoli³y okreœliæ kierunek kompresji subhoryzontalnej. Zmienia³ siê on: od NNE–SSW
do N–S w sp¹gu profilu przez NW–SE w jego œrodkowej czêœci do W–E w stropie. Zmiana pola naprê¿eñ odzwierciedla 2 etapy
deformacji: kompresja (N–S) = reakcja g³ównych struktur rowu Be³chatowa na nacisk lodowca (odk³adaj¹cego glinê doln¹), kompresja NW–SE i W–E odpowiada kierunkowi ruchu lodowca odk³adaj¹cego glinê górn¹ (tzw. lob Widawki).

W dyskusji brali udzia³: A. Ber, M. Krawczyk, S. Lisicki, A. Makowska, W. Morawski, M. ¯arski i prelegentki.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 5 grudnia 2006 r.
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Katarzyna JARMO£OWICZ-SZULC: Traki — wczoraj i dziœ

Metoda trakowa — wytrawialnych œladów rozpadu promieniotwórczego, s³u¿y do okreœlania wieku minera³ów i szkliw.
Wi¹¿e siê z rozszczepieniem j¹dra izotopu uranu — rozpadem samorzutnym U 238 i indukowanym U 235. Energia wyzwolona
w tym procesie przejawia siê w wiêkszoœci jako energia kinetyczna produktów rozpadu. Ciê¿ki, na³adowany elektrycznie fragment j¹dra narusza sieæ krystaliczn¹ minera³u, w którym rozpad zachodzi, powoduj¹c tworzenie defektu, utajonego œladu rozpadu
promieniotwórczego. Pocz¹tki metody trakowej siêgaj¹ roku 1962, kiedy to Price i Walker, wytrawili chemicznie utajone dot¹d
œlady, co umo¿liwi³o obserwacje i pomiary w mikroskopie optycznym. Charakterystycznymi wartoœciami mierzonymi mikroskopowo s¹: zagêszczenie œladów naturalnych (rs), bêd¹ce funkcj¹ zawartoœci uranu w minerale i wieku próbki oraz zagêszczenie
œladów indukowanych (ri ) bêd¹ce funkcj¹ dawki neutronów termicznych, indukuj¹cych proces rozpadu. Na przestrzeni lat stosowania metody, wartoœci rs i ri okreœlano w ró¿ny sposób, obie wielkoœci, w krysztale, lub rs w krysztale, a ri w zewnêtrznym detektorze. Stosowane by³y metody: populacyjna, substrakcji i zewnêtrznego detektora (EDM).
W ka¿dej metodzie izotopowej, w tym tak¿e trakowej, istotna jest tzw. temperatura efektywnego zamkniêcia. Jest to temperatura uk³adu w czasie reprezentowanym przez jego wiek pozorny (Dodson, 1973). Ró¿ne minera³y maj¹ ró¿ne temperatury zamkniêcia. W oparciu o dane eksperymentalne mo¿na przyj¹æ nastêpuj¹ce temperatury efektywnego zamkniêcia: apatyt
100 ±25°C, tytanit 250 ±50°C (Harrison i in., 1978; Gleadow i Brooks, 1979), cyrkon 200 ±50°C (Tagami, 2005).
Z punktu widzenia przeprowadzania eksperymentu trawienia utajonych œladów, naj³atwiejszy jest apatyt, którego traki wytrawia siê
kwasem solnym w temperaturze pokojowej w zale¿noœci od stê¿enia odczynnika w czasie od 20 sekund do 4,5 min. (Burchart, 1972;
Donelick i in., 2005). Tym samym jest to minera³ powszechnie stosowany, w przeciwieñstwie do trudniejszego tytanitu i cyrkonu (Gleadow i in., 1976). O ile u¿ycie apatytu ze ska³ magmowych i metamorficznych nie budzi zastrze¿eñ, to badanie tego minera³u pochodz¹cego ze ska³ osadowych wymaga du¿ej ostro¿noœci i stawia pod znakiem zapytania niektóre oznaczenia wieku publikowane
ostatnio. Apatyt w ska³ach osadowych mo¿e pochodziæ z ró¿nych Ÿróde³ i ró¿niæ siê sk³adem chemicznym. Mo¿e te¿ byæ niedotrawiony, co prowadzi do ni¿szego wieku pozornego i zafa³szowanej d³ugoœci traków. Datowania minera³ów detrytycznych s¹ trudne technicznie i interpretacyjnie, z racji tego, ¿e badany materia³ stanowi mieszaninê ziarn o ró¿nym pochodzeniu i ró¿nej historii, na któr¹
nak³ada siê okres wspólny. O ile zasz³o pe³ne resetowanie wczeœniejszych wartoœci wieku, to nast¹pi ujednolicenie wiekowe, natomiast
jeœli nie — uzyska siê w wyniku datowañ trakowych populacjê mieszan¹, zawieraj¹c¹ kilka zró¿nicowanych sk³adników.
Metoda trakowa w Polsce zosta³a wprowadzona i rozwiniêta przez J. Burcharta. W 1972 roku ukaza³a siê praca pt. „FT age determination of accessory apatite from the Tatra Mts., Poland”. Prace trakowe prowadzone by³y przez A. Skowroñskiego (1976),
eksperymentalne przez J. Ga³¹zkê i M. Dakowskiego. W latach siedemdziesi¹tych datowano apatyt i tytanit z granitoidów Bielic
w Sudetach (Jarmo³owicz, 1978), jak te¿ apatyt, tytanit i cyrkon z regionu na pó³noc od Szklarskiej Porêby pod k¹tem wp³ywu
granitoidu na pó³nocn¹ os³onê (Jarmo³owicz-Szu1c, 1984).
Ostatnio nast¹pi³ renesans oznaczeñ trakowych w Polsce. Wi¹¿e siê to z interesuj¹c¹ prezentacj¹ posterow¹ D. Botora pt. „Apatite fission track dating in bentonites from the Outer Carpathians” (Botor i in., 2006), jak te¿ pracami prowadzonymi w PAN w Krakowie. Kontrowersyjna jest natomiast publikacja z obszaru pó³nocnej i centralnej czêœci basenu polskiego (Poprawa and Andriesen,
2006). Brak jest tu jasnych kryteriów opróbowania przy du¿ym rozrzucie regionalnym, zró¿nicowaniu otworów i g³êbokoœci opróbowania , jak te¿ niebagatelnej zmiennoœci temperatur w otworach od ok. 30 do 110°C oraz niewielkiej liczebnoœci datowanych ziarn
apatytu, wreszcie du¿ej dyspersji wieku i niskim prawdopodobieñstwie homogenicznoœci. W tym kontekœcie podkreœliæ nale¿y,
¿e ka¿da metoda ma pewne ograniczenia i podstawy, z których trzeba sobie zdawaæ sprawê przed jej stosowaniem.
Metoda trakowa, rozwiniêta na przestrzeni lat, stwarza wielkie mo¿liwoœci termochronologiczne i interpretacyjne pod warunkiem prawid³owego jej zastosowania.
Doboru próbek nale¿y dokonywaæ pod k¹tem rozwi¹zania wyraŸnie sprecyzowanego problemu i mieæ œwiadomoœæ ograniczeñ eksperymentalnych.

W dyskusji brali udzia³: N. Bakun-Czubarow, A. Maliszewska i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 29 listopada 2006 r.
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Krzysztof URBAÑSKI, Jacek KOZMA: Rekonstrukcja stref zaburzonych glacitektonicznie w rejonie £uku Mu¿akowa

W latach 2003–2005 w Oddziale Dolnoœl¹skim Pañstwowego Instytutu Geologicznego wykonywane by³y badania, których
celem by³a reinterpretacja budowy geologicznej £uku Mu¿akowa, wraz z analiz¹ warunków geoœrodowiskowych dla potrzeb projektowanego geoparku. Istotn¹ czêœci¹ prowadzonych prac by³o rozpoznanie glacitektoniki tego obszaru. Aby wykonaæ to zadanie
zastosowano szereg metod badawczych.
Do analizy geomorfologicznej badanego obszaru zastosowano model cyfrowy wykonany na podstawie dygitalizacji poziomic
z map topograficznych w skali 1:10 000. Du¿a szczegó³owoœæ wykonanego modelu cyfrowego umo¿liwi³a wyznaczenie mezostruktur glacitektonicznych, zaznaczaj¹cych siê na powierzchni terenu nawet w skali kilkudziesiêciu metrów. Stanowi to materia³ w czêœci
porównywalny z badaniami wykonanymi przez geologów niemieckich, przy u¿yciu bardzo kosztownych metod radarowych.
Aby rozpoznaæ budowê wg³êbn¹ struktury £uku Mu¿akowa przeanalizowano ponad 1000 otworów wiertniczych i wykonano
przekroje geologiczne, poprzeczne do ca³ej struktury. Dla analizy zaburzeñ glacitektonicznych w skali 3D, wykonano mapy izoliniowe wa¿niejszych powierzchni geologicznych. Najlepiej rozpoznawalnym horyzontem litostratygraficznym jest strop pok³adu g³ównego wêgla brunatnego, osi¹gaj¹cy na tym obszarze du¿¹ mi¹¿szoœæ (oko³o 10 metrów) i charakteryzuj¹cy siê du¿¹ rozci¹g³oœci¹ lateraln¹. Na podstawie badañ porównawczych z rejonami przyleg³ymi do £uku Mu¿akowa, wykazano, ¿e g³ówny eksploatowany
pok³ad wêgla brunatnego mo¿na korelowaæ z II pok³adem ³u¿yckim. Wy¿sze pok³ady wêgla charakteryzuj¹ siê znacznie mniejsz¹
mi¹¿szoœci¹ oraz mniejsz¹ rozci¹g³oœci¹ lateraln¹. Pok³ady nale¿¹ce do formacji rawickiej nie zosta³y natomiast spiêtrzone.
£uk Mu¿akowa nie jest jednolit¹ moren¹ spiêtrzon¹, ale struktur¹ z³o¿on¹. Sk³ada siê z ³uku zewnêtrznego Tuplice–£êknica
oraz ³uków wewnêtrznych: Trzebiel–Buczyny, Trzebiel–Siedlec, Tuplice–Che³mice–Jag³owice. Odzwierciedla to wieloetapowe
tworzenie ca³ej struktury, w miarê nasuwania siê l¹dolodu.
Na zapleczu £uku Mu¿akowa, miêdzy Olszyn¹ a Jerischke wystêpuje g³êboka niecka, któr¹ mo¿na uwa¿aæ za depresjê glacitektoniczn¹.
Rozci¹g³oœæ wychodni II pok³adu ³u¿yckiego, zgodna z przebiegiem linijnych form rzeŸby terenu, odzwierciedla budowê
³uskow¹ tej struktury. Potwierdzi³y to dane z otworów wiertniczych oraz materia³y górnicze. Poza strukturami ³uskowymi w strefach silnego uplastycznienia ska³ wystêpuj¹ równie¿ wtórne fa³dy i diapiry. Tworzy³y siê one w czasie tego samego procesu dynamicznego. Intensywne zaburzenia glacitektoniczne na ogó³ dochodzi³y do poziomu 0 m n.p.m., czyli objê³y oko³o 150 metrów
mi¹¿szoœci osadu. Zaburzenia o znacznie mniejszej intensywnoœci: uskoki, fa³dy szerokopromienne mog³y siêgn¹æ nawet
do pod³o¿a mezozoicznego.
£uk Mu¿akowa, który le¿y na granicy perykliny ¯ar i niecki pó³nocnosudeckiej znajduje siê w rejonie silnie zaanga¿owanym
tektonicznie. WyraŸnie zaznacza siê w morfologii stropu mezozoiku strefa uskoków Boles³awiec–Dõbern. Wyró¿niono ponadto
szereg mniejszych jednostek blokowych. Uskoki stwierdzono równie¿ w utworach miocenu. Analiza rzeŸby terenu wykaza³a istnienie tektoniki blokowej w czasie plejstocenu, nawet po powstaniu glacitektonicznej struktury £uku Mu¿akowa. Najm³odsze ruchy tektoniczne mo¿na wi¹zaæ z reaktywacj¹ stref tektonicznych w pod³o¿u podkenozoicznym, wywo³an¹ ciê¿arem l¹dolodu.
Do rozwi¹zania budowy geologicznej £uku Mu¿akowa przyjêto model zaburzeñ glacitektonicznych przedstawiony przez
Rotnickiego (1976) oraz model Abera i in. (1989), w których g³ówn¹ przyczynê zaburzeñ glacitektonicznych widzi siê w obci¹¿eniu osadów przez l¹dolód i przemieszczeniu ich w formie ³usek na przedpole. Na omawianym terenie nale¿y równie¿ za³o¿yæ,
¿e czynnikiem wspomagaj¹cym mog³o byæ mobilne pod³o¿e podkenozoiczne, w strefie przecinaj¹cych siê dyslokacji.

W dyskusji brali udzia³: J. Badura, Z. Cymerman, S. Dyjor, B. Przybylski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 30 maja 2006 r.

20

Posiedzenia Naukowe PIG

Krzysztof URBAÑSKI: Plejstocen na obszarze Równiny Charzykowskiej (Pojezierze Pomorskie), nowe dane geologiczne

W referacie przedstawiono wyniki badañ geologicznych prowadzonych w latach 2003–2005, w zwi¹zku z realizacj¹ arkusza
Przechlewo (163) Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000.
W po³udniowej czêœci obszaru Równiny Charzykowskiej stwierdzono wystêpowanie stref zaburzeñ glacitektonicznych. Osady
zdeformowane wystêpuj¹ w strukturach kopalnych. Na nich zalega pokrywa m³odszych (powsta³ych od okresu zlodowacenia odry
po holocen), niezaburzonych osadów. W otworze kartograficznym, na pó³noc od Cz³uchowa, nawiercono trzydziestometrowy pakiet
utworów oligocenu dolnego i miocenu œrodkowego. Zosta³y one datowane palinologicznie. Pod nimi znajduje siê glina zwa³owa,
która na podstawie badañ litopetrograficznych zosta³a zakwalifikowana do zlodowacenia san 1. W zwi¹zku z tym zaburzenia musz¹
byæ m³odsze. Zdaniem autora mo¿na przyj¹æ, ¿e tworzy³y siê one w czasie zlodowacenia san 2 lub ju¿ w zlodowaceniu odry.
W czasie zlodowacenia odry zachodzi³y intensywne procesy erozji. Doprowadzi³o to do usuniêcia osadów glacjalnych z tego
okresu. U jego schy³ku dochodzi³o do akumulacji mi¹¿szych serii piaszczysto-¿wirowych, które le¿¹ na utworach zaburzonych
glacitektonicznie. By³ to etap wyrównania rzeŸby terenu ukszta³towanej w efekcie g³ównych deformacji glacitektonicznych.
W okresie zlodowacenia wis³y dosz³o do utworzenia rynien subglacjalnych, które wystêpuj¹ g³ównie w œrodkowej czêœci badanego obszaru. Szczeliny zosta³y wype³nione martwym lodem, co pozwoli³o na ich przetrwanie w czasie akumulacji osadów sandrowych i zastoiskowych. W fazie poznañskiej l¹dolód wycofa³ siê w rejon Charzykowa, Kie³pinka i GwieŸdzina, gdzie zaznaczy³a siê krótka faza jego postoju. Akumulowane by³y moreny czo³owe, a na ich zapleczu ulega³y wytopieniu gliny moreny dennej. Po wycofaniu siê l¹dolodu na pó³noc, dosz³o do awansu lobu lodowcowego w obrêb rynny subglacjalnej po³o¿onej po³udnikowo, w miejscu dzisiejszego jeziora Charzykowskiego. Rynna uleg³a pod wp³ywem procesów egzaracji pog³êbieniu i rozszerzeniu, a u jej koñca utworzy³a siê morena spiêtrzona.
W czasie etapu deglacjacji powsta³o pole kemowe i moreny martwego lodu okalaj¹ce jezioro Charzykowskie. Podczas dalszego etapu wycofywania siê l¹dolodu, utworzy³y siê dwa poziomy sandrowe, a w kolejnym etapie powsta³ zbiornik zastoiskowy,
okresowo-przep³ywowy le¿¹cy miêdzy jeziorem Charzykowskim a jeziorami Krêpsko i Szczytno. W czasie fazy pomorskiej
utwory sandrowe najwy¿szego poziomu sandrowego zasypywa³y obni¿enie zastoiskowe. U schy³ku zlodowacenia pó³nocnopolskiego i na prze³omie holocenu bry³y martwego lodu uleg³y wytopieniu. Dosz³o wówczas do odpreparowania rynien subglacjalnych, powsta³ych w czasie maksymalnego zasiêgu zlodowacenia wis³y.
Na poziomie zastoiskowo-fluwioglacjalnym stwierdzono wystêpowanie pól piasków eolicznych i wydm. W zag³êbieniach
wytopiskowych wykartowano osady organogeniczne i osady deluwialne. W dolinach rzecznych, które czêœciowo wykorzysta³y
odpreparowane rynny subglacjalne, dosz³o do akumulacji osadów piaszczystych, a w ich stropie namu³ów i torfów.

W dyskusji brali udzia³: S. Cwojdziñski, J. KoŸma, B. Przybylski, A. Stachowiak i prelegent.

Posiedzenie odby³o siê w dniu 21 listopada 2006 r.
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Anna WANTUCH: Jakoœæ wód podziemnych GZWP 450 — Dolina rzeki Wis³y

G³ówny zbiornik wód podziemnych GZWP 450 — Dolina rzeki Wis³y jest zbiornikiem czwartorzêdowym o charakterze porowym, le¿¹cym na obszarze miasta Krakowa. Sk³ada siê on z dwóch czêœci wschodniej — mniejszej, le¿¹cej na wchód od rzeki
D³ubni i zachodniej — wiêkszej. Jakoœæ wód podziemnych okreœlona zosta³a dla wiêkszej zachodniej czêœci GZWP 450,
ci¹gn¹cej siê od rzeki D³ubni na wschodzie, poprzez takie dzielnice miasta Kraków jak: Nowa Huta, Czy¿yny, Pr¹dnik Czerwony
i Bia³y, Œródmieœcie, Bronowice, Azory po miejscowoœæ Mników na zachodzie. Zbiornik ten ograniczony jest od po³udnia rzek¹
Wis³¹, a na pó³nocy jurajskim piêtrem wodonoœnym, którego granica przebiega w przybli¿eniu na wysokoœci miejscowoœci: Morawica, Aleksandrowice i Balice.
G³ównymi ogniwami stratygraficznymi wystêpuj¹cymi na obszarze GZWP 450 s¹ utwory jury œrodkowej i górnej, trzeciorzêdu oraz czwartorzêdu. Pod³o¿em osadów jurajskich GZWP 450 s¹ utwory paleozoiczne. Na nich le¿¹ osady jury œrodkowej, które
reprezentowane s¹ przez i³y i mu³owce z wk³adkami piaszczystymi a wy¿ej przez mu³owce i piaskowce z faun¹ morsk¹. Nastêpnie
znajduj¹ siê osady jury górnej, które reprezentowane s¹ przez osady margliste, wapienie p³ytowe, wapienie skaliste, wapienie
³awicowe z licznymi krzemieniami. Wy¿ej wystêpuje miocen reprezentowany przez i³y, mu³owce, ³upki i i³owce. Na miocenie
le¿y czwartorzêd zbudowany z piasków, piasków ze ¿wirami oraz w niektórych miejscach lessów. Pokrywa czwartorzêdowa spoczywa w przewa¿aj¹cej czêœci na miocenie jednak w niektórych przypadkach le¿y bezpoœrednio na jurze górnej.
Chemizm wód podziemnych GZWP 450 zosta³ oceniony na podstawie 10 analiz chemicznych wykonanych w laboratorium
AGH, danych archiwalnych Banku HYDRO oraz dostêpnej literatury.
Mineralizacja zosta³a obliczona na postawie 10 analiz i waha siê w granicach od 525,9 mg/dm3 do 1097 mg/dm3. Natomiast
twardoœæ ogólna waha siê od 284,5 mg CaCO3/dm3 — woda œrednio twarda, do 615,2 mg CaCO3/dm3 — woda bardzo twarda
(Pazdro i Kozerski, 1990).
Na podstawie wykonanych analiz w 10 punktach oraz wykresu Pipera (Fig. 1) stwierdzono, ¿e na obszarze GZWP 450 dominuj¹ wody wielojonowe: Ca-HCO3-SO4-Cl-Mg, Ca-HCO3-Mg-Cl-SO4, Ca-SO4-Cl-Mg wed³ug Altowskiego-Szwieca. Domi–
nuj¹cymi kationami s¹: Ca+, Mg+, a anionami: HCO-3 , SO24 , Cl podane wg malej¹cej zawartoœci.
Na diagramie Pipera (Fig.1) przedstawiony jest rozk³ad g³ównych jonów. Kationy i aniony nie wykazuj¹ du¿ej zmiennoœci, jedynie SO24 wykazuje nieznaczny kierunek zmian.
Jakoœæ wód GZWP 450 zosta³a oszacowana na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. (Dz.
U. Nr 32, poz. 284).
Wed³ug tego Rozporz¹dzenia wody podziemne na terenie GZWP 450 nale¿¹ w przewa¿aj¹cej czêœci do III klasy jakoœci wód
podziemnych — zadowalaj¹cej. S¹ to wody gdzie wartoœci wskaŸników jakoœci wody s¹ podwy¿szone w wyniku naturalnych
procesów lub s³abego oddzia³ywania antropogenicznego oraz gdzie mniejsza czêœæ wskaŸników jakoœci wody przekracza wartoœci dopuszczalne jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi. W trzech studniach stwierdzono wody IV klasy jakoœci
wód podziemnych — niezadowalaj¹ce. Wody IV klasy jakoœci maj¹ wartoœci wskaŸników podwy¿szone w wyniku naturalnych
procesów oraz s³abego oddzia³ywania antropogenicznego. Wiêkszoœæ wskaŸników jakoœci wody przekracza wartoœci dopuszczalne jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi. W jednej studni stwierdzono wody II klasy jakoœci — dobrej, czyli wody,
w których wartoœci wskaŸników jakoœci wody nie wskazuj¹ na oddzia³ywanie antropogeniczne i gdzie wskaŸniki jakoœci wody,
z wyj¹tkiem ¿elaza i manganu, nie przekraczaj¹ wartoœci dopuszczalnych jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
Na podstawie wykonanych analiz i Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718)
stwierdzono, i¿ wody g³ównego zbiornika wód podziemnych 450 nie s¹ zdatne do picia, ze wzglêdu na podwy¿szon¹ zawartoœæ
As prawie we wszystkich studniach. Jednak zawartoœæ As podwy¿szona jest w nieznacznym stopniu. S¹ to wartoœci rzêdu +0,001
lub mniej. Nale¿a³oby zaleciæ dok³adniejsze rozpoznanie tego problemu. Jedynie w studni numer 9 znajduj¹cej siê we wschodniej
czêœci zbiornika zawartoœæ arsenu i innych wskaŸników mieœci siê w normie i woda ta zdatna jest do picia. W pozosta³ych studniach stwierdzono równie¿ podwy¿szone zawartoœci Fe i Mn, jednak w studniach 6, 7, 8 i 10 w œrodkowej i wschodniej czêœci ob-
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Fig. 1. Chemizm wód podziemnych GZWP 450 przedstawiony na wykresie Pipera

szaru badañ wartoœci te s¹ bardzo wysokie. Zwi¹zane to mo¿e byæ z niewielkimi zmianami warunków hydrogeochemicznych tzn.
z lokalnymi zmianami pH i Eh wystêpuj¹cymi w obrêbie warstwy wodonoœnej.
W studniach 6, 7, 8 i 10 widaæ, ¿e wartoœci Eh s¹ mniejsze ni¿ w pozosta³ych studniach. Sprawia to, ¿e w obrêbie GZWP 450 obserwujê siê du¿e zró¿nicowanie zawartoœci Fe i Mn. Nale¿y tu wspomnieæ, ¿e zwiêkszone zawartoœci Fe i Mn zwi¹zane mog¹ byæ
z wystêpowaniem tych wód w utworach aluwialnych, zawieraj¹cych substancje organiczn¹.
Mimo generalnie niskiej jakoœci wód z czwartorzêdowych poziomów u¿ytkowych, zawieraj¹ one w wielu obszarach istotne
zasoby wód, eksploatowane lub mo¿liwe do pozyskania. Powinny one byæ chronione i wykorzystywane miêdzy innymi jako awaryjne Ÿród³a zaopatrzenia.

W dyskusji brali udzia³: Z. Kaczorowski, P. Liszka, A. Pacholewski, B. Ptak, J. Wagner i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 9 marca 2006 r.

Jadwiga WAGNER, Micha³ ROLKA, Marcin ZEMBAL: Wytypowanie Ÿróde³ awaryjnego zaopatrzenia ludnoœci w wody podziemne w warunkach zdarzeñ ekstremalnych — miasto Sosnowiec

Miasto Sosnowiec nie ma w³asnych komunalnych ujêæ wody od po³owy lat 90-tych dwudziestego wieku. Rejonowe Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji (RPWiK) w Sosnowcu, ca³oœæ wód (oko³o 40 tys.m3/dobê), zakupuje w Górnoœl¹skim Przedsiêbiorstwie Wodoci¹gów (GPW) w Katowicach.
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Podstawowe Ÿród³o zaopatrzenia mieszkañców miasta Sosnowiec w wodê stanowi¹ ujêcia wód powierzchniowych (w tym:
SUW Maczki ok. 90%, SUW Gocza³kowice ok. 10%). W czasie od 2000 do 2005 r. nast¹pi³o zmniejszenie iloœci wód zakupionych przez RPWiK z sieci magistralnej GPW. Z uwagi na zmniejszenie zu¿ycia wody przez przemys³ (zamkniêcie zak³adów
przemys³owych, w tym kopalñ na terenie administracyjnym miasta) oraz zmniejszenie zu¿ycia wody przez odbiorców indywidualnych (obni¿enie liczby ludnoœci z 241,1 tys. (w 2000 r.) do 226,8tys. (w 2005 r.)) nast¹pi³ gwa³towny spadek (ponad 35%) zakupu wody (z ok. 55 tys.m3 w 2000 r. do ok. 35 tys.m3 w 2005 r.).
W sytuacji kryzysowej, w obliczu braku mo¿liwoœci zaopatrzenia w wodê mieszkañców miasta Sosnowiec z czynnych ujêæ
wód powierzchniowych, miasto Sosnowiec winno wykorzystaæ zaproponowane ujêcia strategiczne, zlokalizowane w odleg³ych
stronach miasta, w celu optymalnej czasowo i ekonomicznie dystrybucji wody.
W tym celu autorzy wyznaczyli dwa rejony: Rejon I — Dolina Bia³ej Przemszy i Rejon II — Dolina Brynicy (dyskusyjny) oraz
równoczeœnie zaproponowali wykorzystanie wód kopalnianych ujêtych szybem CZOK rejon „Saturn”. Takie wykorzystanie wód
zapewni optymaln¹ iloœæ wody (30 dm3/1 osobê/1 dobê) dla mieszkañców miast s¹siaduj¹cych: Sosnowca i Czeladzi. W zwi¹zku
z postêpuj¹cym procesem zubo¿enia zasobów wód podziemnych i degradacj¹ jakoœci tych wód, warto wzi¹æ pod uwagê mo¿liwoœæ wykorzystania wód kopalnianych ujêtych w wyrobiskach górniczych zamkniêtych kopalñ (obecnie rejonów odwadniania
CZOK) po uprzednim uzdatnieniu tych wód.
Referat przedstawiono w oparciu o informacje zawarte w temacie zrealizowanym przez Pañstwow¹ S³u¿bê Hydrogeologiczn¹
(zad.3c/2005r) pt. „Wytypowanie Ÿróde³ awaryjnego zaopatrzenia ludnoœci w wody podziemne w warunkach zdarzeñ ekstremalnych — miasto Sosnowiec.”

W dyskusji brali udzia³: A. Chmura, J .Jureczka, Z. Kaczorowski, A. Pacholewski, B. Ptak, L. Razowska-Jaworek i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 30 marca 2006 r.

Krzysztof LASOÑ: Ocena mo¿liwoœci wystêpowania polimetalicznego z³o¿a typu porfirowego w okolicach Mys³owa
na podstawie badañ geochemicznych

Celem przeprowadzonych badañ geochemicznych by³a ocena mo¿liwoœci wyst¹pienia z³o¿a porfirowego w okolicach
Mys³owa, poprzez porównanie stwierdzonych w tym obszarze anomalii geochemicznych do strefowoœci porfirowego z³o¿a
Myszków, le¿¹cego oko³o 5,5 km na po³udniowy wschód od badanego rejonu.
Wzd³u¿ strefy tektonicznej Kraków–Lubliniec tworz¹cej kontakt pomiêdzy blokami ma³opolskim i górnoœl¹skim stwierdzono wystêpowanie ska³ magmowych, z którymi wi¹¿e siê wystêpowanie licznych przejawów mineralizacji polimetalicznej. Jedynym rejonem wystêpowania ska³ magmowych, który zosta³ ca³kowicie rozwiercony i poddany systematycznym badaniom jest obszar mineralizacji Mo-W-Cu okolic Myszkowa. Na podstawie rozmieszczenia pierwiastków w z³o¿u i jego otoczeniu oraz ich
wzajemnych korelacji opracowano geochemiczn¹ strefowoœæ mineralizacji Myszków (Lasoñ, 2003), która mo¿e s³u¿yæ do porównañ przy poszukiwaniu tego typu mineralizacji w innych zakrytych obszarach i do której próbowano porównaæ badan¹ mineralizacjê okolic Mys³owa.
Paleozoik rejonu Mys³owa reprezentowany jest przez wêglanowe utwory dewonu œrodkowego i górnego oraz klastyczne i wêglanowe utwory ordowiku. Obecnoœæ wêglanów znacznie ró¿ni œrodowisko mineralizacji tego rejonu od rejonu Myszkowa, gdzie
w paleozoiku wêglany nie wystêpowa³y. W okolicach Mys³owa obserwuje siê ponadto wystêpowanie przeobra¿eñ kontaktowo-metasomatycznych w postaci skarnów i metasomatytów. W rejonie tym nie nawiercono intruzji ska³ g³êbinowych, utwory ordowiku rozciête s¹ dajkami diabazów oraz porfirów ryolitowych i dacytowych.
Badaniom geochemicznym poddano 53 próbki ska³ z 5 otworów: 24 WB, 31 WB, 37 WB, 40 WB oraz 20 KW.
W paleozoicznych ska³ach okolic Mys³owa stwierdzono wystêpowanie stref o anomalnych zawartoœciach: Cu, Mo, Bi, Zn
i Mn oraz pojedynczych anomalnych zawartoœciach: W, Te, Pb, As, Fe, Sb, Ba, Sr, F i S. W próbce brekcji intruzyjnej z otworu
20 KW stwierdzono anomaln¹ zawartoœæ Au — 36 ppb.
Poniewa¿ w przebadanych ska³ach wystêpuje mineralizacja skarnowa, nie mo¿na jej bezpoœrednio porównaæ do strefowoœci
geochemicznej opracowanej dla Mo-W-Cu porfirowej mineralizacji okolic Myszkowa. Poprzez analogie do innych skarnów krakowsko-lublinieckiej strefy tektonicznej (rejon Zawiercia, Pilicy), termiczno-metasomatyczne przeobra¿enia paleozoicznych ska³
okolic Mys³owa wi¹zane s¹ z prawdopodobnym wyst¹pieniem w pod³o¿u intruzji, pochodnych magmy granodiorytowej, która mo¿e
byæ równie¿ Ÿród³em mineralizacji typu z³ó¿ porfirowych. Tezê t¹ potwierdza zestaw pierwiastków, które wystêpuj¹ w paleozoicznych ska³ach rejonu Mys³owa w iloœciach anomalnych, który jest analogiczny do wystêpuj¹cego w ska³ach rejonu Myszkowa.
Ze z³o¿ami typu porfirowego genetycznie zwi¹zane s¹ czêsto towarzysz¹ce im z³o¿a skarnowe, powstaj¹ce w trakcie intruzji
sztoków granitoidowych w osadowe ska³y zawieraj¹ce wêglany. Cox i Singer (1986) wydzielaj¹ odrêbn¹ grupê z³ó¿ skarnowych
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stowarzyszonych ze z³o¿ami porfirowymi Cu, do których zaliczaj¹ miêdzy innymi z³o¿a: Ely w Newadzie, Silver Bell w Arizonie,
Santa Rita w Nowym Meksyku i Recsk na Wêgrzech.
Zestaw pierwiastków stwierdzony w anomalnych zawartoœciach w paleozoiku okolic Mys³owa charakterystyczny jest dla zewnêtrznej strefy mineralizacji skarnowej, a obecnoœæ w sp¹gu badanych otworów 24WB i 31 WB, pod skarnami, charakterystycznych dla porfirowego z³o¿a Myszków ¿y³ kwarcowo-skaleniowo-chlorytowych z chalkopirytem i pirytem oraz œladami molibdenitu potwierdza mo¿liwoœæ wyst¹pienia w pod³o¿u intruzji kwaœnych ska³ magmowych.
Najbardziej perspektywicznym obszarem dla nawiercenia intruzji i ewentualnej, zwi¹zanej z ni¹ mineralizacji porfirowej jest
obszar pomiêdzy otworami 37 WB, 31 WB i 24 WB. Poniewa¿ mineralizacja skarnowa stwierdzona w paleozoiku okolic
Mys³owa nie wykazuje strefowoœci pierwiastków wskaŸnikowych porównywalnej do strefowoœci porfirowego z³o¿a Myszków,
nie mo¿na okreœliæ prawdopodobnej g³êbokoœci wyst¹pienia intruzji. Pierwiastki: W, Mo, Cu, Ag, K, F, Sb, Hg, Au, Pb, Ba, As,
Zn, Bi i Te mog¹ byæ wykorzystane jako pierwiastki wskaŸnikowe przy poszukiwaniu zakrytych z³ó¿ zarówno typu porfirowego,
jak i stowarzyszonych z nimi z³ó¿ skarnowych w innych obszarach wystêpowania kwaœnych ska³ magmowych wzd³u¿ krakowsko-lublinieckiej strefy tektonicznej.

W dyskusji brali udzia³: Z. Bu³a, Z. Kaczorowski, J. Markiewicz, M. Markowiak, M. Truszel, J. Wagner i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 5 paŸdziernika 2006 r.

Zbigniew KACZOROWSKI, Grzegorz MALINA, Andrzej PACHOLEWSKI, Martyna GUZIK, Piotr LISZKA, Marcin
ZEMBAL: Warunki hydrogeologiczne i zagro¿enie azotanami ujêæ Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Okrêgu Czêstochowskiego na po³udnie od Warty

Cel, zakres i metodyka badañ. Celem prezentowanych badañ by³o opracowanie numerycznych modeli hydrodynamiki i migracji zanieczyszczeñ dla po³udniowej czêœci G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 326 (S) w celu okreœlenie stê¿eñ zanieczyszczeñ (jonu NO-3 ) w wodach podziemnych, w rejonie ujêæ Mirów, Mirów-Srocko i Olsztyn eksploatowanych przez
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji (PWiK) Okrêgu Czêstochowskiego. Badaniami modelowymi objêto obszar, którego
granicê zachodni¹, pó³nocn¹, pó³nocno-wschodni¹ stanowi rzeka Warta, wschodni¹ — rzeka Pilica, a po³udniow¹ — rzeki Bia³ka
i Krztynia. Geograficznie obszar badañ po³o¿ony jest na Wy¿ynie Czêstochowskiej i Obni¿eniu Górnej Warty, a administracyjnie
na terenie województwa œl¹skiego (powiat czêstochowski i zawierciañski). GZWP 326 jest czêœci¹ monokliny œl¹sko-krakowskiej, w budowie, której wyró¿niane jest dolne, paleozoiczne piêtro strukturalne oraz piêtro górne tworz¹ce monoklinaln¹ pokrywê utworów mezozoicznych. Wychodnie jurajskich ska³ wêglanowych ods³aniaj¹ siê na powierzchni pasem o szerokoœci kilkunastu kilometrów, a ich mi¹¿szoœæ roœnie od 0 na granicy wychodni, do kilkudziesiêciu metrów w rejonie kuesty oraz do kilkuset metrów na wschodzie, przy granicy wychodni utworów kredowych i dalej na wschód. Obszar badañ le¿y w zlewni Warty, natomiast
wschodnia czêœæ modelu (obszar graniczny) nale¿y do zlewni Pilicy.
Obliczenia numeryczne wykonano w oparciu o pakiet oprogramowania Visual Modflow 3.1. Dynamikê przep³ywu modelowano przy pomocy programu MODFLOW, a migracjê i transport zanieczyszczeñ programem MT3D.
Symulacjê hydrochemiczn¹ sprowadzono do analizy przebiegu zmian stê¿enia jonu azotanowego NO-3 . W celu poprawnego
zadania ³adunku zanieczyszczeñ w warstwie wodonoœnej i wprowadzanego do warstwy wodonoœnej wraz z infiltruj¹cymi wodami opadowymi wybrano do kalibracji modelu okres 1995–2005. Zweryfikowane modele stanowi³y podstawê opracowanych prognoz eksploatacji wód podziemnych przez PWiK Okrêgu Czêstochowskiego.
Wyniki badañ modelowych. Wykonano cztery warianty rozwi¹zañ prognostycznych chemizmu wód podziemnych dla okresu 2005–2015. W celu porównania rozwi¹zañ prognostycznych zachowano jednakowe ³adunki zanieczyszczeñ zadawane do warstwy wodonoœnej. Za³o¿ono, ¿e w trzech wariantach ujêcia dostarczaæ bêd¹ tak¹ sam¹ iloœæ wody wynosz¹c¹ 31107,23 m3/dobê.
W wariancie I pracuj¹ te same studnie w ujêciach Mirów, Mirów-Srocko i Olsztyn, co w rozwi¹zaniu kalibracyjnym. W wariantach II i III ujêcie Mirów zostaje wy³¹czone, a pracê pozosta³ych ujêæ wspomagaj¹ studnie S-60, S-61, S-62 z rejonu Olsztyna–Przymi³owic. Wariant IV jest oparty na wariancie I z dodatkowo w³¹czonym ujêciem Julianka z poborem 30 000 m3/dobê.
We wszystkich wariantach studnia S-6 ujêcia Mirów (pe³ni¹ca rolê ujêcia buforowego pomiêdzy ujêciem a Hut¹ Czêstochowa)
pracuje jak dotychczas z wydatkiem 720 m3/dobê.
Wariant I. W porównaniu do rozwi¹zania kalibracyjnego kierunki przep³ywu nie uleg³y zmianie. Dla roku 2015, w modelowanym obszarze, stê¿enia zwi¹zków azotu mieœci³y siê w przedziale 7–260 mg/dm3. Wartoœci minimalne wystêpowa³y w rejonie
Walcowni natomiast wartoœci maksymalne w rejonie Koksowni Huty Czêstochowa. W odniesieniu do roku 2004, stê¿enia
zwi¹zków azotu w studniach ujêæ PWiK by³y zmienne w zale¿noœci od ujêcia. W ujêciu Mirów uleg³y generalnie obni¿eniu od 1,2
do 16,98 mg/dm3. Nieznaczny wzrost stê¿enia o 0,61 mg/dm3 nast¹pi³ w jednej studni. W ujêciu Mirów-Srocko stê¿enia wzros³y
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o 0,68 do 1,73 mg/dm3. W przypadku ujêcia Olsztyn stê¿enia uleg³y generalnie obni¿eniu o 0,11 do 1,63 mg/dm3, przy czym
wzrost stê¿enia od 0,13 do 2,06 mg/dm3 wyst¹pi³ w dwóch studniach.
Wariant II. Wy³¹czenie z eksploatacji studni ujêcia Mirów spowodowa³o zmiany kierunków dop³ywu wód podziemnych
do ujêcia Mirów-Srocko. Czêœæ studni jest zlokalizowana na obrze¿u ujêcia Olsztyn w zwi¹zku, z czym ich w³¹czenie z nieznacznym wydatkiem nie spowodowa³o zmian w kierunkach dop³ywu wód podziemnych do dotychczas eksploatowanych studni tego
ujêcia. Dla roku 2015, w modelowanym obszarze, stê¿enia zwi¹zków azotu mieœci³y siê w przedziale 7–260 mg/dm3. Wartoœci
minimalne wystêpowa³y w rejonie Walcowni natomiast wartoœci maksymalne w rejonie Koksowni. W stosunku do roku 2004,
stê¿enia azotanów w studniach ujêcia Mirów uleg³y generalnie obni¿eniu od 0,29 do 16,51 mg/dm3. Wzrost stê¿enia
o 3,82 mg/dm3 nast¹pi³ w jednej studni. W ujêciu Mirów-Srocko stê¿enia wzros³y od 0,58 do 8,37 mg/dm3. Natomiast w siedmiu
studniach ujêcia Olsztyn stê¿enia wzros³y (od 0,20 do 6,02 mg/dm3), a w piêciu spad³y (od 0,30 do 0,91 mg/dm3).
Wariant III. Wy³¹czenie z eksploatacji studni ujêcia Mirów równie¿ spowodowa³o zmiany kierunków dop³ywu wód podziemnych do ujêcia Mirów-Srocko. Natomiast w³¹czenie do eksploatacji ze znacznym wydatkiem trzech studni zlokalizowanych
na obrze¿u ujêcia Olsztyn spowodowa³o zmiany kierunków dop³ywu wód do dotychczas eksploatowanych studni w tym ujêciu.
Dla roku 2015, w modelowanym obszarze, stê¿enia zwi¹zków azotu mieœci³y siê w przedziale od 7 do 260 mg/dm3. Wartoœci minimalne wystêpowa³y w rejonie Walcowni natomiast maksymalne w rejonie Koksowni. W odniesieniu do roku 2004, stê¿enia
azotanów w studniach ujêcia Mirów uleg³y generalnie obni¿eniu od 4,99 do 17,00 mg/dm3. Podwy¿szenie stê¿enia wyst¹pi³o
w dwóch studniach o 0,01 i 5,95 mg/dm3. W ujêciu Mirów-Srocko stê¿enia wzros³y od 0,65 do 7,53 mg/dm3, a w ujêciu Olsztyn
od 0,08 do 6,41 mg/dm3. Spadek stê¿enia wyst¹pi³ w dwóch studniach o 0,94 i 0,74 mg/dm3.
Wariant IV. Ze wzglêdu na niewystarczaj¹ce rozpoznanie w³asnoœci fizyko-chemicznych wód podziemnych prognozê migracji zanieczyszczeñ w rejonie ujêcia Julianka przeprowadzono bez kalibracji modelu migracji zanieczyszczeñ. Stan rozk³adu stê¿eñ
zwi¹zków azotu w rejonie ujêcia przyjêto w oparciu o analizy z otworów, w których w roku 2004 stê¿enia mieœci³y siê w przedziale 4,43–11,85 mg/dm3) oraz dane z ujêcia Olsztyn. Ze wzglêdu na infiltruj¹cy charakter rzeki Wiercicy w tym rejonie, zadano stê¿enie wód rzeki w wysokoœci 4,6 mg/dm3 (tj. wartoœæ zmierzona na moœcie w Sygontkach). W³¹czenie ujêcia Julianka spowoduje
zmiany kierunków przep³ywu wód w rejonie ujêcia, przy czym w rejonie Julianki-Zalesic mo¿e dojœæ nawet do ich odwrócenia.
Dla roku 2015, w modelowanym obszarze, stê¿enia azotanów mieœci³y siê w przedziale od 5 do 24 mg/dm3. Wartoœci minimalne
wystêpowa³y w rejonie Sygontek natomiast wartoœci maksymalne w rejonie Biskupic. W odniesieniu do roku 2004, stê¿enia azotanów w studniach ujêæ PWiK uleg³y generalnie podwy¿szeniu od 0,64 do 4,59 mg/dm3.
Ogólnie, we wszystkich wariantach stê¿enia azotanów w studniach ujêæ PWiK nie przekraczaj¹ wartoœci dopuszczalnych dla
wód przeznaczonych do spo¿ycia (Dz.U.2002.203.1718).
Wnioski. Eksploatacja ujêæ PWiK z wydatkiem przewidzianym zapotrzebowaniem na wodê do roku 2015 spowoduje wzajemne oddzia³ywanie ujêæ Mirów, Mirów-Srocko i Olsztyn. W³¹czenie do eksploatacji ujêcia Julianka spowoduje dalsze
pog³êbienie leja ujêæ eksploatowanych obecnie i wytworzenie nowego leja w rejonie Julianki o depresji do 14 m.
Najmniejszy ³adunek zanieczyszczeñ (32,86 kg/dobê) wynoszony ze studni ujêcia Mirów wystêpuje w wariancie II, w którym
eksploatowana jest tylko studnia S-21 tego ujêcia. Œrednie stê¿enie azotanów w ujmowanej wodzie wynosi 20,1 mg/dm3 i stanowi
93% wartoœci z roku 2004. Najwy¿sze œrednie stê¿enie azotanów w ujmowanej wodzie wystêpuje w wariancie I i wynosi
20,89 mg/dm3, co stanowi 96% wartoœci z roku 2004.
W wariancie III najmniejszy ³adunek zanieczyszczeñ wynoszony ze studni ujêcia Mirów-Srocko wynosi 284,1 kg/dobê. Œrednie
stê¿enie azotanów w ujmowanej wodzie wynosi 18,66 mg/dm3, co stanowi 111% wartoœci z roku 2004. Najni¿sze œrednie stê¿enia
azotanów w ujmowanej wodzie wynosz¹: 18,55 i 18,56 mg/dm3, tj. 110% wartoœci z roku 2004 i wystêpuj¹ w wariantach I i II.
Najmniejszy ³adunek zanieczyszczeñ (234,4 kg/dobê) wynoszony ze studni ujêcia Olsztyn wystêpuje w wariancie I. Œrednie
stê¿enie azotanów w ujmowanej wodzie wynosi 19,79 mg/dm3, co stanowi 100% wartoœci z roku 2004. Najwy¿sze œrednie stê¿enie azotanów w ujmowanej wodzie wynosi 20,43 mg/dm3, czyli 103% wartoœci z roku 2004 i wystêpuj¹ w wariancie III.
Najbardziej korzystnym wariantem eksploatacji ujêæ, zapewniaj¹cym wodê o najni¿szym œrednim stê¿eniu zanieczyszczeñ
(zwi¹zki azotu) w perspektywie czasu do 2015 roku jest dla ujêcia Olsztyn wariant I, dla ujêcia Mirów-Srocko wariant I lub II,
a dla ujêcia Mirów wariant II. Ze wzglêdu na wzajemne oddzia³ywanie na siebie ujêæ, a w szczególnoœci przenoszenie eksploatacji
pomiêdzy ujêciami, do realizacji nale¿y wybraæ jeden, optymalny wariant dla wszystkich ujêæ. W tej sytuacji bêdzie to wariant II.
Przed podjêciem decyzji o rezygnacji z wariantów II i III dla ujêcia Olsztyn nale¿y sprawdziæ stê¿enia azotanów w studniach S-60,
S-61 i S-62 (ostatnie badania przeprowadzono w roku 1997).
Prezentowane badania zosta³y wykonane w ramach projektu celowego finansowanego przez MNiI oraz PWiK Okrêgu Czêstochowskiego (nr projektu 03570/C.T12-6/2004).

W dyskusji brali udzia³: M. Guzik, Z. Kaczorowski, A. Pacholewski, B. Ptak, J. Wagner i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 12 paŸdziernika 2006 r.
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Posiedzenia Naukowe PIG

Rafa³ SIKORA: Zdjêcie geologiczne okolic Pilchowic w skali 1:10 000 — charakterystyka wydzieleñ litologicznych
i pod³o¿e do badañ strukturalnych œródsudeckiej strefy uskokowej

W drugiej po³owie XX w. opublikowano szereg prac dotycz¹cych pogl¹dów na temat charakteru kontaktu miêdzy najwiêkszymi jednostkami Sudetów Zachodnich — metamorficznym kompleksem kaczawskim, a masywem karkonosko-izerskim. W latach 2002–2003 przeprowadzone zosta³y nowe badania, które mia³y na celu zweryfikowanie zawartych w literaturze pogl¹dów.
Badania te objê³y obszar po³o¿ony w dolinie rzeki Bóbr, na po³udnie od wsi Pilchowice. W pierwszym etapie przeprowadzone zosta³y prace kartograficzne, na podstawie których powsta³y mapy: geologiczna i geologiczno-strukturalna w skali 1:10 000. Dokonano tak¿e inwentaryzacji istniej¹cych ods³oniêæ. Podczas prac kameralnych stworzony zosta³ trójwymiarowy model terenu. Pobrane w ods³oniêciach próby pos³u¿y³y do badañ petrograficzno-strukturalnych.
Granica pomiêdzy znajduj¹cym siê w pó³nocnej czêœci kartowanego obszaru metamorficznym kompleksem kaczawskim,
a masywem karkonosko-izerskim przebiega w kierunku NW–SE. Orientacja dominuj¹cej foliacji metamorficznej w s¹siedztwie
obu kompleksów skalnych jest zgodna i rozci¹ga siê wzd³u¿ kontaktu we wspomnianym kierunku. W kaczawskiej czêœci obszaru
badañ wystêpuj¹ ³upki muskowitowo-chlorytowo-kwarcowe, w których wystêpuj¹ wapienie krystaliczne w formie soczew.
W strefie kontaktu z wapieniami krystalicznymi w sk³adzie mineralnym ³upków pojawia siê kalcyt, który tworzy cienkie warstewki. Wzajemne przewarstwienia lamin wêglanowych i ³yszczykowych na granicy ³upków muskowitowo-chlorytowo-kwarcowych
i wapieni krystalicznych sugeruj¹ istnienie ci¹g³oœci sedymentacyjnej miêdzy protolitem ³upków, a wapieniami krystalicznymi
metamorfiku kaczawskiego.
W ska³ach metamorfiku izerskiego, po³o¿onego w po³udniowej czêœci obszaru badañ, stwierdzono istnienie stopniowego przejœcia od granitów izerskich (poprzez granitognejsy, gnejsy grubooczkowe i warstewkowe) do gnejsów warstewkowych drobnooczkowych i warstewkowych. Z obrazu kartograficznego wynika, ¿e granity i granitognejsy izerskie wystêpuj¹ w obrêbie gnejsów w formie soczew, rozci¹gaj¹cych siê w kierunku NW–SE. Powy¿sze odmiany skalne maj¹ podobny sk³ad petrograficzny i ró¿ni¹ siê jedynie stopniem deformacji, który wzrasta w kierunku gnejsów warstewkowych. Ska³y izerskie w ró¿nym stopniu uleg³y kataklazie, która zaznaczy³a siê silnym rozdrobnieniem ziaren kwarcu, serycytyzacj¹ skaleni oraz biotytyzacj¹ i spêkaniem ziaren granatów.
W po³udniowo-zachodniej czêœci obszaru badañ stwierdzono wystêpowanie dwóch wk³adek ska³ amfibolowo-skaleniowo-chlorytowych o mi¹¿szoœci 0,5–5 m. W gnejsach zaobserwowano te¿ ¿y³owe wyst¹pienia diabazów.
W strefie kontaktu opisanych jednostek widoczna jest naprzemianleg³oœæ zaliczanych do nich ska³ wzd³u¿ trzech dyslokacji
zbiegaj¹cych siê pod ma³ym k¹tem, w kierunku NW–SE. Taki obraz intersekcyjny spowodowany jest prawdopodobnie powstaniem przesuwczego dupleksu na granicy metamorficznego kompleksu kaczawskiego i masywu karkonosko-izerskiego. W strefie
tej znajduje siê tak¿e intruzja trzeciorzêdowych bazaltów w formie komina wulkanicznego. W gnejsach izerskich oraz w ³upkach
metamorfiku kaczawskiego, szczególnie w pobli¿u ich kontaktu, zachowa³y siê liczne tekstury deformacyjne. Zaobserwowano tu
szereg kinematycznych wskaŸników zwrotu œcinania charakterystycznych dla deformacji w warunkach podatnych, kilka generacji fa³dów, relikty starszych foliacji oraz fa³dki za³omowe typowe dla re¿imu deformacji kruchej i pó³kruchej. Elementy te
pos³u¿y³y do analizy mikro i mezostrukturalnej. Badania strukturalne, w celu okreœlenia charakteru granicy miêdzy omówionymi
jednostkami geologiczno-strukturalnymi przewidziane by³y jako drugi etap prac.

W dyskusji brali udzia³: M. Truszel, J. Wagner, A. Zdanowski i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 16 listopada 2006 r.

Rafa³ SIKORA: Charakter deformacji i ewolucja strukturalna œródsudeckiej strefy uskokowej w okolicach Pilchowic

Interpretacja obrazu kartograficznego, zestawienie pobranych w ods³oniêciach pomiarów struktur planarnych i linijnych, zbadanie zachowanych w ska³ach przyuskokowych fa³dów oraz analiza mezo i mikrostruktur, bêd¹cych wskaŸnikami zwrotu œcinania, dostarczy³y szczegó³owych danych do okreœlenia charakteru kontaktu metamorficznego kompleksu kaczawskiego i masywu
karkonosko-izerskiego w okolicach Pilchowic.
Najstarszym procesem tektonicznym, który zaznaczy³ siê w czêœci izerskiej badanego obszaru, by³a intruzja granitów izerskich
(ok. 500 Ma, Oliver i in., 1993). Nastêpnie dosz³o do transportu tektonicznego ku NW (etap D1) i powstania podatnych deformacji
œcinaj¹cych typu nasuwczego (m. in., Aleksandrowski i in., 1997). W efekcie w granitach wykszta³ci³y siê strefy œcinania, które
najsilniej zaznaczy³y siê w gnejsach warstewkowych i warstewkowych drobnooczkowych. Potwierdzaj¹ to obecne w nich asymetryczne cienie ciœnienia typu ó wskazuj¹ce na niekoaksjalny charakter odkszta³cenia i na sinistralny zwrot ruchu „strop-ku-NW”.
Podczas tej deformacji w ska³ach izerskich wykszta³ci³a siê penetratywna foliacja S1 i lineacja z rozci¹gania L1. PóŸniejsza deformacja D2 spowodowa³a powstanie asymetrycznych cieni ciœnienia typu ó i struktur typu pó³ki z ksi¹¿kami” w rozcz³onkowa-
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nych kryszta³ach skaleni, wskazuj¹cych na przemieszczenia w kierunku SE. Prawdopodobnie u schy³ku tej deformacji dosz³o do
wykszta³cenia fa³dów ci¹gnionych F2, których skrzyd³a s¹ równoleg³e do kontaktu z ³upkami kaczawskimi (w kierunku
WNW–ESE). Asymetria tych fa³dków wskazuje zwrot przemieszczeñ w kierunku ESE. Z kolejnym etapem deformacji D3
zwi¹zane by³o powstanie fa³dków F3 o wergencji S. Ostatnia deformacja D4, która mia³a miejsce w izerskiej czêœci badanego obszaru, zaznaczy³a siê powstaniem fa³dków za³omowych F4 oraz ich zespo³ów sprzê¿onych. Ich geometria wyznacza NW kierunek
przemieszczeñ. Deformacja ta zachodzi³a w warunkach kruchych lub pó³kruchych. W fazie tej dosz³o do kataklazy gnejsów i granitognejsów.
W jednostce Pilchowic podczas najstarszej zarejestrowanej deformacji D1 dosz³o do sfa³dowania serii mu³owcowo-wapiennej i wykszta³cenia foliacji S1. Foliacja ta prawdopodobnie utworzy³a siê równolegle do powierzchni osiowych niezachowanych
fa³dów F1. Relikty foliacji S1 zachowa³y siê w mikrolitonach, w strefach kliwa¿u krenulacyjnego. Z nastêpnym etapem deformacji
D2 zwi¹zane jest wykszta³cenie w ³upkach, wapieniach i zieleñcach penetratywnej foliacji S2 oraz penetratywnej lineacji z rozci¹gania L2. W efekcie dosz³o do znacznego zatarcia foliacji S1. W etapie D3 powsta³a w¹ska, podatna strefa œcinania zawieraj¹ca
ryby foliacyjne i ekstensyjne pasemka œcinania. Wymienione wskaŸniki kinematyczne wskazuj¹ na przesuwcze, prawoskrêtne
przemieszczenia wzd³u¿ kierunku NW–SE do W–E. W fazie tej, prawdopodobnie powsta³y tak¿e wielkoskalowe fa³dy F3 zinterpretowane w oparciu o wykonane diagramy konturowe foliacji. Kolejna deformacja D4 doprowadzi³a do powstania asymetrycznych, w¹skopromiennych fa³dów szewronowych F4 o wergencji SW. Na ich powierzchniach osiowych rozwin¹³ siê kliwa¿ krenulacyjny S4, a w przegubach fa³dków F4 wykrystalizowa³ chloryt. Jego obecnoœæ wskazuje na fa³dowanie foliacji S2 w warunkach
metamorfizmu facji zieleñcowej, które panowa³y podczas etapu D4. Podczas ostatniej deformacji D5 foliacja S2 zosta³a zafa³dowana w kruche fa³dy za³omowe F5 o wergencji W, a na granicy z gnejsami nast¹pi³a kataklaza ³upków.
Nastêpstwo zjawisk tektonicznych w przyleg³ych do siebie czêœciach metamorfików izerskiego i kaczawskiego dowodzi, ¿e
w okolicy Pilchowic zachodzi kontakt pomiêdzy jednostkami o czêœciowo odmiennym wykszta³ceniu struktur deformacyjnych.
Jest to kontakt tektoniczny o dwufazowej sk³adowej przesuwczej. Deformacje, D1 w metamorfiku izerskim oraz etapy D1 i D2
w jednostce Pilchowic, zachodzi³y od siebie niezale¿nie i nie mia³y zwi¹zku z aktywnoœci¹ dyslokacji œródsudeckiej. Do przemieszczeñ na podatnej, prawoskrêtnej strefie œcinania o kierunku NW–SE do W–E, zwi¹zanej z powstaniem i aktywnoœci¹ uskoku dochodzi³o natomiast podczas deformacji D2 w metamorfiku izerskim i D3 w metamorfiku kaczawskim. Z dzia³alnoœci¹ dyslokacji zwi¹zane s¹ te¿ deformacje D4 w metamorfiku izerskim i D5 w metamorfiku kaczawskim, które wskazuj¹ na zachodz¹ce w
warunkach kruchych lub pó³kruchych przemieszczenia lewoskrêtne. Ruchom tym przypisaæ nale¿y tak¿e powstanie przesuwczego dupleksu na omawianej granicy, co zaznacza siê na wspó³czesnym obrazie intersekcyjnym. W okolicy Pilchowic nie ma ¿adnych przes³anek geologicznych, które pozwala³yby stwierdziæ póŸniejsz¹ tektoniczn¹ aktywnoœæ dyslokacji œródsudeckiej. Zbadane zespo³y spêkañ oraz naniesione na mapê kruche uskoki o kierunku SW–NE, przemieszczaj¹ce poprzecznie fragmenty uskoku œródsudeckiego powsta³y w wyniku póŸniejszych etapów historii geologicznej Sudetów Zachodnich.
Tabela 1
Korelacja etapów deformacji w jednostkach geologiczno-strukturalnych s¹siaduj¹cych na dyslokacji œródsudeckiej w okolicach Pilchowic

etap

metamorfik izerski

D4

— kataklaza gnejsów i granitów
— powstanie fa³dków za³omowych F4

D3

— warunki metamorfizmu facji zieleñcowej
— fa³dowanie foliacji S1; fa³dy F3 o wergencji ku S

D2

D1

— warunki metamorfizmu facji zieleñcowej do
epidotowo-amfibolitowej (?)
— utworzenie siê podatnej strefy œcinania o kinematyce
dekstralnej o przebiegu NW–SE na granicy jednostki
Pilchowic i metamorfiku izerskiego
— asymetryczne cienie ciœnienia przy porfiroblastach
skaleni, typu s; struktury typu „pó³ki z ksi¹¿kami”
— fa³dki ci¹gnione F2
— warunki metamorfizmu facji
epidotowo-amfibolitowej
— wykszta³cenie podatnych stref œcinania o
kinematyce sinistralnejw kierunku NW–SE
— asymetryczne cienie ciœnienia przy porfiroblastach
skaleni, typu s
— zgnejsowanie granitów izerskich
— powstanie penetratywnej foliacji S1
— powstanie penetratywnej lineacji z rozci¹gania L1

jednostka Pilchowic
— sztywna deformacja fa³dowa foliacji S2; fa³dy za³omowe F5 o
wergencji na W
— kataklaza ³upków na granicy z gnejsami
— warunki metamorfizmu facji zieleñcowej
— fa³dowanie F4 foliacji S2; asymetryczne fa³dy szewronowe F4 o
wergencji SW
— utworzenie siê kliwa¿u krenulacyjnego S4 w powierzchniach
osiowych fa³dów F4

etap
D5

D4

— warunki metamorfizmu facji zieleñcowej do
epidotowo-amfibolitowej (?)
— utworzenie siê podatnej strefy œcinania o kinematyce dekstralnej o
przebiegu NW–SE na granicy jednostki Pilchowic i metamorfiku
izerskiego
— ryby foliacyjne, pasemka œcinania (ang. shear bands)
— powstanie wielkoskalowych fa³dów F3

D3

— warunki metamorfizmu facji zieleñcowej
— transpozycja foliacji S 1 przez wtórne fa³dowanie F2 serii
metaosadowej
— powstanie penetratywnej foliacji S2 i lineacji z rozci¹gania L2

D2

— hipotetyczne fa³dowanie F1 i metamorfizm w facji ³upków
niebieskich serii osadowej
— utworzenie siê penetratywnej foliacji S1

D1
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Posiedzenia Naukowe PIG

Przybli¿ony wy¿ej model ewolucji strukturalnej œródsudeckiej strefy uskokowej w okolicach Pilchowic koresponduje
z pogl¹dami zaprezentowanymi przez P. Aleksandrowskiego i wspó³pracowników na przestrzeni lat 90. XX wieku.
W tabeli 1 przedstawiono korelacjê kolejnych etapów deformacji dla obu s¹siaduj¹cych na omówionej dyslokacji jednostek. Tabelê uzupe³niono o znane z literatury dane na temat metamorfizmu dla metamorfiku izerskiego (¯aba, 1984; Oberc-Dziedzic, 1988;
Mazur i Kryza, 1996; Ilnicki, 2001) oraz dla metamorfiku kaczawskiego (Kryza i in., 1990; Kryza w: Aleksandrowski i in., 1997).

W dyskusji brali udzia³: Z. Bu³a, B. Ptak i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 23 listopada 2006 r.
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Barbara RADWANEK-B¥K, Bogus³aw B¥K, Izabela LASKOWICZ: Mapa potencja³ów i zagro¿eñ œrodowiska naturalnego na obszarach przygranicznych Polski i S³owacji jako narzedzie regionalnych analiz geoœrodowiskowych

W ramach dzia³alnoœci statutowej w Oddziale Karpackim PIG opracowano mapê potencja³ów i zagro¿eñ œrodowiska naturalnego na obszarach przygranicznych Polski i S³owacji. Mapa powsta³a w wyniku wspó³pracy geologów polskich i s³owackich, reprezentuj¹cych s³u¿by geologiczne obu krajów — pracowników Oddzia³u Karpackiego Pañstwowego Instytutu Geologicznego
oraz Instytutu Geologicznego im. Dyoniza Stuhra w Bratys³awie i jego Oddzia³u Regionalnego w Spiskiej Nowej Wsi.
W referacie przedstawiono metodykê wykonania mapy, jej zakres tematyczny, problemy techniczne zwi¹zane z korelacj¹
podk³adów topograficznych i ujednoliceniem danych œrodowiskowych (formy ochrony przyrody, standardy œrodowiskowe itp.).
Prezentuj¹c wybrane przyk³ady wskazano na rolê mapy jako narzêdzia kompleksowej informacji o œrodowisku w aspekcie jej
przydatnoœci dla zarz¹dzania zasobami œrodowiska.
Zasiêgiem mapy objêto teren Tatr, Pienin oraz polskiego i s³owackiego Podtatrza — obszar bardzo atrakcyjny pod wzglêdem
przyrodniczym i turystyczno-rekreacyjnym. Znajduj¹ siê tu dwa parki narodowe, parki krajobrazowe oraz liczne i ró¿norodne pomniki przyrody, a tak¿e liczne obiekty dziedzictwa kulturowego i historycznego o du¿ej wartoœci. Wa¿nym potencja³em œrodowiska abiotycznego s¹ bogactwa mineralne oraz wody lecznicze i termalne. Równoczeœnie obszary te nara¿one s¹ na liczne zagro¿enia œrodowiskowe zarówno naturalne, jak i antropogeniczne. Wiêkszoœæ terenu, poza wysokogórskimi partiami Tatr jest od wieków zasiedlona, a obecnie gêsto zaludniona, co sprzyja narastaniu presji na œrodowisko. Na przedpolu Tatr, zw³aszcza po stronie
po³udniowej znajduj¹ siê du¿e zak³ady przemys³owe.
Na mapie wskazano potencjalne Ÿród³a zagro¿eñ naturalnych i antropogenicznych œrodowiska naturalnego. W miarê mo¿liwoœci starano siê równie¿ przedstawiæ informacje o aktualnym stanie œrodowiska, na podstawie prowadzonych badañ i pomiarów.
Sk³adaj¹ siê na nie: wyniki zdjêcia glebowego-geochemicznego, g³ównie z terenu S³owacji, informacje o czystoœci wód powierzchniowych w kilkunastu punktach monitoringu wód oraz pojedyncze dane dotycz¹ce pomiarów zagro¿enia radonowego.
Zró¿nicowany ich zakres, szczegó³owoœæ i niejednorodnoœæ wskazuj¹ na potrzebê dalszych wspólnych dzia³añ i koniecznoœæ prowadzenia szczegó³owych badañ, które umo¿liwiaj¹ efektywn¹ analizê wyników. W szczególnoœci dotyczy to wyjaœnienia przyczyn stwierdzonych anomalii geochemicznych.
Prezentowana mapa ukazuje w sposób syntetyczny potencja³ œrodowiska naturalnego reprezentowany poprzez ró¿ne jego
komponenty oraz walory kulturowe tego terenu zestawiaj¹c je z zagro¿eniami œrodowiska i potencjalnymi Ÿród³ami ska¿eñ. Metodykê opracowania mapy oparto na za³o¿eniach metodycznych stosowanych podczas wykonywania map geoœrodowiskowych, zawartych w instrukcji, dostosowuj¹c je do potrzeb niniejszego projektu. Mapa jest pierwszym tego typu zestawieniem na omawianym obszarze, wykorzystuj¹cym ró¿norodne dane z terenu Polski i S³owacji. Umo¿liwia prace studialne oraz wskazuje na kierunki i potrzeby dalszych transgranicznych badañ geoœrodowiskowych, dla kompleksowej oceny zagro¿eñ œrodowiska. Opracowana
zosta³a na podstawie licznych prac Ÿród³owych polskich i s³owackich. Powsta³a w postaci cyfrowej, przy u¿yciu oprogramowania
Geo-Media, a zawarte w niej informacje zgromadzone s¹ w bazie danych, w oprogramowaniu Microsoft Access.

W dyskusji brali udzia³: M. Borowiec, J. Chowaniec, W. Granoszewski, T. Mrozek i prelegentka B. Radwanek-B¹k.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 16 lutego 2006 r.
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kryszta³ach skaleni, wskazuj¹cych na przemieszczenia w kierunku SE. Prawdopodobnie u schy³ku tej deformacji dosz³o do wykszta³cenia fa³dów ci¹gnionych F2, których skrzyd³a s¹ równoleg³e do kontaktu z ³upkami kaczawskimi (w kierunku
WNW–ESE). Asymetria tych fa³dków wskazuje zwrot przemieszczeñ w kierunku ESE. Z kolejnym etapem deformacji D3
zwi¹zane by³o powstanie fa³dków F3 o wergencji S. Ostatnia deformacja D4, która mia³a miejsce w izerskiej czêœci badanego obszaru, zaznaczy³a siê powstaniem fa³dków za³omowych F4 oraz ich zespo³ów sprzê¿onych. Ich geometria wyznacza NW kierunek
przemieszczeñ. Deformacja ta zachodzi³a w warunkach kruchych lub pó³kruchych. W fazie tej dosz³o do kataklazy gnejsów i granitognejsów.
W jednostce Pilchowic podczas najstarszej zarejestrowanej deformacji D1 dosz³o do sfa³dowania serii mu³owcowo-wapiennej i wykszta³cenia foliacji S1. Foliacja ta prawdopodobnie utworzy³a siê równolegle do powierzchni osiowych niezachowanych
fa³dów F1. Relikty foliacji S1 zachowa³y siê w mikrolitonach, w strefach kliwa¿u krenulacyjnego. Z nastêpnym etapem deformacji
D2 zwi¹zane jest wykszta³cenie w ³upkach, wapieniach i zieleñcach penetratywnej foliacji S2 oraz penetratywnej lineacji z rozci¹gania L2. W efekcie dosz³o do znacznego zatarcia foliacji S1. W etapie D3 powsta³a w¹ska, podatna strefa œcinania zawieraj¹ca
ryby foliacyjne i ekstensyjne pasemka œcinania. Wymienione wskaŸniki kinematyczne wskazuj¹ na przesuwcze, prawoskrêtne
przemieszczenia wzd³u¿ kierunku NW–SE do W–E. W fazie tej, prawdopodobnie powsta³y tak¿e wielkoskalowe fa³dy F3 zinterpretowane w oparciu o wykonane diagramy konturowe foliacji. Kolejna deformacja D4 doprowadzi³a do powstania asymetrycznych, w¹skopromiennych fa³dów szewronowych F4 o wergencji SW. Na ich powierzchniach osiowych rozwin¹³ siê kliwa¿ krenulacyjny S4, a w przegubach fa³dków F4 wykrystalizowa³ chloryt. Jego obecnoœæ wskazuje na fa³dowanie foliacji S2 w warunkach
metamorfizmu facji zieleñcowej, które panowa³y podczas etapu D4. Podczas ostatniej deformacji D5 foliacja S2 zosta³a zafa³dowana w kruche fa³dy za³omowe F5 o wergencji W, a na granicy z gnejsami nast¹pi³a kataklaza ³upków.
Nastêpstwo zjawisk tektonicznych w przyleg³ych do siebie czêœciach metamorfików izerskiego i kaczawskiego dowodzi, ¿e
w okolicy Pilchowic zachodzi kontakt pomiêdzy jednostkami o czêœciowo odmiennym wykszta³ceniu struktur deformacyjnych.
Jest to kontakt tektoniczny o dwufazowej sk³adowej przesuwczej. Deformacje, D1 w metamorfiku izerskim oraz etapy D1 i D2
w jednostce Pilchowic, zachodzi³y od siebie niezale¿nie i nie mia³y zwi¹zku z aktywnoœci¹ dyslokacji œródsudeckiej. Do przemieszczeñ na podatnej, prawoskrêtnej strefie œcinania o kierunku NW–SE do W–E, zwi¹zanej z powstaniem i aktywnoœci¹ uskoku dochodzi³o natomiast podczas deformacji D2 w metamorfiku izerskim i D3 w metamorfiku kaczawskim. Z dzia³alnoœci¹ dyslokacji zwi¹zane s¹ te¿ deformacje D4 w metamorfiku izerskim i D5 w metamorfiku kaczawskim, które wskazuj¹ na zachodz¹ce w
warunkach kruchych lub pó³kruchych przemieszczenia lewoskrêtne. Ruchom tym przypisaæ nale¿y tak¿e powstanie przesuwczego dupleksu na omawianej granicy, co zaznacza siê na wspó³czesnym obrazie intersekcyjnym. W okolicy Pilchowic nie ma ¿adnych przes³anek geologicznych, które pozwala³yby stwierdziæ póŸniejsz¹ tektoniczn¹ aktywnoœæ dyslokacji œródsudeckiej. Zbadane zespo³y spêkañ oraz naniesione na mapê kruche uskoki o kierunku SW–NE, przemieszczaj¹ce poprzecznie fragmenty uskoku œródsudeckiego powsta³y w wyniku póŸniejszych etapów historii geologicznej Sudetów Zachodnich.
Tabela 1
Korelacja etapów deformacji w jednostkach geologiczno-strukturalnych s¹siaduj¹cych na dyslokacji œródsudeckiej w okolicach Pilchowic

Etap

Metamorfik izerski

D4

— kataklaza gnejsów i granitów
— powstanie fa³dków za³omowych F4

D3

— warunki metamorfizmu facji zieleñcowej
— fa³dowanie foliacji S1; fa³dy F3 o wergencji ku S

D2

D1

— warunki metamorfizmu facji zieleñcowej do
epidotowo-amfibolitowej (?)
— utworzenie siê podatnej strefy œcinania o kinematyce
dekstralnej o przebiegu NW–SE na granicy jednostki
Pilchowic i metamorfiku izerskiego
— asymetryczne cienie ciœnienia przy porfiroblastach
skaleni, typu s; struktury typu „pó³ki z ksi¹¿kami”
— fa³dki ci¹gnione F2
— warunki metamorfizmu facji
epidotowo-amfibolitowej
— wykszta³cenie podatnych stref œcinania o
kinematyce sinistralnejw kierunku NW–SE
— asymetryczne cienie ciœnienia przy porfiroblastach
skaleni, typu s
— zgnejsowanie granitów izerskich
— powstanie penetratywnej foliacji S1
— powstanie penetratywnej lineacji z rozci¹gania L1

Jednostka Pilchowic
— sztywna deformacja fa³dowa foliacji S2; fa³dy za³omowe F5 o
wergencji na W
— kataklaza ³upków na granicy z gnejsami
— warunki metamorfizmu facji zieleñcowej
— fa³dowanie F4 foliacji S2; asymetryczne fa³dy szewronowe F4 o
wergencji SW
— utworzenie siê kliwa¿u krenulacyjnego S4 w powierzchniach
osiowych fa³dów F4

Etap
D5

D4

— warunki metamorfizmu facji zieleñcowej do
epidotowo-amfibolitowej (?)
— utworzenie siê podatnej strefy œcinania o kinematyce dekstralnej o
przebiegu NW–SE na granicy jednostki Pilchowic i metamorfiku
izerskiego
— ryby foliacyjne, pasemka œcinania (ang. shear bands)
— powstanie wielkoskalowych fa³dów F3

D3

— warunki metamorfizmu facji zieleñcowej
— transpozycja foliacji S1 przez wtórne fa³dowanie F2 serii
metaosadowej
— powstanie penetratywnej foliacji S2 i lineacji z rozci¹gania L2

D2

— hipotetyczne fa³dowanie F1 i metamorfizm w facji ³upków
niebieskich serii osadowej
— utworzenie siê penetratywnej foliacji S1

D1
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Punktem wyjœcia rozwi¹zania wielu konfliktów œrodowiskowych zwi¹zanych z ustalaniem priorytetów w zakresie gospodarowania zasobami œrodowiska, w tym ochrony zasobów kopalin dla ich przysz³ego wykorzystania jest opracowanie waloryzacji z³ó¿
kopalin, która pozwoli na gradacjê zakresu ich koniecznej ochrony.
Wa¿nym kierunkiem rozwi¹zywania konfliktów œrodowiskowych zwi¹zanych z gospodark¹ zasobami kopalin s¹ uzgodnienia
dotycz¹ce docelowego wykorzystania terenu i kolejnoœci dzia³añ inwestycyjnych na terenach z³o¿owych. Pozwala to w wielu
przypadkach zagospodarowaæ zasoby kopaliny, a nastêpnie w sposób zadowalaj¹cy wykorzystaæ teren poeksploatacyjny. Jest
to istotne zw³aszcza w odniesieniu do postulatów ochrony przyrody. Nawet obecnoœæ wyrobisk poeksploatacyjnych mo¿e przy
pewnych uwarunkowaniach s³u¿yæ temu celowi, przyczyniaj¹c siê do wzrostu georó¿norodnoœci terenu i daj¹c mo¿liwoœæ proekologicznego zagospodarowania terenu.

W dyskusji brali udzia³: J. Chowaniec, W. Granoszewski i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 20 kwietnia 2006 r.

Barbara OLSZEWSKA, Anna TOMAŒ: Charakterystyka i afiliacje egzotyków wêglanowych z sukcesji fliszowej
Karpat Zewnêtrznych

Utwory fliszu Karpat Zewnêtrznych bêd¹ce w przewadze utworami resedymentowanymi zawieraj¹ liczne ska³y egzotyczne
(magmowe, metamorficzne, osadowe). Ska³y te wystêpuj¹ w ka¿dej z jednostek stratygraficzno-facjalnych w postaci rozproszonej lub tworz¹c ³awice egzotykowe w wielu wydzieleniach litostratygraficznych. Ska³y egzotyczne Karpat Zewnêtrznych od
dziesiêcioleci s¹ przedmiotem badañ w aspekcie wiekowym i mineralogicznym. Niemniej wa¿nym zagadnieniem jest równie¿ zidentyfikowanie obszarów Ÿród³owych tych ska³ zasilaj¹cych swym materia³em pr¹dy zawiesinowe. Wœród egzotyków osadowych szczególnym zainteresowanie ciesz¹ siê ska³y pochodz¹ce z obszarów p³ytkowodnej sedymentacji wêglanowej obcej g³êbokowodnej naturze ska³ karpackich. Sk³ad gatunkowy zespo³ów fauny i flory obecny w egzotykach pozwala na okreœlenie wieku
erodowanych ska³, œrodowiska ich depozycji oraz, w niektórych przypadkach ich sytuacji paleogeograficznej. Badania przedstawionych powy¿ej cech egzotycznych ska³ wêglanowych obecnych w sukcesji fliszowej Karpat zosta³y uzupe³nione o analizê
ewentualnych trendów w wystêpowaniu tych ska³ w profilu pionowym sukcesji fliszowej oraz w poszczególnych jednostkach
stratygraficzno-facjalnych. Wyniki badañ przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co.
Ska³y paleozoiczne
M³odopaleozoiczne egzotyki wapienne s¹ znajdowane w jednostce œl¹skiej i podœl¹skiej Karpat Zewnêtrznych (Wiœniowa,
Skrzydlna, Trzemeœnia, Czarna Wise³ka, £odygowice, Gródek n/Dunajcem, Su³ów, Kobylec-£apanów, Ksiê¿a Góra, Wo¿niki,
Lusina, Blizianka, Gorzejowa, Opatówka, Wara). Nale¿¹ one do dewonu wy¿szego (¿ywet–fran), pogranicza dewon/karbon oraz
karbonu dolnego (wizen wy¿szy, wizen górny). Wapienie s¹ reprezentowane przez liczne odmiany mikrofacjalne. W dewonie
wystêpuj¹ mikrofacje charakterystyczne, biomikryty, pelbiomikryty i intrabiomikryty stromatoporoidowe, mikryty z kalcisferami,
pelbiodysmikryty otwornicowe (paraturaminidowe) i biomikryty glonowe (isinellowe). Z pogranicza dewon/karbon (D/C–Tn1)
pochodz¹ intrapelsparyty liliowcowe. W wizenie wystêpuj¹: biomikryty otwornicowo-kalcisferowe, glonowe (dasykladowe),
otwornicowe, ramienionogowo-glonowo-otwornicowe, biosparyty liliowcowo-glonowe i ramienionogowe, biosparudyty koralowo-onkolitowe, pelbiosparyty kalcisferowe oraz intrabiosparyty liliowcowo-glonowe.
Wapienie dewoñskie tworzy³y siê na obszarze i w s¹siedztwie budowli rafowych (stromatoporoidowych) oraz w strefach odciêtych od wp³ywów otwartego morza. Wapienie wizeñskie rozwija³y siê w ró¿nych œrodowiskach platformy wêglanowej, najczêœciej otwartej, rzadziej w œrodowisku lagunowym.
Wapienie spotykane w formie egzotyków we fliszu karpackim maj¹ swoje odpowiedniki mikrofacjalno-stratygraficzne
w utworach tworz¹cych os³onê m³odopaleozoiczn¹ masywu górnoœl¹skiego i ma³opolskiego. Proces ich destrukcji by³ wieloetapowy, przebiega³ z koñcem dewonu, po karbonie dolnym, po karbonie i kontynuowa³ siê jeszcze podczas orogenezy alpejskiej.
Ska³y mezozoiczne
Ska³y mezozoiczne opracowano z 20 stanowisk rozmieszczonych we wszystkich jednostkach stratygraficzno-facjalnych.
Nie stwierdzono znacz¹cych trendów w stratygraficznym rozmieszczeniu egzotyków (np. egzotyki wieku triasowego wystêpuj¹
zarówno w utworach dolnej kredy jak i oligocenu). Natomiast istnieje pewne zró¿nicowanie w charakterze paleoœrodowiskowym egzotyków odnoœnie wystêpowania w jednostkach stratygraficzno-facjalnych. W jednostkach wewnêtrznych (j. magurska)
czêœciej wystêpuj¹ egzotyki ze œrodowiska pelagicznego. Ma to zwi¹zek z bliskoœci¹ obszarów oceanicznych. Najczêœciej spotykane egzotyczne ska³y wêglanowe reprezentowa³y wiekowo póŸn¹ jurê i wczesn¹ kredê, g³ównie okresy rozwoju sedymentacji
wêglanowej. Dlatego te¿ zidentyfikowane zespo³y mikroskamienia³oœci (otwornice, wapienne dinocysty) maj¹ szerokie rozprzestrzenienie geograficzne i nie wskazuj¹ na konkretne miejsce pochodzenia ( np. zidentyfikowane miliolidy tytonu znane s¹ zarówno z Krymu jak i Dobrud¿y).
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Ska³y kenozoiczne
Najczêœciej spotykane egzotyki kenozoiczne równie¿ pochodz¹ z okresu (eocen œrodkowy) rozwoju platform wêglanowych.
Wystêpuj¹ g³ównie w utworach wieku oligocen-wczesny miocen. Paleogeograficznie reprezentuja pó³nocne brzegi Tetydy. Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e utwory wêglanowe zawieraj¹ce charakterystyczne dla wspomnianego okresu mikroskamienia³oœci in situ
znajduj¹ siê u podnó¿a Tatr.

W dyskusji brali udzia³: R. Kopciowski, P. Poprawa, W. Ry³ko J. Skulich i prelegentki.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 11 maja 2006 r.

Zbigniew PAUL, Barbara OLSZEWSKA, Janusz SKULICH: Nowe dane o produktach pouderzeniowych planetoidy
w warstwach radiolariowych i poszukiwanie krateru odpowiedzialnego za ich powstanie

Podczas wykonywania zdjêcia geologicznego dla Szczegó³owej mapy geologicznej Polski, zwrócono uwagê na ciemn¹ izochroniczn¹ ³awicê wystêpuj¹c¹ we wszystkich jednostkach tektonicznych Karpat Zewnêtrznych. £awica ta po³o¿ona jest w cenomañsko-turoñskich warstwach radiolariowych i znajduje siê w³aœnie na pograniczu tych okresów. Przeprowadzono badania mikrofaunistyczne, petrograficzne i geochemiczne tej ³awicy. Zespo³y mikrofaunistyczne wystêpuj¹ce w obrêbie ³upków radiolariowych i ska³
je otaczaj¹cych oznaczone w wielu odkrywkach potwierdzi³y cenomañsko-turoñski wiek warstw radiolariowych i izochronicznoœæ
ciemnej ³awicy zwanej przez wczeœniejszych badaczy ³awic¹ ¿elazisto-manganow¹. Odkrywki warstw radiolariowych z ³awic¹ ¿elazisto-manganow¹ wystêpuj¹ w Karpatach Zewnêtrznych od zachodniej granicy Polski, a¿ po Zakarpacie na Ukrainie. W serii skolskiej, znane jest stanowisko tych warstw w górnym biegu potoku Krzeszkówka, w serii podœl¹skiej w Zasani k. Myœlenic, w Wêglówce i w Miêdzybrodziu k. Sanoka, w serii œl¹skiej w kamienio³omie Wis³a-Ob³aziec, na górze Palenica, w kamienio³omie Straconka k. Bielska Bia³ej, w potoku Wielka Puszcza k. Por¹bki, w Paœmie Barnasiówka ko³o Myœlenic, w Brodach k. Lanckorony,
w Trzemeœni k. Myœlenic, Ryglicach k. Tuchowa, w serii dukielsko-grybowskiej w Bystrym k. Baligrodu, na Ukrainie w Szypurce
Ma³ej (Krajna Rieka), w potoku Wilchiwczyk k. Neresnicy, w potoku Pies k. Luty i w serii magurskiej w Koninkach.
Najdok³adniejsze badania geochemiczne przeprowadzono w Trzemeœni, w mniejszym stopniu w Zasani, Krzeczkówce, Barnasiówce i Koninkach. Wykaza³y one obecnoœæ pierwiastków rzadko spotykanych w ska³ach skorupy ziemskiej takich jak: mangan,
¿elazo, chrom, skand, nikiel, ind, dysproz, platyna, skand i ren. Stwierdzono tak¿e wystêpowanie ziaren bronzytu i coesytu. Sk³oni³o
to do przypuszczenia, ¿e ³awica zosta³a zasilona produktami pouderzeniowymi powsta³ymi podczas kolizji cia³a kosmicznego z ziemi¹. Badania mikrofaunistyczne potwierdzi³y tak¿e zmiany w ¿yciu organicznym zaistnia³e na granicy cenoman-turon czyli w obrêbie wystêpowania ciemnej ³awicy ¿elazisto-manganowej. Na rentgenogramie wykonanym z ilastych ³upków bentonitycznych
stwierdzono coesyt. Coesyt jest polimorficzn¹ odmian¹ kwarcu powsta³¹ tylko podczas dzia³ania wysokich temperatur (500–800oC)
i ciœnieñ (35kb). Tak wysokie temperatury wraz z wysokim ciœnieniem mog¹ powstaæ jedynie podczas kolizji cia³a kosmicznego
z ziemi¹. Dlatego te¿ ³awica zwana dot¹d przez wczeœniejszych badaczy ³awic¹ bentonitow¹ jest w rzeczywistoœci ³awic¹ „¿elazisto-manganow¹”, ³awica ta tak¿e zawiera w swoim sk³adzie niewielkie iloœci produktów pouderzeniowych.
Badania wieku bezwzglêdnego wykonane na frakcjach illitów w Trzemeœni wykaza³y, ¿e najdrobniejsza frakcja prawdopodobnie powsta³a z osadzenia siê w tych utworach cz¹stek z chmury poimpaktowej posiada wiek 85,4–85,5 Ma.
W czasie poszukiwania krateru meteorytowego powsta³ego mniej wiêcej w tym samym czasie natrafiono na dwa takie kratery
na Bia³orusi w miejscowoœci Logojsk i na Ukrainie w miejscowoœci Boltysz. Podczas badañ terenowych na Bia³orusi w obrêbie
krateru Logojsk stwierdzono, ¿e krater wype³niony jest utworami m³odszymi mioceñskimi i czwartorzêdowymi. W morfologii terenu zaznaczaj¹ siê wa³y obrze¿aj¹ce krater, tworz¹ je brekcje powsta³e z materii wyrzuconej przez impakt. Centraln¹ czêœæ krateru w wiosce Gajny stanowi obni¿enie z zatorfieniami i jeziorkiem zaporowym powsta³ym na strumieniu tu przep³ywaj¹cym.
Próbki pobrane z rdzeni wierceñ tu wykonanych okaza³y siê tagamitami, a wiek datowany metod¹ potasowo-argonow¹ ustalono
na124 ±2 Ma. Wynika z tego, ¿e kolizja cia³a kosmicznego w Logojsku mia³a miejsce znacznie wczeœniej ni¿ ³awica „¿elazisto-manganowa” le¿¹ca w warstwach radiolarytowych w Karpatach.
Nastêpnie przeprowadzono badania krateru Boltysz na Ukrainie. Krater ten jest te¿ wype³niony utworami m³odszymi, na powierzchni le¿¹ utwory czwartorzêdowe. Czêste w jego obrêbie s¹ zabagnienia i zatorfienia. Krater o œrednicy ok. 25 km obrze¿ony
jest wa³em zaznaczaj¹cym siê w morfologi terenu utworzonym z brekcji poimpaktowej . Rzeczka Tjasmin przecinaj¹ca ten wa³
ods³ania polimiktyczn¹ brekcjê poimpaktow¹ z³o¿on¹ g³ównie z okruchów przeobra¿onych przez wysok¹ temperaturê i ciœnienie
granitów. Badanie wieku bezwzglêdnego metod¹ potasowo-argonow¹ szkie³ poimpaktowych pobranych z rdzeni wiertniczych
wskazuje, ¿e kolizja ta mo¿e byæ odpowiedzialna za dostarczenie do zbiornika karpackiego produktów poimpaktowych
na prze³omie cenomanu i turonu. Wiek oznaczony t¹ metod¹ wynosi 85,2 ±2 Ma, czyli bardzo zbli¿ony do daty powstania ³awiczki „¿elazisto-manganowej” w Karpatach.
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Badania poziomów, które mog¹ zawieraæ œlady produktów pouderzeniowych powsta³ych po upadku cia³a kosmicznego na
ziemiê, mog¹ byæ pomocne w poznaniu geologii Karpat i wyznaczeniu wieku bezwzglêdnego powstawania warstw, poniewa¿ s¹
poziomami izochronicznymi. Wyznaczenie wieku bezwzglêdnego wraz z wynikami prac mikrofaunistycznych pozwoli na bardziej dok³adne datowanie poszczególnych kompleksów skalnych oraz na lepsze poznanie geologii Karpat, to znaczy ich tektoniki,
struktur i rozprzestrzenienia poszczególnych warstw. Da tak¿e mo¿liwoœæ korelacji poszczególnych utworów.

W dyskusji brali udzia³: P. Freiwald, R. Patorski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 7 wrzeœnia 2006 r.

R. PAJ¥K: Stosowane techniki oznaczania wspó³czynnika filtracji gruntów

Ocena przepuszczalnoœci gruntów staje siê jednym z najwa¿niejszych parametrów geotechnicznych w dobie wzrastaj¹cego
zapotrzebowania na budowê sk³adowisk odpadów i zwi¹zanym z tym problem migracji zanieczyszczeñ. Istnieje potrzeba opracowania wiarygodnych metod oceny wspó³czynnika filtracyjnego gruntów. Wspó³czynnik filtracji jest parametrem uzale¿nionym
zarówno od cech b-chemicznych oœrodka jak i mechanicznych tj. stanu naprê¿enia i odkszta³cenia panuj¹cego w oœrodku gruntowym. Filtracja wody w gruntach praktycznie nieprzepuszczalnych (k <10–9 m/s) zachodzi po przekroczeniu spadku hydraulicznego. W warunkach laboratoryjnych wykonano seriê badañ dla próbek gruntów ilastych pobranych z ods³oniêæ w Zes³awicach, Bonarce oraz Woli Rzêdziñskiej. Badania przeprowadzono w konsolidometrze Rowe’a i w systemie Trautwein’a. Wartoœci
wspó³czynników filtracji uzyskane obiema metodami mo¿na uznaæ za porównywalne. Wspó³czynnik filtracji obliczano na podstawie wspó³czynnika konsolidacji w oparciu o analizê odkszta³ceñ, analizê rozpraszania ciœnienia porowego oraz pomiaru wydatku. W systemie Trautwein’a, badanie (w warunkach zmiennego gradientu) polega³o na okreœleniu w ustalonych przedzia³ach czasu wartoœci naporów hydrodynamicznych za pomoc¹ pipety podczas przep³ywu wody przez próbkê gruntu.
Grunty wykazuj¹ niejednorodnoœæ w³aœciwoœci fizycznych co wp³ywa znacz¹co na wartoœæ wspó³czynnika filtracji. W najwiêkszym stopniu dotyczy to porowatoœci oraz zawartoœci frakcji i³owej. Ró¿nice wartoœci wspó³czynników filtracji pomierzone
w terenie i w laboratorium wynikaj¹ g³ównie ze skali próbki gruntu. Metody polowe daj¹ znacznie lepsze i wiarygodniejsze wyniki, ale ich wadami s¹: znaczne koszty badania, pracoch³onnoœæ oraz d³ugi czas niezbêdny do ich przeprowadzenia, co ogranicza
zakres ich stosowania.

W dyskusji udzia³ brali: P. Freiwald, M. £opuszyñska i prelegent.
Posiedzenie odby³o sie w dniu 16 listopada 2006 r.

Ziemowit ZIMNAL, Pawe³ MARCINIEC: Ruchy neotektoniczne a rozwój rzecznych systemów terasowych w strefie
nasuniêcia karpackiego na zapadlisko przedkarpackie (na przyk³adzie doliny Dunajca)

Przeprowadzona zosta³a analiza rozmieszczenia i wysokoœci czwartorzêdowych teras rzecznych w profilu pod³u¿nym doliny
Dunajca, na odcinku o przebiegu zbli¿onym do po³udnikowego, pomiêdzy Zakliczynem a ¯abnem. Dunajec rozcina na tym obszarze poprzecznie struktury mioceñskie zapadliska przedkarpackiego oraz nasuniête na nie struktury fa³dowe Karpat, nale¿¹ce
do trzech jednostek tektonicznych: skolskiej, podœl¹skiej i œl¹skiej.
Podnoszenie tektoniczne obszaru Karpat w czwartorzêdzie doprowadzi³o do powstania teras skalno-akumulacyjnych o ró¿nej
wysokoœci nad wspó³czesne koryto rzeki i posiadaj¹cych odrêbne coko³y skalne. Na odcinku pomiêdzy Zakliczynem a wylotem
Dunajca z Karpat, w rejonie Wojnicza stwierdzono wystêpowanie piêciu poziomów plejstoceñskich o wysokoœci 60–75, 45–55,
20–30, 15–20 i 9–13 m n.p.rz. oraz dwóch teras akumulacyjnych holoceñskich o wysokoœci 3,5–6 i 1–3 m. Natomiast na pó³noc
od Wojnicza, na obszarze zapadliska przedkarpackiego osady rzeczne Dunajca buduj¹ system rozleg³ych sto¿ków, tworz¹cych
dwa stopnie plejstoceñskie 12–20 i 9–13 m n.p.rz. oraz dwa holoceñskie 5–7 i 1–3 m n.p.rz. Zalegaj¹ one na pod³o¿u, którego powierzchnia stropowa charakteryzuje siê urozmaicon¹ rzeŸb¹.
O intensywnoœci ruchów tektonicznych mo¿na wnosiæ z amplitudy rozciêcia coko³ów skalnych teras rzecznych. Dla okreœlenia tempa ruchów obliczone zosta³y prêdkoœci rozcinania coko³ów skalnych i odniesiono je do bezwzglêdnej skali czwartorzêdu.
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Stosunkowo s³aby stopieñ zachowania poziomów terasowych w profilu pod³u¿nym doliny oraz du¿e zró¿nicowanie odpornoœci
ska³ pod³o¿a na erozjê powoduje, ¿e s¹ to wartoœci szacunkowe. Od schy³ku zlodowacenia nidy tempo ruchów neotektonicznych
wynosi³o w rejonie Zakliczyna oko³o 0,09–0,15 mm/rok, a u wylotu doliny Dunajca z Karpat oko³o 0,12–0,19 mm/rok. Zauwa¿alna jest wiêksza intensywnoœæ ruchów w strefie nasuniêcia Karpat na zapadlisko przedkarpackie. Brak zachowanych starszych
od zlodowacenia œrodkowopolskiego stopni terasowych oraz dostatecznej liczby danych, dotycz¹cych wieku wykszta³cenia ich
coko³ów skalnych uniemo¿liwi³o okreœlenie tempa tych ruchów na obszarze zapadliska przedkarpackiego.

W dyskusji brali udzia³: J. Chowaniec, L. Jankowski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 23 listopada 2006 r.

Oddzia³ Œwiêtokrzyski
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Jerzy G¥GOL: Z³o¿a kopalin i walory innych sk³adników œrodowiska na obszarze arkusza Kcynia Mapy geoœrodowiskowej Polski w skali 1:50 000

Obszar arkusza Kcynia (N-33-119-B) le¿y na pograniczu województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Pod
wzglêdem fizycznogeograficznym znajduje siê na Pojezierzu Chodzieskim. Pod wzglêdem historyczno-etnograficznym mieœci
siê na terenie Pa³uk — regionu Wielkopolski rozci¹gaj¹cego siê miêdzy Noteci¹ i We³n¹, którego centrum by³o niegdyœ £ekno,
a obecnie jest Kcynia (obie miejscowoœci po³o¿one s¹ na obszarze arkusza).
Pod wzglêdem geologicznym omawiany obszar le¿y na pograniczu synklinorium mogileñsko-³ódzkiego i wa³u kujawsko-pomorskiego. Najstarszymi ska³ami na obszarze arkusza, znanymi z wierceñ i wyrobisk górniczych, s¹ utwory górnego permu
(cechsztynu). Buduj¹ one wysad (diapir) solny w Wapnie. Na powierzchni omawianego obszaru wystêpuj¹ utwory czwartorzêdowe o mi¹¿szoœci przekraczaj¹cej miejscami 100 m. Dominuj¹ gliny lodowcowe (zwa³owe) zlodowacenia pó³nocnopolskiego,
tworz¹ce polodowcow¹ wysoczyznê (równinê moreny dennej). W pó³nocnej czêœci obszaru arkusza wystêpuj¹ wzgórza i pagórki
moreny czo³owej. Czêœæ z tych form ma charakter moren spiêtrzonych. Z procesami glacitektonicznymi wi¹¿e siê tu wystêpowanie, wœród osadów plejstoceñskich, kier lodowcowych (porwaków ska³ pod³o¿a). S¹ nimi g³ównie i³y plioceñskie. Utwory holoceñskie reprezentowane s¹ na omawianym obszarze przez piaski, ¿wiry i namu³y rzeczne, torfy, a tak¿e i³y, mu³ki i kredê jeziorn¹.
Na obszarze arkusza Kcynia znajduj¹ siê (wed³ug stanu w 2005 r.) 4 udokumentowane z³o¿a kopalin. Jest to z³o¿e soli kamiennej „Wapno”, z³o¿e gipsu i anhydrytu „Wapno”, z³o¿e kredy jeziornej (z torfem jako kopalin¹ towarzysz¹c¹) „£ekno” oraz maleñkie z³o¿e piasków „Tarnowo Pa³uckie” (w udokumentowanych granicach ju¿ praktycznie wyeksploatowane).
Z³o¿e soli kamiennej w Wapnie zosta³o nawiercone po raz pierwszy w 1871 r. w odwiercie „Moszczenno” na g³êbokoœci
160 m. Pierwszy szyb siêgn¹³ stropu zwierciad³a solnego w 1912 r. Przy jego biciu, ze wzglêdu na silnie zawodnion¹ strefê
nadk³adu (czapy gipsowej), zastosowano nowatorsk¹ wówczas metodê zamra¿ania górotworu.
Wysad solny w Wapnie ma formê s³upa przekroju w kszta³cie elipsy, której osie maj¹ wymiary (na g³êbokoœci 400–500 m)
oko³o 900 i 400 m. Mi¹¿szoœæ udokumentowanego z³o¿a waha siê od 776 do 845 m. W z³o¿u wystêpuje sól kamienna bardzo dobrej jakoœci, nie wymagaj¹ca oczyszczania do celów spo¿ywczych.
Eksploatacja z³o¿a by³a prowadzona metod¹ such¹, systemem komorowym. W dniu 5 sierpnia 1977 r. o godzinie 1.30
nast¹pi³a w kopalni „Wapno” (Kopalnia Soli im. T. Koœciuszki), wskutek b³êdów w technice eksploatacji, katastrofa górnicza. W
ci¹gu 15 minut do podziemnych wyrobisk wdar³o siê 30 000 m3 wody z nadk³adu z³o¿a. Kopalnia, która przed katastrof¹ wydobywa³a rocznie 500 tys. ton kopaliny i dzia³a³a od 1917 r., przesta³a istnieæ. Skutkiem katastrofy górniczej by³y tak¿e powa¿ne szkody górnicze: uszkodzenie zabudowy centrum Wapna, linii kolejowej, tak¿e koniecznoœæ ewakuacji 1402 mieszkañców. Likwidacja kopalni poci¹gnê³a za sob¹ dotkliw¹ degradacjê gospodarcz¹ gminy Wapno. Zasoby z³o¿a soli kamiennej „Wapno” zosta³y
uznane za pozabilansowe (128 989 tys. ton w kat. C2).
Z³o¿e gipsu i anhydrytu „Wapno” wystêpuje w czapie gipsowej permskiego wysadu solnego, w nadk³adzie z³o¿a soli „Wapno”. Jest to wietrzeniowe z³o¿e rezydualne, które utworzy³o siê w efekcie rozpuszczania stropowej czêœci s³upa solnego w paleogenie, neogenie i plejstocenie. Z³o¿e by³o u¿ytkowane prawdopodobnie ju¿ we wczesnym œredniowieczu. W czasach nowo¿ytnych rozpoczêto jego eksploatacjê w 1828 r. Wydobycie by³o prowadzone pocz¹tkowo systemem odkrywkowym, a w latach
1904–1932 r. systemem podziemnym. Wed³ug dokumentacji geologicznej wykonanej w 1992 r. zasoby z³o¿a wynosz¹ 7 683 tys.
ton w kat. B, C1 i C2. Pomys³ ponownego uruchomienia podziemnej kopalni gipsów w Wapnie (jako rekompensaty po likwidacji
kopalni soli) nie zosta³ zrealizowany ze wzglêdów ekonomicznych (nieop³acalnoœæ), a tak¿e ze wzglêdu na zagro¿enia górnicze
(zawa³owe i wodne) eksploatacji oraz zagro¿enia dla œrodowiska (koniecznoœæ odwadniania, mo¿liwoœæ szkód górniczych).
W z³o¿u „£ekno” rozpoznane zosta³y (w formie karty rejestracyjnej) w czterech polach, zasoby 1 299 tys. ton kredy jeziornej
i 243 tys. ton torfów (jako kopaliny towarzysz¹cej). Eksploatacja prowadzona by³a w jednym polu w latach 1989–1992. Zosta³a
zaniechana ze wzglêdu na nieop³acalnoœæ. Eksploatacjê tego z³o¿a nale¿y uznaæ za niecelow¹ ze wzglêdu na ochronê gleb, po³o¿e-
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nie na obszarze chronionego krajobrazu, niekorzystne skutki dla œrodowiska. Czêœæ z³o¿a znajduje siê ponadto na obszarze ochrony archeologicznej.
Ko³o Go³añczy, Laskownicy, Panigrodza, £ekna i Niemczyna wystêpuj¹ torfowiska (g³ównie niskie, z torfami mechowymi
i turzycowiskowymi), które spe³niaj¹ obecne kryteria bilansowoœci dla z³ó¿ torfu. W sp¹gu torfów wystêpuj¹ zwykle gytie. Na
przeszkodzie eksploatacji wiêkszoœci omawianych z³ó¿ (a wczeœniej podjêcia formalnych geologicznych prac rozpoznawczych)
le¿¹ istotne wzglêdy ekologiczne: ochrona re¿imu wód powierzchniowych, ochrona ³¹kowych gleb, ochrona krajobrazu i przyrody. W tej sytuacji jedynie dwa niewielkie torfowiska (w rejonie Go³añczy i £ekna) zaliczono do obszarów prognostycznych.
Na obszarze arkusza, w rejonie Kcyni, eksploatowane by³y do 1980 r. i³y ceramiki budowlanej. S¹ to plioceñskie mu³ki ilaste
(i³y poznañskie), wystêpuj¹ce w postaci porwaków lodowcowych w glinach zwa³owych. Obecnie ich wydobycie prowadzone jest
w z³o¿u „Kcynia III”, tu¿ za granic¹ omawianego obszaru (na arkuszu Wyrzysk).
Na obszarze omawianego arkusza prowadzone by³y w latach 60. XX wieku poszukiwania mioceñskiego wêgla brunatnego.
Da³y one negatywne wyniki z³o¿owe. Negatywnymi wynikami zakoñczy³y siê równie¿, prowadzone g³ównie w latach 70. i 80.
ubieg³ego wieku, poszukiwania z³ó¿ kruszyw naturalnych o wielkoœci zasobów spe³niaj¹cych ówczesne kryteria bilansowoœci.
Nie wyklucza to jednak mo¿liwoœci rozpoznania niewielkich z³ó¿ kruszyw na potrzeby lokalne.
Obszar arkusza Kcynia le¿y praktycznie poza miêdzynarodow¹ i krajow¹ sieci¹ terenów chronionych ze wzglêdu na walory
przyrodnicze i krajobrazowe. Niewielki fragment obszaru arkusza, w jego po³udniowo-zachodnim naro¿u, obejmuj¹cy rynnê
po³aniecko-w¹growieck¹, wchodzi w obrêb Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina We³ny i Rynna Go³aniecko-W¹growiecka.
W rezerwacie przyrody ”Grocholin” nad rzek¹ Kcynink¹ objêto ochron¹ las ³êgowy jesionowo-wi¹zowy i gr¹d niski. Status pomników przyrody ma 20 pomnikowych drzew i alej drzew (znajduj¹cych siê w wiêkszoœci w zabytkowych parkach dworskich)
oraz g³az narzutowy (granitognejs) ko³o Oleszna.
Na omawianym obszarze interesuj¹ce s¹ zabytki kultury materialnej. Wielk¹ wartoœæ ma m.in. zespó³ zabytków archeologicznych w rejonie Jeziora £ekneñskiego (£ekieñskiego). Pradziejowe artefakty dokumentuj¹ tu osadnictwo w schy³kowym paleolicie, mezolicie, neolicie, epoce br¹zu i epoce ¿elaza. Szczególnie interesuj¹ce s¹ tu jednak pozosta³oœci osadnictwa z wczesnego
œredniowiecza (500–1250 r. n.e.), obejmuj¹ce m.in. kolejne osady, grody oraz zespó³ klasztoru cysterskiego (£ekno, Klasztorek).
Z terenu arkusza Kcynia do rejestru zabytków wpisane zosta³y tak¿e pozosta³oœci zamku w Go³añczy (pierwociny z XIV w.), liczne (g³ównie XIX-wieczne) dwory i zabytkowe koœcio³y.
£ekno le¿y na Europejskim Szlaku Cystersów. Przez omawiany obszar przebiegaj¹ tak¿e odcinki dwu krajoznawczych szlaków turystycznych. System jezior przep³ywowych, po³¹czonych Strug¹ Go³anieck¹ i Nielb¹, ma walory szlaku turystyki kajakowej. Poza nielicznymi gospodarstwami agroturystycznymi nie ma jednak na tym terenie rozwiniêtej infrastruktury turystycznej i
jest on ma³o turystycznie spopularyzowany.
Obszar objêty arkuszem Kcynia nale¿y do rejonów o wysokie kulturze rolnej. G³ówn¹ funkcj¹ i kierunkiem jego rozwoju jest i
powinno byæ rolnictwo oraz wspomagaj¹cy je przemys³ rolno-spo¿ywczy. Wa¿nym zadaniem na omawianym obszarze jest podniesienie stopnia zalesienia oraz poprawa czystoœci wód w jeziorach i dzia³ania przeciwko ich eutrofizacji. Do wa¿nych zadañ nale¿y tak¿e uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej (niemal wszystkie gospodarstwa s¹ tu pod³¹czone do sieci wodoci¹gowej, lecz jedynie kilkanaœcie procent z nich jest skanalizowana), budowa oczyszczalni œcieków w Kcyni, likwidacja lokalnych
ognisk zanieczyszczeñ wód powierzchniowych i podziemnych oraz nielegalnych sk³adowisk odpadów. Takie dzia³ania bêd¹ tak¿e sprzyjaæ rozwojowi turystyki krajoznawczej i agroturystyki.

W dyskusji brali udzia³: M. Nowak, G. Herman, A. Juszczyk, W. Œlusarek i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 4 stycznia 2006 r.

Jerzy G¥GOL: Z³o¿a kopalin i walory innych sk³adników œrodowiska przyrodniczego na obszarze arkusza Miñsk Mazowiecki Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000

Obszar arkusza Miñsk Mazowiecki le¿y w województwie mazowieckim i obejmuje fragment pogranicza Równiny Wo³omiñskiej i Wysoczyzny Ka³uszyñskiej. Pod wzglêdem geologicznym po³o¿ony jest w obrêbie niecki mazowieckiej, zbudowanej
z utworów kredy, wype³nionej utworami paleogenu, neogenu i czwartorzêdu. Na powierzchni wystêpuj¹ niemal wy³¹cznie osady
zlodowaceñ œrodkowopolskich, utworzone w stadiale maksymalnym (Pilicy) zlodowacenia warty. Lokalnie ods³aniaj¹ siê w postaci glacitektonicznych kier i wypiêtrzeñ plioceñskie i³y i mu³ki z soczewkami piasków.
Na arkuszu Miñsk Mazowiecki znajduje siê (wg stanu w 2004 r.) 8 udokumentowanych z³ó¿ kopalin. Wœród nich s¹ 4 ma³e
(o znaczeniu wy³¹cznie lokalnym) z³o¿a kruszywa naturalnego (piaski ze ¿wirem i piaski), z³o¿e glin zwa³owych „Brzóze”, rozpoznane w kat. C2 pod k¹tem produkcji kruszywa lekkiego, oraz 3 z³o¿a i³ów plioceñskich (i³ów poznañskich), przydatnych do produkcji cienkoœciennej ceramiki budowlanej. Dwa z nich („Osêczyzna” i „Dobre”) rozpoznane s¹ w kat. C2, jedno — „Tade-
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uszów–Rudzienko” — w kat. C1. Jest to obecnie jedyne eksploatowane z³o¿e na obszarze arkusza. Wydobycie roczne wynios³o
w nim w 2004 r. 171 tys. m3 kopaliny. Pod wzglêdem wielkoœci wydobycia by³a to druga w kraju kopalnia surowców ceramiki budowlanej. Na miejscu produkowane s¹ poryzowane pustaki ceramiczne Porotherm. Z³o¿e u¿ytkuje firma Wienerberger Ceramika
Budowlana Sp. z o.o. Pozosta³e 2 z³o¿a omawianych i³ów, „Osêczyzna” i „Dobre”, choæ znacznie mniejsze, na pewno te¿
wzbudz¹ w przysz³oœci zainteresowanie gospodarcze.
Na obszarze arkusza prelegent wskaza³ obszary perspektywiczne dla poszukiwañ z³ó¿ kruszyw naturalnych na potrzeby lokalne i jeden obszar rokuj¹cy perspektywy dla rozpoznania z³o¿a i³ów do produkcji ceramiki budowlanej.
Na obszarze arkusza znajduje siê 6 krajobrazowych, zabytkowych parków podworskich, 26 pomników przyrody ¿ywej (pojedyncze drzewa pomnikowe i grupy drzew) oraz projektowany rezerwat krajobrazowy „Torfisko”. Celem utworzenia tego rezerwatu jest ochrona jeziorka z otaczaj¹cymi go biotopami i chronionymi gatunkami roœlin naczyniowych oraz ochrona zwierz¹t
(ptaków lêgowych, zalatuj¹cych i ¿eruj¹cych). Na obszarze arkusza zaznaczono tak¿e 15 stanowisk archeologicznych i 14 obiektów architektonicznych wpisanych do rejestru zabytków.
G³ówn¹ funkcj¹ i kierunkiem rozwoju omawianego obszaru jest i powinno byæ rolnictwo oraz wspomagaj¹cy je przemys³ rolno-spo¿ywczy. Zdecydowanej poprawy wymaga gospodarka wodno-œciekowa i gospodarka odpadami. W gminach, na omawianym obszarze, nie ma dot¹d kanalizacji, a oczyszczalnia œcieków i wysypisko odpadów w Miñsku Mazowieckim przekraczaj¹
normy ochrony œrodowiska.

W dyskusji brali udzia³: M. Nowak, G. Herman, W. Œlusarek, T. Wróblewski, A. Romanek i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 18 stycznia 2006 r.

Marcin KOS, Ewa WRÓBLEWSKA: Zaburzenia uk³adu hydroizohips jako odwzorowanie uskoku na przyk³adzie
Czekarzewic

W ramach prac realizowanych przez Pracowniê Hydrogeologii i Geologii In¿ynierskiej Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach w roku 2005 opracowano Mapê hydrogeologiczn¹ Polski 1:50 000, ark. Lipsko —
Pierwszy poziom wodonoœny — wystêpowanie i hydrodynamika.
Obszar arkusza Lipsko le¿y na styku pó³nocno-wschodniego mezozoicznego obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich i niecki lubelskiej. Teren badañ zbudowany jest z monoklinalnie zapadaj¹cych ku pó³nocnemu wschodowi warstw jury i kredy. Ten monoklinalny uk³ad warstw jest zaburzony sfa³dowaniami i strefami dyslokacyjnymi.
Na terenie arkusza Lipsko pierwszy poziom wodonoœny rozwiniêty jest w wêglanowych ska³ach jury i kredy. W po³udniowo-zachodniej czêœci arkusza poziom wodonoœny zwi¹zany jest z wapieniami jury górnej, w centralnej i po³udniowo-wschodniej
czêœci z opokami i marglami kredy górnej. Na przewa¿aj¹cej czêœci omawianego obszaru zwierciad³o wody zalega poni¿ej 20 m
p.p.t., miejscami nieco powy¿ej 20 m p.p.t. Ma ono zwykle charakter swobodny, rzadko lokalnie napiêty.
Podczas realizacji arkusza Lipsko MhP — Mapy Pierwszego Poziomu Wodonoœnego wykonano ponad 100 pomiarów po³o¿enia zwierciad³a wody w studniach kopanych i wierconych znajduj¹cych siê na jego obszarze. W okolicach miejscowoœci Czekarzewice, a dok³adniej niewielkiego przysió³ka Iwanówka, znajduj¹cego siê na NE od Czekarzewic stwierdzono, ¿e zwierciad³o
wód podziemnych górnokredowego poziomu wodonoœnego wystêpuje tu znacznie g³êbiej (32–39 m a nawet 43 m p.p.t.) ni¿ na terenach s¹siednich. Skonstruowana mapa powierzchni piezometrycznej wykaza³a istnienie strefy liniowego zdepresjonowania
zwierciad³a wód podziemnych w tym rejonie. Wskazuje to na istnienie lokalnej strefy drena¿u wód podziemnych, która nie jest
zwi¹zana ani z drena¿em naturalnym (rzeki) ani te¿ z drena¿em sztucznym (np. pracuj¹ce ujêcie wód podziemnych). Po na³o¿eniu
wykonanej mapy hydroizohips na szkic geologiczny odkryty ark. Lipsko Szczegó³owej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50
000 okaza³o siê, ¿e opisywana strefa drena¿u lokalnego pokrywa siê dok³adnie z wykartowanym w tym samym miejscu uskokiem
biegn¹cym w kierunku doliny rzeki Kamiennej. Tak wiêc, przy okazji prowadzenia badañ terenowych, wykryto lokalne zaburzenie uk³adu hydroizohips, które odwzorowa³o i potwierdzi³o wystêpowanie uskoku o charakterze drenuj¹cym wody podziemne.

W dyskusji brali udzia³: Z. Kowalczewski, G. Herman, A. Romanek i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 25 stycznia 2006 r.
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Posiedzenia Naukowe PIG

Jan MALEC, Piotr GLINIAK, Maria KULETA, Sylwester SALWA, Zbigniew SZCZEPANIK, Andrzej URBANIEC, Aleksander WILK, Stanis³awa ZBROJA: Budowa geologiczna paleozoiku zachodniego obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich w
rejonie Skar¿ysko-Kamienna–Przysucha

Obszar zachodniego obrze¿enia Gór Œwiêtokrzyskich uwa¿any jest za perspektywiczny w poszukiwaniach wêglowodorów.
W pod³o¿u mezozoicznym tego rejonu, wystêpuje kilka kompleksów ska³ paleozoicznych o stosunkowo wysokiej zawartoœci materii organicznej. Zosta³y one wstêpnie rozpoznane pod k¹tem macierzystoœci substancji bitumicznych w obrêbie paleozoiku œwiêtokrzyskiego, którego struktury tektoniczne „zanurzaj¹ siê” w kierunku pó³nocno-zachodnim pod utwory mezozoiku.
W ostatnim okresie, zachodnie obrze¿enie Gór Œwiêtokrzyskich znalaz³o siê w krêgu zainteresowañ przemys³u naftowego.
Nawi¹zana zosta³a wspó³praca Biura Geologicznego „Geonafta” w Krakowie i „Geofizyka” Kraków z Oddzia³em Œwiêtokrzyskim PIG w Kielcach w celu rozpoznania wg³êbnej budowy geologicznej tego obszaru.
W pierwszym etapie badañ, na obszarze obejmujàcym ponad 200 km² powierzchni, wykonano 13 profili sejsmicznych, dla
okreúlenia stylu budowy i gùæbokoúci zalegania pod³o¿a podpermskiego, na zupe³nie nie rozpoznanym dotychczas obszarze.
Ci¹gi profili sejsmicznych wykonano w sieci przebiegaj¹cej w dwóch prostopad³ych kierunkach (SW–NE i NW–SE), oddalonych
od siebie przeciêtnie o 2–4 km. Najkrótszy, i zarazem najbardziej skrajny od wschodu profil, o kierunku SW–NE oddalony jest o
oko³o 5 km na zachód od wychodni paleozoiku Gór Œwiêtokrzyskich. Najd³u¿sze profile o tym kierunku, usytuowane we wschodniej czêœci obszaru badañ, maj¹ d³ugoœæ do 35 km. Pozosta³e profile maj¹ od 18 do 28 km.
Profile te, wykonane zosta³y w przybli¿eniu prostopadle do rozci¹g³oœci struktur paleozoicznych Gór Œwiêtokrzyskich, natomiast ci¹gi o kierunku NW–SE przebiegaj¹ prawie równolegle do ich biegu.
Dla ka¿dego profilu przeprowadzono szczegó³ow¹ interpretacjê wg³êbnej budowy geologicznej i struktur tektonicznych,
sprawdzaj¹c jednoczeœnie poprawnoœæ naniesionych danych na profilach prostopad³ych do analizowanego profilu. Na podstawie
analizy zapisu sejsmicznego, na wszystkich profilach wyró¿niono obecnoœæ dwóch piêter strukturalnych: starszego — podpermskiego i m³odszego — permo-mezozoicznego. Granica miêdzy nimi jest wyraŸnie czytelna na wszystkich analizowanych profilach sejsmicznych. Przebiega ona wzd³u¿ powierzchni odgraniczaj¹cej niemal poziomo le¿¹ce osady permu, o prawie jednolitym
wykszta³ceniu litologicznym na ca³ym obszarze — od utworów starszego piêtra strukturalnego. Na wiêkszoœci poprzecznych profili sejsmicznych, struktury paleozoiczne kontaktuj¹ z osadami pokrywy permo-mezozoicznej z wyraŸnie widoczn¹, mniejsz¹ lub
wiêksz¹ niezgodnoœci¹ k¹tow¹. Na profilach tych, zlokalizowanych bli¿ej wychodni paleozoiku œwiêtokrzyskiego, rozgraniczenie
permo-mezozoiku od starszego pod³o¿a jest dobrze widoczne. Pod utworami permu, s¹ bardzo dobrze czytelne struktury buduj¹ce
paleozoik Gór Œwiêtokrzyskich, w szczególnoœci bêd¹ce przed³u¿eniem zachodniej czêœci regionu ³ysogórskiego, w tym synkliny
bodzentyñskiej i antykliny Bronkowic. Na niektórych odcinkach profili wykonanych w kierunku NW–SE, zlokalizowanych dalej
na zachód od coko³u paleozoicznego Gór Œwiêtokrzyskich, rozgraniczenie pokrywy permsko-mezozoicznej od starszego pod³o¿a
jest mniej czytelne. Wi¹¿e siê to z obecnoœci¹ na tych obszarach pe³niejszych sekwencji utworów m³odo-paleozoicznych, najprawdopodobniej z karboñskimi w³¹cznie, które granicz¹ ze sp¹giem permu prawie penakordantnie.
W obrêbie piêtra podpermskiego widoczne s¹ zró¿nicowane sygna³y sejsmiczne, o ró¿nej czytelnoœci, d³u¿szym lub krótszym
przebiegu i wystêpuj¹ce na ró¿nych g³êbokoœciach. Najsilniejszy z nich, który stwierdzono we wszystkich profilach, jest zwi¹zany
najprawdopodobniej z grubym kompleksem ska³ wêglanowych. Mo¿e on odpowiadaæ wystêpuj¹cym w regionie ³ysogórskim dolomitom warstw wojciechowickich. Tak¿e w najni¿szych czêœciach analizowanych profilów o kierunku NE–SW, wystêpuj¹ silne
zespo³y sygna³ów sejsmicznych. Bardzo prawdopodobne, ¿e odpowiadaj¹ one ska³om starszego paleozoiku.
Na podstawie zapisu sygna³ów sejsmicznych wyró¿niono g³ówne horyzonty stratygraficzne w obrêbie pod³o¿a podpermskiego i w pokrywie permsko-mezozoicznej. Ustanowione na badanym obszarze wydzielenia litostratygraficzne mog¹ odbiegaæ sw¹
charakterystyk¹ od ich odpowiedników znanych z profili stratotypowych. Dotyczy to zw³aszcza utworów pod³o¿a podpermskiego, nierozpoznanych dotychczas na tym obszarze. W niektórych rejonach mog¹ one ró¿niæ siê wykszta³ceniem facjalnym i
mi¹¿szoœci¹, od równowiekowych osadów wystêpuj¹cych na pobliskim obszarze Gór Œwiêtokrzyskich.
W podpermskim pod³o¿u wydzielono 6 g³ównych jednostek litostratygraficznych, obejmuj¹cych ska³y o wieku od póŸnego
syluru do wczesnego karbonu: jedn¹ w górnym sylurze, cztery w dewonie i jedn¹ w karbonie. Przedstawiono ich charakterystykê
lito- i biostratygraficzn¹. Jako horyzont odniesienia przyjêto bardzo wyraŸny zapis sygna³u sejsmicznego zwi¹zanego ze stropow¹
powierzchni¹ grubego kompleksu wêglanowego, odpowiadaj¹cego prawdopodobnie eifelskim dolomitom warstw wojciechowickich z regionu ³ysogórskiego. W rozpoziomowaniu pozosta³ych utworów podpermskich le¿¹cych poni¿ej i powy¿ej dolomitów,
wykorzystano dane o wykszta³ceniu litostratygraficznym paleozoiku na obszarze Gór Œwiêtokrzyskich i dewonu w otworze
Osta³ów 1.
W pokrywie permsko-mezozoicznej wyró¿niono tak¿e 6 g³ównych jednostek litostratygraficznych: jedn¹ obejmuj¹c¹ ca³y
perm, cztery w triasie i jedn¹ dla utworów jury. W obrêbie wyró¿nionych jednostek scharakteryzowano lito- i biostratygrafiê
wszystkich wydzieleñ o podrzêdnej randze wchodz¹cych w ich sk³ad. Wydzielono je na podstawie danych pochodz¹cych z g³êbokich otworów wiertniczych zlokalizowanych na obrze¿ach badanego obszaru, z profilem otworu Nieœwiñ PIG 1 na czele, w którym dobrze rozpoznano sekwencjê osadów permo-mezozoiku.
Wyró¿nione na obszarze badañ starsze, podpermskie piêtro strukturalne, charakteryzuje siê znaczn¹ zmiennoœci¹ przebiegu i
natê¿enia wyró¿nionych w jego obrêbie charakterystycznych sygna³ów oraz du¿ym zró¿nicowaniem ich orientacji przestrzennej.
Powszechnie wystêpuj¹ce strome sygna³y odpowiadaj¹ najprawdopodobniej powierzchniom poprzecznych i pod³u¿nych usko-
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ków o charakterze przesuwczym i przesuwczo-zrzutowym. Przecinaj¹ one osady paleozoiczne i rozbijaj¹ je na bloki o ró¿nym
stopniu skomplikowania budowy wewnêtrznej ka¿dego z nich. W obrêbie poszczególnych bloków, widoczne s¹ czêsto sygna³y
odpowiadaj¹ce prawdopodobnie uskokom nasuwczym oraz sygna³y wskazuj¹ce na obecnoœæ fa³dów o przebiegu zmieniaj¹cym
siê w miarê oddalania od wychodni paleozoiku œwiêtokrzyskiego. W czêœci wschodniej obszaru badañ wykazuj¹ one rozci¹g³oœæ
WNW–ESE (kierunek œwiêtokrzyski), a w czêœci zachodniej skrêcaj¹ na NW–SE (kierunek œrodkowopolski). Wyinterpretowane
na obszarze badañ struktury tektoniczne s¹ przed³u¿eniem g³ównych elementów strukturalnych widocznych w obrêbie paleozoiku
regionu ³ysogórskiego Gór Œwiêtokrzyskich.
W obrêbie m³odszego, znacznie mniej zaburzonego tektonicznie piêtra strukturalnego, pierwszoplanow¹ rolê odgrywaj¹ uskoki. Podobnie jak w ska³ach starszych, tak i tutaj tworz¹ one sieæ zbudowan¹ z uskoków pod³u¿nych (o przebiegu NW–SE) oraz poprzecznych (o przebiegu NE–SW). Czêœæ z tych nieci¹g³oœci ma charakter pierwotny ale wiêkszoœæ z nich jest wynikiem reaktywacji starszych za³o¿eñ tektonicznych wystêpuj¹cych w pod³o¿u paleozoicznym obszaru badañ. Do grupy tej nale¿¹ tak¿e wystêpuj¹ce w NE czêœci obszaru badañ, wyraŸnie czytelne uskoki: Kamiennej i Skrzynna. Charakteryzuj¹ siê one rozci¹g³oœci¹
NW–SE oraz stromym zapadaniem powierzchni uskokowej, sugeruj¹cej przesuwczy charakter tych nieci¹g³oœci. Dyslokacje te
obni¿aj¹ schodowo ku NE po³o¿enie odpowiadaj¹cych sobie kompleksów skalnych.
Widoczne w ska³ach permsko-mezozoicznych szerokopromienne ugiêcie warstw ma charakter kopu³y. Jej powstanie wi¹zaæ
nale¿y najprawdopodobniej ze zrêbowym wypiêtrzaniem pod³o¿a paleozoicznego terenu badañ, któremu towarzyszy³o ugiêcie
osadów pokrywy oraz rozwój licznych uskoków (szczególnie w brze¿nych czêœciach obszaru podnoszonego). W strefach wygasania uskoków, w obrêbie osadów nadk³adu, mo¿na niekiedy obserwowaæ na przed³u¿eniach nieci¹g³oœci, fleksuralne wygiêcie
warstw skalnych.

W dyskusji brali udzia³: A. Romanek, M. Studencki, J. G¹gol i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 1 lutego 2006 r.

Gertruda HERMAN: Warunki hydrogeologiczne i stopieñ zagro¿enia wód podziemnych na obszarze arkusza Drezdenko Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000

Obszar arkusza Drezdenko Mapy hydrogeologicznej Polski obejmuje fragmenty dwóch regionów hydrogeologicznych: pomorskiego i wielkopolskiego z subregionem Pradoliny Toruñsko-Eberswaldzkiej. W obydwu regionach, wody podziemne o znaczeniu u¿ytkowym wystêpuj¹ w piaszczysto-¿wirowych utworach czwartorzêdowych oraz piaszczystych utworach neogeñskich.
Ca³y obszar arkusza le¿y w obrêbie zlewni rzeki Noteci, prawobrze¿nego dop³ywu Warty.
Piêtro czwartorzêdowe wystêpuje powszechnie na ca³ym obszarze arkusza i najczêœciej odgrywa rolê g³ównego piêtra wodonoœnego. W jego obrêbie stwierdzono wystêpowanie trzech poziomów: poziomu wód gruntowych, miêdzyglinowego i podglinowego, wykazuj¹cych odrêbnoœæ hydrostrukturaln¹.
Poziom wód gruntowych zwi¹zany jest z piaszczysto-¿wirowymi utworami rzecznymi holocenu i wodnolodowcowymi
osadami zlodowacenia pó³nocnopolskiego wystêpuj¹cymi w pradolinie Noteci, w sandrze Drawy oraz w kopalnej dolinie w rejonie miejscowoœci Radowo–Drawiny. Poziom ten jest rozprzestrzeniony w po³udniowej i wschodniej czêœci arkusza. W obrêbie Pradoliny Toruñsko-Eberswaldzkiej i sandru Drawy mi¹¿szoœæ osadów wodonoœnych wynosi 10–30 m. Na pó³noc od krawêdzi pradoliny Noteci, w szerokiej kopalnej dolinie, podœcielonej osadami neogeñskimi, mi¹¿szoœæ piaszczystych osadów
czwartorzêdu siêga od 20 do 94 m. Przebieg i geneza paleodoliny nie s¹ dostatecznie rozpoznane. Parametry hydrogeologiczne
poziomu wód gruntowych w dolinie Noteci i w sandrze Drawy s¹ zró¿nicowane ze wzglêdu na zmiennoœæ wykszta³cenia litologicznego i obecnoœæ wk³adek pylastych. Wydajnoœci potencjalne otworów studziennych wynosz¹ najczêœciej 30–50 i 10–30
m3/h, a niekiedy nie przekraczaj¹ 10 m3/h. Lokalnie s¹ wy¿sze i wynosz¹ 50–70 m3/h, a nawet 70–120 m3/h. Poziom wód gruntowych wystêpuj¹cy w czwartorzêdowych osadach Pradoliny Toruñsko-Eberswaldzkiej zosta³ zakwalifikowany jako g³ówny
zbiornik wód podziemnych, GZWP nr 138 Toruñ-Eberswalde (Noteæ). W obrêbie arkusza znajduje siê zachodni fragment tego
zbiornika. S¹ to przewa¿nie wody o œredniej jakoœci, zawieraj¹ce podwy¿szone zawartoœci ¿elaza i manganu. Miejscami wody
te s¹ zanieczyszczone (azotany i siarczany).
Miêdzyglinowy poziom wodonoœny wystêpuje w piaszczystych osadach zlodowaceñ pó³nocnopolskiego i œrodkowopolskich
na obszarze wysoczyznowym w pó³nocnej i pó³nocno-zachodniej czêœci arkusza. Czêsto poziom ten jest dwuwarstwowy (warstwa górna i dolna). Górn¹ (p³ytsz¹) warstwê miêdzyglinow¹ reprezentuj¹ osady piaszczyste ró¿nej frakcji zaliczane do osadów
fluwioglacjalnych zlodowacenia pó³nocnopolskiego. Mi¹¿szoœæ warstwy wodonoœnej wynosi ok. 4–10 m. Warstwa ta nie jest ujêta ¿adnym otworem studziennym. Przykryta jest glinami o gruboœci od kilku do 15 m. Dolna (g³êbsza) warstwa miêdzyglinowa
wystêpuje w piaskach i ¿wirach wodnolodowcowych zlodowacenia œrodkowopolskiego. Przykryta jest nieci¹g³¹ pokryw¹ glin
piaszczystych zlodowaceñ pó³nocnopolskich o mi¹¿szoœci od kilku do 30 m. Mi¹¿szoœæ osadów wodonoœnych waha siê w prze-
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dziale 2–40 m. Zmienne wykszta³cenie litologiczne warunkuje zró¿nicowanie parametrów hydrogeologicznych. Wydajnoœci
studni wynosz¹ 30–70 i 10–30 m3/h, a niekiedy 70–120 m3/h. Poziom ten ma podstawowe znaczenie jako zbiornik wód podziemnych na obszarach wysoczyznowych. Miêdzyglinowy poziom wodonoœny zosta³ wskazany jako g³ówny zbiornik wód podziemnych, GZWP nr 136 Dobiegniew. Jakoœæ wody oceniono jako œredni¹ (z uwagi na podwy¿szone zawartoœci ¿elaza i manganu) i
dobr¹ (z niewielkimi przekroczeniami ¿elaza i manganu). Lokalnie stwierdzono ponadnormowe zawartoœci amoniaku.
Podglinowy poziom wodonoœny wystêpuje w piaszczystych osadach zlodowaceñ po³udniowopolskich lub interglacja³u
mazowieckiego. Mi¹¿szoœæ piaszczystych osadów siêga 10–40 m. Poziom podglinowy w kopalnych dolinach jest bardzo
s³abo rozpoznany.
Neogeñskie piêtro wodonoœne jest rozpoznane i u¿ytkowane w po³udniowej i wschodniej czêœci terenu omawianego arkusza.
Na pozosta³ym obszarze, doœæ p³ytko, wystêpuj¹ce utwory neogeñskie nie zosta³y zbadane w aspekcie hydrogeologicznym. Reprezentuje je poziom mioceñski, który stanowi¹ drobnoziarniste piaski. Poziom ten (wystêpuj¹cy na g³êbokoœci ok. 90–120 m
p.p.t) jest oddzielony od piêtra czwartorzêdowego warstw¹ mu³ków i i³ów o zró¿nicowanej mi¹¿szoœci. Mi¹¿szoœæ osadów wodonoœnych wynosi oko³o 25 m. Wydajnoœci otworów studziennych wynosz¹ przewa¿nie 50–70 m3/h. Mioceñski poziom wodonoœny jedynie w rejonie Drezdenka zosta³ uznany jako g³ówny poziom u¿ytkowy. Na pozosta³ym obszarze zakwalifikowano go jako
podrzêdny, ze wzglêdu na brak dostatecznego rozpoznania hydrogeologicznego. S¹ to wody o niskiej jakoœci (o czym decyduje
ich barwa), œredniej i dobrej jakoœci (z nieznacznymi przekroczeniami zawartoœci ¿elaza i manganu).
Przewa¿aj¹ce tereny wystêpowania g³ównych u¿ytkowych poziomów wodonoœnych uznano za obszary o œrednim stopniu zagro¿enia jakoœci wód podziemnych. Zakwalifikowano do tej grupy obszar wystêpowania poziomu gruntowego, pozbawionego
izolacji, w kopalnej dolinie ci¹gn¹cej siê od Radowa do Drawin. Jest to teren o ograniczonej dostêpnoœci (obszar chronionego krajobrazu, kompleks leœny, strefa ochronna ujêcia wód podziemnych), na którym nie wystêpuj¹ ogniska zanieczyszczeñ. Do tej grupy zakwalifikowano równie¿ obszary o œredniej odpornoœci poziomu czwartorzêdowego (przy mi¹¿szoœci osadów s³abo przepuszczalnych rzêdu 15–30 m) z rozproszonymi obiektami o niewielkiej uci¹¿liwoœci dla œrodowiska.
Tereny wystêpowania zwartej pokrywy s³abo przepuszczalnych glin, na których nie ma zlokalizowanych ognisk zanieczyszczeñ, uznano za obszary o niskim stopniu zagro¿enia jakoœci wód podziemnych. Obszarem o bardzo niskim stopniu zagro¿enia
wód podziemnych uznano rejon, w którym mioceñski poziom wodonoœny jest izolowany warstw¹ mu³ków i i³ów o mi¹¿szoœci
oko³o 70–90 m, chroni¹cych wody podziemne przed infiltracj¹ zanieczyszczeñ z powierzchni terenu.
Rozleg³a pradolina Noteci zosta³a uznana jako obszar o wysokim stopniu zagro¿enia. P³ytko wystêpuj¹cy poziom wód gruntowych pozbawiony jest izolacji stropowej. Jego odpornoœæ na zanieczyszczenie jest niska. Znajduje siê tu zwarta zabudowa miejsko-przemys³owa Drezdenka i czêœciowo Krzy¿a Wlkp. Obszary o wysokim stopniu zagro¿enia wydzielono równie¿ lokalnie w
rejonie miejskiej zabudowy Dobiegniewa i w s¹siedztwie nieczynnych ju¿ obecnie gospodarstw rolnych w Rolewicach i
Wo³ogoszczu, gdzie obserwowano ju¿ antropogeniczne ska¿enie amoniakiem wód podziemnych. W obszarach tych istnieje mo¿liwoœæ szybkiej migracji zanieczyszczeñ z powierzchni terenu do u¿ytkowych poziomów wodonoœnych.

W dyskusji brali udzia³: J. G¹gol, J. Pra¿ak, E. Wróblewska, A. Juszczyk, M. Kos i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 8 lutego 2006 r.

Jan MALEC: Piaskowce grubo³awicowe kambru z rejonu Œwiêtego Krzy¿a i Nowej S³upi

W œrodkowej czêœci pasma g³ównego, w okolicy Œwiêtego Krzy¿a i Nowej S³upi utwory kambru reprezentowane s¹ przez facjê grubo³awicowych piaskowców kwarcytowych nale¿¹cych do formacji piaskowców z Wiœniówki. Na obszarze tym wystêpuj¹
liczne ods³oniêcia warstw piaskowcowych obejmuj¹ce profile o mi¹¿szoœci od kilku do kilkunastu metrów. Najlepiej ods³oniête i
najd³u¿sze sekwencje piaskowców znajduj¹ siê w pobli¿u klasztoru i na wschodnim skraju masywu £ysej Góry. Starsze z nich
ods³aniaj¹ siê na Œwiêtym Krzy¿u, m³odsze, na zachodnim krañcu Nowej S³upi.
Œwiêty Krzy¿. W rejonie Œwiêtego Krzy¿a przeœledzono wychodnie grubo³awicowych piaskowców kwarcytowych, po³o¿one
bezpoœrednio na wschód od zabudowañ klasztornych. Wystêpuje tam ponad 7 metrowy profil utworów kambru o rozci¹g³oœci i
upadzie warstw 103/50 N. Jego doln¹ czêœæ tworzy oko³o 1 metrowej mi¹¿szoœci fragment ³awicy bez widocznych wewnêtrznych
struktur sedymentacyjnych. Wzd³u¿ powierzchni amalgamacji graniczy on w stropie z oko³o 3 metrowej gruboœci piaskowcami
kwarcytowymi zawieraj¹cymi kilka powierzchni amalgamacji. Na stropowej powierzchni ostatniej z nich, le¿¹ dwie ³awice o
zmiennej gruboœci, z horyzontalnie rozmieszczonym materia³em kwarcowym, z których dolna ma 18–20 a górna 50–65 cm. Bezpoœrednio powy¿ej le¿y ³awica o wielkoskalowym warstwowaniu przek¹tnym, zmiennej mi¹¿szoœci, która na odcinku 2 metrów
zmniejsza swoj¹ gruboœæ od 80 do 50 cm. Wy¿ej w profilu le¿¹ ³awice o zmiennej obocznej mi¹¿szoœci, od kilkunastu do 60 cm.
Czêœæ z nich ulega wyklinowaniu. £awice rozdzielone s¹ g³adkimi powierzchniami amalgamacji o falistym przebiegu, z deniwelacjami do kilkunastu centymetrów. Materia³ piaszczysty buduj¹cy warstwy le¿¹ce powy¿ej ³awicy o warstwowaniu przek¹tnym
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wykazuje s³abo widoczn¹ poziom¹ laminacjê. Na stropowej, falistej powierzchni jednej z ³awic o oko³o 25–30 cm gruboœci (oko³o
30 cm powy¿ej stropu ³awicy o warstwowaniu wielkoskalowym), wystêpuj¹ charakterystyczne formy struktur wirowych.
Nowa S³upia. W okolicy Nowej S³upi, badano utwory kambru ods³aniaj¹ce siê na wschodnim zboczu £ysej Góry, po obu
stronach drogi (traktu królewskiego) prowadz¹cej na Œwiêty Krzy¿. Na obszarze tym wychodnie piaskowców kwarcytowych wystêpuj¹ w postaci odizolowanych ³awic lub zespo³ów ³awic o gruboœci od kilku do ponad 10 m. Pomiêdzy wychodniami, pod
cienk¹ zwietrzelin¹ znajduj¹ siê równie¿ grubo³awicowe serie piaskowców kwarcytowych o mi¹¿szoœci od 1 do 15 m, które lokalnie ods³aniaj¹ siê w postaci 0,5–1 metrowych fragmentów ³awic.
Po po³udniowej stronie drogi, widoczny profil grubo³awicowych piaskowców liczy ponad 90 m mi¹¿szoœci. Ods³oniête serie
piaskowcowe tworz¹ du¿e, zwarte bloki skalne, które rozci¹gaj¹ siê w przedziale azymutu 95–99º, przy zakresie k¹tów upadu
50–58º na pó³noc. S¹ one z³o¿one na ogó³ z jednej lub dwóch, rzadziej kilku ³awic rozdzielonych powierzchniami erozyjnymi.
Wzd³u¿ tych powierzchni poszczególne ³awice bardzo œciœle do siebie przylegaj¹. W przekroju prostopad³ym do u³awicenia, powierzchnie te maj¹ na ogó³ prostolinijny lub s³abo zafalowany zarys. Powierzchnie miêdzy³awicowe s¹ w wiêkszoœci przypadków
g³adkie, tworz¹c ³agodne formy wypuk³e lub nieckowate, rozprzestrzenione na kilkumetrowych odcinkach, o deniwelacjach od
kilkunastu do 20 cm. W obrêbie niektórych, dobrze ods³oniêtych sp¹gowych powierzchni wystêpuj¹ odlewy pr¹dowych rynien
erozyjnych o nierównym reliefie, szerokoœci 20–30 cm i g³êbokoœci do 20 cm. W wiêkszoœci badanych bloków skalnych nie zaobserwowano obecnoœci wewn¹trz³awicowych struktur sedymentacyjnych. Jedynie w stropowej czêœci jednej ³awicy o gruboœci ponad 5 m stwierdzono poziom¹ laminacjê materia³u piaszczystego. W omawianym kompleksie wystêpuje ³¹cznie 9 bloków skalnych o mi¹¿szoœci od 2 do 11 m. Maksymalna gruboœæ ³awic piaskowcowych dochodzi w nich do 5–11 m. Tylko w górnej czêœci
omawianej sekwencji, w obrêbie 6 metrowego kompleksu piaskowcowego wystêpuj¹ cieñsze ³awice o mi¹¿szoœci od 1 do 2 m.
Obserwacje petrograficzne wykonane w obrêbie jednego z kompleksów skalnych (o pond 8 metrowej gruboœci) wskazuj¹, ¿e
s¹ to drobnoziarniste arenity kwarcowe, dobrze i bardzo dobrze wysortowane, o przeciêtnej œrednicy ziarn kwarcu w granicach
0,17–0,19 mm, maksymalnej do 0,45 mm. Ziarna kwarcu wykazuj¹ ró¿ny stopieñ obtoczenia, stykaj¹ siê ze sob¹ lub rzadziej —
kontaktuj¹ poprzez cienkie laminki substancji ilastej wystêpuj¹cej g³ównie w ma³ych zag³êbieniach pomiêdzy ziarnami. Stosunkowo powszechne s¹ blaszki ³yszczyków, które czêsto u³o¿one s¹ prawie równolegle wzglêdem siebie. Wystêpuj¹ce w formie
rozproszonej minera³y ciê¿kie, liczniejsze s¹ w czêœci sp¹gowej kompleksu.
Po pó³nocnej stronie drogi wiod¹cej na Œwiêty Krzy¿, na przestrzeni ponad 100 m wystêpuj¹ odizolowane kompleksy skalne
z³o¿one z piaskowców kwarcytowych grubo³awicowych. W widocznej tam ponad 55 metrowej sekwencji kambru, ods³aniaj¹ siê
4 bloki piaskowcowe o mi¹¿szoœci od 2 do 10 m, biegu i upadzie 70–81/50–63 N, oddzielone od siebie 5–15 metrowymi odcinkami profilu, przykrytymi cienk¹ zwietrzelin¹, spod której wystaj¹ fragmenty grubo³awicowych piaskowców. Najwiêkszy jednolity
blok skalny z³o¿ony jest z ³awicy o gruboœci oko³o 7 metrów, bez widocznego sp¹gu, w obrêbie którego obecnych jest kilka
wewn¹trz³awicowych powierzchni erozyjnych. Powierzchnie te s¹ lekko pofalowane o deniwelacjach dochodz¹cych do 10 cm.
Poni¿ej jednej z powierzchni oddzielnoœci, na odcinku oko³o 30 cm widoczna jest pozioma laminacja materia³u piaszczystego.
Jej obecnoœæ podkreœlona jest ciemniejszymi, cienkimi smugami wzbogaconymi najprawdopodobniej w minera³y ilaste, ciê¿kie i
³yszczyki. Z nadleg³¹ lamin¹ o jaœniejszej barwie, tworz¹ one charakterystyczne zestawy lamin o malej¹cej gruboœci ku stropowi
³awicy. W odleg³oœci oko³o 16 cm od stropu, zestaw lamin ma gruboœæ oko³o 1,7 cm. Kolejne, le¿¹ce powy¿ej s¹ coraz cieñsze, dochodz¹c do gruboœci oko³o 0,4 cm poni¿ej powierzchni oddzielnoœci. Poszczególne zestawy rozpoczyna³y siê depozycj¹ lamin jaœniejszych — o grubszym ziarnie, po których nastêpowa³a sedymentacja drobniejszej frakcji w postaci cienkiej laminy o ciemniejszej barwie.
W serii piaskowcowej ods³oniêtej w ni¿szej czêœci omawianego profilu wystêpuje oko³o 6 metrowy kompleks piaskowcowy o
gruboœci ³awic od 80 do 115 cm. Czêœæ z nich graniczy ze sob¹ wzd³u¿ powierzchni erozyjnych o du¿ych deniwelacjach dochodz¹cych do 35 cm na odcinku kilku metrów. Na sp¹gowych powierzchniach ³awic widoczne s¹ odlewy erozyjnych struktur
pr¹dowych wytworzonych przez pr¹dy o du¿ej energii. Struktury te wykszta³cone s¹ w postaci odlewów mis erozyjnych o œrednicy ponad 1 metra i g³êbokoœci oko³o 20–25 cm, z wyraŸnymi pod³u¿nymi smugami piaszczystymi i du¿ymi jamkami wirowymi,
wskazuj¹cymi na transport piaszczystego materia³u g³ównie z zachodu na wschód. Innym rodzajem struktur pr¹dowych na sp¹gowych powierzchniach piaskowców s¹ odlewy pod³u¿nych grzbietów i bruzd, o wysokoœci i szerokoœci do kilku centymetrów. Tak¿e i w tym przypadku, pr¹dowe struktury erozyjne wskazuj¹ na taki sam kierunek transportu materia³u piaszczystego.
Badania mikroskopowe wykonano w obrêbie dwóch kompleksów skalnych o oko³o 6 i 10 m mi¹¿szoœci. W pierwszym z nich,
jedn¹ z ³awic o ponad 1 m gruboœci tworz¹ drobnoziarniste arenity kwarcowe, dobrze i bardzo dobrze wysortowane o przeciêtnej
œrednicy ziarn kwarcu 0,12 mm, maksymalnej 0,25 mm, s³abo- lub nieobtoczonych. W stropowej czêœci ³awicy o poziomej laminacji, stosunkowo liczne s¹ ³yszczyki, których imbrykacyjne u³o¿enie wskazuje kierunek p³yn¹cego pr¹du. W tej samej czêœci
³awicy widoczna jest charakterystyczna, nieregularna falista mikrolaminacja materia³u detrytycznego, podkreœlona pofa³dowanym u³o¿eniem ca³ych i po³amanych blaszek ³yszczyków, z nielicznymi minera³ami ciê¿kimi. Kompleks piaskowcowy o 10 metrowej gruboœci, utworzony jest z drobnoziarnistych arenitów kwarcowych, dobrze i bardzo dobrze wysortowanych. Ziarna kwarcu o przeciêtnej œrednicy oko³o 0,16, maksymalnej 0,25 mm, wykazuj¹ ró¿ny stopieñ obtoczenia lub jego brak, na ogó³ œciœle do
siebie przylegaj¹. W stropowej czêœci kompleksu o widocznej makroskopowo laminacji poziomej, w obrazie mikroskopowym
zwraca uwagê charakterystyczna mikrolaminacja materia³u detrytycznego w postaci mniej lub bardziej pofalowanych lamin
wzbogaconych w blaszki ³yszczyków i podrzêdnie w minera³y ciê¿kie.
Kierunek paleotransportu materia³u okruchowego. Pomiêdzy Œwiêtym Krzy¿em a Now¹ S³upia, przemieszczanie materia³u piaszczystego odbywa³o siê z zachodu na wschód. Œwiadcz¹ o tym kierunkowe wskaŸniki transportu w postaci odlewów ero-
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zyjnych struktur pr¹dowych, wystêpuj¹cych na sp¹gowych powierzchniach grubych ³awic piaskowców kwarcytowych z rejonu
Nowej S³upi oraz kierunek u³o¿enia lamin piaszczystych w du¿ym riplemarku pr¹dowym, warstwowanym przek¹tnie w du¿ej
skali z rejonu Œwiêtego Krzy¿a. Materia³ terygeniczny transportowany by³ w postaci wysokogêstoœciowych pr¹dów zawiesinowych o du¿ej energii.
Z kierunku rozprowadzania osadów wynika, ¿e rejon g³ównej dystrybucji osadów piaszczystych na obszar g³êbokomorskiego
sto¿ka znajdowa³ siê na zachód od Œwiêtego Krzy¿a, najprawdopodobniej pomiêdzy £ysic¹ a £ys¹ Gór¹. W sposób poœredni
mo¿e o tym œwiadczyæ najwiêksza mi¹¿szoœæ facji piaskowców grubo³awicowych wystêpuj¹ca w tej czêœci pasma g³ównego.
Rozprowadzanie osadów piaszczystych odbywa³o siê poprzez system rozga³êzionych i splecionych kana³ów, odchodz¹cych od
kana³u centralnego usytuowanego u wylotu podmorskiego kanionu. Ich rozk³ad by³ prawdopodobnie zbli¿ony do radialnego o
czym œwiadczy obecnoœæ kana³ów z seriami grubo³awicowych piaskowców z rejonu Nowej S³upi, których osie w tej czêœci zbiornika skierowane by³y ogólnie na wschód.
Niektóre partie profilu grubo³awicowych piaskowców kambru z tej czêœci pasma g³ównego reprezentuj¹ najprawdopodobniej
utwory powsta³e na zewnêtrznych obrze¿ach kana³ów, w wyniku przelania siê przez jego brzegi materia³u piaszczystego z du¿¹
prêdkoœci¹. Mog¹ do nich nale¿eæ piaskowce ze strukturami wirowymi, ods³aniaj¹ce siê na wschód od zabudowañ klasztornych
na Œwiêtym Krzy¿u.

W dyskusji brali udzia³: M. Kuleta. M. Studencki, Z. Szczepanik i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 15 lutego 2006 r.

Jan MALEC: Struktury wirowe w utworach kambru z rejonu Œwiêtego Krzy¿a i Wiœniówki

Do istotnych wskaŸników pozwalaj¹cych bli¿ej zdefiniowaæ œrodowisko sedymentacji osadów formacji piaskowców z Wiœniówki, nale¿¹ struktury wirowe. S¹ to ró¿nej wielkoœci formy przestrzenne utworzone z materia³u piaszczystego lub piaszczysto-mu³owego, powsta³e w wyniku ruchu wirowego wody. Mniejsze z nich stwierdzono w profilu Wiœniówki, wiêksze w rejonie
Œwiêtego Krzy¿a. Pomimo ró¿nych rozmiarów i kszta³tów, maj¹ one wspólne cechy genetyczne. Wystêpuj¹ bowiem w stropowej
lub bezpoœrednio nad stropow¹ czêœci¹ warstw, z którymi zwi¹zane s¹ tym samym aktem depozycyjnym. W rejonie Wiœniówki
struktury te obecne s¹ w osadach facji mu³owcowo-piaskowcowej ze strukturami deformacyjnymi i osuwiskowymi, natomiast na
Œwiêtym Krzy¿u, w obrêbie facji piaskowców grubo³awicowych.
W rejonie Œwiêtego Krzy¿a, na stropowej, falistej powierzchni jednej z ³awic o oko³o 25–30 cm gruboœci (oko³o 30 cm powy¿ej stropu ³awicy o warstwowaniu wielkoskalowym), wystêpuj¹ charakterystyczne formy sedymentacyjne, w postaci pó³kulistych
bu³ piaskowcowych o œrednicy oko³o 45 cm i wysokoœci do 20 cm. Na ich zewnêtrznej powierzchni widoczne s¹ koncentryczne
zgrubienia („pierœcienie”) lub smugi biegn¹ce równolegle wzglêdem siebie. Najgrubsze „pierœcienie” (do 0,5 cm wysokoœci), wystêpuj¹ w dolnej czêœci bu³, do oko³o 10 cm od ich sp¹gu. Grubsze „pierœcienie” rozmieszczone s¹ w odleg³oœci 2–2,5 cm od siebie
i oddzielone koncentrycznymi p³ytkimi rowkami o g³êbokoœci do 0,5 cm. W górnej czêœci omawianych struktur pierœcienie maj¹
coraz mniejsz¹ gruboœæ, a w najwy¿szej — s¹ prawie niewidoczne. Na stropowej powierzchni ³awicy, wokó³ bulastych form wystêpuj¹ wyraŸnie widoczne dwa koncentryczne wa³kowate zgrubienia (pierwsze z nich o wysokoœci 0,8 cm, drugie 0,5 cm). W
przekroju poprzecznym, maj¹ one zarys sp³aszczonego trójk¹ta o podstawie oko³o 5 cm, z ³agodnie pochylonymi dwoma bokami.
Wy¿sze zgrubienie znajduje siê w odleg³oœci oko³o 5 cm od dolnej krawêdzi formy bulastej, natomiast ni¿sze jest od niej oddalone
o oko³o 15 cm.
Zachodzi du¿a analogia w pionowym nastêpstwie struktur sedymentacyjnych tworz¹cych ³awice le¿¹ce bezpoœrednio poni¿ej
struktur wirowych w profilu Œwiêtego Krzy¿a i Wiœniówki, przy du¿ej dysproporcji w ich wielkoœci. Zró¿nicowanie ich rozmiarów jest pochodn¹ si³y pr¹du nios¹cego osad terygeniczny. W profilu Œwiêtego Krzy¿a, ponad grub¹ (co najmniej 4 metry) doln¹
czêœci¹ ³awicy (sp¹g jest niewidoczny), odpowiadaj¹c¹ elementowi Ta Boumy, wystêpuj¹ dwie ³awice o ³¹cznej gruboœci
68–85 cm, z warstwowanym horyzontalnie materia³em kwarcowym, które s¹ analogiem elementu Tb Boumy. Wy¿sza czêœæ sekwencji turbidytowej z³o¿ona jest tam z elementu Tc o zmiennej gruboœci (od 50 do 80 cm), wykszta³conego w postaci piaskowców o wielkoskalowym warstwowaniu przek¹tnym. Wy¿ej w profilu przechodz¹ one w piaskowce z³o¿one z dwóch warstw warstwowanych poziomo (o ³¹cznej gruboœci oko³o 30 cm), o zmiennej obocznej gruboœci, do wyklinowania siê w³¹cznie, rozdzielonych falist¹ powierzchni¹ sp³ywow¹. Ten odcinek osadów turbidytowych mo¿na uto¿samiaæ z elementem Td. Na stropowej, falistej powierzchni tych piaskowców le¿¹ struktury wirowe o pó³kulistym kszta³cie, opisane powy¿ej. Wystêpuj¹ one w obrêbie
warstw piaskowcowych o podobnej mi¹¿szoœci i strukturach sedymentacyjnych jak te le¿¹ce poni¿ej form wirowych.
Sekwencji piaskowców ze strukturami wirowymi z rejonu Œwiêtego Krzy¿a, w profilu Wiœniówki odpowiada warstwa piaskowców o gruboœci 8 cm. W dolnej czêœci z³o¿ona jest z poziomo laminowanego materia³u ziarnistego (element Tb Boumy), który wy¿ej przechodzi w drobnoziarniste piaskowce laminowane przek¹tnie o gruboœci 1,5–3 cm, stanowi¹ce element Tc. Stropowa
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powierzchnia warstwy pokryta jest riplemarkami pr¹dowymi. Na tych ostatnich le¿y poziomo laminowana cienka warstwa zapiaszczonych mu³owców (element Td) ze strukturami wirowymi w ich najni¿szej czêœci. Wirowce utworzone s¹ z materia³u piaskowcowo-mu³owcowego, maj¹ dyskowaty kszta³t o œrednicy 1,7 i gruboœæ 0,7 cm.
W obrêbie omówionego powy¿ej profilu grubo³awicowych piaskowców kwarcytowych z rejonu Œwiêtego Krzy¿a, obserwowano tak¿e obecnoœæ innego rodzaju form wirowych maj¹cych podobn¹ genezê. Na strukturze wirowej opisanej powy¿ej, wystêpuje oko³o 20 cm gruboœci amalgamowana pofalowana warstwa, na której znajduje siê struktura wirowa. Ma ona postaæ bulastej
formy w kszta³cie niewysokiego, kolistego w zarysie puklerza, o œrednicy ponad 50 i wysokoœæ oko³o 8 cm. Omawiana struktura
jest genetycznie zwi¹zana z le¿¹c¹ poni¿ej ³awic¹. Tworzy z ni¹ jedn¹ ca³oœæ, gdzie forma wirowa stanowi jej integraln¹, regularnie wysklepion¹ czêœæ. Na jej zewnêtrznej powierzchni widoczne s¹ koncentryczne zgrubienia — „pierœcienie”, biegn¹ce równolegle do jej zewnêtrznego obwodu. Najwiêksze z nich rozmieszczone s¹ w ni¿szej czêœci tej struktury. W kierunku apikalnym
struktury wirowej, „pierœcienie” zmniejszaj¹ swoje rozmiary, a¿ do ca³kowitego zaniku w po³owie jej wysokoœci. Poza koncentrycznie biegn¹cymi „pierœcieniami”, powierzchnia omawianej struktury jest równa, pozbawiona jakichkolwiek zaburzeñ natury
tektonicznej czy spowodowanych odkszta³ceniami plastycznymi.
W najbli¿szym s¹siedztwie warstw piaskowcowych z omówionymi powy¿ej strukturami wirowymi, wystêpuj¹ inne formy sedymentacyjne utworzone w wyniku podobnych procesów. W stropowej czêœci jednej z amalgamowanych ³awic piaskowcowych
znajduje siê zag³êbienie o œrednicy oko³o 30 i g³êbokoœci 15 cm, bêd¹ce pustk¹ po wypadniêtej strukturze wirowej. Na powierzchni tego zag³êbienia widoczne s¹ biegn¹ce koncentrycznie „pierœcienie” i rowki o niewielkiej, kilkumilimetrowej gruboœci, bêd¹ce
negatywem zewnêtrznej powierzchni struktury wirowej. Wystêpuj¹ca w zag³êbieniu forma wirowa mia³a kszta³t pó³kulisty. Warstwa z zag³êbieniem po strukturze wirowej zosta³a od góry „œciêta” przez le¿¹c¹ powy¿ej amalgamowan¹ warstwê piaskowcow¹.
Szybkie sp³yniêcie kolejnej porcji gêstej zawiesiny piaszczystej po³o¿y³o kres dalszemu formowaniu siê formy wirowej. Nale¿y
przypuszczaæ, ¿e w optymalnych warunkach, opisywana struktura mia³aby kszta³t zbli¿ony do kulistego. Mo¿na tak s¹dziæ na
podstawie wyizolowanych ze ska³y struktur wirowych zilustrowanych przez Sedlaka (1964). Maj¹ one kszta³t sp³aszczonych kul,
który jest zbli¿ony do elipsoidalnego. Na ich zewnêtrznej powierzchni widoczne s¹ koncentryczne „pierœcienie” o zró¿nicowanej
gruboœci, równo od siebie oddalone. Struktury te by³y przez Sedlaka opisane jako toczeñce.
Przedstawione powy¿ej rozmiary ³awic i struktur wirowych, œwiadcz¹ poœrednio o wielkoœci pr¹du nios¹cego piaszczysty materia³. Z porównania tego wynika, ¿e si³a pr¹dów transportuj¹cych piaszczysty osad w rejonie Œwiêtego Krzy¿a musia³a byæ ogromna.
Podobne utwory wirowe znane s¹ z osadów fliszowych Karpat. Wed³ug D¿u³yñskiego i in. (1957), maj¹ one rozmiary od
kilku do kilkudziesiêciu cm, a kszta³tem przypominaj¹ elipsoidy obrotowe lub wrzecionowate bry³y. W Karpatach, „...najwiêksze wirowce grupuj¹ siê bowiem bezpoœrednio nad „stref¹ stropow¹” ³awicy piaskowcowej. Im dalej od tej strefy, tym mniejsza
z regu³y wielkoœæ wirowców...”. Niektóre z wirowców karpackich s¹ bardzo podobne do bulastych i elipsoidalnych form wystêpuj¹cych w grubo³awicowych piaskowcach formacji z Wiœniówki. Na podstawie obserwacji terenowych oraz rozwa¿añ teoretycznych, badacze fliszowych osadów Karpat doszli do wniosku, ¿e struktury wirowe powsta³y w efekcie ss¹cego dzia³ania
wirów w pr¹dach zawiesinowych. W Karpatach, utwory wirowe wystêpuj¹ w osadach mu³owcowych z warstwami osuwiskowymi i sp³ywowymi, które wykazuj¹ du¿¹ analogiê z facj¹ mu³owcowo-piaskowcow¹ ze strukturami deformacyjnymi i osuwiskowymi z rejonu Wiœniówki.
Obecnoœæ struktur wirowych w grubo³awicowych piaskowcach kwarcytowych z rejonu Œwiêtego Krzy¿a wskazuje, ¿e utwory
te nie reprezentuj¹ sekwencji œciœle kana³owej, lecz najprawdopodobniej zwi¹zane s¹ z zewnêtrznym obrze¿em kana³u czyli z obszarem wa³u kana³owego. Ich powstanie wi¹¿e siê z sedymentacj¹ piaszczystego osadu przelewanego przez brzeg kana³u z du¿¹
prêdkoœci¹. Struktur wirowych nie napotkano bowiem w sekwencjach grubo³awicowych piaskowców sedymentacji kana³owej z
rejonu Wiœniówki, zarówno deponowanych w osiowych jak i brze¿nych czêœciach kana³ów. Nie stwierdzono ich tak¿e w obrêbie
grubych ³awic piaskowcowych z okolic Nowej S³upi, które utworzone zosta³y najprawdopodobniej w strefie kana³owej. W obrêbie grubych ³awic piaskowcowych badanych sekwencji kana³owych, nie znaleziono tak¿e warstw, które w stropie by³yby zbudowane z elementów o warstwowaniu przek¹tnym du¿ej skali. Przyk³ad struktur wirowych z rejonu Œwiêtego Krzy¿a pokazuje, ¿e
tylko w pobli¿u takich warstw, bezpoœrednio ponad nimi mo¿na spodziewaæ siê obecnoœci struktur wirowych. Ich wielkoœæ bêdzie
proporcjonalna do rozmiarów elementu o laminacji przek¹tnej (Wiœniówka) lub warstwowaniu przek¹tnym (Œwiêty Krzy¿),
le¿¹cego poni¿ej struktury wirowej.
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji oraz danych z obszaru Karpat mo¿na s¹dziæ, ¿e profile ze strukturami wirowymi
zwi¹zane s¹ z sekwencjami deponowanymi na bliskich obrze¿ach kana³ów. Reprezentuj¹ one osady turbidytowe, które w schemacie facji kana³owych i kontrolowanych przez sedymentacjê kana³ow¹ okreœlane s¹ jako levee lub levee mudstone.

W dyskusji brali udzia³: Z. Szczepanik, M. Studencki, S. Salwa i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 22 lutego 2006 r.
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Andrzej JUSZCZYK: Z³o¿a kopalin i walory innych sk³adników œrodowiska na obszarze arkusz Czarnków Mapy geoœrodowiskowej Polski w skali 1:50 000

Arkusz Czarnków Mapy geoœrodowiskowej Polski znajduje siê w pó³nocnej czêœci woj. wielkopolskiego. Obejmuje on g³ównie powiat czarnkowsko-trzcianecki oraz fragmenty powiatów pilskiego, chodzieskiego i obornickiego. Zgodnie z podzia³em fizyczno-geograficznym Polski omawiany rejon znajduje siê w mezoregionie Kotliny Gorzowskiej (pó³nocna i zachodnia czêœæ) i
Pojezierza Chodzieskiego (pozosta³a czêœæ). Dominuj¹cym elementem Kotliny Gorzowskiej jest pradolina Noteci. Obszar Pojezierza Chodzieskiego, zaœ to teren wysoczyzny morenowej z polami sandrowymi. Omawiany region ma charakter typowo rolniczy (oko³o 30% obszaru zajmuj¹ u¿ytki rolne klas bonitacyjnych od IIIa do IVa, a oko³o 10% ³¹ki), rozwiniêty jest te¿ na niewielk¹
skalê przemys³ drzewny (oko³o 30% powierzchni arkusza zajmuj¹ lasy).
Na obszarze arkusza udokumentowano 3 z³ó¿a. S¹ to z³o¿a kruszywa naturalnego, dwa udokumentowane w kat. C1 i jedno w
kat. C2 (jedno z nich zosta³o oko³o 10 lat temu zrekultywowane i zalesione). Znajduje siê tu jeszcze kilkanaœcie ma³ych zapuszczonych odkrywek kruszywa naturalnego, z których niekiedy wydobywane jest kruszywo na cele lokalne. Efektem prac nad realizacj¹ mapy jest wytypowanie trzech obszarów dla poszukiwania kruszywa (dwa perspektywiczne i jeden prognostyczny). Z uwagi
na po³o¿enie udokumentowanych z³ó¿ na terenach leœnych, eksploatacja ich jest ma³o prawdopodobna. Ponadto na obszarze arkusza znajduje siê ma³y fragment, udokumentowanego w kat. B+C1, z³o¿a wêgla brunatnego „Trzcianka”. Nie jest ono zagospodarowane górniczo.
Spotykane s¹ tutaj ró¿ne formy prawnej ochrony œrodowiska naturalnego. Tereny le¿¹ wzd³u¿ rzeki Noteci objête s¹ obszarem
chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Noteci” z rezerwatem faunistycznym „Czapliniec KuŸnicki”, a tereny w po³udniowo-zachodniej czêœci obszaru arkusza o nazwie „Puszcza Notecka” (wydmy œródl¹dowe poroœniête lasem). Ponadto ochron¹ objêto 8 u¿ytków ekologicznych oraz 31 pomników przyrody (3 — nieo¿ywionej i 28 — ¿ywej). Lasy pe³ni¹ rolê ochronnych (glebo
lub wodochronnych).
Zgodnie z systemem ECONET Polska, wzd³u¿ doliny Noteci rozci¹ga siê obszar wêz³owy o znaczeniu miêdzynarodowym
„Obszar dolnej Noteci” oraz korytarz ekologiczny o znaczeniu miêdzynarodowym „Pradolina Noteci”. Na fragmencie po³udniowo-zachodniej czêœci obszaru mapy, przebiega obszar wêz³owy o znaczeniu krajowym „Obszar Puszczy Noteckiej”.
Zgodnie z systemem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na terenie obszaru arkusza Czarnków znajduj¹ siê dwa takie
obszary: ochrony ptaków — „Nadnoteckie £êgi” i ochrony siedlisk — „Dolina Noteci”. Znajduj¹ siê tu równie¿ liczne zabytki
kultury, zw³aszcza w Czarnkowie. W oparciu o sieæ jezior typow¹ gmin¹ turystyczn¹ staje siê gmina Lubasz.

W dyskusji brali udzia³: J. G¹gol, W. Œlusarek, G. Herman, M. Nowak i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 01 marca 2006 r.

Jan MALEC, Wies³aw TRELA, Sylwester SALWA, Zbigniew SZCZEPANIK: Utwory starszego paleozoiku w profilach
otworów Daromin IG 1 i Kichary IG 1

W profilach otworów wiertniczych Daromin IG 1 i Kichary IG 1, zlokalizowanych we wschodniej czêœci regionu ³ysogórskiego Gór Œwiêtokrzyskich, wykonano badania litologiczne, sedymentologiczne, palinologiczne i tektoniczne osadów kambru, ordowiku i syluru. Ogóln¹ charakterystykê litologii i stratygrafii tych utworów przedstawili Tomczykowa i Tomczyk (2000).
Otwór Daromin IG 1. W otworze tym, utwory starszego paleozoiku nawiercono pod neogenem na g³êb. 39,1 m. Do g³êb.
196,0 m wystêpuj¹ osady syluru, na g³êb. 196,0–340,0 m ordowiku, a do koñcowej g³êbokoœci 385,4 m utwory kambru.
Sylur. W profilu syluru wyró¿niono cztery podstawowe odmiany facjalne osadów: wapieni i margli (g³êb. 41,2–44,3 m),
mu³owców i i³owców (g³êb. 39,1–41,2; 44,3–93,4 m), mu³owców i i³owców z piaskowcami (g³êb. 93,4–145,0 m) oraz i³owców z
graptolitami (g³êb. 145,0–196,0 m). Pierwsze trzy jednostki, wed³ug Tomczykowej i Tomczyka (2000) nale¿¹ do ludlowu, natomiast i³owce z graptolitami do wenloku. Utwory szarog³azowe z g³êb. 39,1–145,6 m, zaliczone zosta³y przez w/w badaczy do formacji wydryszowskiej, stanowi¹cej doln¹ czêœæ serii szarog³azowej w regionie ³ysogórskim.
Badania petrologiczne i sedymentologiczne wskazuj¹, ¿e warstwy piaskowcowe ze stropowej czêœci profilu Daromina, reprezentuj¹ drobnoziarniste szarog³azy, które w regionie ³ysogórskim s¹ charakterystyczne dla warstw rzepiñskich. Na g³êb.
142,5–145,6 m wystêpuje brekcja z okruchami piaskowców szarog³azowych. Mog¹ one reprezentowaæ osady nale¿¹ce do warstw
wydryszowskich, wci¹gniêtych w strefê tektoniczn¹. Bezpoœrednio poni¿ej brekcji znajduj¹ siê i³owce z graptolitami. Obecnoœæ
tych utworów, poni¿ej warstw rzepiñskich, œwiadczy o braku w profilu Daromina dolnej, œrednio- i gruboziarnistej serii szarog³azowej nale¿¹cej do warstw wydryszowskich.

Oddzia³ Œwiêtokrzyski

45

Zespó³ cech sedymentologicznych wystêpuj¹cych w obrêbie facji wapieni i margli wskazuje na allochtoniczne pochodzenie
bioklastów. Reprezentuj¹ one skamienia³oœci charakterystyczne dla ró¿nych nisz ekologicznych, które w warstwach wapieni s¹ ze
sob¹ wymieszane. Skamienia³oœci te zosta³y redeponowane z p³ytkomorskich stref zbiornika, obrze¿aj¹cego póŸnosylurski basen
z dominuj¹c¹ sedymentacj¹ g³êbokowodn¹. Struktury sedymentacyjne obecne w mu³owcach i i³owcach oraz mu³owcach i
i³owcach z piaskowcami, s¹ charakterystyczne dla osadów deponowanych z rozcieñczonych pr¹dów zawiesinowych.
Ordowik. Na podstawie wykszta³cenia litologicznego osadów i ich pozycji stratygraficznej, w profilu ordowiku, wydzielono
nastêpuj¹ce jednostki litostratygraficzne: na g³êb. 196,0–209,0 m formacjê mu³owców z Wólki, reprezentowan¹ przez szarozielone, zbioturbowane mu³owce ilaste, odpowiadaj¹ce dolnemu aszgilowi, w interwale 209,0–339,9 m formacjê i³owców z Jeleniowa,
któr¹ tworz¹ ciemnoszare i czarne i³owce karadoku (i byæ mo¿e najwy¿szego lanwirnu), a na g³êb. 339,9–340,0 m, 10 cm warstwê
fosforytu, reprezentuj¹c¹ formacjê wapieni z Bukowian, która litologicznie jest bardzo zbli¿ona do fosforytów wystêpuj¹cych w
Pobroszynie.
Facja ciemnoszarych i³owców reprezentuje osady powolnej sedymentacji materia³u ilastego w warunkach deficytu tlenowego
wód dennych. Osady facji zbioturbowanych mu³owców, œwiadcz¹ o wzroœcie natlenienia wód porowych i kolonizacjê pod³o¿a
przez liczn¹ ale ma³o urozmaicon¹ populacjê organizmów oportunistycznych. Osady facji fosforytowej by³y deponowane przy
udziale epizodów wysokoenergetycznych, które przypuszczalnie przerywa³y powoln¹ sedymentacjê drobnego materia³u osadowego w warunkach niskiej energii wód.
Kambr. Profil kambru w otworze Daromin IG 1 z³o¿ony jest z trzech charakterystycznych facji. Od góry s¹ to: facja i³owców i
mu³owców (g³êb. 340,0–385,4 m), facja piaskowców kwarcytowych i mu³owców z ichnofaun¹ (g³êb. 385,4–408,0 m), oraz facja
piaskowców kwarcytowych (g³êb. 408,0–421,0 m). W obrêbie facji i³owców i mu³owców, Tomczykowa i Tomczyk (2000) znaleŸli zespó³ trylobitów, który datuje te utwory na poziom Acerocare sensu lato, tzn. na najwy¿sz¹ zonê trylobitow¹ kambru.
W podziale litostratygraficznym kambru regionu ³ysogórskiego wed³ug schematu Or³owskiego (1975), utwory kambru z profilu Daromina mo¿na zaliczyæ do dwóch jednostek litostratygraficznych. Seriê i³owców i mu³owców do formacji ³upków z Klonówki, natomiast osady le¿¹ce poni¿ej J. Malec zalicza do formacji piaskowców z Wiœniówki.
W opinii J. Malca facja i³owców i mu³owców powsta³a w efekcie zró¿nicowanych mechanizmów depozycji w œrodowisku
g³êbokomorskim, najprawdopodobniej z pogranicza podmorskiego sto¿ka i równi basenowej. Facja piaskowców kwarcytowych i
mu³owców z ichnofaun¹ oraz facja piaskowców kwarcytowych, s¹ rezultatem sedymentacji osadów terygenicznych utworzonych
na obszarze œrodkowej czêœci podmorskiego sto¿ka. Reprezentuj¹ one utwory przejœciowe, najprawdopodobniej miêdzykana³owe
i wa³ów kana³owych.
Otwór Kichary IG 1. Sylur. W otworze tym, utwory syluru udokumentowano pod miocenem na g³êb. 127,5–552,3 m.
Tworz¹ one monotonn¹ seriê ilasto-mu³owcow¹ z pojedynczymi cienkimi wk³adkami piaskowców oraz z nielicznymi przewarstwieniami wapieni. Charakterystyczne warstwy wapieni ze zró¿nicowanymi szcz¹tkami organicznymi wystêpuj¹ na g³êbokoœciach 158,4–159,8 i 187,3–187,5 m. W kilku odcinkach profilu, Tomczykowa i Tomczyk (2000) znaleŸli nieliczne skamienia³oœci reprezentowane przez trylobity i graptolity. Z analizy zasiêgów stratygraficznych fauny wynika, ¿e osady z g³êb.
127,5–142,0 m (nie wykluczone, ¿e tak¿e pewien odcinek profilu le¿¹cy poni¿ej) nale¿¹ do najni¿szego przydolu. Pozosta³a czêœæ
sekwencji syluru przypada na wy¿szy ludlow–ludfordian, z wykluczeniem najni¿szej czêœci tego podpiêtra.
Profil syluru z otworu Kichary IG 1 zosta³ przez Tomczykow¹ i Tomczyka (2000) przyporz¹dkowany do dwóch g³ównych
jednostek litostratygraficznych wydzielanych w górnym sylurze regionu ³ysogórskiego. Odcinek profilu z g³êb. 127,5–142,0 m
zaliczono do formacji rzepiñskiej, natomiast utwory z g³êb. 142,0–552,3 m w³¹czono do formacji wydryszowskiej. Zdecydowana
dominacja facji ilasto-mu³owcowej i brak piaskowców œrednio- i gruboziarnistych wskazuj¹, ¿e ca³a sekwencja syluru w tym
otworze nale¿y do warstw rzepiñskich.
Badania palinologiczne. W profilu otworu Daromin IG 1, w utworach kambru rozpoznano liczny i zró¿nicowany taksonomicznie zespó³ mikroflory akrytarchowej. Umo¿liwi³ on datowanie osadów na najwy¿szy kambr górny (poziom Acerocare).
Obecnoœæ form Arbusculidium destombesii (Deunff), Acanthodiacriodum cf. angustum (Downie), Vulcanisphaera britannica Rasul, pozwala datowaæ osady na pogranicze kambru i ordowiku. Potwierdzone zosta³y datowania trylobitowe tych utworów, przedstawione przez Tomczykow¹ i Tomczyka (2000).
Zespó³ palinomorf ordowickich jest silnie zniszczony. Poszczególne okazy mo¿na oznaczyæ jedynie na poziomie rodzajowym, identyfikuj¹c zespo³y niew¹tpliwie œrodkowoordowickie. Wystêpuj¹ wœród nich charakterystyczne du¿e formy reprezentuj¹ce Baltisphaeridium, a przede wszystkim okazy Ordovicidium sp. przewodnie dla œrodkowego ordowiku.
Na podstawie obserwacji paleotermicznych (wskaŸnik TAI) stwierdzono „inwersjê termiczn¹” w profilu paleozoiku. Palinomorfy ordowiku wskazuj¹ na wy¿szy stopieñ dojrza³oœci termicznej ni¿ akrytarchy pochodz¹ce z le¿¹cych ni¿ej w profilu osadów
kambru. Zjawisko to mog³o byæ spowodowane silnymi deformacjami tektonicznymi ska³ ordowiku.
Badania tektoniczne. W obu charakteryzowanych otworach wiertniczych przeprowadzono w ramach badañ szczegó³owe
profilowanie tektoniczne. Jego efektem jest sporz¹dzona charakterystyka strukturalna ska³.
W otworze Daromin IG 1, osady paleozoiczne nie wykazuj¹ wiêkszej zmiennoœci k¹ta upadu warstw wahaj¹cego siê w granicach 0–25º. Mimo to s¹ one silnie zaanga¿owane tektonicznie. W obrêbie ska³ górnego syluru powszechnie wystêpuj¹ strefy
po³ogich dyslokacji, tworz¹cych wraz z powierzchniami poœlizgu po u³awiceniu, anastomozuj¹c¹ sieæ uskokow¹. Kompresyjny
charakter opisywanych stref podkreœlony jest obecnoœci¹ dupleksów kontrakcyjnych w górnych skrzyd³ach uskoków. Pozwalaj¹
one, w po³¹czeniu z obecn¹ na powierzchniach luster tektonicznych, synkinematyczn¹ mineralizacj¹ w³óknistym kalcytem w cieniach ciœnienia, okreœliæ zwrot przemieszczenia jako nasuwczy, a niekiedy tak¿e transpresyjny. Najintensywniej rozwiniêta strefa
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œcinania nasuwczego wystêpuje na granicy osadów dolnego i górnego syluru. W jej obrêbie, obok dupleksów kontrakcyjnych,
wystêpuj¹ tak¿e budiny. W strefie tej deformacjom towarzyszy s³abo wyra¿ona, synkinematyczna mineralizacja ¿y³owa kalcytem
i dolomitem. Tworzy ona ¿y³y kryszta³ów rozci¹gniêtych oraz ¿y³y antytaksjalne.
W ska³ach kambryjskich, ordowickich i syluru dolnego, tego typu strefy uskokowe stwierdzane s¹ znacznie rzadziej i charakteryzuj¹ siê mniejsz¹ intensywnoœci¹ deformacji im towarzysz¹cych. Wyj¹tkiem jest kilkumetrowej mi¹¿szoœci strefa nasuwcza
wystêpuj¹ca w obrêbie ska³ górnego ordowiku.
Spiêtrzone ska³y paleozoiczne przeciête zosta³y przez przewa¿nie prawoskrêtne uskoki przesuwcze o stromych powierzchniach uskokowych z widocznymi niemal poziomymi rysami tektonicznymi. W ich skrzyd³ach tensyjnych wystêpuje ¿y³owa, syntaksjalna mineralizacja kalcytowo-dolomitowa z siarczkami miedzi i ¿elaza oraz kwarcem. Najm³odszymi formami tektonicznymi
stwierdzonymi w profilu otworu s¹ nieliczne uskoki zrzutowe.
W otworze Kichary IG 1 upady wykazuj¹ du¿¹ zmiennoœæ na niewielkiej przestrzeni — od poziomych do pionowych. Nie
stwierdzono obecnoœci upadów odwróconych, co zdaje siê wykluczaæ obecnoœæ fa³dów. Tym niemniej, podobnie jak w otworze Daromin IG 1, tak¿e i tu powszechnie wystêpuj¹ po³ogie uskoki o charakterze nasuwczym, spowodowane przez zadzieranie
warstw poni¿ej powierzchni uskokowych oraz przez obecnoœæ synkinematycznej mineralizacji w³óknistym kalcytem w cieniach ciœnienia na powierzchniach luster tektonicznych. Ponad powierzchniami uskokowymi czêsto stwierdzano dupleksy kontrakcyjne.
Widoczne w obu analizowanych profilach wiertniczych deformacje tektoniczne charakteryzuj¹ siê przewag¹ odkszta³ceñ o
charakterze kompresyjnym. Ich efektem jest zwielokrotnienie mi¹¿szoœci ska³ paleozoicznych, a zw³aszcza górnosylurskich. Ze
wzglêdu na brak charakterystycznych poziomów korelacyjnych, wielkoœæ i iloœæ powtórzeñ jest trudna do oszacowania. Brak osadów m³odopaleozoicznych i mezozoicznych w opisywanych profilach wiertniczych utrudnia rozwa¿ania dotycz¹ce wieku deformacji. Na tym etapie badañ stwierdziæ mo¿na jedynie, ¿e jest ona posylurska.

W dyskusji brali udzia³: A. Romanek, M. Kuleta, J. G¹gol i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 8 marca 2006 r.

Sylwester SALWA: Tektonika po³udniowego skrzyd³a synkliny miedzianogórskiej

Synklina miedzianogórska po³o¿ona jest na zachodnim krañcu synklinorium kielecko-³agowskiego nale¿¹cego do regionu
kieleckiego Gór Œwiêtokrzyskich. Jej po³udniowe skrzyd³o zaznacza siê w morfologii jako ci¹g wzniesieñ nazywanych Wzgórzami Kostom³ockimi. Zbudowane s¹ one g³ównie z wapieni marglistych (warstwy szyd³óweckie) oraz gruz³owych (warstwy kostom³ockie) z wk³adkami ³upków marglistych nale¿¹cych do dewonu górnego — franu. W mniejszym stopniu buduj¹ je dolomity
dewonu œrodkowego tworz¹ce wzniesienie jedynie w okolicy Laskowej, na zachodnim krañcu synkliny. Partie osiowe opisywanej
struktury wype³niaj¹ ³upki famenu oraz karbonu dolnego, na których niezgodnie erozyjnie le¿¹ ska³y permu oraz triasu.
Badania terenowe prowadzono g³ównie w czterech kamienio³omach: Kostom³oty II, Laskowa, Mogi³ki oraz Krzemucha, z
których tylko dwa pierwsze s¹ czynne. Obserwacje prowadzono tak¿e w szeregu ma³ych, okresowo czynnych ³omów gospodarskich i nielicznych odkrywek naturalnych.
Stwierdzone w ramach prac terenowych struktury deformacyjne, zosta³y podzielone na szereg grup przyporz¹dkowanych nastêpnie do wyró¿nionych etapów deformacyjnych. Podzia³ ten mo¿liwy by³ po okreœleniu nastêpstwa wzglêdnego struktur oraz
ich wzajemnych relacji czasowo-przestrzennych.
Do etapu synsedymentacyjno-syndiagenetycznego zaliczono budinopodobne formy sejsmitów, zbudowane z wapieni
marglistych wystêpuj¹ce wœród ³upków marglistych. Formy te charakteryzuj¹ siê bochenkowatymi zarysami i przekrojami najczêœciej owalnymi. Powsta³y one w wyniku wstrz¹sów sejsmicznych oddzia³ywuj¹cych na s³abo skonsolidowane wapienie
margliste, podlegaj¹ce rozci¹ganiu i rozrywaniu, któremu towarzyszy³o diapirowe wciskanie ³upków marglistych pomiêdzy
poszczególne formy.
Do tego etapu zaliczono tak¿e fa³dy synsedymentacyjne F0 o poziomych, równole¿nikowo zorientowanych osiach i powierzchniach osiowych o wergencji pó³nocnej. W formach tych widoczny jest transfer materia³u ze skrzyde³ fa³dów do ich przegubów. Charakterystyczny jest brak kliwa¿u osiowego mimo czêsto izoklinalnej geometrii.
Osuwiska powszechnie wystêpuj¹ce w obrêbie wapieni gruz³owych warstw kostom³ockich, równie¿ s¹ efektem dzia³ania
wstrz¹sów sejsmicznych, destabilizuj¹cych nieskonsolidowane lub skonsolidowane w niewielkim zakresie osady wêglanowe i
generuj¹ce sp³ywy grawitacyjne. Niekiedy w obrêbie osuwisk widoczne s¹ ca³e, kilkumetrowe, sfa³dowane wewnêtrznie warstwy
wapieni oraz struktury imbrykacyjne.
Ten etap rozwoju ska³ górnego dewonu obszaru badañ zachodzi³ przy po³udnikowo zorientowanej, przedfa³dowej ekstensji o
zwrocie przemieszczenia „góra na N”.

Oddzia³ Œwiêtokrzyski
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Etap wczesnodeformacyjnej, przedfa³dowej czystej przesuwczoœci udokumentowany jest g³ównie przez obecnoœæ zespo³u
spêkañ komplementarnych oraz kliwa¿u w wapieniach marglistych, wskazuj¹cych na dzia³anie kompresji w kierunku NE–SW.
Gêstoœæ tych spêkañ miejscami osi¹ga pe³n¹ penetratywnoœæ makroskopow¹ co pozwala okreœliæ je jako kliwa¿ spêkaniowy. Katetalne ustawienie p³aszczyzn kliwa¿u S1 wzglêdem u³awicenia, niezale¿nie od wartoœci jego k¹ta upadu, wskazuje na za³o¿enie
go w warstwach le¿¹cych poziomo. Jego penetratywny charakter jest najprawdopodobniej efektem obecnoœci nadmiaru wody
w odkszta³canych ska³ach, co znacz¹co u³atwia³o poœlizgi miêdzyziarnowe. Lokalnie spêkania s¹ zmineralizowane przez ¿y³y
chalcedonu oraz romboedrycznego kalcytu. Syntaksjalny pokrój ¿y³ kalcytowych V1 sugeruje ich powstawanie w efekcie zabliŸniania uprzednio otwartych szczelin. ¯y³y nie zachowuj¹ ci¹g³oœci w s¹siednich ³awicach co wskazuje na przerwanie ich ci¹g³oœci
i przemieszczenie w wyniku dzia³ania posuwu fa³dowego w póŸniejszych etapach deformacji.
W tym czasie dosz³o tak¿e do za³o¿enia sieci uskokowej (Lamarche i in., 1999) sk³adaj¹cej siê z poprzecznych, prawoprzesuwczych uskoków U1 oraz skoœnych i pod³u¿nych wzglêdem biegu struktur, lewoprzesuwczych uskoków U2. Ich powierzchnie
zosta³y rozbite i przemieszczone przez posuw fa³dowy, podobnie jak opisane powy¿ej ¿y³y V1.
Opisane procesy zachodzi³y w warunkach horyzontalnej kompresji tektonicznej w kierunku NE–SW i zwrocie przemieszczenia „góra na SW” dzia³aj¹cej w p³aszczyŸnie poziomo le¿¹cych warstw.
Etap fa³dowy na podstawie dokumentacji strukturalnej podzielono na trzy czêœci. Etap wczesnofa³dowy dokumentuj¹ przede
wszystkim niewielkie uskoki nasuwcze U3 oraz penetratywny kliwa¿ S2. W tej czêœci etapu fa³dowego kompresja tektoniczna zapocz¹tkowa³a intensywny posuw miêdzy³awicowy w obrêbie warstw le¿¹cych poziomo. Procesowi temu sprzyja³a wysoce kontrastowa litologia deformowanych ska³ — cienko³awicowe wapienie przek³adane ³upkami marglistymi. Nacisk tektoniczny
dzia³a³ w p³aszczyŸnie u³awicenia, a wzrost dewiatorowoœci pola naprê¿eñ doprowadzi³ do powstania niskok¹towych wzglêdem
u³awicenia, pierwotnych œciêæ nasuwczych U3. Proces ten u³atwiony by³ przez niewielk¹ mi¹¿szoœæ nak³adu w pocz¹tkowym etapie deformacji, co umo¿liwia³o propagacjê zniszczeñ ku powierzchni, a jednoczeœnie intensywny posuw fa³dowy ogranicza³ wystêpowanie œciêæ najczêœciej do jednej ³awicy. Powstaj¹ce w pocz¹tkowej fazie dupleksy kontrakcyjne D1 charakteryzuj¹ siê brakiem mineralizacji syndeformacyjnej. P³aszczyzny œciêæ niskok¹towych nachylone by³y zarówno na NE jak i SW, powstawa³y
pod wp³ywem kompresji tektonicznej dzia³aj¹cej w kierunku NE–SW. W miarê zwiêkszania nadk³adu poprzez jego zwielokrotnienie tektoniczne, wzrasta³a temperatura, a tak¿e ciœnienie, co z kolei spowodowa³o wzrost temperatury p³ynów porowych i wiêksz¹ ich agresywnoœæ. Penetratywny kliwa¿ S1 u³atwia³ fluidom migracjê w obrêbie ska³y. G³ównym minera³em w ¿y³ach V2 powstaj¹cych na tym etapie, by³ szary i bia³y, romboedryczny kalcyt z domieszk¹ bituminów. Pokrój kryszta³ów wskazuje na nie
nad¹¿anie krystalizacji za otwieraniem szczeliny, a wiêc brak udzia³u mineralizatorów w otwieraniu szczelin ze wzglêdu na zbyt
niskie ich ciœnienie. Nadmiar wody hamowa³ rozpuszczanie ska³y na powierzchniach kliwa¿u i tylko lokalnie widoczny jest kliwa¿ stylolitowy zwi¹zany z tym etapem (Mogi³ki).
Proces ten zachodzi³ w regionalnym polu naprê¿eñ, w którym najwiêksze naprê¿enie g³ówne dzia³a³o w kierunku NE–SW.
Podczas g³ównego etapu fa³dowego powsta³y fa³dy F1 zwi¹zane z uskokami nasuwczym i odk³uciami U4 oraz poprzeczne
uskoki prawoprzesuwcze U5 i skoœne lewoskrêtne U6. Rosn¹cy nacisk tektoniczny wobec ograniczeñ dalszego swobodnego przemieszczania ³awic, zapocz¹tkowa³ fa³dowanie. Powstawanie fa³dów u³atwia³y znaczne kontrasty litologiczne w obrêbie deformowanego oœrodka skalnego oraz jego wielowarstwowoœæ przy dominacji cienkich ³awic i zawartoœci fluidów porowych o rosn¹cym
w trakcie deformacji ciœnieniu. Wody te obni¿a³y tarcie na powierzchniach odk³uæ i przejmowa³y czêœæ nacisków tektonicznych,
co obni¿a³o naprê¿enia czynne w skale i u³atwia³o kruche zniszczenia oraz dalszy rozwój penetratywnego kliwa¿u S2 w fa³dach F1.
Starsze powierzchnie kliwa¿u S1 przyjmowa³y postaæ sigmoidaln¹ w efekcie giêcia ich przez posuw fa³dowy. W zwi¹zku ze stosunkowo niewielk¹ mi¹¿szoœci¹ nadk³adu przy obecnoœci silnego nacisku tektonicznego (znaczna dewiatorowoœæ pola naprê¿eñ)
³atwo dochodzi³o do powstawania odspojeñ przegubowych i nap³ywania do nich podatnych ³upków marglistych. Proces ten móg³
byæ tak¿e wspomagany przez nadciœnienie wód porowych nap³ywaj¹cych do przegubów fa³dów jako miejsc charakteryzuj¹cych
siê wzglêdnie ni¿szym ciœnieniem.
Na tym etapie rozwija³y siê tak¿e intensywnie syntektoniczne ¿y³ki V3 zbudowane z w³óknistego kalcytu zawieraj¹cego wpryœniêcia minera³ów rudnych w paragenezie, g³ównie minera³ów Cu-Zn-Pb-Fe-Ni. Przewa¿nie s¹ to ¿y³y kryszta³ów rozci¹gniêtych
ale wystêpuj¹ tak¿e ¿y³y antytaksjalne. Ich w³óknistoœæ œwiadczy o nad¹¿aniu krystalizacji kalcytu za otwieraniem siê szczeliny
i wspomaganiu procesu otwierania szczelin przez mineralizatory. Wyd³u¿enie kryszta³ów w ¿y³ach jest zawsze w tym samym kierunku, niezale¿nie od miejsca wystêpowania ¿y³. Jest ono zgodne z kierunkiem najmniejszego naprê¿enia g³ównego w deformowanym kompleksie skalnym i z tego wzglêdu mo¿na je uznaæ za lineacjê elongacyjn¹ typu ziarna mineralnego.
Wielowarstwowoœæ ska³ górnego dewonu wymusi³a symilarn¹ geometriê fa³dów F1. Formy koncentryczne wystêpuj¹ sporadycznie i g³ównie w obrêbie warstw kostom³ockich lub w najbardziej zewnêtrznych partiach du¿ych fa³dów nadrzêdnych. Niewielka mi¹¿szoœæ nadk³adu spowodowa³a ³atwoœæ propagacji zniszczenia ku powierzchni co zaowocowa³o sporadycznym wystêpowaniem fa³dów izoklinalnych gdy¿ niemo¿liwe by³o osi¹gniêcie naprê¿eñ potrzebnych do uzyskania takiej geometrii przed
zniszczeniem ska³y. Zdecydowanie dominuj¹ fa³dy otwarte, œrednio- i w¹skopromienne. Doœæ powszechne jest tak¿e wystêpowanie niewielkich nasuniêæ wstecznych. Zmiany mi¹¿szoœci ³awic w obrêbie fa³dów widoczne s¹ we wk³adkach ³upków marglistych
(nap³ywanie do przegubów fa³dów ska³ wyciskanych ze skrzyde³ tych form). W przypadku wapieni sporadycznie widoczne jest
wyraŸniejsze ich pogrubienie w obrêbie przegubów fa³dów w¹skopromiennych.
W strefach przegubowych lokuje siê tak¿e mineralizacja ¿y³owa V4, kalcytowo-kwarcowo-dolomitowa z siarczkami zabliŸniaj¹ca przegubowe spêkania radialne (Salwa, 1995).
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Procesowi fa³dowania towarzyszy³ rozwój kliwa¿u S2 o zró¿nicowanym charakterze. W skrzyd³ach fa³dów jest to g³ównie kliwa¿ niskok¹towy, tn¹cy w ³upkach, a wysokok¹towy, niekiedy sigmoidalny w wapieniach. Efektem tego zró¿nicowania jest refrakcja kliwa¿u na granicach ska³ o ró¿nych w³aœciwoœciach mechanicznych. W fa³dach najsilniej zaanga¿owanych tektonicznie
(g³ównie z N czêœci kamienio³omu Kostom³oty II) najm³odszy kliwa¿ S3 ma charakter osiowy. Jest to strefowy kliwa¿ krenulacyjny tworz¹cy wi¹zki zbie¿ne ku przegubowi. Niekiedy w obrêbie przegubów warstw wapiennych widoczny jest tak¿e kliwa¿ stylolitowy S3 o rozstêpie powierzchni na granicy penetratywnoœci. Oba typy kliwa¿y sugeruj¹ zmniejszenie iloœci fluidów porowych
w skale, co spowodowa³o wzrost naprê¿eñ czynnych i rozwój rozpuszczania pod ciœnieniem.
W kamienio³omie Kostom³oty II widoczne jest zmniejszanie amplitudy fa³dów F1 w miarê posuwania siê wg³¹b kamienio³omu. Roœnie tak¿e iloœæ fa³dków ci¹gnionych w skrzyd³ach i spiêtrzonych w przegubie, co ujawnia problem deficytu przestrzeni. Œwiadczy to najprawdopodobniej o obecnoœci blisko w pod³o¿u wiêkszej powierzchni odk³ucia (Salwa, 1997). Jednoczeœnie obserwacje z kamienio³omu Laskowa znajduj¹cego siê w bezpoœrednim s¹siedztwie, a w którym widoczne s¹ dolomity i wapienie dewonu œrodkowego i czêœciowo górnego, wskazuj¹, ¿e powierzchnia odk³ucia nie pokrywa siê z granic¹ masywnych dolomitów i nadleg³ej serii wapienno-³upkowej franu ale lokuje siê wewn¹trz tej ostatniej.
Uskoki U5 i U6 tworz¹ niekiedy strefy œcinania o szerokoœci do kilku m. W ich obrêbie powszechnie wystêpuj¹ dupleksy D2
i D3 o osiach pionowych. Dokumentuj¹ one zwrot przemieszczenia jako prawoprzesuwczy dla poprzecznych uskoków U5 i lewoprzesuwczy dla skoœnych uskoków U6.
W etapie póŸnofa³dowym dalsze skracanie oœrodka skalnego poprzez jego fa³dowanie zosta³o zahamowane w zwi¹zku z problemem deficytu przestrzeni. Istniej¹ce fa³dy podlega³y sp³aszczaniu i pochylaniu ku po³udniowi (po³udniowa wergencja powierzchni osiowych), a nastêpnie by³y przemodelowywane przez œcinanie (Salwa, 1997). Pocz¹tkowo jego efektem by³ rozwój
niewielkich uskoków odwróconych U7 rozwiniêtych wzd³u¿ powierzchni kliwa¿u osiowego w fa³dach pochylonych. W koñcowym etapie fa³dy podlega³y ca³kowitemu zniszczeniu tworz¹c strefy nasuniêæ z przefa³dowania U7. Najwiêksza tego typu strefa
widoczna jest w kamienio³omie Mogi³ki, w œrodkowej czêœci œciany wschodniej. Widoczne na powierzchniach uskoków rysy tektoniczne i wiêksze tektoglify oraz synkinematyczna mineralizacja w³óknistym kalcytem w cieniach ciœnienia, wskazuj¹ na generalny zwrot przemieszczenia w kierunku „góra ku SSW”. W ska³ach zlokalizowanych poni¿ej powierzchni uskoków nasuwczych
U zachodzi³o intensywne ich horyzontalne œciskanie. Jego efektem by³o powstanie prawie poziomych ¿y³ek kalcytowych V5
na³o¿onych na fa³dy i przyjmuj¹cych niekiedy postaæ szeregów ekstensyjnych wskazuj¹cych na zwrot przemieszczenia „góra ku
SSW”. Wype³niaj¹cy je bia³y, romboedryczny kalcyt jest efektem krystalizacji swobodnej w obrêbie otwartej szczeliny spêkania.
W tym czasie w zwi¹zku ze zmniejszeniem iloœci fluidów w skale, a przez to zwiêkszeniem naprê¿eñ czynnych, rozwija³y siê
stylolity St1. Nie by³ to jednak proces zbyt intensywny na co wskazuj¹ niewielkie mi¹¿szoœci pow³ok stylolitowych oraz ma³a ich
amplituda. Zajmuj¹ one najczêœciej po³o¿enia zbli¿one do orientacji powierzchni osiowych fa³dów, w których wystêpuj¹. Znaczna
ich czêœæ uleg³a zniszczeniu w nastêpnym etapie deformacyjnym.
Obecnoœæ lamelek bliŸniaczych typów I i II w kalcycie jest wskaŸnikiem ciœnienia dyferencjalnego na poziomie 0,04–0,24 kBa
i temperatury w zakresie od 150 do 300ºC (Burkhard, 1993; Newman, 1994). Brak lamelek bliŸniaczych w dolomicie i kwarcu pozwala stwierdziæ, ¿e temperatura 300ºC nie zosta³a przekroczona (Burkhard, 1993; Newman, 1994). Brak lamelek deformacyjnych
w kwarcu wskazuje tak¿e, ¿e naprê¿enie dyferencjalne nie przekroczy³o 1,72 kBa (Blenkinsop, Drury, 1988). Przeprowadzone badania (Migaszewski, 1996; Karwowski i in.1993) mineralizacji ¿y³owej m³odszych, zwi¹zanych z etapem pofa³dowej transpresji generacji minera³ów z badanego obszaru wskazuj¹ na temperaturê krystalizacji oko³o 65º–70ºC. Pozwala to okreœliæ dla g³ównego etapu
deformacyjnego, a zw³aszcza dla mineralizacji syndeformacyjnej, wy¿sze temperatury, przekraczaj¹ce prawdopodobnie 150ºC.
W etapie lewoskrêtnej transpresji póŸno-synfa³dowej powsta³y lewoskrêtne, transpresyjne lustra tektoniczne na powierzchniach u³awicenia i najpowszechniej wystêpuj¹cych w obrêbie wapieni warstw kostom³ockich. Efektem transpresji jest tak¿e zniszczenie stylolitów przez poœlizg wzd³u¿ ich powierzchni. Ich korzystne ustawienie wzglêdem najwiêkszego naprê¿enia
g³ównego, dzia³aj¹cego podczas transpresji, doprowadzi³o do powstania poœlizgu po ich powierzchniach, najczêœciej o niewielkim rozmiarze ale wystarczaj¹cym dla zniszczenia szwów St1.
Scharakteryzowany etap deformacji tworzy z wczeœniej wymienionymi (poza pierwszym) ci¹g progresywnej deformacji zachodz¹cej w warunkach kompresji tektonicznej w kierunku NE–SW do NNE–SSW w czasie ruchów waryscyjskich.
Z etapem pod³u¿nej ekstensji pofa³dowej wi¹¿e siê powstanie dwóch g³ównych typów struktur: uskoków normalno-zrzutowych U7 oraz szeregów ekstensyjnych.
Pierwsze z wymienionych struktur najlepiej widoczne s¹ w kamienio³omie Kostom³oty II, w obrêbie jego pó³nocnej œciany.
Ich powierzchnie zapadaj¹ stromo, przewa¿nie na wschód i zachód, a rysy tektoniczne oraz mineralizacja w³óknistym kalcytem
w cieniach ciœnienia jednoznacznie dokumentuj¹ ich zrzutowy charakter.
Podobnie zorientowane s¹ szeregi ekstensyjne, równie¿ najlepiej widoczne w obrêbie warstw kostom³ockich. Tworz¹ je kulisowo ustawione zespo³y ¿y³ kalcytowych V6 okreœlaj¹cych zwrot przemieszczenia jako zrzutowy. Niekiedy na przed³u¿eniu
szeregów ekstensyjnych w g³¹b, widoczne jest ich przejœcie do uskoku normalno-zrzutowego, co potwierdza wspóln¹ genezê
obu omawianych form tektonicznych. Szeregi ekstensywne, podobnie jak uskoki U7, zapadaj¹ zarówno na wschód jak i na zachód. ZabliŸniaj¹cy je kalcyt tworzy kryszta³y o pokroju romboedrycznym co wskazuje na jego krystalizacjê w warunkach generalnej ekstensji.
Oba opisane powy¿ej typy struktur s¹ na³o¿one na sfa³dowane i wychylone ska³y i nosz¹ znamiona zniszczeñ pierwotnych. Ich
powstanie jest efektem dzia³ania równole¿nikowej, podeformacyjnej ekstensji zwi¹zanej z relaksacj¹ górotworu.
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Etap ?przesuwczoœci lewoskrêtnej, pofa³dowej jest najs³abiej udokumentowany. W obrêbie wapieni nale¿¹cych do warstw
kostom³ockich z kamienio³omu Mogi³ki, wystêpuje mineralizacja kalcytowo-barytowa V7 zabliŸniaj¹ca spêkania, których orientacja wskazuje na naciski w kierunku NE–SW zwi¹zane z ?laramijsk¹, lewoskrêtn¹ przesuwczoœci¹. Syntaksjalny pokrój ¿y³
wskazuje na otwieranie szczelin w warunkach ekstensji. Podobna mineralizacja wystêpuje w obrêbie strefy uskokowej, od po³udnia obcinaj¹cej sfa³dowane osady nale¿¹ce do warstw szyd³óweckich. Wskazuje to na mo¿liwoœæ jej reaktywacji w czasie tego
etapu deformacyjnego.

W dyskusji brali udzia³: M. Studencki, W. Trela, Z. Szczepanik, Z. Z³onkiewicz i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 22 marca 2006 r.

Robert JAWORSKI, Gertruda HERMAN: Organizacja sieci obserwacyjnej wód gruntowych w strefach zagro¿onych
susz¹, podtopieniami oraz degradacj¹ jakoœci w pó³nocnej czêœci zlewni rzek górnej Wis³y

Organizacja sieci obserwacyjnej wód gruntowych w strefach zagro¿onych susz¹, podtopieniami oraz degradacj¹ jakoœci, stanowi jedno z zadañ Pañstwowej S³u¿by Hydrogeologicznej. Celem prac jest wskazanie lokalizacji, wybór punktów, opracowanie
dokumentacji sieci wód gruntowych, a w dalszym etapie prowadzenie obserwacji w pó³nocnej czêœci zlewni górnej Wis³y na odcinku od rzeki Chech³o k. Oœwiêcimia do rzeki Czy¿ówki i Sanny w rejonie Zawichostu. Lewobrze¿na czêœæ dorzecza górnej
Wis³y obejmuje zlewnie: Chech³y, Rudawy i D³ubni, Szreniawy i Nidzicy, Nidy, Czarnej Staszowskiej z Wschodni¹, Koprzywianki, Opatówki i Czy¿ówki oraz kilku bezimiennych dop³ywów wpadaj¹cych bezpoœrednio do Wis³y. Prawobrze¿na natomiast
— obejmuje fragmenty zlewni: Skawy, Raby, Uszwi, Dunajca, Kana³u Zyblikiewicza, Breni, Wis³oki, Babulówki i Trzeœniówki,
£êgu, Sanu, Sanny i kilku mniejszych cieków. Pó³nocna czêœæ dorzecza górnej Wis³y stanowi fragmenty piêciu regionów hydrogeologicznych: lubelsko-podlaskiego, œrodkowoma³opolskiego, nidziañskiego, œl¹sko-krakowskiego i przedkarpackiego.
Na znacznej czêœci obszaru utwory starszego pod³o¿a przykrywaj¹ osady czwartorzêdowe (plejstocenu) o zmiennej mi¹¿szoœci. Osady te wykszta³cone s¹ g³ównie w postaci glin i piasków zwa³owych, osadów zastoiskowych (i³y, mu³ki, piaski) oraz piasków i ¿wirów fluwioglacjalnych zlodowaceñ po³udniowopolskich, œrodkowopolskich i pó³nocnopolskiego. W dolinach rzecznych wystêpuj¹ piaski i ¿wiry. Mi¹¿szoœæ osadów plejstoceñskich wynosi od kilku do oko³o 50 m, najczêœciej nie przekracza 30
m. W dolinach rzecznych i zag³êbieniach terenu zalegaj¹ najm³odsze wiekiem osady holoceñskie (piaski i mu³ki oraz osady organiczne — g³ównie torfy). Poziom wód gruntowych wystêpuje przewa¿nie w osadach plejstocenu i lokalnie holocenu, a tylko miejscami, we wschodniej czêœci regionu, w utworach pod³o¿a przedkenozoicznego.
Obszar badañ o powierzchni oko³o 20,5 tys. km2 obejmuje tereny województw: ma³opolskiego, œwiêtokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz fragment województwa œl¹skiego.
Punkty badawcze sieci obserwacyjnej monitoringu wód gruntowych wyznaczono na terenach zagro¿onych podtopieniami (w
dolinach rzecznych w strefach drena¿u) i susz¹ (na wysoczyznach w strefach wododzia³owych) oraz na obszarach zagro¿onych
degradacj¹ jakoœci wód podziemnych. Ka¿dy wyznaczony punkt spe³nia okreœlone kryteria, m. in. reprezentatywnoœæ otworu dla
warstwy wodonoœnej, wymogi techniczne, lokalizacja poza zasiêgiem oddzia³ywañ lokalnych i zgoda w³aœciciela terenu.
Przy wyznaczaniu punktów przyjêto ogóln¹ zasadê, aby w pierwszej kolejnoœci by³y to punkty sieci Stacjonarnych Obserwacji
Wód Podziemnych PIG (SOWP), obecnie dzia³aj¹ce i okresowo wy³¹czone, oraz punkty monitoringów regionalnych. W rejonach, na których nie ma odpowiednich punktów SOWP, wybrano nadaj¹ce siê do adaptacji studnie wiercone nieeksploatowane
lub o bardzo ma³ym poborze wody. Jeœli istnia³a taka mo¿liwoœæ, wybierano je w pobli¿u punktów obserwacyjnych IMiGW (wodowskazów, posterunków opadowych).
W pó³nocnej czêœci dorzecza górnej Wis³y zaprojektowano 54 punkty badawcze sieci obserwacyjnej wód gruntowych. Jeden
punkt przypada œrednio na powierzchniê oko³o 500 km2. 16 punktów stanowi¹ otwory wybrane z sieci Stacjonarnych Obserwacji
Wód Podziemnych PIG. S¹ to studnie wiercone, nieczynne lub o ma³ym poborze wody oraz piezometry. Pozosta³e 38 punktów to
wytypowane studnie wiercone, równie¿ nieczynne lub o ma³ym poborze wody. 20 punktów wyznaczono na obszarach zagro¿onych podtopieniami, a 34 na obszarach zagro¿onych susz¹. Poœród punktów po³o¿onych na terenach zagro¿onych susz¹
4 znajduj¹ siê na terenach zagro¿onych jednoczeœnie degradacj¹ lub pogorszeniem siê jakoœci wód podziemnych. Ich ostateczn¹
przydatnoœæ dla potrzeb monitoringu bêdzie mo¿na oceniæ dopiero po analizie wyników obserwacji prowadzonych przez okres
przynajmniej jednego roku hydrologicznego.

W dyskusji brali udzia³: J. Pra¿ak, G. Kowalczewska, J. G¹gol, K. Machowska i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 5 kwietnia 2006 r.
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Posiedzenia Naukowe PIG

Jan PRA¯AK: Wskazanie mo¿liwoœci pozyskania dla Kielc wód kopalnianych na terenie „Bia³ego Zag³êbia”

Tzw. bia³e zag³êbie k/Kielc jest rejonem intensywnej eksploatacji wapieni, margli i dolomitów, g³ównie dla potrzeb przemys³u
wapienniczego, cementowego i drogownictwa. Obejmuje ono centraln¹ i zachodni¹ czêœæ synkliny ga³êzicko-bolechowicko-borkowskiej w Górach Œwiêtokrzyskich. Obecnie czynnych jest tam szeœæ kopalñ odkrywkowych. Wyrobiska piêciu z nich s¹ odwadniane z rz¹pi zlokalizowanych na najni¿szych poziomach eksploatacyjnych (kamienio³omy: Ostrówka, JaŸwica, Trzuskawica, Kowala i Radkowice). Woda z odwodnieñ, obecnie o ³¹cznej iloœci 1872 m3/h jest odprowadzana do rzek Hutki i Bobrzy, a tylko niewielk¹ jej czêœæ zak³ady górnicze wykorzystuj¹ do celów technologicznych. Œrodkowo- i górnodewoñskie wapienie, margle
i dolomity w synklinie stanowi¹ jednoczeœnie wa¿ny dla zaopatrzenia ludnoœci, rolnictwa i przemys³u w wodê zbiornik wód podziemnych. Jego wschodnia czêœæ uzyska³a nawet status g³ównego zbiornika wód podziemnych wymagaj¹cego szczególnej ochrony -GZWP 418 (Kleczkowski, 1990). Wœród licznych ujêæ wód podziemnych znajduj¹ siê w Dyminach dwa czynne ujêcia komunalne Kielc (Fabet i na terenie Browaru „Belgia”) oraz niepod³¹czone dotychczas do eksploatacji ujêcia w Sukowie i Marzyszu
o ³¹cznych zasobach eksploatacyjnych 1165 m3/h.
Odwodnienie kopalñ i eksploatacja wód podziemnych spowodowa³y powstanie rozleg³ego leja depresyjnego obejmuj¹cego
centraln¹ i zachodni¹ czêœæ synkliny. Zaznaczy³ siê te¿ istotny wp³yw odwodnieñ na zasoby eksploatacyjne czynnych ujêæ komunalnych. Uleg³y one wyraŸnemu zmniejszeniu i bêd¹ siê nadal zmniejszaæ w miarê wydobycia kopalin na coraz to ni¿szych poziomach eksploatacyjnych. Istnieje realna potrzeba wyrównania zachodz¹cych strat i pozyskania dla celów komunalnych przynajmniej czêœci wody z odwodnieñ górniczych. Mo¿liwoœæ ich pozyskania, w dostosowaniu do obecnego uzbrojenia wodoci¹gowego
terenu, oceniono przy pomocy modelowania hydrogeologicznego na piêciowarstwowym modelu numerycznym (program Visual
MODFLOW v.4.1.). Model dotarowano na obecny stan warunków hydrogeologicznych i obliczono na nim prognozy dalszych
zmian jakie nast¹pi¹ przy planowanym wzroœcie wydobycia kopalin w latach 2010 i 2015 oraz przy maksymalnym i jednoczesnym odwodnieniu wszystkich piêciu kopalñ w obszarze (tzw. prognoza „widmo”). W celu wyrównania strat jakie nast¹pi¹ w zasobach eksploatacyjnych ujêæ wody w Dyminach wyznaczono tam teren perspektywiczny do budowy bariery studni odwodniaj¹cych kopalnie Trzuskawica i Kowala, z których woda mog³aby byæ wykorzystana dla potrzeb wodoci¹gu komunalnego.
Za³o¿ono, ¿e w sk³ad bariery bêd¹ wchodzi³y tak¿e studnie istniej¹cych tam ujêæ. Docelowo bariera powinna siê sk³adaæ z 11 studni z których mo¿na bêdzie czerpaæ wodê dobrej jakoœci w iloœci oko³o 400 m3/h. Jednoczeœnie ich eksploatacja spowoduje, ¿e zawodnienie wyrobisk tych kopalñ zmniejszy siê o 130 m3/h. W prognozach eksploatacyjnych uwzglêdniono tak¿e przysz³y pobór
wody z ujêæ komunalnych w Sukowie i Marzyszu w iloœci 600 m3/h.
Wyniki prognozy modelowej sta³y siê podstaw¹ do wypracowywanego obecnie porozumienia pomiêdzy w³adzami Kielc
izak³adami górniczymi w sprawie realizacji i finansowania inwestycji (studni i magistrali wodoci¹gowych), które pozwol¹ wyprzedzaj¹co zrekompensowaæ straty jakie nast¹pi¹ w zasobach eksploatacyjnych istniej¹cych ujêæ wód podziemnych.

W dyskusji brali udzia³: M. Kos, G. Herman, M Studencki, A. Romanek, T. M³yñczak i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 12 kwietnia 2006 r.

Andrzej JUSZCZYK: Z³o¿a kopalin i mo¿liwoœci ich zagospodarowania w œwietle uwarunkowañ sozologicznych na obszarze arkusza Pi³a Mapy geoœrodowiskowej Polski w skali 1:50 000

Arkusz Pi³a Mapy geoœrodowiskowej Polski po³o¿ony jest w pó³nocnej czêœci woj. wielkopolskiego i na bardzo ma³ym fragmencie w po³udniowo-wschodniej czêœci woj. zachodniopomorskiego. Obejmuje fragmenty 4 powiatów: pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego i wa³eckiego. Zgodnie z podzia³em fizyczno-geograficznym Polski wg. Kondrackiego obszar
ten nale¿y do 5 mezoregionów: Pojezierze Wa³eckie, Dolina Gwdy, Kotlina Gorzowska, Dolina Œrodkowej Noteci, Pojezierze
Chodzieskie. Dominuj¹cym elementem morfologicznym jest dolina Gwdy i Noteci (przebiegaj¹ca z pó³nocnego-wschodu na
po³udniowy zachód. Opisany obszar ma charakter przemys³owo-rolniczy.
Na terenie arkusza udokumentowanych jest 13 z³ó¿ kopalin. Wœród nich znajduje siê 8 z³ó¿ kruszywa naturalnego, 1 piasków
do produkcji betonów komórkowych, 1 surowców ilastych ceramiki budowlanej, 1 kredy jeziornej, 1 piasków szklarskich oraz
fragment z³o¿a wêgla brunatnego. Tylko jedno z³o¿e udokumentowane jest w kat. C2, a pozosta³e g³ównie w kat. B lub C1. S¹ to
z³o¿a powszechnie wystêpuj¹ce (11 z³ó¿) lub rzadkie w rejonie wystêpowania z³o¿a b¹dŸ w skali ca³ego kraju (po 1 z³o¿u).
Z punktu widzenia konfliktowoœci ich eksploatacji nale¿¹ do ma³okonfliktowych (10 z³ó¿) lub konfliktowych (3 z³o¿a —
z uwagi na po³o¿enie w obrêbie lasów). Spoœród nich 7 jest zagospodarowanych i eksploatowanych, 3 s¹ niezagospodarowane, a
w obrêbie 3 z³ó¿ eksploatacji zaniechano.
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W ramach prac przy sporz¹dzaniu niniejszego arkusza mapy wytypowano jeden obszar perspektywiczny dla poszukiwania
kruszywa naturalnego (w tym wydzielono obszar prognostyczny), jeden perspektywiczny obszar dla surowców ilastych ceramiki
budowlanej oraz trzy perspektywiczne dla poszukiwania z³ó¿ torfu.
Na obszarze arkusza Pi³a, znajduj¹ siê nastêpuj¹ce obszary chronionego krajobrazu: „Dolina Noteci” oraz „Pojezierze Wa³eckie i Dolina Gwdy”. Ponadto ochron¹ objêto 3 u¿ytki ekologiczne oraz 31 pomników przyrody (1 nieo¿ywionej i 30 ¿ywej). Zgodnie z systemem ECONET Polska wzd³u¿ Noteci rozci¹ga siê obszar wêz³owy o znaczeniu miêdzynarodowym — „Obszar Dolnej
Noteci” oraz korytarz ekologiczny o znaczeniu miêdzynarodowym — „Pradolina Noteci”. W systemie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 wydzielono tu trzy obszary: ochrony ptaków „Nadnoteckich £êgi” oraz „Dolina Œrodkowej Noteci i Kana³u
Bydgoskiego”, a tak¿e ochrony siedlisk „Dolina Noteci”.
Bior¹c pod uwagê usytuowanie niezagospodarowanych z³ó¿ lub o zaniechanej eksploatacji, a tak¿e obszarów perspektywicznych nale¿y stwierdziæ ¿e:
— eksploatacja dwu niezagospodarowanych z³ó¿ kruszywa „Miros³aw Ujski” i „Miros³aw Ujski – zar.” jest ma³o prawdopodobna z uwagi na po³o¿enie z³ó¿ na terenie leœnym,
— eksploatacja niezagospodarowanego z³o¿a wêgla brunatnego „Trzcianka” jest ma³o prawdopodobna z uwagi na jej konfliktowoœæ (klasa B) i poci¹gniêcie za sob¹ du¿ej degradacji œrodowiska,
— wznowienie eksploatacji z³ó¿ kruszywa „Dolaszewo”, surowców ilastych ceramiki budowlanej „Kotuñ” oraz kredy jeziornej „Wrz¹ca” nie jest mo¿liwe,
— istnieje mo¿liwoœæ udokumentowania z³ó¿ kruszywa lub surowców ilastych ceramiki budowlanej w obrêbie wytypowanych obszarów perspektywicznych,
— z uwagi na po³o¿enie torfów w obrêbie obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Noteci” nie bêdzie mo¿na udokumentowaæ z³ó¿ w kategorii przemys³owej.

W dyskusji brali udzia³: W. Œlusarek, M. Nowak, J. G¹gol, A. Romanek, G. Herman i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 19 kwietnia 2006 r.

Jerzy G¥GOL, Maria KULETA, Stanis³awa ZBROJA: Odmiany litologiczno-surowcowe dolnotriasowych piaskowców
z regionu œwiêtokrzyskiego

W utworach dolnego triasu obrze¿enia mezozoicznego Gór Œwiêtokrzyskich wystêpuj¹ odmiany piaskowców, spe³niaj¹ce
kryteria naturalnych kamieni budowlanych o wysokiej wartoœci u¿ytkowej. S¹ to kwarcowe piaskowce ciosowe w ró¿nych odcieniach barwy czerwonej, a tak¿e barwy ró¿owej, ¿ó³tokremowej, szarej i bia³ej.
Prelegenci wyró¿nili 5 g³ównych odmian litologicznych omawianych piaskowców, które reprezentuj¹ okreœlone ogniwa litostratygraficzne i okreœlone rejony historycznej i wspó³czesnej eksploatacji. Scharakteryzowali ich cechy litologiczne (makroskopowe i mikroskopowe), w³aœciwoœci fizyczno-techniczne, cechy u¿ytkowe oraz wskazali wa¿niejsze realizacje architektoniczne
z u¿yciem poszczególnych odmian.
Piaskowce z rejonu Ga³êzic to czerwone i ró¿owe piaskowce reprezentuj¹ce dolny pstry piaskowiec (formacja z Zagnañska).
Udokumentowane zosta³y w z³o¿ach „Kopaniny” i „Zaj¹czków”. Wydobywane by³y dawniej tak¿e w kamienio³omach w Podzamczu Chêciñskim i na Jankowej Górze. Zastosowano je m. in. w murach kieleckiej bazyliki katedralnej oraz w koœcio³ach
w Su³oszowej k. Olkusza, Polichnie i Rykoszynie.
Piaskowce z rejonu Tumlina to czerwone piaskowce reprezentuj¹ce ogniwo z Tumlina w obrêbie dolnego pstrego piaskowca. Charakteryzuj¹ siê bardzo dobr¹ podzielnoœci¹ p³ytow¹. Udokumentowane zosta³y w z³o¿ach: „Tumlin Gród”, „Ciosowa”,
„Wykieñ”, „Sosnowica”. Zastosowano je m. in. w ok³adzinie gmachu MSZ w Warszawie i koœcio³a w Tumlinie. Stosowane by³y
tak¿e czêsto jako p³yty chodnikowe.
Piaskowce z rejonu Wiór to czerwone piaskowce wystêpuj¹ce w œrodkowym pstrym piaskowcu (formacja z Wiór). Eksploatowane by³y w kamienio³omach w rejonie Wiór, Nosowa, Stryczowic. Wielkie iloœci tej kopaliny zosta³y pozyskane przy budowie zbiornika wodnego „Wióry”. Wykorzystano je w budowlach sanktuarium maryjnego w Ka³kowie k. Kunowa i w budowlach
technicznych zapory wspomnianego zbiornika.
Piaskowce z rejonu Suchedniowa reprezentuj¹ dolny ret (formacja z Baranowa). S¹ to piaskowce czerwone (z³o¿e „Kopulak”, dawne kamienio³omy w W¹chocku i w Mniowie), a tak¿e ró¿owe (z³o¿a „Kamienna Góra-Suchedniów”, „Baranów”). Zastosowano je m. in. w murach i kamieniarce XIII-wiecznego klasztoru cystersów w W¹chocku, w cokole pomnika Chopina
w Warszawie i w licznych pomnikach na cmentarzu Pow¹zkowskim.
Piaskowce z rejonu Parszowa i Do³ów Biskupich reprezentuj¹ górny ret (warstwy z Krynek). S¹ to piaskowce o barwie
bia³ej, szaro¿ó³tej, niekiedy szaroró¿owej. Udokumentowane zosta³y w z³o¿ach „Stokowiec” i „Parszów”. Eksploatowane by³y ta-
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k¿e w kamienio³omie w Do³ach Biskupich (Witulinie). Z tego z³o¿a pochodzi materia³ u¿yty m. in. w pa³acu Ostrogskich w Warszawie i w pa³acu w Wilanowie, a tak¿e zastosowany w XIX w. do budowli reguluj¹cych rzekê Kamienn¹, a póŸniej do budowy
fortec w Dêblinie i Modlinie.
Spoœród 5 wyró¿nionych odmian, szczególnie wyraŸn¹ odrêbnoœæ litologiczn¹ (m. in. mniejsza porowatoœæ i nasi¹kliwoœæ, dobre wysortowanie szkieletu ziarnowego i stosunkowo dobre obtoczenie ziarn) wykazuj¹ piaskowce tumliñskie. S¹ to piaskowce
o genezie eolicznej. Pozosta³e odmiany piaskowców s¹ osadami rzek roztokowych, a piaskowce z rejonu Parszowa i Witulina powsta³y czêœciowo w œrodowisku p³ytkomorskim, przybrze¿nym.
Na obecne cechy fizyczno-techniczne omawianych piaskowców mia³a obok genezy osadu, sk³adu szkieletu ziarnowego oraz
iloœci i jakoœci pierwotnego spoiwa, przede wszystkim z³o¿ona historia ich diagenezy. Do wa¿niejszych procesów diagenetycznych, które wp³ynê³y na zwiêz³oœæ omawianych ska³, nale¿y cementacja kwarcem. Mniejszy udzia³ mia³a kompakcja mechaniczna i cementacja minera³ami ilastymi, hematytem i kalcytem. Cementacja nastêpowa³a g³ównie we wczesnych etapach diagenezy.
Wyra¿ona jest powstawaniem kwarcowych, regeneracyjnych obwódek na ziarnach kwarcu, poprzedzonych czêsto ilasto-¿elazist¹
pow³ok¹. Procesy te, utrwalaj¹c szkielet ziarnowy i zmniejszaj¹c pierwotn¹ porowatoœæ, utrudnia³y kompakcjê osadów.
Dobr¹ jakoœæ i walory u¿ytkowe omawianych piaskowców potwierdzaj¹ zarówno analizy w³aœciwoœci fizyczno-technicznych, jak i wielowiekowa, siêgaj¹ca XIII wieku tradycja ich u¿ytkowania w architekturze, oraz stan zachowania w zabytkowych budowlach. Wœród innych, historycznych ju¿, zastosowañ omawianych piaskowców nale¿y wymieniæ produkcjê ¿aren,
kamieni m³yñskich, toczyde³, ose³ek, ogniotrwa³ych wyk³adzin pieców hutniczych (do dziœ w niewielkim zakresie) i kwasoodpornych kadzi.
Od wielu stuleci piaskowce dolnotriasowe s³u¿¹ jako budowlany kamieñ ³amany, kamieñ ciosowy, kamieñ obrabiany rêcznie i maszynowo, w formie kamiennych elementów budowlanych i jako materia³ rzeŸbiarski. Obecnie omawiane piaskowce s¹
szeroko wykorzystywane w tzw. ma³ej architekturze (jako ozdobny materia³ konstrukcyjny lub ok³adzinowy) oraz do oblicowywania budowli (w postaci elementów p³ytowych ³upanych lub pi³owanych). Walory u¿ytkowe i estetyczne dolnotriasowych
piaskowców potwierdzaj¹ ich wspó³czesne zastosowania w architekturze sakralnej (oprócz wspomnianych wy¿ej koœcio³ów
w Polichnie i Rykoszynie, tak¿e m. in. koœcio³y w Zaj¹czkowie i Wiœniówce oraz koœció³ p.w. œw. Maksymiliana w Kielcach). Bardzo chêtnie omawiane piaskowce s¹ te¿ wykorzystywane w architekturze ogrodowej (w tym tak¿e w postaci chodników i posadzek zewnêtrznych).
Istniej¹ perspektywy rozpoznania i eksploatacji nowych z³ó¿ œwiêtokrzyskich piaskowców dolnotriasowych. Rozwój ich eksploatacji jest mo¿liwy i po¿¹dany. Omawiane piaskowce mog¹ i powinny byæ dalej, jak by³y w minionych stuleciach, wa¿nym
tworzywem polskiej architektury.

W dyskusji brali udzia³: A. Juszczyk, M. Nowak, E. Wróblewska, G. Herman, T. Wróblewski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 26 kwietnia 2006 r.

Jan MALEC: Profil dewonu w otworze Bostów 7

W regionie ³ysogórskim Gór Œwiêtokrzyskich, tylko w nielicznych otworach wiertniczych uzyskiwano profil dewonu o mi¹¿szoœci kilkuset metrów. Lokalizowane by³y g³ównie w obrêbie dewonu dolnego, a celem by³o rozpoznanie kompleksów piaskowcowych pod k¹tem z³o¿owym. Wyj¹tkiem jest profil otworu Bostów 7, odwiercony na pó³noc od wychodni dewonu dolnego, w którym pod czwartorzêdem, utwory dewonu uzyskano na g³êbokoœci 13,6–501,6 m, o rzeczywistej mi¹¿szoœci oko³o 400 m.
Wiercenie zaprojektowane przez Jana Czarnockiego, zosta³o zakoñczone w 1950 roku. Badacz ten wykona³ szczegó³owy opis
profilu nawierconych ska³, przedstawi³ charakterystyk¹ litologiczn¹ i faunistyczn¹ w 332 interwa³ach skalnych o mi¹¿szoœci od
0,4 do 3,7 m. Poza wykonaniem opisu profilu, J. Czarnocki nie przyporz¹dkowa³ przewierconych serii skalnych jednostkom litostratygraficznym wyró¿nianym ówczeœnie w dewonie regionu ³ysogórskiego.
W sekwencji dewonu otworu Bostów 7 wyró¿niono cztery g³ówne kompleksy litologiczne. Od góry profilu s¹ to: i³owce i wapienie, wapienie z faun¹ koralowców, mu³owce i piaskowce, oraz ³upki margliste i wapienie. W dewonie regionu ³ysogórskiego,
serie tych osadów odpowiadaj¹ jednostkom litostratygraficznym o du¿ym rozprzestrzenieniu lateralnym i znanej pozycji stratygraficznej. W kolejnoœci od stropu reprezentuj¹ one warstwy: nieczulickie, pokrzywiañskie, œwiêtomarskie i skalskie.
Warstwy nieczulickie (g³êb. 13,6–326,9 m), mi¹¿szoœæ rzeczywista oko³o 250 m. Profil warstw nieczulickich z³o¿ony jest
g³ównie z ciemnoszarych i³owców ze styliolinami z podrzêdnym udzia³em cienkich prze³awiceñ wapieni i margli, które tylko
w niektórych czêœciach profilu tworz¹ serie o gruboœci od kilku do 10 m (g³êb. 99,2–109,2 m; 122,2–131,2 m; 180,0–186,0 m;
274,1–277,1 m; 286,1–289,l m; 309,1–313,1 m; 320,9–322,9 m). Ogólny udzia³ wk³adek wapieni i margli w przewierconym profilu warstw nieczulickich nie przekracza 12% ogólnej mi¹¿szoœci jednostki. W warstwach nieczulickich J. Czarnocki zanotowa³
obecnoœæ organizmów reprezentuj¹cych liczne grupy œwiata zwierzêcego a tak¿e mikroszcz¹tki roœlinne. Nale¿¹ do nich: stylioli-
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ny (g³êb. 18,9–296,1 m), ³odziki (g³êb. 21,6–86,2 m), goniatyty (g³êb. 29,2–252,1 m), ma³¿e z rodzaju „Buchiola” (g³êb.
18,9–297,1 m), „Pterochaenia” (g³êb. 75,2–121,2 m), ramienionogi (g³êb. 122,2–322,1 m), w tym z rodzaju „Liorhynchus (g³êb.
123,2–220,3 m), „Lingula” (g³êb. 279,1–310,1 m), „Atrypa” (g³êb. 279,1–310,1 m), szcz¹tki ryb (g³êb. 120,2–121,2 m), trochity
liliowców (g³êb. 163,5–295,1 m ) oraz megaspory (g³êb. 240,0-280,0 m). Znaczn¹ czêœæ skamienia³oœci wystêpuj¹cych w warstwach nieczulickich J. Czarnocki oznaczy³ do rangi rodzaju. W chwili obecnej rodzaje te s¹ inaczej definiowane, dlatego te¿ nazwy rodzajowe nadane przez tego badacza ujête zosta³y w cudzys³ów. Wiêkszoœæ skamienia³oœci wystêpuj¹cych w warstwach
nieczulickich nale¿y do form nektonicznych lub do pseudoplanktonu. Nie wystêpuje natomiast p³ytkomorska fauna koralowcowa.
Warstwy pokrzywiañskie (g³êb. 326,9–328,1 m), mi¹¿szoœæ rzeczywista oko³o 1 m. Reprezentowane s¹ przez wapienie
i margle z cienkimi przewarstwieniami czarnych ³upków marglistych, z bogat¹ faun¹ ramienionogów i gniazdowo rozmieszczonymi koralowcami (tworz¹cymi „krzewy koralowe”).
Warstwy œwiêtomarskie (g³êb. 328,1–409,0 m), mi¹¿szoœæ rzeczywista oko³o 60 m. Profil warstw œwiêtomarskich zdominowany jest przez mu³owce z ³yszczykami i i³owce z podrzêdnym udzia³em cienkich warstw drobnoziarnistych piaskowców kwarcowych o szarej barwie. Jedynie w stropowej i sp¹gowej czêœci profilu (g³êb. 328,6–333,5 m; 339,5–342,8 m; 406,3–409,0 m)
wystêpuj¹ zwarte serie piaskowcowe o gruboœci do kilku metrów.
Warstwy skalskie (g³êb. 409,0–501,6 m), mi¹¿szoœæ rzeczywista oko³o 80 m. W stropowej czêœci warstw skalskich (g³êb.
409,0–417,7 m) wystêpuj¹ ciemnoszare i³owce i mu³owce. Ni¿sza czêœæ profilu (g³êb. 417,7–444,0 m) z³o¿ona jest z ciemnoszarych lub czarnych ³upków marglistych, z wk³adk¹ wapieni marglistych na g³êb. 431,0–432,0 m. Ni¿ej, do g³êb. 477,1 m wystêpuj¹
ciemnoszare lub czarne wapienie margliste, rzadziej margle, z nielicznymi cienkimi wk³adkami ³upków marglistych. Dolna czêœæ
nawierconych warstw skalskich (do g³êb. 500,6 m) wykszta³cona jest w postaci kilkumetrowych, naprzemianleg³ych serii czarnych ³upków marglistych i wapieni. W sp¹gowej czêœci profilu (g³êb. 500,6–501,6 m) nawiercono szare mu³owce z cienkimi
wk³adkami piaskowców kwarcowych. W ca³ej sekwencji warstw skalskich makroskamienia³oœci nie s¹ najprawdopodobniej licznie spotykane, gdy¿ tylko z jednego interwa³u (g³êb. 427,0–429,0 m) J. Czarnocki ogólnie opisuje obecnoœæ fauny.
Tektonika. W górnej czêœci warstw nieczulickich, na g³êb. 13,6–160,0 m, upad warstw mieœci siê w przedziale 15–70º. Wartoœci skrajne reprezentowane s¹ przez pojedyncze pomiary. W obrêbie podanej wy¿ej g³êbokoœci, przeciêtny upad wynosi oko³o
45º. W dolnej czêœci warstw nieczulickich (g³êb. 160,0–326,9 m), upad jest mniejszy, w granicach 20–42º, przeciêtnie wynosi
oko³o 35º. W sekwencji warstw œwiêtomarskich upad warstw zawarty jest w zakresie 24–42º, przeciêtnie wynosi oko³o 36º. W
ca³ym profilu warstw skalskich wystêpuje silne zlustrowanie i zdyslokowanie ska³, obecne s¹ liczne u¿ylenia kalcytowe, a przeciêtny upad warstw wynosi oko³o 36º.
Korelacje. Stropowa czêœæ warstw skalskich w profilu Bostowa, wykszta³cona w postaci kompleksu i³owcowego, rozpoznana zosta³a tak¿e w profilach Ska³ i Œniadki. W pierwszym z nich, utwory te udokumentowano na odcinku oko³o 10 m, bez
kontaktu z warstwami œwiêtomarskimi i ni¿sz¹, wêglanow¹ czêœci¹ warstw skalskich. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w profilu Ska³
mi¹¿szoœæ tego kompleksu wynosi oko³o 10–15 m. W profilu Œniadki, analogiczny kompleks i³owcowy ze stropowej czêœæ
warstw skalskich liczy oko³o 14 m. Ni¿sza czêœæ sekwencji warstw skalskich w profilu Bostowa wykszta³cona jest w postaci
wapieni i margli z nieliczn¹ makrofaun¹. Ogólne wykszta³cenie litologiczne tego odcinka warstw skalskich jest zbli¿one do
profilu Ska³, gdzie odpowiadaj¹ im osady wystêpuj¹ce w kompleksach XXIII–XXV (wed³ug podzia³u Pajchlowej, 1957). Zachodz¹ pomiêdzy nimi jednak¿e wyraŸne ró¿nice. W profilu Bostowa, J. Czarnocki nie stwierdzi³ obecnoœci fauny koralowcowej ani wapieni biohermalnych, które wystêpuj¹ w kompleksach XXIII i XXV profilu Ska³. W przeciwieñstwie do profilu Ska³,
gdzie w kompleksie XXIV wystêpuj¹ warstwy mu³owcowe z wk³adkami piaskowców, w profilu Bostowa takich ska³ nie
stwierdzono. Najni¿sza czêœæ warstw skalskich nawiercona w Bostowie, jest podobnie wykszta³cona jak górny odcinek kompleksu XXII w profilu Ska³. W obu profilach, w podobnej pozycji stratygraficznej wystêpuj¹ ³upki margliste oraz mu³owce
z wk³adkami piaskowców kwarcowych. W profilu Ska³ stwierdzono je na odcinku oko³o 5 metrów, natomiast w Bostowie
nawiercono oko³o 1 metra ich stropowej czêœci. Z porównania wykszta³cenia litologicznego górnej czêœci warstw skalskich
wynika, ¿e w stosunku do rejonu Ska³, gdzie wystêpuj¹ budowle biohermalne, w profilu Bostowa dominuje facja ³upków marglistych. Fakt ten mo¿e wskazywaæ, ¿e w okolicy Bostowa, sedymentacja górnej czêœci warstw skalskich odbywa³a siê w bardziej g³êbokowodnych warunkach.
W rejonie Bostowa, profil warstw œwiêtomarskich utworzony jest g³ównie z osadów mu³owcowych i i³owcowych. W stosunku do profilu Ska³ i rejonu Pokrzywiani, w Bostowie w warstwach œwiêtomarskich wystêpuje znacznie mniejszy udzia³ facji piaskowcowych. Podobnie jak w Bostowie, wyraŸn¹ dominacjê facji mu³owcowej nad piaskowcow¹ obserwuje siê w obrêbie tej jednostki w profilu Swiêtomarz-Œniadka. W przeciwieñstwie do profilu warstw œwiêtomarskich z rejonu Ska³ i Pokrzywiani, gdzie
mi¹¿szoœæ tej jednostki wynosi oko³o 100 m, w profilu Bostowa ulega ona zmniejszeniu prawie o po³owê.
Warstwy pokrzywiañskie by³y dotychczas udokumentowane na obszarze pomiêdzy Ska³ami a Pokrzywiank¹, gdzie osi¹gaj¹
9–10 m mi¹¿szoœci. W rejonie tym wykszta³cone s¹ w postaci wapieni biostromalnych z liczn¹ faun¹ koralowców, ramienionogów oraz du¿ych bulastych stromatoporoidów w czêœci sp¹gowej. Na obszarze po³o¿onym na zachód od Pokrzywianki, utwory te
nie by³y dotychczas rozpoznane. Profil Bostowa wskazuje, ¿e facja wapieni biostromalnych warstw pokrzywiañskich w kierunku
zachodnim regionu ³ysogórskiego siêga na pewno do okolic Bostowa. Pomiêdzy Pokrzywiank¹ a Bostowem, utwory te ulegaj¹
wyraŸnemu wyklinowaniu. W rejonie Bostowa wystêpuje szcz¹tkowa facja warstw pokrzywiañskich, pozbawiona fauny stromatoporoidowej, gdzie œrodowisko sedymentacji by³o bardziej g³êbokowodne. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w niewielkiej odleg³oœci na
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zachód od Bostowa, warstwy pokrzywiañskie ulegaj¹ ca³kowitemu wyklinowaniu, a warstwy œwiêtomarskie przechodz¹ tam bezpoœrednio w warstwy nieczulickie.
W rejonie Bostowa, dolna czêœæ warstw nieczulickich charakteryzuje siê bardzo podobnym wykszta³ceniem litologicznym
jak w profilu Ska³. W obu profilach wystêpuje takie samo nastêpstwo osadów, w tym obecnoœæ wapieni z faun¹ ramienionogow¹ oraz i³owce z licznymi megasporami. Dolne serie warstw nieczulickich z udzia³em wapieni i margli, w obu profilach maj¹
zbli¿on¹ mi¹¿szoœæ, oko³o 60–70 m. Powy¿ej tych utworów pojawia siê gruby, jednorodny kompleks i³owców ze styliolinami,
który w profilu Ska³ ods³ania siê na odcinku ponad 40 m. Wy¿sza czêœæ warstw nieczulickich przykryta jest w tym profilu osadami triasu. W profilu Bostowa, kompleks i³owców ze styliolinami liczy oko³o 75 metrów. W rejonie Bostowa, profil litologiczny wy¿szej czêœci warstw nieczulickich zosta³ rozpoznany po raz pierwszy w sekwencji dewonu œrodkowego regionu ³ysogórskiego. Takie samo wykszta³cenie litologiczne warstw nieczulickich w profilach Ska³ i Bostowa wskazuje, ¿e osady deponowane w œrodowiskach bardziej g³êbokowodnych (w przeciwieñstwie do warstw skalskich) zachowuj¹ zbli¿one wykszta³cenie facjalne na wiêkszym obszarze.

W dyskusji brali udzia³: M. Kuleta, Z. Z³onkiewicz, A. Romenek i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 10 maja 2006 r.

Zbigniew SZCZEPANIK, Jan MALEC: Zestawienie oraz graficzna prezentacja lokalizacji i wyników badañ geochemicznych ska³ z regionu œwiêtokrzyskiego

W latach 1965–1994, w Oddziale Œwiêtokrzyskim Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach istnia³o laboratorium
zajmuj¹ce siê badaniami chemicznymi i geochemicznymi próbek skalnych. W okresie jego dzia³alnoœci wykonano w nim kilkanaœcie tysiêcy analiz chemicznych i spektralnych, g³ównie dla potrzeb bie¿¹cych prac badawczych prowadzonych w Oddziale. Badano g³ównie próbki pochodz¹ce z otworów wiertniczych. Wyniki analiz by³y na bie¿¹co wykorzystywane w opracowaniach realizowanych prac, jedynie niewielka czêœæ z nich zosta³a opublikowana. Nie wszystkie jednak¿e wyniki badañ analitycznych by³y
zamieszczane w formie kompletnych tabel i zestawieñ. Czêsto s³u¿y³y one jedynie jako dane wyjœciowe do tworzenia bardziej
ogólnych syntez, wykresów itp.
Do chwili obecnej nie by³o ogólnie dostêpnej informacji o rezultatach przeprowadzonych badañ. Prezentowana praca jest
prób¹ uporz¹dkowania i zestawienia w jednej bazie wyników badañ chemicznych i geochemicznych wykonanych w Oddziale
Œwiêtokrzyskim PIG.
Zebrane w opracowaniu wyniki badañ geochemicznych (spektralnych) zestawiono na podstawie ró¿nych dostêpnych Ÿróde³.
Wiêkszoœæ informacji pozyskano z notatników rêkopiœmiennych, czêœæ pochodzi z tabel zamieszczonych w opracowaniach archiwalnych z³o¿onych w filii CAG przy Oddziale Œwiêtokrzyskim PIG. Nieliczne wyniki zebrano z komputerowych baz danych zestawianych w pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych przy okazji opracowañ wynikowych niektórych otworów wiertniczych.
W opracowaniu ujêto zdecydowan¹ wiêkszoœæ wyników badañ spektralnych. Nie uwzglêdniono jednak wszystkich posiadanych
wyników z uwagi na niepewn¹ informacjê o czêœci z nich, dotycz¹c¹ miejsca pobrania próbek i wieku badanych ska³.
W opracowaniu zebrano wyniki 7735 analiz. Dane te pochodz¹ ze 199 otworów wiertniczych i nielicznych ods³oniêæ terenowych (Rys. 1). Badane profile rozmieszczone s¹ na ca³ym obszarze trzonu paleozoicznego oraz na obrze¿eniu mezozoicznym Gór Œwiêtokrzyskich (Rys. 1). Badania geochemiczne koncentrowa³y siê g³ównie w kilku obszarach, o najwiêkszym natê¿eniu prac wiertniczych. Nale¿y do nich bliskie pó³nocno-zachodnie obrze¿enie permsko-mezozoiczne oraz po³udniowa czêœæ
regionu. Z tego ostatniego materia³ badawczy pochodzi³ g³ównie z licznych wierceñ wykonywanych w celu poszukiwañ i dokumentacji z³ó¿ siarki.
W zdecydowanej wiêkszoœci, prace laboratoryjne by³y efektem realizacji du¿ych tematów badawczych prowadzonych w
Oddziale Œwiêtokrzyskim PIG. Wyniki badañ dotycz¹ g³ównie formacji skalnych dokumentowanych pod k¹tem prospekcji
z³o¿owej. By³y nimi przede wszystkim utwory dewonu i permu, badane w zwi¹zku z poszukiwaniem koncentracji z³o¿owych
metali. Lokalnie charakteryzowano spektrum geochemiczne ska³ dewoñskich i triasowych opracowywanych dla potrzeb
z³o¿owych. Liczne dane geochemiczne zosta³y zgromadzone w efekcie kompleksowych badañ profili otworów wiertniczych
zlokalizowanych w synklinie piekoszowskiej oraz na pó³nocno-zachodnim obrze¿eniu paleozoiku œwiêtokrzyskiego.
W profilu stratygraficznym Gór Œwiêtokrzyskich i ich obrze¿enia, badania geochemiczne s¹ bardzo nierównomiernie rozmieszczone. Zdecydowanie przewa¿aj¹ analizy ska³ dewoñskich, triasowych i permskich (Rys. 2). W mniejszym stopniu zbadane zosta³y pod wzglêdem geochemicznym ska³y staropaleozoiczne (Rys. 2). Utwory kambru (lub wendu) analizowano g³ów-
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Rys. 2

nie w otworach wiertniczych z po³udniowej czêœci regionu. Inne serie ska³ starszego paleozoiku badano okazjonalnie. Czêœæ z
nich reprezentowa³a fragmentaryczne profile nawiercane poni¿ej sekwencji m³odopaleozoicznych rozpoznawanych w aspekcie z³o¿owym. W nielicznych przypadkach studia geochemiczne obejmowa³y wybrane intruzje ska³ magmowych — lamprofirów i diabazów.

W dyskusji brali udzia³: M. Kuleta, S. Salwa, W. Trela i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 17 maja 2006 r.

Andrzej JUSZCZYK: Z³o¿a kopalin i mo¿liwoœci ich zagospodarowania w œwietle uwarunkowañ sozologicznych na obszarze arkusza Siedlisko Mapy geoœrodowiskowej Polski w skali 1:50 000

Arkusz Siedlisko Mapy geoœrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 po³o¿ony jest w pó³nocnej czêœci woj. wielkopolskiego.
Prawie ca³¹ powierzchniê obszaru arkusza zajmuje mezoregion Kotlina Gorzowska, wchodz¹cy w obrêb makroregionu Pradolina
Toruñsko-Eberswaldzka. W po³udniowej czêœci obszaru arkusza równole¿nikowo przebiega jeden z submezoregionów Kotliny
Gorzowskiej — Dolina Dolnej Noteci. Widoczna jest tutaj wyraŸna ró¿nica krajobrazowa pomiêdzy zajêtym przez ³¹ki zatorfionym dnem doliny, a s¹siaduj¹cymi terenami piaszczystymi, na których wystêpuj¹ pola wydmowe poroœniête borem sosnowym.
Dominuj¹ce znaczenie gospodarcze na omawianym obszarze ma rolnictwo, zw³aszcza hodowla byd³a i gospodarka leœna. Brak
jest tutaj zak³adów przemys³owych.
Na obszarze arkusza Siedlisko udokumentowano: 11 z³ó¿ kruszywa naturalnego, 2 z³o¿a surowców ilastych oraz 1 z³o¿e wêgla brunatnego, ogó³em 14 z³ó¿. S¹ one udokumentowane g³ównie w kat. C1 (12 z³ó¿, z czego 2 s¹ niezagospodarowane, w 5 zaniechano eksploatacji i w 5 prowadzona jest eksploatacja z³o¿a). W kat. C2 udokumentowane s¹ dwa z³o¿a kruszywa naturalnego,
które nie s¹ udostêpnione górniczo. Ponadto, w trakcie prac nad realizacj¹ mapy geoœrodowiskowej wytypowano 7 perspektywicznych obszarów wystêpowania kruszywa gdzie mo¿liwe jest udokumentowanie z³ó¿.
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Na terenie obszaru arkusza znajduj¹ siê 3 obszary chronionego krajobrazu, w jednym z nich „Puszczy Noteckiej”, po³o¿ony
jest rezerwat torfowiskowy „Wilcze B³oto”. Ponadto ochron¹ na terenie arkusza objêto 10 pomników przyrody ¿ywej oraz 4 u¿ytki ekologiczne. Wystêpuj¹ce w granicach arkusza kompleksy leœne zajmuj¹ oko³o 50% powierzchni. S¹ one w przewa¿aj¹cej czêœci zakwalifikowane do lasów ochronnych (wodochronnych). Wa¿ny element œrodowiska stanowi¹ gleby chronione klas bonitacyjnych od IIIa do IVa, a tak¿e ³¹ki na glebach pochodzenia organicznego, zajmuj¹ce znaczne obszary w dolinie Noteci.
Zgodnie z systemem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na terenie obszaru arkusza Siedlisko znajduje siê obszar
specjalnej ochrony ptaków „Nadnoteckie £êgi” oraz specjalny obszar ochrony siedlisk „Dolina Noteci”. Wed³ug systemu ECONET-Polska wyznaczony zosta³ obszar wêz³owy o znaczeniu miêdzynarodowym „Obszar Dolnej Noteci” oraz obszar wêz³owy
o znaczeniu krajowym „Obszar Puszczy Noteckiej”.
Bior¹c pod uwagê usytuowanie 14 udokumentowanych z³ó¿ oraz 7 obszarów perspektywicznych nale¿y stwierdziæ, ¿e:
— eksploatacja niezagospodarowanego z³o¿a wêgla brunatnego „Trzcianka” jest ma³o prawdopodobna z uwagi na jej konfliktowoœæ (klasa B) i poci¹gniêcie za sob¹ znacznej degradacji œrodowiska,
— eksploatacja dwóch zaniechanych z³ó¿ surowców ilastych „Folsztyn” i „Folsztyn II” nale¿y do ma³okonfliktowych. Wznowienie eksploatacji jest jednak ma³o prawdopodobne,
— eksploatacja 4 zagospodarowanych z³ó¿ kruszywa naturalnego („Zielonowo II” , „Jêdrzejewo M£”, „Rosko M” i „Rosko
M£”) nale¿y do ma³okonfliktowych, a jednego („Nowe Dwory”) do konfliktowych,
— eksploatacja dwóch zaniechanych z³ó¿ kruszywa („KuŸnica Czarnkowska” i „Jêdrzejewo”) nale¿y do ma³okonfliktowych,
a jednego („Zielonowo”) do konfliktowych,
— eksploatacja dwóch niezagospodarowanych górniczo z³ó¿ kruszywa („Gulcz”, „Maciejewo”) nale¿y do konfliktowych,
a jednego („Bukowiec”) do ma³okonfliktowych.
— obszary perspektywiczne znajduj¹ siê przewa¿nie w obrêbie obszarów chronionego krajobrazu (4 na 7 obszarów). Ponadto
po³o¿one s¹ czêsto w obrêbie lasów, a sporadycznie w obrêbie wystêpowania gleb chronionych. Nale¿y wiêc spodziewaæ siê
wyst¹pienia ograniczeñ sozologicznych podczas ewentualnego rozpoznawania tych z³ó¿ i ich eksploatacji.

W dyskusji brali udzia³: W. Œlusarek, G. Herman, J. G¹gol, R. Jaworski, A. Romanek i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 14 czerwca 2006 r.

Jan MALEC: Utwory kambru w przekopie komunikacyjnym kamienio³omu Wiœniówka Du¿a

Utwory kambru wystêpuj¹ce w przekopie komunikacyjnym prowadz¹cym do kamienio³omu Wiœniówka Du¿a, Or³owski
(1975) wyró¿ni³ jako ogniwo ³upków z Wiœniówki Du¿ej, stanowi¹ce doln¹ czêœæ formacji ³upków z Klonówki. Na obszarze tym
le¿¹ one bezpoœrednio powy¿ej formacji piaskowców z Wiœniówki. Wed³ug Or³owskiego (op. cit.), „...³upki z Wiœniówki (og) stanowi¹ jednostkê o gruboœci oko³o 100 m, a z³o¿on¹ z ³upków ilastych i mu³owcowych o regularnej oddzielnoœci, o barwach ciemnoczerwonych, czekoladowych, czarnych i brunatnych. £upki przewarstwione s¹ piaskowcami kwarcytowymi, twardymi,
o zmiennej gruboœci warstw, czerwonej barwy. Na powierzchniach piaskowców spotyka siê liczne struktury sp³ywowe. Czerwona barwa ska³ jest cech¹ wyró¿niaj¹c¹ ogniwo w obrêbie formacji. Stratotyp ogniwa znajduje siê w ca³oœci w przekopie prowadz¹cym z kamienio³omu Wiœniówka Du¿a na pó³noc. Stratotyp dolnej granicy ogniwa pokrywa siê ze stratotypem dolnej granicy formacji. Stratotyp górnej granicy ogniwa znajduje siê w pó³nocnym koñcu przekopu...”.
W przekopie komunikacyjnym do kamienio³omu Wiœniówka Du¿a zbadano oko³o 90 metrowej mi¹¿szoœci profil kambru,
z³o¿ony z kilku charakterystycznych jednostek litologicznych, wystêpuj¹cych w niezaburzonym tektonicznie porz¹dku stratygraficznym. Tworz¹ go cztery podstawowe serie skalne: dwa kompleksy mu³owcowo-piaskowcowe ze strukturami osuwiskowymi
oraz dwa kompleksy piaskowców grubo³awicowych.
Dolny kompleks mu³owcowo-piaskowcowy ze strukturami osuwiskowymi wystêpuje w po³udniowej czêœci przekopu komunikacyjnego prowadz¹cego do kamienio³omu. Dolny odcinek profilu z³o¿ony jest z mu³owców i i³owców z udzia³em cienko³awicowych piaskowców, najczêœciej kilkucentymetrowej gruboœci, z pojedynczymi ³awicami osi¹gaj¹cymi 30 cm. W obrêbie
przekopu osady te widoczne s¹ w oko³o 20 metrowym profilu. Dolna czêœæ kompleksu s³abiej ods³oniêta, o mi¹¿szoœci poni¿ej 10
m, graniczy ni¿ej z kompleksem piaskowców grubo³awicowych eksploatowanych w pó³nocnej œcianie wyrobiska.
W obrêbie omawianych osadów wystêpuj¹ zró¿nicowane struktury osuwiskowe. Reprezentowane s¹ w postaci fragmentów
zrolowanych ³awic o gruboœci od kilkunastu centymetrów do 1,5 metra, w formie ponasuwanych na siebie oderwanych p³atów
piaskowców œrednio³awicowych lub jako toczeñce zwijane tkwi¹ce wœród mu³owców. Wystêpuj¹ca w tych osadach struktura
osuwiskowa o 1,5 metrowej gruboœci, obocznie przechodzi w ³awicê piaskowcow¹ o gruboœci oko³o 60 cm.
W wy¿szej czêœci kompleksu dominuj¹ ³awice piaskowcowe o gruboœci 10–50 cm, przedzielone mu³owcami i piaskowcami
cienko³awicowymi. Utwory te, na obu œcianach przekopu maj¹ po oko³o 23 metrów mi¹¿szoœci. Dolne czêœci ³awic piaskowco-
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wych charakteryzuje bezstrukturalne rozmieszczenie ziaren kwarcu lub te¿ obecnoœæ poziomej laminacji, natomiast w stropie wystêpuje laminacja przek¹tna w ma³ej skali, o gruboœci do kilku centymetrów. Na sp¹gowych powierzchniach grubszych ³awic piaskowcowych, wystêpuj¹ du¿e struktury pr¹dowe o deniwelacjach do 10 cm. Na górnych powierzchniach piaskowców obecne s¹
riplemarki pr¹dowe. Cienkie warstwy piaskowcowe s¹ najczêœciej laminowane poziomo, a w stropie przek¹tnie w ma³ej skali. Zarówno grubsze jak i cieñsze warstwy piaskowców czêsto siê wyklinowuj¹, przechodz¹c obocznie w mu³owce. Piaskowce cienko³awicowe przybieraj¹ wówczas kszta³t odizolowanych soczewek o ró¿nej d³ugoœci. Po wschodniej stronie przekopu, stropowa
czêœæ kompleksu na odcinku oko³o 7 metrów wykszta³cona jest w postaci piaskowców œrednio³awicowych (o 20–40 cm gruboœci),
z pojedynczymi ³awicami o gruboœci do 90 cm, przedzielonych mu³owcami z cienkimi warstwami piaskowców.
Dolny kompleks piaskowców grubo³awicowych. Wy¿sza czêœæ sekwencji kambru wykszta³cona jest w postaci kompleksu
piaskowców kwarcytowych grubo³awicowych, widocznych po obu stronach przekopu. Kompleks ten utworzony jest z ³awic o
gruboœci od 70 do 200 cm bez przewarstwieñ ³upkowych. Poszczególne ³awice granicz¹ ze sob¹ wzd³u¿ powierzchni erozyjnych.
W dolnych odcinkach ³awic materia³ kwarcowy nie wykazuje uporz¹dkowanych struktur sedymentacyjnych, natomiast w ich górnej czêœci rozmieszczony jest w formie p³askiej laminacji równoleg³ej. W sp¹gu, powierzchnie ³awic s¹ nierówne, faliste o deniwelacjach do 10 cm, ze strukturami pr¹dowymi. W zachodniej œcianie przekopu, kompleks piaskowców grubo³awicowych ma
oko³o 6,5 m, natomiast w œcianie wschodniej, jego maksymalna gruboœæ wynosi oko³o 5 m. W œcianie wschodniej, piaskowce grubo³awicowe szybko siê wyklinowuj¹, przechodz¹c obocznie bezpoœrednio w piaskowce œrednio- i cienko³awicowe z przewarstwieniami mu³owcowymi.
Górny kompleks mu³owcowo-piaskowcowy ze strukturami osuwiskowymi. Ponad kompleksem piaskowców grubo³awicowych, wy¿sz¹ czêœæ sekwencji kambru tworz¹ zró¿nicowane litologicznie osady. Dominuj¹ mu³owce z cienko- i œrednio³awicowymi piaskowcami, z pojedynczymi piaskowcami grubo³awicowymi (o 50–70 cm gruboœci), oraz strukturami osuwiskowymi. W
zachodniej œcianie przekopu utwory te obejmuj¹ oko³o 12 metrów profilu, natomiast na œcianie wschodniej, ich mi¹¿szoœæ wynosi
oko³o 22 metrów.
Najwiêksze struktury osuwiskowe widoczne s¹ na œcianie wschodniej przekopu. Struktura osuwiskowa wystêpuj¹ca oko³o 6
metrów powy¿ej piaskowców grubo³awicowych, z³o¿ona jest z grubej warstwy piaskowców kwarcytowych plastycznie zdeformowanej w postaci du¿ych bulastych wypuk³oœci, nieregularnie rozmieszczonych w czêœci sp¹gowej, która na odcinku oko³o
15 m charakteryzuje siê zmienn¹ gruboœci¹, od 0,5 do 1,3 m. Oko³o 2,5 m wy¿ej w profilu, na odcinku do 1,2 metra wystêpuje kilka ³awic piaskowców kwarcytowych o gruboœci 10–30 cm, plastycznie pofa³dowanych i czêœciowo zwiniêtych. W odleg³oœci
oko³o 3,5 m ponad nimi, w obrêbie piaskowców œrednio- i cienko³awicowych, obecna jest du¿a, zwarta struktura osuwiskowa o
nieregularnym soczewkowatym kszta³cie, gruboœci do 2 metrów i d³ugoœci oko³o 15 m. Jest ona z³o¿ona z ³awic piaskowców
kwarcytowych o 15–30 cm gruboœci, rozdzielonych cienkimi przewarstwieniami mu³owcowymi. W ni¿szej czêœci œciany przechodzi ona obocznie w mu³owce z cienko³awicowymi piaskowcami. W sp¹gowej czêœci struktury osuwiskowej, kilka kolejnych
³awic jest pó³koliœcie wygiêtych, silnie wyprasowanych i wyg³adzonych, co wskazuje, ¿e w obecnym po³o¿eniu znalaz³a siê ona
na skutek zeœlizgu z innej strefy zbiornika. Ponad form¹ osuwiskow¹, na odcinku oko³o 4 m wystêpuj¹ osady mu³owcowe z
udzia³em warstw piaskowców kwarcytowych o gruboœci 15–20 cm, oraz piaskowców cienko³awicowych o gruboœci do kilku centymetrów. Wy¿sz¹ czêœæ profilu na œcianie wschodniej tworzy seria mu³owcowa o mi¹¿szoœci oko³o 3,5 m z pojedynczymi warstwami piaskowców cienko- i œrednio³awicowych.
W zachodniej œcianie przekopu, strukturom osuwiskowym ze œciany wschodniej odpowiadaj¹ najprawdopodobniej trzy grube
³awice piaskowców kwarcytowych o gruboœci oko³o 50, 60 i 70 cm, z du¿ymi strukturami pr¹dowymi na powierzchniach sp¹gowych, wystêpuj¹ce w obrêbie oko³o 7 metrowego profilu le¿¹cego bezpoœrednio powy¿ej dolnego kompleksu piaskowców grubo³awicowych.
Górny kompleks piaskowców grubo³awicowych. Górn¹ czêœæ profilu kambru w przekopie komunikacyjnym tworzy kompleks piaskowców grubo³awicowych, z³o¿ony z ³awic o gruboœci od 70 do 300 cm, granicz¹cych ze sob¹ bez przewarstwieñ
³upkowych, wzd³u¿ powierzchni erozyjnych. Obecne s¹ wœród nich tak¿e ³awice amalgamowane. W ni¿szych czêœciach ³awic
wystêpuje uziarnienie nieuporz¹dkowane, a w górnych — widoczna jest pozioma laminacja materia³u kwarcowego. W sp¹gu
³awic obecne s¹ struktury pr¹dowe wykszta³cone w postaci nieckowatych zag³êbieñ oraz odlewów du¿ych hieroglifów pr¹dowych, które tworz¹ deniwelacje do 40 cm wysokoœci. Powierzchnie stropowe ³awic pokryte s¹ czêsto ma³ymi zag³êbieniami,
bêd¹cymi œladami po odgazowaniu i/lub ucieczce wody. W zachodniej œcianie przekopu kompleks piaskowców grubo³awicowych osi¹ga oko³o 23 metrów, a w œcianie wschodniej widoczny jest na odcinku oko³o 19 metrów. Piaskowce grubo³awicowe
przechodz¹ w stropie w kompleks mu³owcowo-piaskowcowy, który w znacznym stopniu przykryty jest zwietrzelin¹.
Uwagi koñcowe. Przeprowadzone obserwacje wykaza³y, ¿e czerwona barwa osadów ogniwa ³upków z Wiœniówki Du¿ej jak
uwa¿a Or³owski (1975), nie stanowi cechy charakterystycznej tej jednostki. Wiœniow¹ barwê maj¹ tylko cienkie warstwy piaskowców i mu³owców wystêpuj¹ce w strefie wietrzenia. W strefie tej, grubsze ³awice piaskowców maj¹ barwê ciemnoszar¹.
Mu³owce i i³owce z rejonu przekopu komunikacyjnego, wystêpuj¹ce w strefie niezwietrza³ej, maj¹ barwê ciemnoszar¹ do czarnej.
Brunatna barwa pochodzi ze zwi¹zków ¿elaza wystêpuj¹cych w spoiwie le¿¹cych wy¿ej w profilu zlepieñców permu, infiltrowanych do le¿¹cych poni¿ej utworów kambru. Profil kambru ods³oniêty w przekopie komunikacyjnym nie jest wykszta³cony w facji
³upkowej jak podaje Or³owski (1975). Obecne w tym profilu serie piaskowców grubo³awicowych oraz mu³owcowo-piaskowcowych ze strukturami osuwiskowymi, wskazuj¹ na ich œcis³y zwi¹zek genetyczny i facjalny z osadami kambru le¿¹cymi w ni¿szej
czêœci profilu Wiœniówki, tzn. z formacj¹ piaskowców z Wiœniówki. Z przynale¿noœci utworów kambru wystêpuj¹cych w przeko-
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pie komunikacyjnym do formacji piaskowców z Wiœniówki wynika, ¿e ogniwo ³upków z Wiœniówki powinno byæ usuniête ze
schematu litostratygraficznego górnego kambru w regionie ³ysogórskich.
Utwory kambru wystêpuj¹ce w przekopie komunikacyjnym reprezentuj¹ g³êbokomorsk¹ asocjacjê facjaln¹ charakterystyczn¹
dla sedymentacji na œrodkowym obszarze g³êbokomorskiego sto¿ka. Kompleksy piaskowców grubo³awicowych odpowiadaj¹ sekwencjom kana³owym, natomiast mu³owcowo-piaskowcowe ze strukturami osuwiskowymi nale¿¹ do sekwencji miêdzykana³owych, z których czêœæ by³a deponowana na obszarze wa³ów kana³owych. Zró¿nicowanie mi¹¿szoœci górnego kompleksu
mu³owcowo-piaskowcowego ze strukturami osuwiskowymi na obu œcianach przekopu, wynika z ró¿nej odleg³oœci tych profili od
brze¿nej strefy kana³owej. Wystêpowanie du¿ych struktur osuwiskowych na wschodniej œcianie przekopu, oraz ich zanikanie
przed œcian¹ zachodni¹ wskazuje, ¿e podczas sedymentacji tych utworów, obszar g³ównej dystrybucji materia³u terygenicznego,
ze stref¹ kana³ow¹, znajdowa³ siê w kierunku wschodnim od przekopu komunikacyjnego.
Z badañ geofizycznych wykonanych w rejonie kamienio³omu Wiœniówka Du¿a wynika (Kowalczewski, i in., 1986), ¿e dolny
kompleks piaskowców grubo³awicowych ma oko³o 100 m szerokoœci a górny do 250 m. Wartoœci te odpowiadaj¹ w przybli¿eniu
szerokoœciom stref kana³owych z depozycj¹ grubo³awicowych piaskowców.

W dyskusji brali udzia³: A. Romanek, S. Salwa, Z. Szczepanik, W. Trela i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 21 czerwca 2006 r.

Alicja KASPRZYK: Sukcesja i zmiennoœæ litofacjalna badeñskich osadów siarczanowych we wschodniej czêœci zapadliska przedkarpackiego na obszarze Polski

Badeñskie osady siarczanowe zajmuj¹ znaczn¹ czêœæ (ok. 17 500 km2) zapadliska przedkarpackiego na obszarze Polski
(Kwiatkowski, 1972). W pó³nocnej peryferyjnej czêœci zapadliska osady te by³y wielokrotnie opisywane i s¹ doœæ dobrze poznane
w tym rejonie (np. Kubica, 1992; Kasprzyk, 1993, 1999; B¹bel, 1999). Celem prac podjêtych przez autorkê by³o rozpoznanie sukcesji i zmiennoœci tych utworów we wschodniej czêœci zapadliska przedkarpackiego (miêdzy Stalow¹ Wol¹, Rzeszowem i Przemyœlem), gdzie dotychczas nie by³y przedmiotem szczegó³owych badañ. Zmiennoœæ litofacjaln¹ osadów siarczanowych z tego
obszaru poznano na podstawie dostêpnych materia³ów geologicznych, publikacji i wyników nowo przeprowadzonych badañ sukcesji litofacjalnych w kilkunastu otworach wiertniczych, w których gipsy i anhydryty wystêpuj¹ na bardzo zró¿nicowanej g³êbokoœci (od 239,4 do 2410,7 m) i wykazuj¹ zmienn¹ mi¹¿szoœæ (od 8,8 do 43,8 m) (projekt nr 6.61.0000.00.0). Zbadane ska³y siarczanowe obejmuj¹ zarówno facje sedymentacyjne (gipsy pierwotne) jak i facje diagenetyczne (anhydryty, gipsy wtórne).
Facje sedymentacyjne (gipsy pierwotne). Na obszarze badañ gipsy pierwotne rozpoznano w sukcesji osadów siarczanowych w peryferyjnej czêœci zapadliska przedkarpackiego (otwory Cieszanów 1 i Pysznica U-19). Gipsy pierwotne zosta³y równie¿
udokumentowane w obrêbie miocenu parautochtonicznego w po³udniowej, przykarpackiej czêœci zapadliska, gdzie ods³aniaj¹ siê
na powierzchni w okolicy Dêbicy i Rzeszowa (Urbaniak, 1985; Niemczyk, 1986; Po³towicz, 1991; Nowak i Po³towicz, 2000).
Na pó³nocny wschód od Lubaczowa, w profilach g³êbokich otworów, by³y opisywane gipsy i anhydryty facji przejœciowej
oraz mieszane ska³y gipsowo-anhydrytowe (Ney, 1963; Kasprzyk, 1995). Dalej na wschód w kierunku Roztocza ich miejsce
w sukcesji zajmuj¹ gipsy, lokalnie z przewarstwieniami wapieni (Ney, 1963; Peryt i Kasprzyk, 1992). Utwory te, o mi¹¿szoœci do
32 m, zosta³y udokumentowane w licznych otworach wiertniczych wykonanych w rejonie Horyñca. W dolnej czêœci sukcesji wystêpuj¹ gipsy selenitowe z wk³adkami wapieni piaszczystych, niekiedy siarkonoœnych, przechodz¹ce wy¿ej w gipsy laminowane
z przerostami wapieni szarych, silnie kawernistych, z wpryœniêciami siarki rodzimej (np. otw. Babczyn 2; Peryt i Kasprzyk, 1992).
W otworach Cieszanów 1 i Pysznica U-19 gipsy pierwotne tworz¹ sukcesjê ró¿nych litofacji wykazuj¹cych oznaki zastêpowania
przez anhydryt. W dolnej czêœci (kompleks dolny) wystêpuj¹ doœæ dobrze zachowane warstwowane gipsy selenitowe z przewarstwieniami gipsowych osadów mikrobialnych. Ponad tymi utworami pojawiaj¹ siê gipsy szkieletowe, zbudowane z kilku-kilkunastocentymetrowych kryszta³ów selenitowych, wzajemnie poprzerastanych w marglisto-gipsowym matriks. Wy¿ej wystêpuj¹ gipsy szablaste z kryszta³ami silnie wyd³u¿onymi i szablasto zakrzywionymi. W obrêbie tych utworów, czêste s¹ przewarstwienia
gipsów laminowanych oraz gniazdowe skupienia wêglanów, niekiedy siarkonoœnych. Górn¹ czêœæ sukcesji (kompleks górny)
tworz¹ g³ównie gipsy klastyczne: laminowane gipsarenity i brekcje gipsowe (gipsrudyty). Podrzêdnie wystêpuj¹ przewarstwienia
osadów mikrobialnych i ska³ silikoklastycznych.
Oznaki zastêpowania gipsów pierwotnych przez anhydryt, w formie chaotycznie rozmieszczonych gruz³ów i rozetowych skupieñ listewkowych kryszta³ów anhydrytu, zazwyczaj zaznaczaj¹ siê ju¿ na g³êb. 200 m (Kasprzyk, 2003), natomiast w zbadanych
sukcesjach niezmienione gipsy pierwotne wystêpuj¹ jeszcze na g³êb. 400–500 m (otwory Cieszanów 1 i Pysznica U-19). W otw.
Cieszanów 1 w najni¿szej czêœci sukcesji rozpoznano pseudomorfozy po wielkich, pionowo wyd³u¿onych kryszta³ach selenitowych (ang. gypsum ghosts, Warren i Kendall, 1985).
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We wschodniej peryferyjnej czêœci zapadliska gipsy pierwotne lokalnie s¹ zast¹pione lub przykryte przez gipsonoœne utwory
wêglanowe i piaskowce wapniste przek¹tnie laminowane, zaliczane do tzw. wapieni ratyñskich (Peryt i Kasprzyk, 1992), ku stropowi przechodz¹ce w i³owce margliste i margle laminowane i impregnowane gipsem. Utwory te ods³aniaj¹ siê na obszarze Roztocza w miejscowoœci Radru¿, gdzie osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ 5 m. W dolnej czêœci wykszta³cone s¹ jako szare wapienie warstwowane,
ponad którymi wystêpuj¹ jasnoszare wapienie kawerniste przechodz¹ce ku górze w wapienie piaszczyste z wk³adkami piaskowca
wapnistego (Ney, 1963; Peryt i Kasprzyk, 1992).
Facje diagenetyczne (anhydryty i gipsy wtórne). Anhydryty zajmuj¹ przewa¿aj¹c¹ czêœæ zapadliska przedkarpackiego (Kubica, 1992; Peryt, 2000; Kasprzyk, 2003, 2005). W pó³nocnej i pó³nocno-wschodniej czêœci obszaru badañ sukcesja litofacji anhydrytowych w profilu odzwierciedla zmiennoœæ litofacjaln¹ i nastêpstwo pionowe pierwotnych ska³ gipsowych, co pozwala uwa¿aæ anhydryty za facje diagenetyczne (Kubica, 1992; Kasprzyk, 1995, 2003; Kasprzyk i Orti, 1998). W dolnej czêœci sukcesji wystêpuj¹ anhydryty gruz³owe, gruz³owo-mozaikowe, mozaikowe i masywne, podrzêdnie z przewarstwieniami anhydrytów
kopu³kowo i nieregularnie laminowanych ze strukturami mikrobialnymi. Litofacje te zawieraj¹ pseudomorfozy po gipsach selenitowych i dlatego s¹ korelowane z dolnym kompleksem gipsowym (gipsy autochtoniczne). Wyró¿niaj¹c¹ cech¹ litofacji
gruz³owych i gruz³owo-mozaikowych s¹ gruz³y siarczanowe, zró¿nicowane pod wzglêdem wielkoœci i kszta³tu. Najczêœciej wystêpuj¹ nieregularne gruz³y w skupieniach i warstwach gruz³owych. Niektóre gruz³y o zarysach pionowo wyd³u¿onych i ostrokrawêdzistych s¹ interpretowane jako pseudomorfozy po kryszta³ach selenitowych. Struktury pseudomorficzne s¹ szczególnie dobrze czytelne w litofacjach warstwowanych, gdzie warstwy gruz³owe s¹ porozdzielane cienkimi (1–8 mm) laminami dolomitowymi i/lub pelityczno-bitumicznymi (np. otwory Sarzyna 15 i Wola Ró¿aniecka 10).
Zaznacza siê przejœcie, zarówno lateralnie jak i w sukcesji pionowej, od litofacji gruz³owych w anhydryty grubokrystaliczne z
pseudomorfozami po szablastych kryszta³ach gipsu, bêd¹ce lokalnie dominuj¹cym komponentem kompleksu dolnego. Struktury
pseudomorficzne po kryszta³ach selenitowych s¹ miejscowo doskonale zachowane i dobrze czytelne, szczególnie w górnej czêœci
kompleksu dolnego (np. otwory: Wola Ró¿aniecka 10, Dzików 15 i Kury³ówka 18).
Wy¿ej w sukcesji wystêpuj¹ anhydryty laminowane i brekcje anhydrytowe. Utwory te wykazuj¹ cechy redeponowanych osadów klastycznych (deformacje synsedymentacyjne, œciêcia erozyjne, uziarnienie frakcjonalne) i s¹ interpretowane jako odpowiedniki górnego kompleksu gipsowego (gipsy allochtoniczne). Zarówno mi¹¿szoœæ jak i struktury sedymentacyjne tych utworów zmieniaj¹ siê zale¿nie od po³o¿enia paleogeograficznego w basenie (Kasprzyk i Orti, 1998; Kasprzyk, 2003). W pó³nocnej i
pó³nocno-wschodniej czêœci obszaru badañ anhydryty kompleksu górnego osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ 30,2 m (otw. Wola Ró¿aniecka 7).
Na tym obszarze lokalnie przewa¿aj¹ brekcje (np. otw. Biszcza 4). Generalnie udzia³ litofacji laminowanych wzrasta ku po³udniowi. Miejscowo w obrêbie anhydrytów laminowanych wystêpuj¹ przewarstwienia i³owców, ska³ wêglanowych i anhydrytów warstwowanych, gruz³owo-mozaikowych lub masywnych z pseudomorfozami po kryszta³ach selenitowych (np. otwory: Biszcza 5,
Jedlinki 2, Kury³ówka 20). Utwory te lokalnie s¹ poprzecinane ¿y³ami enterolitycznymi (dajki neptuniczne?) jasnoszarego anhydrytu (np. otw. Kury³ówka 20). W peryferyjnej czêœci zapadliska oraz w strefach silnie zaburzonych tektonicznie anhydryty s¹
czêœciowo lub ca³kowicie zast¹pione przez gipsy wtórne (np. otw. Budomierz 11). Efekty zastêpowania s¹ makroskopowo wyra¿one „alabastryzacj¹” ska³y siarczanowej, tj. przeobra¿eniem jej w nieregularne masy gruz³owe bia³ego, mikrokrystalicznego gipsu wtórnego (tzw. alabastru).
Anhydryty laminowane i brekcje anhydrytowe to g³ówne litofacje osadów siarczanowych w po³udniowej, bardziej pogrzebanej (>1 000 m) czêœci zapadliska. W tej czêœci zapadliska anhydryty s¹ cienko (grub. lamin <5 mm), regularnie lub smu¿yœcie laminowane. Miejscowo anhydryty laminowane wykazuj¹ ma³oskalowe deformacje (laminacja konwolutna, fa³dy enterolityczne,
struktury osuwiskowe), œciêcia erozyjne i uziarnienie frakcjonalne. Warstwy zaburzone przewarstwiaj¹ siê z pakietami regularnie
laminowanymi i brekcjami anhydrytowymi; czêste s¹ brekcje in situ i in statu nascendi. Te inicjalne brekcje w stadium tworzenia
zbudowane s¹ z porozrywanych i nieco zaburzonych pakietów laminowanych. Inne brekcje zawieraj¹ klasty anhydrytów laminowanych i masywnych, dolomitów i mu³owców dolomitycznych oraz strzêpy i³owców, rozmieszczone chaotycznie w ilasto-wêglanowo-anhydrytowym matriks. Klasty s¹ lekko zabradowane lub kanciaste, niekiedy sp³aszczone i/lub zdeformowane, co wskazuje, ¿e pozostawa³y one nie w pe³ni zlityfikowane w czasie depozycji. W przykarpackiej czêœci zapadliska w obrêbie tych utworów
wystêpuj¹ przewarstwienia laminowanych pakietów ilasto-anhydrytowych, i³owców i/lub dolomikrytów, czêsto z poziomo
wyd³u¿onymi gruz³ami anhydrytowymi (otwory: Mirocin 56, Za³azie 2, Ryszkowa Wola 7, Cha³upki Dêbniañskie 1). Gruz³y to
pseudomorfozy po soczewkowych kryszta³ach gipsu, pojedynczych lub w skupieniach rozetowych, wykazuj¹cych cechy wzrostu
wypieraj¹cego, w obrêbie ilastego lub ilasto-siarczanowego matriks.
Na przedpolu Karpat w okolicy Rzeszowa udokumentowano w g³êbokich otworach, w obrêbie miocenu parautochtonicznego,
wystêpowanie bia³ych, krystalicznych gipsów wtórnych i anhydrytów, o mi¹¿szoœci 7–14 m, z przewarstwieniami czarnych, twardych, bezwapnistych i³o³upków (Po³towicz, 1991). Natomiast miêdzy Rzeszowem a Przemyœlem parautochtoniczne i autochtoniczne osady badeñskie zawieraj¹ce anhydryty i sole zosta³y rozpoznane w licznych otworach wiertniczych pod fliszem Karpat
Zewnêtrznych. Autochtoniczne ewaporaty osi¹gaj¹ tam mi¹¿szoœæ 29 m i tworz¹ alternacjê warstw anhydrytów i i³owców z dwoma kilkumetrowymi pok³adami soli kamiennej (otw. Malawa 1; Po³towicz, 1991). Dalej na wschód w rejonie Przemyœla wystêpuj¹ anhydryty, o mi¹¿szoœci 20 m, udokumentowane w profilach g³êbokich otworów na g³êb. ponad 2 000 m (Ney, 1963). W tej
czêœci zapadliska anhydryty wystêpuj¹ na g³êb. ponad 3 500 m, a pod Karpatami by³y sejsmicznie rejestrowane na g³êb. 5–6 tys. m
(Po³towicz, 1991; Oszczypko, 1997).
Tu¿ przed czo³em Karpat w £opuszce Wielkiej (ok. 30 km na NW od Przemyœla) zosta³y rozpoznane i³y z gipsami alabastrowymi (Ney, 1963), które eksploatowano od koñca XIX wieku do pocz¹tku lat 70-ych w ma³ej kopalni podziemnej. Gipsy alaba-
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strowe wystêpuj¹ tam na g³êbokoœci 40–65 m w formie silnie zdyslokowanych bloków i spêkanych ³awic, o œrednicy do kilkudziesiêciu centymetrów, przemieszanych z i³ami mioceñskimi i zapadaj¹cych pod k¹tem ok. 30o ku pó³nocnemu-zachodowi (Szajnocha, 1901 w: Po³towicz, 1991). Utwory te wystêpuj¹ w pozycji parautochtonicznej i wraz z fliszem karpackim s¹ nasuniête na autochtoniczne osady mioceñskie zapadliska przedkarpackiego (Urbaniak, 1985). Na pó³noc od £opuszki w rejonie Kañczugi anhydryty tworz¹ przewarstwienia w obrêbie ciemnych ³upków marglistych, w sp¹gu których wystêpuj¹ ciemnoszare i prawie czarne
margle i wapienie ze skupieniami siarki (Ney, 1963). Utwory te osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ 5–14 m.
Na pó³nocny-wschód od Przemyœla wystêpuj¹ anhydryty o mi¹¿szoœci do 28 m, rozpoznane w profilach licznych otworów
wiertniczych (Ney, 1963). Utwory te s¹ wykszta³cone w dolnej czêœci jako anhydryty mikrokrystaliczne warstwowane z wk³adkami ciemnych ³upków ilasto-marglistych, przechodz¹ce ku górze w anhydryty grubokrystaliczne, podrzêdnie z laminami ilastymi.
Anhydryty s¹ rozpoznane w strefie rozci¹gaj¹cej siê dalej na pó³nocny-wschód a¿ do Lubaczowa, gdzie s¹ czêœciowo zast¹pione
przez gipsy (Ney, 1963). W tym rejonie, w dolnej czêœci sukcesji wystêpuj¹ stalowoszare anhydryty masywne, grubokrystaliczne,
czêsto o teksturze trzewiowcowej, z przerostami gipsu i wapieni siarkonoœnych. Powy¿ej wystêpuj¹ szare anhydryty poprzerastane ciemnymi i³o³upkami. Mi¹¿szoœæ osadów siarczanowych w tym rejonie wynosi od 7,5 do 26 m (Ney, 1963). Dalej na wschód
od Lubaczowa w otw. Budomierz 11, zlokalizowanym tu¿ przy granicy z Ukrain¹, wystêpuj¹ anhydryty i gipsy wtórne o mi¹¿szoœci 36 m. W dolnej czêœci s¹ to anhydryty gruz³owe i gruz³owo-mozaikowe z pseudomorfozami po strukturach krystalicznych
(gipsy selenitowe) i mikrobialnych. Wy¿ej wystêpuj¹ gipsy wtórne gruz³owe i nieregularnie laminowane, podrzêdnie z przerostami wapieni siarkonoœnych i i³owców piaszczystych. W najwy¿szej czêœci pojawiaj¹ siê piaskowce margliste i wapienie piaszczyste z koncentracjami siarki rodzimej. Utwory te wykazuj¹ charakterystyczne struktury sedymentacyjne: laminacjê przek¹tn¹ i nieregularn¹, riplemarki, poziomy zbrekcjowañ oraz zawieraj¹ liczne szcz¹tki roœlin (Kasprzyk, 1995).
Zbadane i rozpoznane na podstawie dostêpnych materia³ów geologicznych sukcesje litofacjalne wskazuj¹ na du¿¹ zmiennoœæ
litofacjaln¹ badeñskich osadów siarczanowych we wschodniej czêœci zapadliska przedkarpackiego.

W dyskusji brali udzia³: M. Kuleta, J. Malec, J. Pra¿ak, S. Salwa, W. Trela, Z. Z³onkiewicz i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 5 lipca 2006 r.

Alicja KASPRZYK: Uwarunkowania paleogeograficzne depozycji badeñskich osadów siarczanowych we wschodniej
czêœci zapadliska przedkarpackiego

Lateraln¹ zmiennoœæ facjaln¹ ewaporatów, wyra¿on¹ obecnoœci¹ utworów solnych o znacznej mi¹¿szoœci (ok. 120 m,
Oszczypko, 1996) w w¹skiej, silnie przeg³êbionej, osiowej czêœci basenu, oraz szerokiej strefy utworów siarczanowych
tworz¹cych rodzaj pryzmy (ang. sulphate wedge) w peryferyjnej czêœci basenu, mo¿na najlepiej wyt³umaczyæ, uwzglêdniaj¹c
wp³yw na depozycjê tych osadów czynników zewnêtrznych, takich jak zmiany tektoniczno-eustatyczne poziomu morza, determinuj¹ce zasolenie, ewaporacjê i warunki morfologiczne w basenie (Peryt, 2001, s. 1117). W oparciu o obserwowane zmiany facjalne ewaporatów jest prawdopodobne, ¿e badeñski basen ewaporatowy by³ usytuowany w obrêbie obni¿enia morfologicznego
i tworzy³ rodzaj depresji ze œrednim poziomem wód, poni¿ej œwiatowego poziomu morza (Peryt, 2001; B¹bel, 2004). Zgodnie
z tym modelem ka¿dy wzrost poziomu morza poci¹ga³ za sob¹ dop³yw œwie¿ych wód morskich i rozcieñczenie solanek w basenie.
Sukcesja osadów siarczanowych w peryferyjnej czêœci badeñskiego basenu obejmuje dwa kompleksy, wyraŸnie ró¿ni¹ce siê
wykszta³ceniem i warunkami depozycji. Podczas depozycji kompleksu dolnego (autochtoniczne gipsy selenitowe) basen charakteryzowa³ siê nieznacznym reliefem i niewielk¹ g³êbokoœci¹ wody (poni¿ej 10 m) (Kasprzyk, 1999; Peryt, 2001; B¹bel, 2004).
Natomiast kompleks górny (allochtoniczne gipsy klastyczne) utworzy³ siê w basenie o zró¿nicowanej morfologii dna (ró¿nice hipsometryczne rzêdu kilkudziesiêciu do kilkuset metrów) (Peryt, 2001; Karnkowski i Ozimkowski, 2001). W strefie peryferyjnej
przewa¿a³y warunki skrajnie p³ytkowodne do subaeralnych, natomiast w œrodkowej czêœci basenu depozycja odbywa³a siê w warunkach g³êbokowodnych. Wskazuje na to charakter osadów w sp¹gowej czêœci sukcesji basenowych (otwory: Mirocin 56,
Za³azie 2, Sucha Wola 1, Ryszkowa Wola 7) i ich cechy litologiczno-sedymentologiczne, takie jak: ciemne, niemal czarne, zabarwienie osadów, pseudomorfozy pirytu po soczewkowych kryszta³ach gipsu, wk³adki ciemnych i³owców, sugeruj¹ce euksyniczne
warunki depozycji (ang. starved basin), a tak¿e stopniowy kontakt ewaporatów z osadami podœcielaj¹cymi. Obserwacje te zdaj¹
siê zaprzeczaæ hipotezie wysuwanej przez niektórych autorów (np. Dziadzio, 2000; Karnkowski i Ozimkowski, 2001; B¹bel,
2005) g³osz¹ce, ¿e obszar obejmuj¹cy tzw. wyspê rzeszowsk¹ i kontynuuj¹cy siê dalej w kierunku po³udniowo-wschodnim na terytorium Ukrainy Zach. by³ wynurzony w czasie depozycji ewaporatów.
We wschodniej czêœci zapadliska przedkarpackiego kompleks dolny, autochtoniczny, jest ograniczony do peryferyjnej czêœci
basenu, natomiast kompleks górny, allochtoniczny, jest szeroko rozprzestrzeniony w ca³ym basenie ewaporatowym. Wyró¿nione
na tym obszarze trzy strefy facjalne: strefa brze¿na, strefa przejœciowa oraz strefa basenowa, reprezentuj¹ ró¿ne obszary paleogeograficzne o odmiennym rozwoju depozycji osadów siarczanowych. W strefie przejœciowej sukcesja osadów w obrêbie komplek-
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su dolnego, charakteryzuj¹ca siê przewag¹ litofacji selenitowych, wskazuje na dominacjê warunków subakwalnych, aczkolwiek
okresowo depozycja mia³a miejsce w warunkach skrajnie p³ytkowodnych i subaeralnych, o czym œwiadcz¹ przewarstwienia osadów mikrobialnych. Litofacje te zdominowa³y sukcesje w strefie brze¿nej, gdzie przewa¿a³y warunki skrajnie p³ytkowodne i subaeralne. W tej strefie w pocz¹tkowym etapie depozycji osadów siarczanowych tworzy³y siê osady mikrobialne, z czasem ustêpuj¹ce miejsca litofacjom selenitowym. Osady mikrobialne tworzy³y siê na przybrze¿nych równiach ewaporatowych i lokalnych
p³yciznach, natomiast litofacje selenitowe rozwija³y siê w wodach p³ytkich, o g³êbokoœci prawdopodobnie nie przekraczaj¹cej kilku metrów (Kasprzyk, 1999; Peryt, 2001; B¹bel, 2004). Depozycja gipsów szklicowych w œrodowiskach subakwalnych by³a równoczesna z rozwojem litofacji mikrobialnych i gruz³owych na p³yciznach i równiach przybrze¿nych (Kasprzyk, 1999; Peryt,
2001). Zdaniem Peryta (2001), w czasie depozycji ewaporatów litofacje selenitowe migrowa³y ku brze¿nej czêœci basenu, tj. w
kierunku pó³nocnym i pó³nocno-wschodnim, i dlatego te¿ zmiennoœæ lateralna sukcesji osadów siarczanowych ma charakter
transgresywny. W strefie basenowej tworzy³y siê osady klastyczne. Depozycja prawdopodobnie mia³a miejsce w wodach g³êbszych, ale zapewne nie przekraczaj¹cych kilkudziesiêciu metrów (Kasprzyk, 1999, 2003; Peryt, 2000).

W dyskusji brali udzia³: J. G¹gol, M. Kuleta, A. Romanek, S. Salwa, Z. Szczepanik i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 12 lipca 2006 r.

Katarzyna MACHOWSKA: Zmiany jakoœci wód eksploatowanych na potrzeby aglomeracji czêstochowskiej

Wody podziemne stanowi¹ wielkie bogactwo naturalne regionu czêstochowskiego. Eksploatowany G³ówny Zbiornik Wód
Podziemnych 326 stanowi w skali kraju jeden z najzasobniejszych, pod wzglêdem iloœciowym, rezerwuar zasobów wód podziemnych. Czêœæ zbiornika po³o¿ona na SE od Czêstochowy zasila ujêcie Mirów i Olsztyn, natomiast czêœæ zbiornika po³o¿ona na NW
zasila ujêcie Wierzchowisko i £obodno. Granicê wymienionych czêœci GZWP stanowi Warta, która na ró¿nych odcinkach swego
biegu stanowi b¹dŸ to poziom drena¿u dla wód podziemnych, b¹dŸ strefy ich dodatkowego zasilania.
Warstwa wodonoœna GZWP 326 zbudowana jest z utworów wêglanowych (wapieni skalistych) stratygraficznie nale¿¹cych
do jury górnej — malmu. Mi¹¿szoœæ utworów wodonoœnych zmienia siê w granicach od kilku metrów w strefie wychodni, do nawet 400 m na obszarze po³o¿onym na wschód od Czêstochowy (Pacholewski,1982).
Zbiornik 326 posiada s³ab¹ naturaln¹ odpornoœæ na zanieczyszczenia, g³ównie z powodu braku utworów izoluj¹cych czwartorzêdu. Odkrycie zbiornika na znacznej powierzchni przy charakterystycznym krasowo-szczelinowym systemie przewodzenia
powoduje, ¿e nawet najmniejsze ska¿enie ma wp³yw na szybk¹ i d³ugotrwa³¹ degradacjê jakoœci wód.
Na przestrzeni lat jakoœæ wód podziemnych ulega systematycznemu pogarszaniu w zakresie tzw. wskaŸników ogólnych, a
lokalnie stwierdza siê zanieczyszczenia wymuszaj¹ce zamykanie studni, wy³¹czanie ujêæ lub podejmowanie uci¹¿liwych i kosztownych zabiegów oczyszczania i uzdatniania. Pojawianie siê ró¿nych zanieczyszczeñ w wodach górnojurajskich ma wyraŸny
zwi¹zek z lokalizacj¹ i charakterem ognisk zanieczyszczeñ.
Najbardziej zdegradowane s¹ wody ujêcia Mirów. Spowodowane jest to przede wszystkim bliskim s¹siedztwem Huty „Czêstochowa”. Koksownia huty stanowi g³ówne Ÿród³o zanieczyszczeñ fenolami, cyjankami i amoniakiem. Pierwsze negatywne
efekty oddzia³ywania huty odnotowano w latach 60-tych. Stosowane wówczas technologie spowodowa³y zanieczyszczenie terenu skraplaj¹cymi siê parami zawieraj¹cymi zwi¹zki fenolowe pochodz¹ce z gaszenia koksu, parowania ch³odni i nieszczelnoœci
przewodów. Zwi¹zki te przenika³y do gleby i na skutek infiltracji do wód podziemnych. Ponadto huta zanieczyszcza³a zwi¹zkami
fenolowymi tak¿e Wartê przez bezpoœrednie odprowadzanie œcieków z obiegu oczyszczania gazu wielkopiecowego. Najbardziej
ska¿one zosta³y wody w studni nr 6 po³o¿onej na linii sp³ywu wód od huty do Warty, i dlatego w 1963 roku studnia ta zosta³a
wy³¹czona z eksploatacji i pracuje jako studnia buforowa. Przypuszcza siê, ¿e t¹ drog¹ œci¹gniêto wiêkszoœæ zanieczyszczeñ zabezpieczaj¹c jednoczeœnie pozosta³e studnie przed ska¿eniem.
W pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych nast¹pi³ spadek stê¿enia fenoli w wodzie ze studni w ujêciu Mirdów o wartoœci
0,003–0,001 mg/dm3 (Rys. 1 i 2), a od roku 1997 fenole tylko sporadycznie wystêpuj¹ w stê¿eniu 0,001 mg/dm3.
Tendencjê spadkow¹ zaobserwowano równie¿ w stê¿eniach amoniaku. Mimo to w wodach studni nr 6, 17, 18 nadal jest przekroczona dopuszczalna wartoœæ, która wynosi 0,5 mg/l (Rys. 3 i 4).
Zmniejszenie stê¿eñ zanieczyszczeñ wynika g³ównie ze zmiany technologii gaszenia koksu i likwidacji czêœci baterii koksowniczych.
Cyjanki wystêpuj¹ w oœmiu studniach ujêcia. Ich stê¿enie, od momentu wykrycia do chwili obecnej nie zmienia siê, a œrednie
wartoœci mieszcz¹ siê w przedziale 0,01–0,05 mg/dm3 (Rys. 5). Tylko sporadycznie stê¿enie cyjanków osi¹ga³o wy¿sze wartoœci,
przekraczaj¹c w ten sposób dopuszczalne stê¿enie tego wskaŸnika w wodzie do picia, które wynosi 0,05 mg/dm3 (Dz. U. Nr 203,
poz. 1718).
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Najwy¿sze stê¿enie cyjanków — 0,2 mg/ (Rys. 6) wyst¹pi³o w wodzie studni nr 13 w 1976 roku. Woda z tej studni by³a najbardziej zanieczyszczona, co spowodowa³o, ¿e studnia zosta³a w 2000 roku wy³¹czona z eksploatacji.
W wodach tego ujêcia obserwuje siê równie¿ wzrost stê¿enia azotanów, chlorków i siarczanów. Przyczyn¹ tego jest bliska
obecnoœæ huty, oczyszczalni œcieków oraz Warty. Zmiany jakoœci zachodz¹ tak¿e pod wp³ywem infiltracji œcieków komunalnych
miasta, wymywania zanieczyszczeñ z nielegalnych wysypisk œmieci itp.
W ujêciu Mirów woda ze studni najbardziej zanieczyszczonych nie stanowi zagro¿enia dla jakoœci wody wychodz¹cej z ujêcia, gdy¿ stosuje siê dezynfekcjê wody przez ozonowanie. Jednak ozonowanie nie powoduje usuniêcia ani spadku stê¿enia amoniaku, w zwi¹zku z tym w ujêciu praktykuje siê równie¿ rozcieñczanie zdegradowanych wód z rejonu ujêcia Mirowa z bardzo dobrymi jakoœciowo wodami rejonu eksploatacji Srocko. Aby ochroniæ jeszcze dobre jakoœciowo wody przewiduje siê w ujêciu Mirów stopniow¹ rezygnacjê z eksploatacji studni najbardziej zanieczyszczonych i tworzenie z nich strefy buforowej.
Jakoœæ wód eksploatowanych w ujêciu Wierzchowisko i £obodno jest zagro¿ona w zwi¹zku ze sta³ym wzrostem stê¿eñ azotanów, siarczanów i chlorków. Trend rosn¹cy obserwuje siê od lat 90-tych (Rys. 7 i 8) i spowodowany jest g³ównie przez zanieczyszczenia komunalne. Zanieczyszczenia te wynikaj¹ z braku kanalizacji lub jej nieszczelnoœci oraz wprowadzania nieoczyszczonych œcieków do ziemi i do wód podziemnych. W ostatnich latach zagro¿enie stanowi¹ coraz liczniej lokalizowane w bezpoœrednim s¹siedztwie strefy ochrony sanitarnej poœredniej tzw. przydomowe oczyszczalnie œcieków, które s¹ potencjalnym ogniskiem
zanieczyszczeñ dla ujêcia Wierzchowisko i £obodno. Rolnictwo równie¿ ma ogromny wp³yw na pogorszenie siê jakoœci wód, a w
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Rys. 8. Stê¿enia azotanów w wodach studni ujêcia Wierzchowisko

Rys. 7. Stê¿enia azotanów w wodach studni ujêcia £obodno
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szczególnoœci przez intensyfikacjê nawo¿enia mineralnego, stosowanie chemicznych œrodków ochrony roœlin oraz tworzenie ferm
hodowlanych.
W ostatnich latach w wodach wszystkich studni ujêcia Wierzchowisko (Rys. 8) przekroczone jest dopuszczalne stê¿enie azotanów tj. 50 mg/dm3 (Dz. U. Nr. 203. poz, 1718).
Wyniki przeprowadzonych badañ i wielowariantowej analizy wskazuj¹, ¿e w przypadku istnienia wszystkich obecnie czynnych ognisk zanieczyszczenia wód podziemnych, bêdzie nastêpowaæ dalsze pogarszanie jakoœci ujmowanych wód. Dodanie nowych studni buforuj¹cych lub zmiana przeznaczenia niektórych brze¿nych studni ujêcia na studnie buforuj¹ce przyczyni siê, co
najwy¿ej, do utrzymania obecnej jakoœci wód (Szczepañski,1999).
Dodatkow¹ przyczyn¹ pogorszenia jakoœci wód w ujêciu Wierzchowisko jest zanieczyszczenie chromem, które ujawni³o siê
w drugiej po³owie lat 80-tych. Najwy¿sze stê¿enie chromu wyst¹pi³o w wodzie studni nr 28 w 1995 roku, i osi¹gnê³o wartoœæ
0,027 mg/l (Rys. 9). W ostatnich latach nast¹pi³ spadek zawartoœci tego wskaŸnika w wodzie i nie jest przekroczona dopuszczalna
wartoœæ dla wód do picia — 0,05 mg/l (Rys.10).
Za ogniska zanieczyszczeñ chromem przyjmuje siê ha³dy odpadów poprodukcyjnych Zak³adów Chemicznych w Rudnikach
i w Anio³owie, grunty w otoczeniu zak³adów oraz zachodni¹ czêœæ miasta Czêstochowy, gdzie zlokalizowane s¹ niewielkie
zak³ady galwanizacyjne oraz dzikie wysypiska œmieci.

W dyskusji brali udzia³: J. Pra¿ak, M. Kos, G. Herman, A. Romanek i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 26 lipca 2006 r.
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Jan PRA¯AK: Zwi¹zki azotu w wodach podzienych województwa œwiêtokrzyskiego

Zwi¹zki azotu w wodach podziemnych s¹ zanieczyszczeniem g³ównie antropogenicznym. W wodzie wystêpuj¹ w postaci jonów NH4+ (amonowy), NO2– (azotynowy) NO3– (azotanowy). Jony NH4+ i NO2– s¹ nietrwa³e. Poprzez proces utleniania przechodz¹ w trwa³y jon NO3–.
NH3 (amoniak) + NH4+ + OHutlenianie: 2NH3 +3O2 + 2HNO2 + 2H2O
2HNO2 + O2 + 2HNO3
Ogniskami zanieczyszczenia zwi¹zkami azotu s¹:
— resztki roœlinne — N-organiczny,
bia³ko (rozk³ad - NH4+, NO3–),
— opady atmosferyczne: NH3, NO3–,
— nawozy mineralne: NH3, NO3,
— œcieki: Norg, NH3.
Dopuszczalne iloœci zwi¹zków azotu w wodzie przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi * wynosz¹:
— amoniak (NH3) 0,5 mg/dm3 (w wodzie niechlorowanej 1,5 mg/dm3),
— azotyny (NO2–) 0,5 mg/dm3,
— azotany (NO3–) 50 mg/dm3.
* — Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagañ dotycz¹cych jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi. Dz.U. Nr 2003, poz. 1718.
Zawartoœæ zwi¹zków azotu w wodzie przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi badana jest przez „Sanepid”, a w przypadku niektórych wodoci¹gów tak¿e przez ich w³asne laboratoria (woda po uzdatnianiu w sieci wodoci¹gowej).
Na terenie województwa œwiêtokrzyskiego znajduj¹ siê 24 punkty badawcze sieci krajowej i 106 punktów sieci regionalnej, w
których badana jest woda „surowa”, pochodz¹ca bezpoœrednio ze studni, przed urz¹dzeniami do uzdatniania wody. Badania jakoœci wody s¹ wykonywane jeden raz w roku. Punkty sieci stanowi¹: studnie wiercone, studnie kopane, Ÿród³a i ujêcie infiltracyjne
(Chroberz w dolinie rzeki Nidy). W punktach obserwacyjnych sieci krajowej badania s¹ prowadzone od 1991 r., a w punktach sieci regionalnej od 1992/1995/1999 r.
Trendy zmian zawartoœci azotanów oceniono tylko w punktach monitoringu obserwowanych co najmniej przez okres 8 lat, w
których badania w nich trwa³y do lat 2002–2004, a zawartoœæ azotanów w wodzie przynajmniej w okresie 3 lat przekracza³a
10 mg/dm3. W myœl tych kryteriów wyselekcjonowano do oceny 73 punkty. Wyniki oceny s¹ nastêpuj¹ce:
— 50 punktów: brak trendu zmian,
— 16 punktów: trend spadkowy,
— 7 punktów: trend rosn¹cy.
Podsumowanie. Zanieczyszczenie wód podziemnych azotanami w województwie œwiêtokrzyskim jest niewielkie i ulega
stopniowemu zmniejszeniu. W 7 punktach obserwacyjnych stwierdzono w 2004 r. zawartoœæ azotanów powy¿ej iloœci dopuszczalnej dla wody do spo¿ycia.
Ocena trendu zmian zawartoœci azotanów wykonana w 73 wyselekcjonowanych punktach wykaza³a spadek w 16 punktach,
wzrost w 7 punktach, natomiast w 50 punktach brak wyraŸnego trendu zmian.
Symptomy zmniejszania siê zanieczyszczenia wód podziemnych azotanami wynikaj¹ z postêpuj¹cej kanalizacji wsi i zmniejszenia w ostatnich latach iloœci nawozów stosowanych w rolnictwie.

W dyskusji brali udzia³: G. Herman, K. Janecka-Styrcz, T. M³yñczak.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 9 sierpnia 2006 r.

Jerzy G¥GOL: Z³o¿a kopalin i walory innych sk³adników œrodowiska na obszarze arkusza Wyrzysk Mapy geoœrodowiskowej Polski w skali 1:50 000

Obszar arkusza Wyrzysk le¿y na pograniczu województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Pó³nocna czêœæ terenu
arkusza znajduje siê w mezoregionie Pojezierze Krajeñskie, centraln¹ czêœæ zajmuje fragment Doliny Œrodkowej Noteci,
po³udniowa czêœæ to Pojezierze Chodzieskie. Pod wzglêdem geologicznym omawiany obszar le¿y w granicach antyklinorium kujawsko-pomorskiego. Pokrywaj¹ go utwory czwartorzêdowe o mi¹¿szoœci od 40 do 150 m. Dolinê Noteci wype³niaj¹ holoceñskie
osady biogeniczne, tworz¹ce taras zalewowy pradoliny tej rzeki. Na powierzchni pozosta³ego obszaru dominuj¹ osady (g³ównie
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gliny zwa³owe) zlodowacenia pó³nocnopolskiego. Lokalnie wystêpuj¹ poœród utworów czwartorzêdowych kry (porwaki lodowcowe) plioceñskich i³ów i mu³ków.
Na obszarze arkusza Wyrzysk znajduje siê (wg stanu w 2004 r.) 7 udokumentowanych z³ó¿ kopalin mineralnych. Jest to 5
ma³ych, lokalnych z³ó¿ kruszywa naturalnego (piasków i piasków ze ¿wirem): „Mieczkowo II”, Mieczkowo III”, „Mieczkowo
IV”, „Mieczkowo V” i „Smogulec” oraz dwa z³o¿a i³ów ceramiki budowlanej: „Wyrzysk-Osiek” i „Kcynia III”.
Z³o¿a kruszywa „Smogulec” i „Mieczkowo III” kwalifikuj¹ siê do usuniêcia z krajowego bilansu zasobów kopalin. Ich eksploatacja zosta³a zakoñczona, a teren zrekultywowany lub zagospodarowany w inny sposób. Wydobycie zosta³o te¿ zakoñczone
w z³o¿ach „Mieczkowo II” i „Mieczkowo IV”. Eksploatacja jest prowadzona obecnie (2004 r.) w z³o¿u „Mieczkowo V”.
We wspomnianych z³o¿ach surowców ceramiki budowlanej kopalin¹ s¹ i³y i mu³ki plioceñskie (i³y poznañskie). Jest to surowiec przydatny (po schudzeniu) do produkcji ceg³y pe³nej, rurek drenarskich, wyrobów cienkoœciennych i dachówki. Na skalê
przemys³ow¹ eksploatacja jest prowadzona w z³o¿u „Wyrzysk-Osiek” (wydobycie w 2004 wynios³o 56 tys. m3). Na niewielk¹
skalê (wydobycie rzêdu 2 tys. m3) pozyskuje siê kopalinê w z³o¿u „Kcynia III”.
W dolinie Noteci wystêpuj¹ rozleg³e torfowiska. Ze wzglêdu na ochronê przyrody i krajobrazu, a tak¿e rolê, jak¹ odgrywaj¹
torfowiska w ekosystemie (retencja wody, mikroklimat, ostoje zwierz¹t i roœlin), nie nale¿y rozwa¿aæ mo¿liwoœci wykorzystania
gospodarczego omawianych torfów jako kopaliny. Dotyczy to tak¿e zasobów wspó³wystêpuj¹cych z torfami kredy jeziornej.
Zaopatrzenie w wodê ludnoœci oraz obiektów rolniczych i przemys³owych na terenie arkusza odbywa siê wy³¹cznie z ujêæ wód
podziemnych, g³ównie czwartorzêdowych.
Stosunki wodne sprzyjaj¹ zak³adaniu stawów i hodowli ryb w dolinie Noteci. Terenów tych nie nale¿y dalej osuszaæ i wycinaæ
na nich drzew i krzewów. Powinny byæ u¿ytkowane w celach pastersko-³¹karskich. W dolinie Noteci, która jest jednym z najwa¿niejszych w Europie szlaków wêdrówek ptaków, nie wolno lokalizowaæ wiatraków elektrowni wiatrowych. S¹ to obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk ujête w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W systemie
krajowej sieci ekologicznej ECONET pradolina Noteci ma rangê miêdzynarodowego korytarza ekologicznego.
Na obszarze arkusza znajduj¹ siê dwa leœne rezerwaty przyrody: „Zielona Góra” i „Borek” oraz 32 pomniki przyrody. S¹ to zabytkowe drzewa, grupy drzew, aleje, stanowiska roœlin naczyniowych (wawrzynka wilcze³yko) oraz jeden pomnik przyrody nieo¿ywionej — g³az narzutowy (gnejs o obwodzie ok. 14 m ) ko³o wsi Gromadno. Znaczn¹ czêœæ terenu arkusza zajmuj¹ obszary
chronionego krajobrazu. S¹ to fragmenty OChK Dolina £ob¿onki i Bory Kujañskie, OChK Dolina Noteci oraz Nadnoteckiego
OChK. We wsiach Bagdad, D¹bki, Chwaliszewo, Samostrzel, Smogulecka Wieœ, Siernik, Smogulec zachowa³y siê zabytkowe
(za³o¿one w XIX wieku) parki podworskie. S¹ one objête ochron¹ konserwatorsk¹.
Omawiany obszar nie nale¿y do regionów o wiêkszym znaczeniu turystycznym. Wœród jego walorów krajoznawczych nale¿y
jednak wymieniæ walory krajobrazowe i przyrodnicze (ostoje ptaków, interesuj¹ce siedliska, dwa rezerwaty przyrody, liczne zabytkowe parki). Wœród walorów antropogenicznych nale¿y wskazaæ skansen etnograficzno-archeologiczny (Muzeum Kultury
Ludowej) w Osieku nad Noteci¹. Prezentuje on XVIII- i XIX-wieczne obiekty budownictwa ludowego z etnograficzno-historycznych regionów pó³nocnej Wielkopolski: Pa³uk, Krajny i Puszczy Noteckiej oraz cmentarzysko kultury wschodniopomorskiej (V
wiek p.n.e. – II wiek n.e.). Noteæ i £ob¿onka maj¹ walory szlaków kajakowych, a Noteæ – tak¿e szlaku ¿eglarskiego i ¿eglugi pasa¿erskiej. Przez obszar arkusza przebiega odcinek miêdzynarodowego szlaku rowerowego R1 Francja-Rosja i pieszy szlak turystyczny, wiod¹cy pó³nocn¹ krawêdzi¹ pradoliny Noteci. Oprócz rolnictwa i wspomagaj¹cego go przemys³u rolno-spo¿ywczego,
które s¹ g³ówn¹ funkcj¹ omawianego obszaru, istniej¹ wiêc tak¿e mo¿liwoœci rozwoju turystyki i agroturystyki.
W œwietle dotychczasowych badañ geologicznych i uwarunkowañ sozologicznych obszar arkusza nie rokuje perspektyw dla
rozpoznania i eksploatacji nowych z³ó¿ o znaczeniu ponadlokalnym jakichkolwiek kopalin.

W dyskusji brali udzia³: T. Wróblewski, A. Juszczyk, E. Wróblewska, G. Herman, M. Nowak, M. Studencki i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 23 sierpnia 2006 r.

Maria NOWAK: Zasoby przyrody i krajobrazu na obszarze arkusza Margonin Mapy geoœrodowiskowej Polski w skali
1:50 000

Obszar arkusza Margonin prawie w ca³oœci le¿y w obrêbie mezoregionu Pojezierze Chodzieskie, a tylko niewielki fragment
po³udniowej czêœci nale¿y do mezoregionu Pojezierze GnieŸnieñskie. Administracyjnie teren ten po³o¿ony jest w województwie
wielkopolskim i obejmuje fragmenty gmin: Margonin, Budzyñ, Chodzie¿, W¹growiec i Go³añcz. Jest bardzo s³abo zurbanizowany i uprzemys³owiony z przewag¹ gospodarki rolnej i leœnej.
Na omawianym obszarze dominuj¹cymi formami morfologicznymi s¹: wysoczyzna morenowa, równina sandrowa i rynny
subglacjalne. Wysoczyzna morenowa (rzêdne 90–95 m n.p.m.) zbudowana z piaszczystej gliny zwa³owej, zajmuje pó³nocno-wschodni¹ czêœæ obszaru. Piaszczysto-¿wirowa równina sandrowa (rzêdne 80–90 m n.p.m.) wystêpuj¹ca w zachodniej
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i po³udniowo-wschodniej czêœci obszaru, jest w znacznej czêœci poroœniêta lasami. Powierzchnie wysoczyznowe i sandrowe urozmaicaj¹ pogórki morenowe o wysokoœciach wzglêdnych 5–20 m (najwy¿szy w rejonie wsi Czes³awice 111,2 m n.p.m.), rynny polodowcowe o stromych zboczach wykorzystywane przez rzekê Margoninkê i liczne jeziora oraz zag³êbienia wytopiskowe
wype³nione wod¹, zabagnione lub zatorfione.
Ca³y obszar arkusza Margonin po³o¿ony jest w zlewni Warty. Czêœæ pó³nocna odwadniana jest przez dop³ywy Noteci: Margoninkê i M³ynówkê Borowsk¹. W kierunku po³udniowym sp³ywaj¹ rzeki Dymnica, Rudka i Struga Go³aniecka, które s¹ dop³ywami We³ny. Wa¿nym elementem hydrograficznym kszta³tuj¹cym krajobraz omawianego obszaru s¹ jeziora. Wystêpuj¹ tu w¹skie
i g³êbokie jeziora rynnowe, u³o¿one w trzech ci¹gach o orientacji pó³noc-po³udnie (m. in.: Margoniñskie, Zbyszewickie,
Strza³kowskie, Oporzyñskie, ¯oñskie, Toniszewskie, Grylewskie, Bukowieckie, Kobyleckie i Durowskie) oraz jeziora wytopiskowe, czêsto w zaawansowanym stadium wyp³ycania i zarastania (m. in. Kaliszañskie, Próchnowieckie, Konarskie).
Pod wzglêdem geologiczno-strukturalnym obszar arkusza znajduje siê prawie w ca³oœci w obrêbie niecki ³ódzkiej,
z wyj¹tkiem pó³nocno-zachodniej czêœci, wchodz¹cej w sk³ad antyklinorium pomorskiego. Wyró¿nia siê tu trzy kompleksy strukturalne: przedpermski, cechsztyñsko-mezozoiczny i trzeciorzêdowo-czwartorzêdowy. Na powierzchni wystêpuj¹ tylko utwory
czwartorzêdowe (plejstocen i holocen), których mi¹¿szoœæ waha siê od 10–15 m (rejon J. Durawskiego) do 110 m (rejon Dziewoklucz-Radwanki). Czwartorzêd reprezentuj¹ osady morenowe, wodnolodowcowe i zastoiskowe zlodowaceñ po³udniowopolskich, œrodkowopolskich i zlodowacenia pó³nocnopolskiego, a tak¿e osady rzeczne i jeziorne interglacja³ów oraz holocenu.
Na obszarze arkusza Margonin udokumentowano piêæ z³ó¿ kruszyw budowlanych i drogowych oraz jedno z³o¿e torfów.
Z³o¿e „Margonin” o powierzchni 3,65 ha, udokumentowane w 1984 r. w obrêbie niewielkiego wzniesienia moreny czo³owej
(powierzchnia 3,65 ha, mi¹¿szoœæ 4,7–9,2 m, gruboœæ nadk³adu 0,3–0,4 m, zasoby zarejestrowane 594 tys. ton). Seriê z³o¿ow¹
mi¹¿szoœci 4,8–9,2 m tworz¹ piaski (punkt piaskowy 91,1–99,2 %, zawartoœæ py³ów mineralnych 1,9–3,2%, zasoby zarejestrowane 195 tys. ton) oraz piaski ze ¿wirem (punkt piaskowy 68,2–76,0, zawartoœæ py³ów mineralnych 1,4–1,9%, zasoby zarejestrowane 399 tys. ton). W nadk³adzie gruboœci 0,3–0,4 m wystêpuje gleba piaszczysta. W latach 1988–1991 prowadzono okresow¹ eksploatacjê. Pozosta³o niezrekultywowane wyrobisko stokowo-wg³êbne (czêœciowo zaroœniête) o powierzchni oko³o 1,8 ha i wysokoœci œcian 2–5 m.
Niewielkie z³o¿e kruszywa „Sypniewo” udokumentowano w 1999 r. (powierzchnia 0,26 ha, mi¹¿szoœæ 4,3 m, gruboœæ
nadk³adu 1,9 m, zasoby w kat. C1 20,2 tys. ton), a w 2000 r. zosta³o wyeksploatowane prawie w ca³oœci. Niezrekultywowane
wyrobisko stokowo-wg³êbne ma powierzchniê oko³o 0,5 ha. W 2003 r. udokumentowano z³o¿e w nowych granicach (powierzchnia 1,98 ha, gruboœæ nadk³adu 0,2–1,15 m). Seriê z³o¿ow¹ mi¹¿szoœci 3,4–6,6 m stanowi¹ piaski ró¿noziarniste z nieregularnymi wyst¹pieniami frakcji ¿wirowej (punkt piaskowy 79,7–83,9%, zawartoœæ py³ów mineralnych 0,7–0,9%, zasoby
w kat. C1 131 tys. ton).
W z³o¿u „Bartodzieje” wystêpuj¹ piaski wodnolodowcowe (powierzchnia 6,65 ha, mi¹¿szoœæ 1,6–3,8 m, gruboœæ nadk³adu
0,2–0,4 m, zasoby w kat. C1 288 tys. ton), charakteryzuj¹ce siê nastêpuj¹cymi parametrami: punkt piaskowy 86,8–98,6%, zawartoœæ py³ów mineralnych 1,6–4,1%, ciê¿ar nasypowy w stanie luŸnym 1,4–1,6 T/m3, a w stanie utrzêsionym 1,5–1,7 T/m3. Z³o¿e
jest zawodnione (g³êbokoœæ zwierciad³a wody 1,3–3,4 m p.p.t.).
W pobli¿u jeziora Kaliszañskiego zlokalizowano dwa niewielkie z³o¿a kruszywa naturalnego. W z³o¿u „Kamienica II” udokumentowano warstwy wodnolodowcowych piasków i piasków ze ¿wirami (powierzchnia 0,8 ha, œrednia mi¹¿szoœæ 1,8 m, punkt
piaskowy: piasek 83,4% i piasek ze ¿wirem 57,8%, zawartoœæ py³ów mineralnych 2,1% i 1,7%). Kopalinê ze z³o¿a wyeksploatowano w 40%, a teren z³o¿a zrekultywowano. W z³o¿u „Kamienica III” o powierzchni 3,5 ha (zasoby zarejestrowane 171 tys. ton,
gruboœæ nadk³adu 0,6 m) kopalinê stanowi¹ wodnolodowcowe piaski ró¿noziarniste z nieregularnymi wyst¹pieniami frakcji ¿wirowej (mi¹¿szoœæ 2,9–3,3 m, punkt piaskowy œrednio 76,6%, zawartoœæ py³ów mineralnych 2,7–3,2%). Eksploatacja tego z³o¿a
prowadzona w latach 1988–1991, zosta³a zaniechana.
W z³o¿u „Rybowo” kopalinê g³ówn¹ stanowi¹ torfy niskie turzycowe i turzycowo-mszyste (powierzchnia 7,8 ha, mi¹¿szoœæ
2,9–4,2 m, œrednio 3,2 m; zasoby 232 tys. m3), charakteryzuj¹ce siê nastêpuj¹cymi parametrami: popielnoœæ 6,26–8,04%, wilgotnoœæ wzglêdna 78,7–79,05%, stopieñ rozk³adu 0,0–4,13%, odczyn pH 6,74–6,82. W nadk³adzie torfów wystêpuje gleba murszowa i bagienno-torfowa, któr¹ wydzielono jako kopalinê towarzysz¹c¹ (mi¹¿szoœæ 0,25–0,5 m, kwasowoœæ 5,6–6,0 pH, zasoby
20 tys. m3). Z³o¿e jest zawodnione (poziom wodonoœny nawiercono na g³êb. 0,15–0,40 m p.p.t.). Torfy ze z³o¿a „Rybowo”
eksploatowano w latach 1997–2004 na podstawie koncesji, a wczeœniej prowadzono „dzik¹” eksploatacjê.
Z punktu widzenia ochrony œrodowiska tylko z³o¿a „Margonin” i „Rybowo” uznano za konfliktowe, mo¿liwe do eksploatacji
po spe³nieniu okreœlonych wymagañ. Przyczynami konfliktowoœci s¹: ochrona wód podziemnych (obszar najwy¿szej ochrony
GZWP nr 139) oraz ochrona gleb i krajobrazu (Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci).
Perspektywy na udokumentowanie z³ó¿ piasków i ¿wirów istniej¹ tylko w zachodniej czêœci omawianego obszaru (Radwanki,
Dziewoklucz, Kamienica). Negatywne obszary dla z³ó¿ pospó³ek stwierdzono w okolicach: Adolfowa, Czes³awic, Sypniewa,
Sarbki, Bartodziejów i Kobylca. W obrêbie tych obszarów istniej¹ perspektywy na udokumentowanie ma³ych z³ó¿ piasków i pospó³ek na potrzeby lokalne. Negatywnym wynikiem zakoñczy³y siê równie¿ prace geologiczno-poszukiwawcze z³ó¿ kredy jeziornej dla potrzeb rolnictwa, które prowadzono w dolinie rzeki Rudki. Wyznaczono piêæ niewielkich obszarów prognostycznych dla
z³ó¿ torfów (okolice Grabowa, Rybowa, Toniszewa).
Na terenie arkusza Margonin znajduj¹ siê fragmenty dwóch obszarów chronionego krajobrazu, utworzonych w 1998 r. Krajobraz jeziorno-leœno-³¹kowy w okolicach Margonina chroniony jest w granicach obszaru „Dolina Noteci”. W po³udniowo-wschodniej czêœci terenu czêœæ zlewni rzeki We³ny objêto ochron¹ w obrêbie obszaru „Dolina We³ny i Rynna Go³aniecko-W¹gro-
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wiecka”. W systemie krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska (utworzonej w 1995 r. w nawi¹zaniu do systemu ochrony europejskiego dziedzictwa przyrodniczego) znalaz³ siê pó³nocno-zachodni fragment obszaru arkusza, który jest czêœci¹ miêdzynarodowego korytarza ekologicznego Pradolina Noteci oraz fragment po³udniowo-wschodni zaliczany do korytarza ekologicznego o
znaczeniu krajowym.
Obszary leœne, które na omawianym terenie zajmuj¹ oko³o 20% jego powierzchni, poza istotnymi funkcjami gospodarczymi,
spe³niaj¹ równie¿ wa¿ne funkcje gleboochronne, wodoochronne i retencyjne, a tak¿e turystyczno-wypoczynkowe. S¹ to g³ównie
lasy mieszane, bory sosnowe i lasy ³êgowe. Charakterystycznym i wa¿nym elementem szaty roœlinnej omawianego obszaru s¹
zbiorowiska nieleœne: wodne, bagienne, torfowiskowe i ³¹kowe, czêsto z chronionymi i rzadkimi gatunkami roœlin. Ochron¹ objête s¹ gleby pochodzenia organicznego: torfowe, murszowe, mu³owo-torfowe oraz mady. Tworz¹ one bardzo dobre i dobre kompleksy u¿ytków zielonych w dolinie Margoninki, Dymnicy, Rudki i Strugi Go³anieckiej, w pobli¿u jezior oraz w zag³êbieniach terenu. Na obszarach wysoczyznowych i sandrowych, dla u¿ytkowania rolniczego chronione s¹ brunatne i bielicowe gleby kompleksu ¿ytniego bardzo dobrego i dobrego (klasy biotacyjne IIIa–IVa).
Do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody wpisano 20 pomników przyrody ¿ywej i jeden przyrody nieo¿ywionej.
Wiêkszoœæ chronionych drzew pomnikowych roœnie w parkach podworskich, z których najwiêkszy o powierzchni 17,8 ha znajduje
siê w Margoninie. Granitowy g³az narzutowy „Zaklêta karczma” o obwodzie 16 m i wysokoœci 2,5 m uznano za pomnik przyrody w
1957 roku. Na kamieniu znajduje siê oryginalny napis wyryty w 1827 r. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwie aleje lipowe posadzone
w 1765 r. Drzewa rosn¹ w dwóch lub czterech rzêdach wzd³u¿ drogi Margonin–Margoñska Wieœ i Margoñska Wieœ–Kowalewo.
Podstawowym zaleceniem dla planowania przestrzennego gmin to zrównowa¿ony rozwój gospodarczy oparty na ekologicznym rolnictwie i wykorzystaniu wysokich walorów przyrodniczo-krajobrazowo-kulturowych i turystyczno-wypoczynkowych
obszaru. Nale¿y kontynuowaæ dzia³ania w zakresie: budowy wodoci¹gów, kanalizacji, oczyszczalni œcieków i uporz¹dkowania
gospodarki odpadami. Niezwykle wa¿nym zagadnieniem w gospodarce gmin jest ochrona i w³aœciwe wykorzystanie wód podziemnych oraz d¹¿enie do zmniejszenia zanieczyszczenia wód w rzekach i jeziorach. Jest to konieczne, gdy¿ g³ównym walorem
tych terenów s¹ jeziora, które ju¿ teraz stanowi¹ doskona³¹ bazê dla rekreacji i wypoczynku. Szans¹ dla gmin jest dalszy rozwój
rolnictwa, zw³aszcza w zakresie produkcji zdrowej ¿ywnoœci i racjonalnego wykorzystania ³¹k. Bardzo istotnym dla omawianego
obszaru jest ogólnokrajowy program zalesiania, który poprawi stosunki gruntowo-wodne gleby, zapobiegnie jej erozji i stepowieniu. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych mo¿e nast¹piæ poprzez: rozbudowê bazy specjalistycznej, szeroki rozwój agroturystyki i ekoturystyki oraz dziêki odpowiedniej promocji regionu w kraju i zagranic¹.

W dyskusji brali udzia³: J. G¹gol, A. Juszczyk, S. Salwa, S. Zbroja i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 30 sierpnia 2006 r.

Jan MALEC, Zbigniew. SZCZEPANIK, Wies³aw TRELA, Dariusz WIÊC£AW, Stanis³awa ZBROJA: Wstêpne dane o potencjale wêglowodorowym ska³ paleozoiku Gór Œwiêtokrzyskich

Na podstawie badañ geochemicznych (Rock-Eval) okreœlono wstêpn¹ charakterystykê materii organicznej oraz jej procentowy udzia³ w kompleksach skalnych, reprezentuj¹cych wszystkie systemy paleozoiku Gór Œwiêtokrzyskich. Próbki do badañ pobierano z jednostek litostratygraficznych o teoretycznie najwiêkszym potencjale macierzystoœci, to znaczy z ciemnych i czarnych
osadów ilastych i wêglanowych, reprezentuj¹cych zarówno g³êbokomorskie jak i p³ytkomorskie œrodowiska sedymentacji. Z
uwagi na ograniczony bud¿et oraz brak dostêpnych do badañ materia³ów, niemo¿liwe by³o opróbowanie wszystkich interesuj¹cych serii skalnych.
Ogó³em badania geochemiczne wykonano w 13 profilach na podstawie 46 próbek, w tym: 6 z kambru, 4 z ordowiku, 18 z syluru, 3 z dewonu, 7 z karbonu i 8 z permu (cechsztynu).
Kambr. W utworach kambru potencjalnie perspektywicznych pod wzglêdem macierzystoœci, stwierdzono znikome iloœci materii organicznej. Pomimo czarnej barwy, osady formacji ³upków z Gór Pieprzowych kambru œrodkowego i formacji ³upków z
Klonówki kambru górnego, zawieraj¹ niewielkie iloœci wêgla organicznego. Czarna barwa tych ska³ pochodzi najprawdopodobniej od rozproszonego pirytu.
Ordowik. W badanych na macierzystoœæ ska³ach górnego ordowiku z regionu ³ysogórskiego (formacja i³owców z Jeleniowa)
stwierdzono bardzo ma³y udzia³ substancji organicznej. Na omawianym obszarze, jednostka ta jest s³abo rozpoznana pod k¹tem
macierzystoœci z uwagi na niewielk¹ iloœæ analizowanych próbek. Brak jest te¿ danych o macierzystoœci równowiekowych utworów ordowiku wystêpuj¹cych w regionie kieleckim.
Sylur. W sylurze, najbogatsza w materiê organiczn¹ jest dolna czêœæ systemu, g³ównie landoweru, reprezentowana przez osady dolnej czêœci warstw bardziañskich z regionu kieleckiego. Z wykonanych obecnie badañ wynika, ¿e zawieraj¹ one przeciêtnie
oko³o 3,1% wagowych materii organicznej, co czyni je ska³ami o bardzo wysokim potencjale wêglowodorowym. Zdeponowana
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w landowerze materia organiczna jest pochodzenia morskiego. Ma³a zawartoœæ substancji organicznej w zbadanych ska³ach dolnego syluru (i górnego ordowiku) z regionu ³ysogórskiego mo¿e wynikaæ z przegrzania tych utworów i usuniêcia z nich wêglowodorów. W sposób poœredni mog¹ na to wskazywaæ stosunkowo wysokie wartoœci wskaŸników CAI (Colour Alteration Index) i
TAI (Thermal Alteration Index) dojrza³oœci termicznej materii organicznej w tych osadach, uzyskane na podstawie akritarch i konodontów, które w równowiekowych ska³ach z regionu kieleckiego maj¹ wartoœci ni¿sze.
Dewon. Utwory marglisto-wapienne dewonu górnego charakteryzuj¹ siê wyraŸnie podwy¿szon¹ zawartoœci¹ substancji organicznej. W profilu serii marglisto-wapiennej famenu wyró¿niaj¹ siê szczególnie dwa horyzonty o bardzo wysokim potencjale wêglowodorowym, w których udzia³ wêgla organicznego jest wiêkszy ni¿ w pozosta³ej czêœci tej jednostki. Starszy z nich, reprezentowany przez kompleks margli i wapieni laminowanych, wystêpuje w obrêbie konodontowych poziomów górny rhomboidea–dolny marginifera. W utworach marglisto-wapiennych famenu wystêpuje materia organiczna algowego pochodzenia. Przeciêtny udzia³ materii organicznej w tych utworach wynosi oko³o 1,9%. Drugi horyzont, wykszta³cony w postaci czarnych ³upków
marglistych i wapieni ilastych, mieœci siê w przedziale poziomów trachytera-postera. W regionie kieleckim, wystêpuje w nim kilka poziomów ³upków bitumicznych o gruboœci warstw od 30 do 180 cm, a materia organiczna stanowi w nich od 10 do ponad 22%
wagowych. Przeciêtna zawartoœæ materii organicznej w kompleksie marglisto-wapiennym famenu wynosi w granicach 1–1,5%,
klasyfikuj¹c te ska³y do grupy o wysokim potencjale wêglowodorowym.
Karbon. W karbonie, ska³ami o bardzo wysokim potencjale wêglowodorowym okaza³y siê turnejskie i wizeñskie czarne
i³owce krzemionkowe formacji z Zarêb. Z dotychczas przeprowadzonych badañ wynika, ¿e znajduje siê w nich przeciêtnie 2,8%
wagowych substancji organicznej.
Perm. Ska³y permu, reprezentowane przez wapieñ cechsztyñski z dolnej czêœci cechsztynu, nale¿¹ do utworów o wysokim potencjale wêglowodorowym. Dotychczas zbadane próbki zawieraj¹ przeciêtnie oko³o 1,6% substancji organicznej.
Charakterystyka ska³ macierzystych. Kompleksy skalne bogate w materiê organiczn¹, niezale¿nie od ich wieku, z³o¿one s¹
z osadów o zbli¿onych cechach sedymentologicznych. Wykszta³cone s¹ w postaci czarnych i ciemnoszarych osadów o delikatnej
poziomej laminacji, g³ównie i³owców, i³owców marglistych i margli. Dane biostratygraficzne wskazuj¹, ¿e s¹ to utwory o du¿ej
kondensacji stratygraficznej. Poza utworami cechsztynu, by³y one deponowane w œrodowisku g³êbokomorskim, z anoksycznymi
warunkami w przydennych partiach zbiornika. Bogate w materiê organiczn¹ osady dolnego syluru (landower) i dolnego karbonu
(turnej, wizen) nale¿¹ do sekwencji prefliszowych.
Realizacja dalszych badañ.W kolejnym, kompleksowym etapie badañ macierzystoœci ska³ paleozoiku Gór Œwiêtokrzyskich nale¿y w szerszym zakresie rozpoznaæ horyzonty, w których obecnie stwierdzono podwy¿szone koncentracje substancji organicznej.
W osadach ordowiku, w obu regionach powinny byæ zbadane utwory karadoku (formacja i³owców z Jeleniowa) wykszta³cone w postaci ³upków z graptolitami. W osadach syluru, poza sekwencj¹ landoweru, nale¿y zbadaæ tak¿e osady wenloku i dolnego ludlowu
z³o¿one z facji czarnych ³upków graptolitowych, reprezentowanych przez wy¿sz¹ czêœæ warstw bardziañskich i warstwy pr¹gowieckie w regionie kieleckim oraz warstwy ciekockie i wilkowskie z regionu ³ysogórskiego. W osadach dewonu, rozpoznania wymagaj¹
niektóre horyzonty ciemnych osadów ilastych i wêglanowych dewonu œrodkowego, wystêpuj¹ce w obrêbie warstw skalskich i nieczulickich z regionu ³ysogórskiego. W osadach karbonu, badaniami trzeba obj¹æ wszystkie profile z i³owcami krzemionkowymi formacji z Zarêb, zarówno te z obszaru coko³u paleozoicznego jak równie¿ udokumentowane w wierceniach zlokalizowanych na zachodnim obrze¿eniu Gór Œwiêtokrzyskich. W osadach permu, konieczne jest kompleksowe zbadanie profili wiertniczych z utworami
wapienia cechsztyñskiego a tak¿e z ciemnymi osadami wêglanowymi ze œrodkowej czêœci cyklotemu PZ3.
Obszar perspektywiczny dla poszukiwañ wêglowodorów. Stwierdzone w paleozoiku Gór Œwiêtokrzyskich horyzonty litologiczne bogate w materiê organiczn¹ stanowi¹ du¿y potencja³ wêglowodorowy. W sprzyjaj¹cych uwarunkowaniach pealeotermicznych i geotektonicznych, sekwencje tych osadów mog¹ stanowiæ bardzo dobre ska³y macierzyste dla wêglowodorów. Jest
bardzo prawdopodobne, ¿e warunki takie wystêpuj¹ w pó³nocno-zachodnim obrze¿eniu Gór Œwiêtokrzyskich, gdzie struktury paleozoiku œwiêtokrzyskiego „zanurzaj¹ siê” pod osady pokrywy mezozoicznej. Wœród tych ostatnich wystêpuj¹ tak¿e kompleksy
skalne o potencjalnych w³aœciwoœciach zbiornikowych (terygeniczne osady dolnego triasu i dolnej jury). Obszar ten wskazywany
jest jednoczeœnie jako najbardziej perspektywiczny dla poszukiwañ wêglowodorów.

W dyskusji brali udzia³: S. Salwa, M. Kuleta, A. Romanek, J. Gagol i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 6 wrzeœnia 2006 r.

Jan MALEC, Piotr GLINIAK, Maria KULETA, Sylwester SALWA, Zbigniew SZCZEPANIK, Andrzej URBANIEC, Stanis³awa ZBROJA: Profil wiercenia Odrow¹¿ek 1 — informacje wstêpne

Otwór Odrow¹¿ek 1 odwiercono w okolicy miejscowoœci Odrow¹¿ek w gminie Bli¿yn, w odleg³oœci oko³o 14 kilometrów na
SW od Skar¿yska-Kamiennej. Wiercenie wykonane zosta³o w okresie 23.08–29.11.2004 r. na zlecenie i pod nadzorem PGNiG
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S.A., Departament Poszukiwania Z³ó¿, Oœrodek Po³udnie w Jaœle. Celem wiercenia by³o rozpoznanie utworów mezozoicznych
i paleozoicznych w NW obrze¿eniu Gór Œwiêtokrzyskich oraz okreœlenie perspektyw wystêpowania wêglowodorów na tym obszarze. Lokalizacja wiercenia poprzedzona zosta³a analiz¹ struktur tektonicznych pod³o¿a, których obraz uzyskano na podstawie
badañ geofizycznych obszaru po³o¿onego pomiêdzy Koñskimi, Szyd³owcem, Skar¿yskiem-Kamienn¹ i Mniowem. Za potencjalnie perspektywiczne dla akumulacji bituminów uznano rejony z wydŸwigniêtymi strukturami paleozoicznymi przykrytymi nieprzepuszczalnymi osadami chemicznymi cechsztynu. Jedn¹ z takich struktur rozpoznano w rejonie Odrow¹¿ka, gdzie pod cechsztynem, na podstawie interpretacji profili sejsmicznych stwierdzono elewacjê tektoniczn¹ zbudowan¹ z utworów wêglanowych dewonu œrodkowego i silikoklastyków dewonu dolnego.
W profilu Odrow¹¿ka, pod czwartorzêdem (0,0–1,0 m) przewiercono utwory triasu (1,0–873,0 m) i permu (873,0–1033,0 m),
a na g³êbokoœci 1033,0–1800,0 m nawiercono dewon, w którym zakoñczono wiercenie.
Podzia³ litostratygraficzny permo-mezozoiku oraz dewonu ustalono g³ównie na podstawie danych geofizycznych oraz okruchowych próbek p³uczkowych. Uzupe³niono je badaniami litologiczno-petrograficznymi i biostratygraficznymi rdzeniowanych
odcinków profilu o ³¹cznej mi¹¿szoœci oko³o 47 metrów, w tym 9 metrów ze sp¹gu permu i ponad 38 metrów z sekwencji dewonu.
TRIAS DOLNY (1,0–873,0 m)
Górny pstry piaskowiec — ni¿szy ret (1,0–124,0 m)
Formacja z Baranowa (1,0–124,0 m)
Œrodkowy pstry piaskowiec (124,0–598,0 m)
Formacja z Samsonowa (124,0–380,0 m)
Formacja ze Stachury (380,0–493,0 m)
Formacja z Samsonowa (493,0–517,0 m)
Formacja z Goleniaw (517,0–598,0 m)
Dolny pstry piaskowiec (598,0–873,0 m)
Formacja z Zagnañska (598,0–852,0 m)
Ogniwo z Tumlina (598,0–740,0 m)
Formacja z Jaworznej (852,0–865,0 m)
Formacja z Siode³ (865,0–873,0 m)
Stratygrafia i korelacje. Profil litologiczny oraz charakterystyczne nastêpstwo osadów dolnego triasu w otworze Odrow¹¿ek 1 jest porównywalne z profilami wierceñ zg³êbionych w pó³nocnym obrze¿eniu Gór Œwiêtokrzyskich, takich jak Tumlin
Podgrodzie IG 1, Cierchy IG 1, Stachura IG 1, Goleniawy IG 1, Jaworzna IG 1, a tak¿e czêœciowo Nieœwiñ PIG 1 i Opoczno PIG
2. Podstaw¹ podzia³u litostratygraficznego utworów triasu w omawianym profilu jest schemat zaproponowany przez Kuletê (Kuleta i Zbroja, 2006).
Formacja z Baranowa reprezentowana jest przez piaskowce ró¿noziarniste, przewarstwione mu³owcami i i³owcami, których
powstanie wi¹zane jest ze œrodowiskiem rzek meandruj¹cych i roztokowych.
Formacja z Samsonowa wykszta³cona jest g³ównie w postaci brunatnych, pstrych mu³owców i i³owców z pakietami piaskowców reprezentatywnych dla utworów rzek meandruj¹cych z szeroko rozwiniêtymi osadami równi zalewowych i jezior. W
obrêbie mu³owców i i³owców wystêpuj¹ liczne charakterystyczne gruz³owe skupienia wêglanu wapnia, zwi¹zane genetycznie z
rozwojem poziomów glebowych. Dwudzielnoœæ tej formacji w omawianym profilu wynika z lateralnego jej zazêbiania siê z formacj¹ ze Stachury.
Formacja z Stachury zbudowana jest z monotonnie wykszta³conej serii heterolitów piaskowcowo-mu³owcowo-i³owcowych
i mu³owcowo-i³owcowo-wêglanowych, przedzielanych wk³adkami mu³owców i i³owców marglistych, wapieni bioklastycznych
i piaskowców drobnoziarnistych.
Formacja z Goleniaw utworzona jest z piaskowców drobnoziarnistych z ró¿n¹ zawartoœci¹ ooidów i bioklastów, przewarstwianych osadami piaskowcowo-mu³owcowymi typu heterolitów oraz szarymi wapieniami ooidowo-bioklastycznymi.
Formacja z Zagnañska z ogniwem z Tumlina wyró¿nionym w górnej czêœci jednostki, reprezentowana jest g³ównie przez
piaskowcowe osady rzek roztokowych oraz utwory wydmowe i miêdzywydmowe.
Formacja z Jaworznej zbudowana jest z brunatnoszarych piaskowców partiami silnie wapnistych, z domieszk¹ bioklastów,
przewarstwianych nieregularnie osadami piaskowcowo-mu³owcowymi lub ilastymi, wykszta³conymi w formie heterolitu. Genetycznie formacja ta reprezentuje osady fluwialne zazêbiaj¹ce siê z osadami przybrze¿a zbiornika morskiego.
Formacja z Siode³ z³o¿ona jest z charakterystycznych, czerwonobrunatnych osadów mu³owcowo-i³owcowych z du¿ym nagromadzeniem gruz³ów wêglanowych, których genezê wi¹zaæ mo¿na z rozwojem procesów glebowych.
PERM GÓRNY — cechsztyn (873,0–1033,0 m)
Stropowa seria terygeniczna PZt (873,0–925,0 m)
Cyklotem PZ3 (925,0–958,0 m)
Seria recesywna T3r (925,0–933,0 m)
Anhydryt g³ówny A3 (933,0–935,0 m)
Dolomit p³ytowy Ca3 (935,0–953,0 m)
Szary i³ solny T3 (953,0–958,0 m)
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Cyklotem PZ2 (958,0–967,0 m)
Seria recesywna T2r (958,0–967,0 m)
Cyklotem PZ1 (967,0–1033,0 m)
Anhydryt górny A1g (967,0–1010,0 m)
Brekcja anhydrytu górnego (985,0–989,0 m)
Anhydryt dolny (1010,0–1023,0 m)
Wapieñ cechsztyñski Ca1 (1023,0–1024,0 m)
Zlepieniec podstawowy Zp1(1024,0–1033,0 m)
Stratygrafia i korelacje. Profil permu górnego — cechsztynu z wiercenia Odrow¹¿ek 1 porównano z profilami otworów
Tumlin Podgrodzie IG 1 i Stachura IG 1, zlokalizowanymi w zachodnim obrze¿eniu Gór Œwiêtokrzyskich, w zatoce kajetanowskiej. W profilu Odrow¹¿ka wystêpuj¹ zbli¿one mi¹¿szoœci i wykszta³cenie litologiczne osadów.
Stropowa seria terygeniczna PZt ma zbli¿on¹ mi¹¿szoœæ jak w porównywanych wierceniach (odpowiednio 33,6 i 59,9 m ).
Reprezentowana jest przez piaskowce i mu³owce z gruz³ami siarczanowymi (gipsowymi).
W obrêbie cyklotemu PZ3 mo¿na wyró¿niæ 4 poziomy. W stropie wystêpuje seria recesywna T3r, reprezentowana przez
i³owce z gruz³ami anhydrytowymi. Poni¿ej le¿y cienki pakiet zailonych anhydrytów anhydrytu g³ównego A3. Stosunkowo du¿¹
mi¹¿szoœæ ma dolomit p³ytowy, zbudowany z nieco zailonych wapieni dolomitycznych. W sp¹gu tego cyklotemu le¿y szary i³ solny T3 reprezentowany przez i³owce z anhydrytem.
Cyklotem PZ2 reprezentowany jest tylko przez terygeniczno-anhydrytowe utwory serii recesywnej T2r. Przez analogiê z wykszta³ceniem tej serii w otworach Stachura i Tumlin Podgrodzie mo¿na s¹dziæ, ¿e s¹ to mu³owce z gruz³ami anhydrytowymi.
Cyklotem PZ1 ma stosunkowo niewielk¹ mi¹¿szoœæ. Zwi¹zane jest to prawdopodobnie z po³o¿eniem na wyniesieniu pod³o¿a
i niewielk¹ mi¹¿szoœci¹ wapienia cechsztyñskiego Ca1 i zlepieñca podstawowego Zp1. W porównywanych wierceniach, wapieñ
cechsztyñski osi¹ga 33,2 m w Tumlinie Podgrodziu i 46 m w Stachurze. Anhydryt górny A1g, podobnie jak w zatoce kajetanowskiej, przedzielony jest silnie zailonymi anhydrytami brekcji anhydrytu górnego BrA1g, których utworzenie zwi¹zane jest z obni¿eniem poziomu morza. Anhydryt górny A1g kontaktuje bezpoœrednio z anhydrytem dolnym A1d, reprezentowanym przez anhydryty ze zró¿nicowan¹ zawartoœci¹ dolomitu. Granica pomiêdzy dolomitami jest prawdopodobnie erozyjna. Brak tutaj najstarszej
soli kamiennej Na1, wystêpuj¹cej na pó³nocy w otworze Nieœwiñ PIG 1, lub utworów terygenicznych T1r z wierceñ Tumlin Pogrodzie i Stachura. Wapieñ cechsztyñski Ca1 zbudowany jest z dolomitów z gniazdami anhydrytu. Zawieraj¹ one doœæ du¿¹ domieszkê dobrze i œrednioobtoczonych okruchów piaskowców kwarcowych i i³owców. Zlepieniec podstawowy Zp1 reprezentowany przez para- i ortozlepieñce, sk³ada siê z ró¿nookruchowych, w ni¿szej czêœci drobnookuchowych otoczaków szarych piaskowców kwarcowych, czarnozielonych smugowanych ska³ krzemionkowych i zielonkawych i³owców o ró¿nym stopniu obtoczenia. Dolomitowo-anhydrytowe spoiwo zlepieñców zawiera du¿¹ iloœæ drobnych okruchów o sk³adzie otoczaków.
DEWON (1033,0–1800,0 m)
1140,0–1149,0 m — wystêpuj¹ tu dolomity margliste, drobnokrystaliczne poziomo laminowane o czarnej barwie. Lokalnie
wystêpuj¹ horyzonty z rozproszonymi ma³ymi litoklastami dolomitów drobnokrystalicznych jasnoszarych o nieregularnych
kszta³tach, œrednicy do 3,5 cm. Szcz¹tki organiczne obecne w cienkich laminach reprezentowane s¹ przez tentakulity, stylioliny i
ma³¿oraczki.
1313,0–1322,0 m — wystêpuj¹ tu dolomity margliste, drobnokrystaliczne poziomo laminowane o czarnej i ciemnoszarej barwie. Laminacjê podkreœla alternacja lamin czarnych i szarych. Warstewki o szarej barwie, gruboœci 0,2–0,8 cm granicz¹ w sp¹gu
wzd³u¿ powierzchni erozyjnej. Rozproszone drobne szcz¹tki organiczne nale¿¹ do tentakulitów oraz otwornic z rodzaju Hyperammina.
1478,0–1487,0 m — wystêpuj¹ tu dolomity margliste, drobnokrystaliczne o czarnej i ciemnoszarej barwie, z licznym udzia³em
gniazdowych skupieñ pirytu na p³aszczyznach laminacji. W ich obrêbie wystêpuj¹ dolomity drobnokrystaliczne, gruz³owe o gruboœci od kilkudziesiêciu centymetrów do 2,5 metra. S¹ one z³o¿one z nieci¹g³ych warstw szarych dolomitów drobnokrystalicznych o nierównej powierzchni sp¹gowej, gruboœci do 3,5 cm, rozdzielonych cienkimi warstwami lub laminami dolomitów czarnych, poziomo laminowanych. Szcz¹tki organiczne reprezentowane s¹ przez tentakulity i ma³¿oraczki.
1627,0–1636,0 — wystêpuj¹ tu dolomity margliste, drobnokrystaliczne ciemnoszare i czarne poziomo laminowane, w dolnej
czêœci z domieszk¹ ziaren kwarcu. W górnej czêœci interwa³u wystêpuj¹ 30–40 cm gruboœci kompleksy dolomitów gruz³owych,
z³o¿one z cienkich (0,5–2,5 cm) warstw drobnokrystalicznych szarych dolomitów, rozdzielonych cienkimi laminami czarnych
i³owców dolomitycznych. W sp¹gowej czêœci interwa³u, w pojedynczych warstwach do 5 cm gruboœci wystêpuj¹ cienkoga³¹zkowe tabulaty z rodzaju Coenites. Rozproszone w dolomitach skamienia³oœci nale¿¹ do liliowców, tentakulitów, mszywio³ów,
otwornic z rodzaju Hyperammina oraz konodontów Icriodus struvei Weddige.
1752,0–1752,3 m — wystêpuj¹ tu piaskowce kwarcytowe, drobnoziarniste o ciemnoszarej barwie, z³o¿one z gruz³ów kwarcytowych o soczewkowatym kszta³cie, nieregularnie rozmieszczonych, rozdzielonych cienkimi laminami czarnych mu³owców.
Struktura piaskowców przypomina gnejsy oczkowe.
1778,8–1780,0 m — na tej g³êbokoœci wystêpuj¹ piaskowce kwarcytowe drobnoziarniste o ciemnoszarej barwie, silnie zbioturbowane.
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Stratygrafia i korelacje. Kompleks czarnych i³owców dolomitycznych wystêpuj¹cych w profilu Odrow¹¿ka na g³êb.
1033,0–1120,0 m, pod wzglêdem litostratygraficznym odpowiada dolnej czêœci warstw skalskich z regionu ³ysogórskiego, datowanych na górny eifel.
Dolomity z g³êb. 1120,0–1688,0 m, s¹ litostratygraficznym ekwiwalentem dolomitów warstw wojciechowickich z regionu
³ysogórskiego. Obie sekwencje odró¿niaj¹ siê wykszta³ceniem struktur sedymentacyjnych jak równie¿ inwentarzem szcz¹tków
organicznych. W rdzeniowanych odcinkach dolomitów z Odrow¹¿ka nie stwierdzono struktur sedymentacyjnych charakterystycznych dla facji p³ywowych i lagunowych, które s¹ powszechne w dolomitach warstw wojciechowickich. W przeciwieñstwie
do tych ostatnich, gdzie wystêpuj¹ amfipory, stromatoroidy i stromatolity, w dolomitach z Odrow¹¿ka organizmy te nie wystêpuj¹, natomiast powszechnie wystêpuj¹ tentakulity, a w górnej czêœci tak¿e stylioliny. Struktury sedymentacyjne i szcz¹tki organiczne obecne w dolomitach z Odrow¹¿ka wskazuj¹ na otwartomorskie i g³êbokowodne œrodowisko sedymentacji osadów. Na
g³êb. 1633,2 m znaleziono znacz¹ce stratygraficznie skamienia³oœci reprezentowane przez konodonty Icriodus struvei Weddige.
W sekwencji dewonu gatunek ten wystêpuje w przedziale poziomów œrodkowy costatus–dolny ensensis, definiuj¹c eifelski wiek
osadów.
Utwory wystêpuj¹ce w profilu Odrow¹¿ka na g³êb. 1688,0–1749,0 m, mo¿na korelowaæ z formacj¹ grzegorzowick¹ z regionu
³ysogórskiego. Kompleks piaskowcowy z g³êb. 1688,0–1704,0 m odpowiada utworom silikoklastycznym ogniwa mu³owców i
piaskowców z Zache³mia, wystêpuj¹cym w stropowej czêœci formacji grzegorzowickiej. W profilu Odrow¹¿ka (podobnie jak w
zachodniej czêœci regionu ³ysogórskiego), granica pomiêdzy dewonem dolnym a œrodkowym przebiega najprawdopodobniej bezpoœrednio poni¿ej odpowiedników ogniwa z Zache³mia, tzn w przybli¿eniu na g³êb. 1704,0 m.
Piaskowce kwarcytowe nawiercone w profilu Odrow¹¿ka na g³êb. 1749,0–1800,0 m, odpowiadaj¹ stropowej czêœci formacji
piaskowców zagórzañskich z regionu ³ysogórskiego Gór Œwiêtokrzyskich. W nawi¹zaniu do datowañ biostratygraficznych tych
ostatnich, kompleks piaskowcowy z Odrow¹¿ka nale¿y do górnego emsu.
Tektonika. Pod wzglêdem strukturalnym profil otworu jest wyraŸnie trójdzielny. Wystêpuj¹ce w jego najwy¿szej czêœci
osady permsko-mezozoiczne nie wykazuj¹ w odcinku rdzeniowanym zaburzeñ tektonicznych. Widoczne s¹ jedynie litostylolity o amplitudach nie przekraczaj¹cych 2,5 cm, ze s³abo wykszta³con¹ pow³ok¹ stylolitow¹ œwiadcz¹c¹ o ograniczonym rozpuszczaniu ska³.
Le¿¹ce ni¿ej w profilu ska³y wêglanowe dewonu œrodkowego charakteryzuj¹ siê znacznym rozrzutem wartoœci k¹ta upadu,
zmieniaj¹cego siê na niewielkiej przestrzeni od 0 do 90°, œwiadcz¹cym o sfa³dowaniu tych utworów. Na powierzchniach ³awic powszechnie wystêpuj¹ lustra tektoniczne. Szczególnie czêsto widoczne s¹ na granicach kontrastów litologicznych. Obserwowane
na nich rysy tektoniczne s¹ upadowe, nasuwcze lub skoœne, transpresyjne w zakresie do 50 wzglêdem upadu warstw. Taka sukcesja œwiadczy o zmianie uk³adu naprê¿eñ tektonicznych w trakcie deformacji. Procesowi fa³dowania towarzyszy³ rozwój kliwa¿u w
podatnych seriach ³upkowych oraz rozpuszczania pod ciœnieniem we wk³adkach kompetentnych utworów wêglanowych. Efektem rozpuszczania by³o powstanie struktur wciskowych oraz tektonostylolitów o amplitudach oko³o 2–3 cm, z dobrze widoczn¹
pow³ok¹ stylolitow¹. Procesowi deformacji towarzyszy³o tak¿e formowanie ¿y³ mineralnych o dwojakim charakterze. ¯y³y synkinematyczne s¹ w³ókniste, natomiast ¿y³y powstaj¹ce w koñcowym etapie deformacji maj¹ romboedryczny pokrój kryszta³ów
i niekiedy tworz¹ niewielkie szeregi ekstensyjne. Najm³odszymi i najrzadziej spotykanymi strukturami tektonicznymi s¹ w tej czêœci profilu s³abo wyra¿one lustra tektoniczne o charakterze normalno-zrzutowym, dokumentowanym przez upadowe rysy tektoniczne oraz synkinematyczn¹ mineralizacjê kalcytem w cieniach ciœnienia.
Wystêpuj¹ce w sp¹gowej czêœci otworu piaskowce dewonu dolnego charakteryzuj¹ siê niskim stopniem zdeformowania. Ich
upad nie przekracza 15°. Strefa g³ównego odk³ucia przebiegaj¹ca prawdopodobnie na granicy piaskowców i serii wêglanowej,
uwarunkowana zosta³a znaczn¹ ró¿nic¹ w³asnoœci mechanicznych s¹siaduj¹cych kompleksów skalnych.

W dyskusji brali udzia³: A. Romanek, M. Studencki, W. Trela i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 13 wrzeœnia 2006 r.

Stanis³awa ZBROJA, Maria KULETA, Maria NOWAK, Jan MALEC, Sylwester SALWA Wies³aw TRELA: Propozycje nowych geologicznych stanowisk dokumentacyjnych w regionie œwiêtokrzyskim

Oddzia³ Œwiêtokrzyski uczestniczy³ w realizacji ogólnopolskiego tematu pt. „Katalog 150 stanowisk dokumentacyjnych
w Polsce”. Z regionu œwiêtokrzyskiego wytypowano do ochrony 25 nowych geologicznych stanowisk dokumentacyjnych. W województwie œwiêtorzyskim dla ochrony wa¿nych obiektów przyrody nieo¿ywionej utworzono ju¿: 22 rezerwaty, 1 park krajobrazowy, 145 pomników, 4 zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe oraz 9 stanowisk dokumentacyjnych. Utworzenie kolejnych stanowisk dokumentacyjnych podniesie geologiczn¹, przyrodnicz¹, dydaktyczn¹ i turystyczn¹ rangê ziemi œwiêtokrzyskiej.
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Wytypowane do ochrony obiekty obejmuj¹ utwory od kambru po czwartorzêd. Uwzglêdniono m. in. profile stratotypowe i hipostratotypowe ró¿nych formacji i ogniw, faunê i ichnofaunê, tektonikê fa³dow¹ i uskokow¹, mineralizacjê, formy morfologiczne
oraz wartoœci surowcowe. W karcie ewidencyjnej stanowiska (zawieraj¹cej 36 punktów) zamieszczono m. in. charakterystykê
geologiczn¹ z profilem lub przekrojem, dokumentacjê fotograficzn¹, lokalizacjê na mapie w skali 1:25 000 i szkicu w skali
1:5 000, stosunek do innych form ochrony przyrody, dostêpnoœæ komunikacyjn¹, proponowane zalecenia konserwatorskie i formy
promocji. Propozycje utworzenia nowych geologicznych stanowisk dokumentacyjnych s¹ nastêpuj¹ce:
Piaskowce dolnego kambru na Górze Plebañskiej — fragment profilu osadów dolnego kambru (formacja z Ociesêk),
ods³oniêty w starym kamienio³omie. Do obserwacji dostêpna jest stropowa powierzchnia ³awicy piaskowcowo-mu³owcowej
z licznymi strukturami sedymentacyjnymi typu biogenicznego i deformacyjnego oraz profil z³o¿ony z kwarcowych piaskowców
przewarstwianych zbioturbowanymi mu³owcami. Jest to unikatowe ods³oniêcie utworów dolnego kambru w po³udniowej czêœci
Gór Œwiêtokrzyskich.
Sfa³dowane osady kambru œrodkowego w Starej Hucie — naturalne ods³oniêcie (w zakolu niewielkiego strumienia) piaskowców kwarcytowych z wk³adkami i³owców. Na niewielkiej przestrzeni (oko³o 20 m) widoczne jest znaczne nagromadzenie
form fa³dowych o zró¿nicowanej geometrii wyraŸnie uzale¿nionej od litologii ska³ powsta³ych w wyniku na³o¿enia dwóch faz deformacji. Podstawowy walor dydaktyczny tego ods³oniêcia to prezentacja stopnia skomplikowania wewnêtrznej budowy antykliny ³ysogórskiej.
Sfa³dowane ³upki i piaskowce kambryjskie w Kamecznicy Podm¹chocickiej — w zboczach i dnie w¹wozu (d³ugoœæ
oko³o 300 m, wysokoœæ do 5 m), ods³aniaj¹ siê silnie zdeformowane tektonicznie œrodkowokambryjskie piaskowce, i³owce
i mu³owce (formacja ³upków z Gór Pieprzowych, warstwy z Krajna). Jest to jedyne w Górach Œwiêtokrzyskich miejsce, w
którym udokumentowano ska³y metamorficzne — metai³owce i fyllity z licznymi ¿y³ami kwarcowymi, kwarcowo-chlorytowymi i wêglanowymi.
Piaskowce i zlepieñce dolnego ordowiku w kamienio³omie Miêdzygórz — fragment profilu dolnego ordowiku o mi¹¿szoœci oko³o 20 m, ods³aniaj¹cy siê w nieczynnym kamienio³omie, obejmuje piaskowce glaukonitowe górnego tremadoku (formacja
z Miêdzygórza) z wk³adkami zlepieñców z glaukonitem, w obrêbie których zidentyfikowano kilka stref tektonicznych. Jest to jedno z nielicznych ods³oniêæ dolnego paleozoiku na obszarze Wy¿yny Sandomierskiej.
Wapienie ordowiku w Mójczy na Górze Za³aŸnia — ods³aniaj¹cy siê w starym ³omie profil ska³ wêglanowych formacji wapieni z Mójczy (mi¹¿szoœæ oko³o 12 m) obejmuje: wapienie krystaliczne (lanwirn–karadok) oraz wapienie piaszczyste i piaskowce
wêglanowe (arenig) zawieraj¹ce bardzo bogat¹ i liczn¹ faunê. Ods³oniêcie jest wyj¹tkowym w skali œwiatowej przyk³adem skondensowanych stratygraficznie osadów wêglanowych, cechuj¹cych siê bardzo wolnym tempem sedymentacji.
Piaskowce kwarcytowe dewonu dolnego w kamienio³omie Podole — w œcianie nieczynnego kamienio³omu na d³ugoœci
oko³o 60 m i wysokoœci ponad 20 m, ods³aniaj¹ siê piaskowce œrednio i cienko³awicowe oraz ³upki mu³owcowe i piaszczyste.
W piaskowcach stwierdzono obecnoœæ plakodermowych szcz¹tków ryb fa³dop³ewych, ³usek ryb koœcistych oraz fragmenty
tarcz pancernych bezszczêkowców. Jest to jedno z najdalej na wschód wysuniêtych ods³oniêæ dewonu dolnego w regionie
œwiêtokrzyskim.
Warstwy niewachlowskie górnego syluru w Niestachowie — w starych nieczynnych ³omach, zlokalizowanych na wschodnim zboczu Góry Otrocz, ods³ania siê kilkumetrowy fragment warstw niewachlowskich ludlowu, reprezentowany przez zwiêz³e
piaskowce szarog³azowe œrednio- i gruboziarniste o jasnych barwach, odpowiadaj¹ce g³ównie wakom kwarcowym.
Warstwy œwiêtomarskie w dolinie rzeki Psarki — ods³oniêcie fragmentu stratotypowego profilu osadów dewonu œrodkowego–¿ywetu, widoczne s¹ w skarpach i dnie doliny na d³ugoœci oko³o 20 m. Warstwy œwiêtomarskie tworz¹ seriê skaln¹,
z³o¿on¹ z osadów terygenicznych mu³owcowo-piaskowcowych z nieliczn¹ faun¹ ramienionogów, liliowców, œlimaków, tentakulitów, szcz¹tków roœlinnych i stosunkowo licznych skamienia³oœci œladowych. Na tych osadach spoczywaj¹ niezgodnie zlepieñce permu górnego.
Profil pogranicza osadów dewonu dolnego i œrodkowego w Zbrzy — ods³oniêty i zbadany w rowie badawczym o d³ugoœci
ponad 70 m. W profilu wystêpuj¹: mu³owce z cienkimi, pojedynczymi warstwami piaskowców, kompleks arenitów kwarcowych
z 3 cm wk³adk¹ zielonych tufitów (?) oraz wapienie i margle z bogat¹ faun¹, le¿¹ce zgodnie sedymentacyjne na utworach terygenicznych. Jest to hipostratotypowy profil ogniwa wapieni z D¹browy, w których dolnej czêœci lokalizowana jest granica pomiêdzy
emsem a eiflem.
Warstwy rzepiñskie syluru górnego w dolinie rzeki S³upianki w Winnicy — w skarpie i dnie doliny (na d³ugoœci oko³o 50 m)
ods³ania siê seria ³upków mu³owcowych z przewarstwieniami piaskowców szarog³azowych i soczewkami wapieni oolitowych,
mu³owców z wk³adkami wapieni, zielonych i czerwonych ³upków. Osady te zawieraj¹ liczne szcz¹tki fauny. Udokumentowano tu
równie¿ stanowisko sylurskich roœlin l¹dowych, nale¿¹cych do najstarszej i najbardziej prymitywnej grupy roœlin naczyniowych.
Piaskowce kwarcytowe i ³upki dewonu dolnego w kamienio³omie Bukowa Góra — profil osadów emsu, ods³oniêty w
przekopie drogi do kamienio³omu oraz w czêœci nieeksploatowanej œciany wschodniej i po³udniowej. Wystêpuj¹ tu: piaskowce
kwarcytowe drobno i œrednioziarniste, masywne, przewarstwiane i³owcami i mu³owcami z licznymi skamienia³oœciami œladowymi (formacja zagórzañska), czarne i³owce i mu³owce z przewarstwieniami wapieni lub dolomitów z liczn¹ makro i mikrofaun¹
(ogniwo i³owców z Bukowej Góry formacji grzegorzowickiej) oraz piaskowce kwarcytowe, drobnoziarniste z warstewkami
mu³owcowymi (ogniwo piaskowców z Kapkazów). We wschodniej œcianie obserwowaæ mo¿na tak¿e tektoniczne zaanga¿owanie
warstw w postaci struktur fa³dowych i uskokowych.
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Wêglanowe osady dewonu dolnego w Wydryszowie — ods³aniaj¹ siê w ma³ych ³omikach, naturalnych odkrywkach i dnie
potoku, tworz¹c kilkumetrowej mi¹¿szoœci serie skalne. Jest to stratotypowy profil obejmuj¹cy fragment formacji grzegorzowickiej, ogniwo dolomitów z Warszówka, ogniwo margli z Godowa i ogniwo wapieni z Wydryszowa.
Sfa³dowane wapienie dewonu w kamienio³omie Mogi³ki — w obrêbie nieczynnego kamienio³omu (d³ugoœæ oko³o 140 m,
wysokoœæ œcian do 10 m) ods³aniaj¹ siê intensywnie sfa³dowane wapienie margliste, cienko i œrednio³awicowe z wk³adkami
³upków marglistych. Widoczne formy fa³dowe i ró¿nego typu uskoki wraz z przejawami towarzysz¹cej im mineralizacji nale¿¹ do
najpiêkniejszych ods³oniêæ w Polsce.
Osady pogranicza syluru i dewonu w Rzepinie Kolonia — w skarpie tarasu rzeki Œwiœliny, w naturalnych ods³oniêciach
oraz rowach i wkopach badawczych, udokumentowano 180 m stratotypowy profil warstw rzepiñskich górnego syluru i hipostratotypowy ogniwa dolomitów z Rzepina dewonu dolnego (ems).
Profil pogranicza osadów dewonu i karbonu w kamienio³omie Ostrówka-Todowa Grz¹ba — stratotypowy profil dostêpny do bezpoœredniej obserwacji w pó³nocnej, nieeksploatowanej œcianie kamienio³omu oraz w rowach badawczych (oko³o 100 m
od wyrobiska). Wystêpuj¹ tu: szare grubo³awicowe wapienie amfiporowe i stromatoporoidowe (fran), wapienie g³owonogowe
(famen), wiœniowe ³upki ilaste z wk³adkami wapieni i tufitów (turnej), czarne ³upki ilasto-krzemionkowe i wapienie organodetrytyczne (wizen). Jest to unikatowe ods³oniêcie pogranicza dewonu górnego i karbonu dolnego, znane w literaturze œwiatowej i bardzo czêsto prezentowane z okazji krajowych i miêdzynarodowych konferencji oraz zjazdów naukowych.
Zlepieñce górnego permu w kamienio³omie Wiœniówka Du¿a — kilkumetrowy pakiet zlepieñców permskich (górny czerwony sp¹gowiec — zlepieniec podstawowy Zp1) widoczny jest w zachodniej œcianie g³ównego przekopu komunikacyjnego na
d³ugoœci oko³o 40 m. Zlepieñce, zbudowane z otoczaków ska³ pod³o¿a, le¿¹ na erozyjnej powierzchni (z niezgodnoœci¹ k¹tow¹)
górnokambryjskich piaskowców kwarcytowych z wk³adkami i³owców i mu³owców.
Zlepieñce permskie w kamienio³omie Zygmuntówka — profil zlepieñcowych osadów cechsztynu (mi¹¿szoœæ do 30 m)
ods³oniêty na d³ugoœci kilkudziesiêciu metrów w pó³nocnej œcianie nieczynnego kamienio³omu. Zlepieñce spoczywaj¹ niezgodnie
na ¿ywecko-frañskim kompleksie wapiennym o upadzie oko³o 40ºS. Jest to unikatowe w Górach Œwiêtokrzyskich ods³oniêcie
zlepieñców cechsztynu o du¿ej mi¹¿szoœci, gdzie mo¿na rozpoznaæ ich cechy petrologiczne, sedymentologiczne, a tak¿e zapoznaæ
siê z formami tektoniki nieci¹g³ej, procesami hydrotermalnymi i powstaniem kalcytu typu „ró¿anka” oraz zjawiskami krasowymi.
¯wirownia w Czerwonej Górze k/ Ostrowca — fragment profilu osadów najni¿szego pstrego piaskowca, ods³oniêty w œcianach czynnego okresowo wyrobiska (wysokoœæ 5–12 m). Wystêpuj¹ tu s³abo zwiêz³e zlepieñce (a w³aœciwie ¿wiry), które w wyniku procesów wietrzenia uleg³y w ró¿nym stopniu dezintegracji i odbarwieniu. Osady wykazuj¹ typowe cechy sedymentologiczne dla œrodowiska ¿wirowych rzek roztokowych i sto¿ka nap³ywowego.
I³owce kamionkowe w kopalni Pa³êgi — najwy¿szy fragment profilu osadów œrodkowego pstrego piaskowca (trias dolny)
ods³oniêty w nieeksploatowanej pó³nocnej œcianie czynnej kopalni i³ów. Utwory buduj¹ce z³o¿e Pa³êgi wykszta³cone s¹ g³ównie jako
i³owce pylaste o barwie ciemnowiœniowej przechodz¹ce w br¹zowowiœniowe mu³owce ilaste oraz w mu³owce piaszczyste z nielicznymi wk³adkami drobno i œrednioziarnistych piaskowców. Na powierzchniach ³awic piaskowców zidentyfikowano szczeliny z wysychania i zmarszczki falowe oraz liczne tropy krêgowców, œlady bezkrêgowców i ró¿norodne mechanoglify. I³owce s¹ surowcem
do produkcji wyrobów ceramiki przemys³owej (m. in. dachówek), ceramiki artystycznej oraz materia³u rzeŸbiarskiego.
Rzeczne piaskowce i i³owce retu w kopalni Baranów k/ Suchedniowa — fragment profilu stratotypowego osadów dolnego
retu (o mi¹¿szoœci oko³o 50 m) zbudowany z czerwonych i kremowych piaskowców oraz i³owców, ods³ania siê w nieeksploatowanej pó³nocnej œcianie czynnej kopalni odkrywkowej. Osady wykazuj¹ wykszta³cenie i cykliczne nastêpstwo litofacjalne charakterystyczne dla piaszczystych rzek meandruj¹cych. W Baranowie znaleziono, po raz pierwszy w Polsce, reckie tropy krêgowców, które zachowa³y siê w postaci naturalnych odlewów na dolnych powierzchniach ³awic piaskowców, b¹dŸ w postaci tropów
w³aœciwych w podœcielaj¹cych je warstwach ilastych.
Wapienie i skamienia³oœci dolnego retu w kamienio³omie Piekoszów — profil osadów, ods³oniêty w starym kamienio³omie, zbudowany jest z wapieni i wapieni marglistych z drobnymi wk³adkami i³owców marglistych. Osady te zawieraj¹ liczne
szcz¹tki organiczne (skorupki i odciski ma³¿ów, ramienionogów, amonitów, koœci i zêby ryb, odciski zwêglonej flory). Jest to jedyne w zachodniej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich ods³oniêcie osadów wêglanowego retu.
Piaskowce i wapienie organodetrytyczne w Szañcu — profil utworów klastycznych dolnego sarmatu (o mi¹¿szoœci kilku m,
ods³oniêty na d³ugoœci kilkuset metrów w nieczynnych lub dorywczo eksploatowanych wyrobiskach) buduj¹: piaskowce kwarcowe, drobno i bardzo drobnoziarniste, partiami bardzo s³abozwiêz³e, z domieszk¹ pokruszonych krasnorostów, fragmentów muszli
miêczaków, otwornic i serpul oraz wapienie organodetrytyczne piaszczyste grubo i œrednioziarniste, czêsto z udzia³em frakcji zlepieñcowej. Bardzo dobrze widoczne struktury rynnowego warstwowania przek¹tnego. Mo¿na zapoznaæ siê z metodami eksploatacji i obróbki ska³ wykorzystywanych w budownictwie i architekturze od XIV wieku.
Skamienia³oœci i ichnoskamienia³oœci w Korytnicy — rejon wsi Korytnica jest unikatowym w skali europejskiej miejscem
wystêpowania bardzo bogatej i zró¿nicowanej morskiej fauny mioceñskiej, badanej od pocz¹tku XX wieku. Znaleziono tu bardzo
liczne, nowe dla nauki gatunki zwierz¹t, przede wszystkim œlimaków (41 taksonów), ale równie¿ m. in. strzykw, wieloszczetów
i ryb (otolitów). Doskona³e zachowanie szcz¹tków umo¿liwia szczegó³ow¹ analizê œrodowiska i ekologii paleozbiorowisk, a tak¿e
opis taksonomiczny, anatomiczny, fizjologiczny a nawet opis sposobu ¿ycia poszczególnych gatunków i grup organizmów.
Kras kenozoiczny w kamienio³omie wapieni dewoñskich S³opiec — jedno z najciekawszych miejsc wystêpowania kopalnego krasu kenozoicznego w Górach Œwiêtokrzyskich. Obok lejów i studni krasowych oraz wype³niaj¹cego je materia³u piaszczystego o charakterystycznych wulkanoklastycznych cechach, bardzo interesuj¹ce s¹ tak¿e krasowo wypreparowane du¿e, owalne
formy stromatoporoidowe.
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Martwica wapienna w Pokrzywiance — rzadkie w skali regionu, ods³oniêcie czwartorzêdowej martwicy wapiennej
(d³ugoœæ 7 m, wysokoœæ 1,5 m). W skarpie drogi ods³ania siê szarobrunatny wapieñ o nierównej porowatoœci, miejscami zwiêz³y
i twardy, ze skalcytyzowanymi i scementowanymi fragmentami roœlin, które uczestniczy³y w procesie powstania martwicy.

W dyskusji brali udzia³: J. G¹gol, A. Juszczyk, A. Romanek i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 20 wrzeœnia 2006 r.

Jan MALEC: Sekwencja utworów chaotycznych kambru z Gór Pieprzowych

Utwory kambru Gór Pieprzowych z³o¿one s¹ g³ównie z serii ilasto-mu³owcowej z podrzêdnym udzia³em cienkich prze³awiceñ
piaskowców kwarcytowych. W rejonie Sandomierza, mi¹¿szoœæ tych utworów szacowana jest na oko³o 400 m. Na podstawie trylobitów udokumentowano œrodkowokambryjski wiek ska³ ze wschodniej czêœci Gór Pieprzowych, z rejonu Kamienia £ukawskiego, gdzie wystêpuj¹ tak¿e osady grubookruchowe wyró¿nione jako ogniwo zlepieñców z Komornej (Or³owski, 1975). Z tego samego obszaru opisano faunê ramienionogów, z zachodniej czêœci œrodkowokambryjskie otwornice i akritarchy, a górnokambryjskie akritarchy udokumentowano w otworze Kamieñ Plebañski PIG 1, odwierconym na zachód od Kamienia £ukawskiego
(Szczepanik, 2001). Osady tworz¹ce formacjê ³upków z Gór Pieprzowych interpretowano jako p³ytkomorskie, zdeponowane na
szelfie (Przew³ocki, 2000; Jaworowski, Sikorska, 2006). Wed³ug Or³owskiego (op. cit.), ska³y kambru Gór Pieprzowych oraz buduj¹ce po³udniowe stoki pasma g³ównego Gór Œwiêtokrzyskich, nale¿¹ do formacji ³upków z Gór Pieprzowych. Badania paleotermiczne wskazuj¹, ¿e jednostka ta ograniczona jest do paleotektonicznego regionu ³ysogórskiego (Szczepanik, 1996).
Ogólna charakterystyka profilu. Badania przeprowadzono we wschodniej czêœci Gór Pieprzowych, w obrêbie istniej¹cego
niegdyœ kamienio³omu w rejonie miejscowoœci Kamieñ £ukawski. Dobrze ods³oniêty profil kambru obejmuje ponad 30 metrow¹
sekwencjê osadów. Wystêpuj¹ce w nim warstwy maj¹ po³udniowy upad w zakresie 44–77°, przy ich rozci¹g³oœci w azymucie
65–128°. Analizowane struktury sedymentacyjne ujawni³y odwrócone po³o¿enie warstw w badanym profilu. Zasadnicza jego
czêœæ utworzona jest z szarobrunatnych mu³owców zawieraj¹cych nieregularnie rozmieszczone pojedyncze warstwy lub odizolowane litoklasty piaskowców oraz warstwy zlepieñców. Utwory kambru wystêpuj¹ce w nieczynnym kamienio³omie zaliczono do
facji mu³owców z litoklastami, wyró¿niaj¹c w jej obrêbie trzy subfacje: piaskowców, zlepieñców oraz mu³owców i i³owców.
Facja mu³owców z litoklastami. Tworz¹ j¹ g³ównie mu³owce z³o¿one z ilasto-kwarcowego matriks bez widocznej makroskopowo wewnêtrznej stratyfikacji. W dolnej czêœci profilu wystêpuj¹ mu³owce szare i czarne, wy¿ej — szarobrunatne, w których
materia³ okruchowy wykazuje nieuporz¹dkowane rozmieszczenie. Poza ziarnami kwarcu, w mu³owcach obecne s¹ ³yszczyki, minera³y ciê¿kie oraz substancja fosforanowa. Udzia³ ziarn kwarcu dochodzi do 50% objêtoœci ska³y. Ziarna kwarcu s¹ w znacznym
stopniu obtoczone. Ich wielkoœæ wynosi od u³amka do ponad 1 mm œrednicy. Wiêksze ziarna kwarcu zorientowane s¹ d³u¿szymi
osiami w ró¿nych kierunkach. Czêsto s¹ prostopadle ustawione do sp¹gowej powierzchni warstwy mu³owcowej. W mu³owcach
tkwi¹ bez³adnie rozmieszczone, stosunkowo liczne litoklasty piaskowców o bardzo dobrym stopniu obtoczenia, najczêœciej o kulistym kszta³cie, œrednicy od 1 do 10 cm, najczêœciej 1–3 cm, rzadziej o kszta³cie dyskoidalnym, o œrednicy do 15 cm i gruboœci do
3 cm. W mu³owcach stwierdzono obecnoœæ nielicznych otoczaków fosforanowych o œrednicy do kilku centymetrów oraz stosunkowo liczne skorupki ramienionogów Lingulella vistulae (Gürich).
Subfacja piaskowcowa. Reprezentowana jest przez pojedyncze ³awice drobnoziarnistych piaskowców o gruboœci od 4 do 15
cm, odizolowane du¿e litoklasty o d³ugoœci od kilkudziesiêciu centymetrów do 1,5 m oraz du¿e bloki piaskowców o nieregularnym soczewkowym kszta³cie, gruboœci od 0,4 do 1,0 metra. Warstwy piaskowców s¹ nieregularnie rozmieszczone, zazwyczaj powyginane, nieci¹g³e i najczêœciej urywaj¹ siê w œcianie ods³oniêcia, przechodz¹c obocznie w mu³owce. W dolnej czêœci profilu,
w obrêbie mu³owców tkwi struktura osuwiskowa o œrednicy oko³o 60 cm, z³o¿ona z ponasuwanych na siebie fragmentów ³awic
piaskowców o gruboœci oko³o 10 cm. Wy¿ej w profilu wystêpuj¹ cztery warstwy piaskowców (o gruboœci 8–12 cm) ponasuwanych na siebie, z których dwie wy¿sze urywaj¹ siê w œcianie ods³oniêcia, przechodz¹c obocznie w mu³owce. Piaskowce reprezentuj¹ drobno- i œrednioziarniste waki kwarcowe o ró¿nym stopniu obtoczenia ziarn kwarcu. Obok ziarn kwarcu wystêpuj¹ w nich
rozproszone okruchy fosforanowe, ³yszczyki i nieliczne ziarna skaleni. W niektórych du¿ych litoklastach, minera³y ciê¿kie obecne
s¹ w formie rozproszonej lub w postaci gniazdowych skupieñ.
Subfacja zlepieñcowa. W dolnej czêœci ods³oniêcia zlepieñce tworz¹ stosunkowo zwart¹ seriê skaln¹ o gruboœci od 50 do
140 cm, granicz¹c¹ w sp¹gu erozyjnie z mu³owcami. W czêœci sp¹gowej wystêpuje kilka amalgamowanych warstw o nieregularnej gruboœci, od kilku do 20 cm, rozdzielonych wyprasowanymi warstwami czarnych mu³owców. Wy¿ej znajduje siê warstwa
zlepieñców o gruboœci do 50 cm. W stropie wystêpuj¹ dwie warstwy rozdzielone wyprasowanymi czarnymi mu³owcami, o ³¹cznej
gruboœci oko³o 40 cm, które obocznie przechodz¹ w mu³owce brunatne. Zlepieñce utworzone s¹ g³ównie z otoczaków piaskowców kwarcowych, bardzo dobrze obtoczonych, o kulistych lub dyskowatych kszta³tach, o przeciêtnej œrednicy 1 cm, maksymalnej
do 8 cm. Podrzêdny udzia³ stanowi¹ w nich otoczaki z³o¿one z substancji fosforanowej, o œrednicy do 2 cm oraz nieliczne ziarna

76

Posiedzenia Naukowe PIG

¿y³owego kwarcu. Otoczaki piaskowcowe reprezentowane s¹ przez dwa rodzaje wak kwarcowych. Jeden nale¿y do piaskowców
bardzo drobnoziarnistych, drugi reprezentuj¹ piaskowce drobnoziarniste z rozproszonymi minera³ami ciê¿kimi. Materia³ okruchowy zlepieñców jest s³abo wysortowany. Tylko w najgrubszej warstwie otoczaki wykazuj¹ frakcjonalne rozwarstwienie, w cieñszych — s¹ bez³adnie rozproszone. Otoczaki tkwi¹ w drobnoziarnistej ilasto-piaszczystej matriks, której udzia³ wynosi powy¿ej
15% objêtoœci ska³y. Wystêpuj¹ w niej rozproszone minera³y ciê¿kie, ziarna substancji fosforanowej oraz liczne skorupki ramienionogów Lingulella vistulae (Gürich).
W stropowej czêœci profilu w nieczynnym kamienio³omie, wystêpuje warstwa zlepieñców o gruboœci oko³o 15 cm, zbudowana z podobnego materia³u okruchowego jak zlepieñce z jego czêœci sp¹gowej, lecz o drobniejszej frakcji.
Subfacja mu³owców i i³owców. W wy¿szej czêœci profilu mu³owców z litoklastami wystêpuje seria czarnych mu³owców
i i³owców bez litoklastów, o gruboœci oko³o 1,5 m. Laminy mu³owców z³o¿one s¹ z drobnych ziarn kwarcu, ³yszczyków oraz rozproszonych minera³ów ilastych. W obrêbie mu³owców i i³owców wystêpuj¹ cienkie (0,8–1,0 cm) warstewki drobnoziarnistych
piaskowców o spoiwie ilasto-krzemionkowym. W przeciwieñstwie do mu³owców brunatnych z litoklastami, czarne mu³owce
i i³owce charakteryzuj¹ siê bardzo dobr¹ blaszkowat¹ ³upliwoœci¹.
Interpretacja. Mu³owce z litoklastami odpowiadaj¹ ¿wirowcom ilastym, osadom o szkielecie rozproszonym lub mu³owcom
piaszczystym, charakterystycznym dla gêstych pr¹dów zawiesinowych, deponowanych ze sp³ywów kohezyjnych o zró¿nicowanej lepkoœci, okreœlanych jako mud flow lub high-density turbidity. Wystêpuj¹ce w mu³owcach liczne ramienionogi Lingulella vistula (Gòrich) wskazuj¹ na ich resedymentacjê ze strefy szelfowej. Obecne w mu³owcach mniejsze litoklasty piaskowców przemieszczone zosta³y w sp³ywach kohezyjnych, natomiast wiêksze — w formie osuwisk i jako warstwy zeœlizgowe. Du¿a zawartoœæ
minera³ów ciê¿kich w niektórych litoklastach piaskowców, wskazuje na litoralne pochodzenie materia³u piaszczystego. Zlepieñce
s¹ osadem zdeponowanym z suspensji gêstych ¿wirowych pr¹dów zawiesinowych, w momencie nag³ego spadku ich prêdkoœci.
Zosta³y one resedymentowane ze strefy szelfowej, o czym œwiadczy obecnoœæ licznych ramienionogów Lingulella vistula
(Gürich) w ich spoiwie. Depozycja czarnych mu³owców i i³owców poziomo laminowanych z laminami piaszczystymi, odbywa³a
siê przy udziale transportu z rozcieñczonych pr¹dów zawiesinowych.
Uwagi koñcowe. Przypadkowe u³o¿enie warstw w profilu ods³oniêtym w kamienio³omie, szybkie zmiany lateralne oraz wymieszanie facji, œwiadcz¹ o chaotycznym charakterze sedymentacji. Wspó³wystêpowanie mu³owców z litoklastami, warstwami
piaskowców i zlepieñców pochodz¹cych z p³ytkomorskich œrodowisk sedymentacyjnych o ró¿nych potencja³ach energetycznych
wskazuje, ¿e osady te zosta³y uruchomione i przemieszczone sp³ywami grawitacyjnymi. Transport materia³u nieuporz¹dkowanego odbywa³ siê w postaci sp³ywów kohezyjnych, osuwisk i zeœlizgiwania siê po sk³onie basenu. Brak lateralnej ci¹g³oœci ³awic
oraz nieregularne sekwencje facjalne wskazuj¹ na sedymentacjê nieskanalizowan¹. Taki typ sedymentacji jest charakterystyczny
dla linijnych Ÿróde³ zasilania, w których depozycja osadów odbywa siê w postaci silikoklastycznych fartuchów (silicoclastic
aprons). Obecnoœæ fartuchowej asocjacji facjalnej w obrêbie g³êbokomorskich osadów i³owcowych wskazuje na pocz¹tkow¹ fazê
wypiêtrzania obrze¿a basenu i redepozycjê osadów bez uprzywilejowanych dróg i schematów depozycyjnych. Bior¹c pod uwagê
pozycjê stratygraficzn¹ omawianych utworów, datowanych na kambr œrodkowy, mo¿na przypuszczaæ, ¿e ich pojawienie siê poprzedzi³o sedymentacjê uporz¹dkowanych silikoklastycznych osadów formacji piaskowców z Wiœniówki, deponowanych g³ównie na obszarze œrodkowej czêœci g³êbokomorskiego sto¿ka (por. Malec, 2003, 2005).
Mu³owce z litoklastami piaskowców, zlepieñcami i fosforytami z rejonu Kamienia £ukawskiego nie wystêpuj¹ w sekwencji
kambru dolnego i œrodkowego regionu kieleckiego. Wed³ug Michniaka (1969), ska³y macierzyste konkrecji fosforytowych nie s¹
znane w granicach Polski. Obszar Ÿród³owy tych utworów, który znajdowa³ siê poza Górami Œwiêtokrzyskimi, w czasie ich sedymentacji charakteryzowa³ siê aktywnoœci¹ tektoniczn¹ w postaci szybkich ruchów wypiêtrzaj¹cych. Basen ³ysogórski nie graniczy³ wówczas z blokiem ma³opolskim, lecz bezpoœrednio z obszarem orogenicznym, uplasowanym generalnie naprzeciwko dzisiejszych struktur tektonicznych formacji ³upków z Gór Pieprzowych i formacji piaskowców z Wiœniówki.

W dyskusji brali udzia³: A. Romanek, M. Kuleta, W. Trela, Z. Szczepanik, S. Salwa i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 27 wrzeœnia 2006 r.

Gertruda HERMAN: Warunki hydrogeologiczne oraz stopieñ zagro¿enia wód podziemnych na obszarze arkusza
Strzelce Krajeñskie Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000

Obszar arkusza Strzelce Krajeñskie Mapy hydrogeologicznej Polski obejmuje fragmenty dwóch regionów hydrogeologicznych: pomorskiego i wielkopolskiego z subregionem pradoliny toruñsko-eberswaldzkiej. W obydwu regionach wody podziemne
o znaczeniu u¿ytkowym wystêpuj¹ w piaszczysto-¿wirowych utworach czwartorzêdowych oraz piaszczystych utworach neogeñskich. Ca³y obszar arkusza le¿y w obrêbie zlewni rzeki Noteci, prawobrze¿nego dop³ywu Warty. Pod wzglêdem fizjograficznym
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arkusz obejmuje fragmenty dwóch makroregionów: Pojezierza Po³udniowopomorskiego i Pradoliny Toruñsko-Eberswaldzkiej,
które nale¿¹ do podprowincji Pojezierza Po³udniowoba³tyckiego.
Piêtro czwartorzêdowe wystêpuje niemal powszechnie na ca³ym obszarze arkusza i najczêœciej odgrywa rolê g³ównego piêtra
wodonoœnego. W obrêbie piêtra czwartorzêdowego stwierdzono wystêpowanie trzech poziomów: poziomu wód gruntowych,
miêdzyglinowego i podglinowego, wykazuj¹cych odrêbnoœæ hydrostrukturaln¹.
Poziom wód gruntowych zwi¹zany jest z piaszczysto-¿wirowymi utworami rzecznymi holocenu i wodnolodowcowymi osadami zlodowacenia pó³nocnopolskiego i œrodkowopolskich wystêpuj¹cych w pradolinie Noteci oraz wodnolodowcowymi piaskami i ¿wirami zlodowaceñ œrodkowopolskich, tworz¹cymi sandry i ozy w rejonie Pielice–Lipie Góry i Dobiegniewa. Poziom ten
rozprzestrzeniony jest w centralnej i po³udniowo-wschodniej czêœci arkusza. W obrêbie Pradoliny Toruñsko-Eberswaldzkiej
mi¹¿szoœæ osadów wodonoœnych wynosi 5–28 m. W centralnej czêœci arkusza, w piaszczystych osadach sandrowych zlodowacenia œrodkowopolskiego, mi¹¿szoœæ warstwy wodonoœnej siêga od 5 do 20 m. Parametry hydrogeologiczne poziomu wód gruntowych s¹ zró¿nicowane ze wzglêdu na zmiennoœæ wykszta³cenia litologicznego i obecnoœæ wk³adek pylastych. Wydajnoœci potencjalne otworów studziennych wynosz¹ najczêœciej 10–50 m3/h, lokalnie 70–120 m3/h, a niekiedy nie przekraczaj¹ 10 m3/h. Poziom wód gruntowych wystêpuj¹cy w czwartorzêdowych osadach Pradoliny Toruñsko-Eberswaldzkiej zosta³ zakwalifikowany
jako g³ówny zbiornik wód podziemnych GZWP nr 138 Toruñ–Eberswalde (Noteæ). W obrêbie arkusza znajduje siê zachodni
fragment tego zbiornika. S¹ to przewa¿nie wody o œredniej jakoœci, zawieraj¹ce podwy¿szone zawartoœci ¿elaza i manganu, lokalnie o dobrej jakoœci (z nieznacznymi przekroczeniami ¿elaza i manganu). Niekiedy wody te s¹ zanieczyszczone zwi¹zkami azotu
— amoniakiem i azotanami.
Miêdzyglinowy poziom wodonoœny wystêpuje w piaszczystych osadach zlodowace ñ œrodkowopolskich na obszarze wysoczyznowym i lokalnie w obrêbie pradoliny Noteci. Czêsto poziom ten jest dwudzielny (górny i dolny). Poziom miêdzyglinowy
górny (p³ytszy) jest zwi¹zany z osadami piaszczystymi, g³ównie fluwioglacjalnymi oraz zastoiskowymi piaskami i mu³kami
zlodowaceñ œrodkowopolskich. Mi¹¿szoœæ warstwy wodonoœnej wynosi 3–20 m. Warstwa ta jest ujêta wieloma otworami studziennymi. Wydajnoœci studni wynosz¹ przewa¿nie 10–50 m3/h, lokalnie 50–70 m3/h, a miejscami nie przekraczaj¹ 10 m3/h.
Przykryta jest glinami o gruboœci od kilku do 20 m, miejscami do 50 m. Dolny (g³êbszy) poziom miêdzyglinowy wystêpuje
w piaskach i mu³kach zastoiskowych oraz w piaskach i ¿wirach wodnolodowcowych zlodowaceñ œrodkowopolskich. Przykryty jest nieci¹g³¹ pokryw¹ glin piaszczystych zlodowaceñ œrodkowopolskich o mi¹¿szoœci od kilku do 60 m. Mi¹¿szoœæ osadów
wodonoœnych waha siê w przedziale 3–41 m. Wiêksz¹ mi¹¿szoœæ stwierdzono w pó³nocno-zachodniej czêœci arkusza, w otoczeniu jezior Osiek i Lipie oraz w obszarze kopalnej doliny przebiegaj¹cej w rejonie Dobiegniewa. Zmienne wykszta³cenie litologiczne warunkuje zró¿nicowanie parametrów hydrogeologicznych. Poziom miêdzyglinowy dolny jest ujêty licznymi studniami wierconymi. Wydajnoœci studni wynosz¹ 10–50 i 50–70 m3/h, a niekiedy 70–120 m3/h. Poziom ten ma podstawowe znaczenie jako zbiornik wód podziemnych na obszarach wysoczyznowych. Miêdzyglinowy poziom wodonoœny zosta³ uznany
jako g³ówny zbiornik wód podziemnych GZWP nr 136 Dobiegniew. Jakoœæ wody oceniono jako œredni¹ (z uwagi na podwy¿szone zawartoœci ¿elaza i manganu) i dobr¹ (z niewielkimi przekroczeniami ¿elaza i manganu). Lokalnie stwierdzono ponadnormowe zawartoœci amoniaku i siarczanów.
Podglinowy poziom wodonoœny wystêpuje w piaszczystych osadach interglacja³u mazowieckiego. Mi¹¿szoœæ piaszczystych
osadów w kopalnych dolinach siêga 40–70 m. Warunki hydrogeologiczne poziomu podglinowego s¹ bardzo s³abo rozpoznane.
Neogeñskie piêtro wodonoœne jest rozpoznane i u¿ytkowane w pó³nocno-zachodniej i po³udniowo-wschodniej czêœci arkusza. Na pozosta³ym obszarze utwory neogenu nie zosta³y zbadane w aspekcie hydrogeologicznym. Reprezentuje je poziom
mioceñski, który stanowi¹ drobnoziarniste piaski. Poziom ten jest oddzielony od piêtra czwartorzêdowego warstw¹ mu³ków
i i³ów lub pakietem glin zwa³owych o mi¹¿szoœci dochodz¹cej do 120 m. Poziom wystêpuje na g³êbokoœci oko³o 150–180 m
p.p.t. Mi¹¿szoœæ piaszczystych osadów mioceñskich siêga od 14 do 27 m. Wydajnoœci otworów studziennych wynosz¹ przewa¿nie 10–50 m3/h. Mioceñski poziom wodonoœny tylko lokalnie zosta³ uznany jako g³ówny poziom u¿ytkowy. Na pozosta³ym
obszarze zakwalifikowano go jako podrzêdny ze wzglêdu na brak dostatecznego rozpoznania hydrogeologicznego. S¹ to wody
o dobrej jakoœci (z nieznacznymi przekroczeniami zawartoœci ¿elaza i manganu) i œredniej jakoœci (ze wzglêdu na podwy¿szone
zawartoœci ¿elaza i manganu).
Przewa¿aj¹ce tereny wystêpowania g³ównych u¿ytkowych poziomów wodonoœnych uznano jako obszary o œrednim stopniu
zagro¿enia jakoœci wód podziemnych. Zakwalifikowano do tej grupy obszary wystêpowania pozbawionych izolacji poziomów
wodonoœnych w centralnej czêœci arkusza. Jest to teren o ograniczonej dostêpnoœci (obszar chronionego krajobrazu, kompleks leœny), na którym nie wystêpuj¹ ogniska zanieczyszczeñ. Do tej grupy zakwalifikowano równie¿ obszary o œredniej odpornoœci poziomu czwartorzêdowego (przy mi¹¿szoœci osadów s³abo przepuszczalnych rzêdu 15–30 m) z rozproszonymi obiektami o niewielkiej uci¹¿liwoœci dla œrodowiska.
Tereny wystêpowania zwartej pokrywy, s³abo przepuszczalnych glin, na których nie ma zlokalizowanych ognisk zanieczyszczeñ, uznano jako obszary o niskim stopniu zagro¿enia jakoœci wód podziemnych. Obszarem o bardzo niskim stopniu zagro¿enia
wód podziemnych uznano rejon, w którym mioceñski poziom wodonoœny jest izolowany warstw¹ glin, mu³ków i i³ów o mi¹¿szoœci oko³o 130–180 m, chroni¹cych wody podziemne przed infiltracj¹ zanieczyszczeñ z powierzchni terenu.
Pradolina Noteci zosta³a uznana jako obszar o wysokim stopniu zagro¿enia. P³ytko wystêpuj¹cy poziom wód gruntowych pozbawiony jest izolacji stropowej. Jego odpornoœæ na zanieczyszczenie jest niska. Obszary o wysokim stopniu zagro¿enia wydzielono równie¿ lokalnie w rejonie miejskiej zabudowy Dobiegniewa i Strzelec Krajeñskich oraz w s¹siedztwie nieczynnych obecnie
gospodarstw rolnych, gdzie obserwowano ju¿ antropogeniczne ska¿enie wód podziemnych zwi¹zkami azotu — amoniakiem,
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azotynami i azotanami oraz siarczanami. W obszarach tych istnieje mo¿liwoœæ szybkiej migracji zanieczyszczeñ z powierzchni terenu do u¿ytkowych poziomów wodonoœnych. Bardzo wysoki stopieñ zagro¿enia jakoœci wód podziemnych wydzielono tylko w
rejonie nieczynnego (ze wzglêdu na przekroczenia zawartoœci azotanów) ujêcia komunalnego dla zaopatrzenia w wodê Strzelec
Krajeñskich.

W dyskusji brali udzia³: J. Pra¿ak, A. Juszczyk, J. G¹gol, E. Wróblewska i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 4 paŸdziernika 2006 r.

Andrzej JUSZCZYK: Uwarunkowania i mo¿liwoœci pozyskiwania kopalin ze z³ó¿ zlokalizowanych w obszarach chronionych — opracowanie na podstawie wybranych obiektów w regionie œwiêtokrzyskim

W latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku na mocy rozporz¹dzeñ wojewodów: kieleckiego, tarnobrzeskiego, piotrkowskiego
i radomskiego ustanowiono przyrodnicze obszary chronione (parki krajobrazowe z otulinami oraz obszary chronionego krajobrazu). Ca³e woj. kieleckie oraz fragmenty trzech pozosta³ych województw znalaz³y siê w granicach obecnego województwa œwiêtokrzyskiego. Znajduj¹ siê tam liczne z³o¿a kopalin, udokumentowane w latach ubieg³ych. Niektóre z tych z³ó¿ s¹ eksploatowane
lub te¿ ich eksploatacja zosta³a zaniechana. Pozosta³e nie zosta³y udostêpnione górniczo. Zmniejszaj¹ca siê w ostatnich latach
iloœæ nowoudokumentowanych z³ó¿ nakazuje koniecznoœæ przeanalizowania uwarunkowañ i mo¿liwoœci udostêpnienia oraz eksploatacji z³ó¿ zlokalizowanych w obszarach chronionych, a tak¿e oceny eksploatacji ju¿ udostêpnionych z³ó¿.
Strategia ochrony przyrody w woj. œwiêtokrzyskim polega na stworzeniu Wieloprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych (WSOCH). Jest to system „otwarty” i nie ograniczony iloœci¹ obiektów. Obejmuje on 1 park narodowy (2,44% powierzchni województwa), 9 parków krajobrazowych (23,19%), 10 obszarów chronionego krajobrazu (41,00%) — ogó³em
66,63% powierzchni województwa oraz po³o¿one przewa¿nie w obrêbie trzech wymienionych form ochrony przyrody — rezerwaty przyrody, pomniki przyrody ¿ywej i nieo¿ywionej, zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe, u¿ytki ekologiczne i stanowiska dokumentacyjne.
Podstawowym przepisem reguluj¹cym wydobywanie kopalin ze z³ó¿ jest ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” z 4 lutego
1994 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 27 z 1994 r. z póŸniejszymi zmianami (ostatnie w Dz.U. nr 90/2005 r. poz. 758).
Omówiono w niej m. in. zasady udzielania koncesji na wydobywanie kopalin i rodzaje dokumentów z nimi zwi¹zanych. O mo¿liwoœci ograniczenia lub zakazu eksploatacji z³ó¿ mówi¹ przepisy ustawy „O ochronie przyrody” z 16.10.1991 roku opublikowanej
w Dzienniku Ustaw nr 99 z 2001 r. wraz z póŸniejszymi zmianami. W obrêbie parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu obowi¹zuje przewa¿nie zakaz lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (np. górnicze zak³ady odkrywkowe) w rozumieniu przepisów o
ochronie œrodowiska. Zakaz ten nie dotyczy inwestycji realizuj¹cych cele publiczne w obrêbie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Wojewoda Œwiêtokrzyski na mocy swego rozporz¹dzenia nr 15 z 21 wrzeœnia 2004 roku dopuœci³
mo¿liwoœæ eksploatacji minera³ów i ska³ w obrêbie obszarów chronionego krajobrazu.
Spoœród zak³adów eksploatuj¹cych z³o¿a zlokalizowane w obszarach chronionych do bli¿szych rozwa¿añ wybrano osiem.
Wœród nich jest piêæ eksploatuj¹cych kamienie drogowe i budowlane (dwa piaskowców „Tumlin-Gród” i „Wiœniówka” oraz
trzy wapieni lub dolomitów „Laskowa Góra”, „Ptasznik” i „Winna”), jedno piaskowców kwarcytowych stosowanych w przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych „Bukowa Góra”, jedno z³o¿e gipsów „Leszcze” i jedno z³o¿e piasków budowlanych „Suków”. Maj¹ one zró¿nicowane zasoby: od 572 tys. Mg „Tumlin-Gród” do 65.065 tys. Mg „Wiœniówka” oraz wydobycie: od
3 tys. Mg w „Tumlinie-Grodzie” do 369 tys. Mg w „Wiœniówce” (stan na 31.12.2002 r.). Ponadto pod uwagê wziêto dwa z³o¿a
w których zaniechano eksploatacji: piaskowców blocznych „Kopulak” oraz piasków budowlanych „Rembów”. Oprócz w/w
ocen¹ objêto jeszcze dziewiêæ niezagospodarowanych z³ó¿ (dwa gipsów: „Winiary” i „Uników-Galów-Szaniec”, dwa piasków
budowlanych: „Suków II” i „Chotel Czerwony”, dwa i³ów ceramicznych kamionkowych: „Majków” i „Parszów-Szkleniec”
i trzy wapieni: dla celów wapienniczych „Kaczyn-Borków”, do produkcji kruszywa ³amanego „Janczyce” i do produkcji cementu „Suchowola-Kamienna Góra”).
Przy typowaniu z³ó¿ do analizy starano siê z jednej strony pokazaæ typ eksploatowanych kopalin, a z drugiej strony rangê poszczególnych rodzajów kopalin.
G³ównymi problemami wynikaj¹cymi z wymogów ochrony œrodowiska s¹: pozyskiwanie terenu dla nowych parcel wydobywczych, wytwarzanie odpadów, powstawanie zanieczyszczeñ py³owo-gazowych, powstawanie stref uci¹¿liwoœci ze wzglêdu
na emitowany ha³as, rekultywacja terenów poeksploatacyjnych oraz mo¿liwoœæ ska¿enia wyrobiska i jego otoczenia substancjami
ropopochodnymi.
W prawie wszystkich (poza „Leszczami”) eksploatowanych z³o¿ach (w siedmiu na osiem analizowanych) istnieje konflikt
z walorami krajobrazowymi otoczenia. Dlatego te¿ rekultywacja terenu po zakoñczeniu eksploatacji musi obj¹æ oprócz samego
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wyrobiska równie¿ otaczaj¹cy teren. Eksploatacjê tych z³ó¿, podobnie jak dwóch gdzie zaniechano eksploatacji („Kopulak”,
„Rembów”) zakwalifikowano do konfliktowych tj. takich gdzie eksploatacja wymaga spe³nienia okreœlonych zabiegów m. in.
przeprowadzenia postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko planowanego przedsiêwziêcia.
Spoœród dziewiêciu analizowanych i dot¹d niezagospodarowanych z³ó¿, jedynie eksploatacjê trzech: „Majków”, „Parszów-Szkleniec” i „Janczyce” mo¿na zakwalifikowaæ do konfliktowych, a pozosta³e do bardzo konfliktowych tj. wykluczaj¹cych
eksploatacjê. G³ównymi powodami takiej klasyfikacji jest g³ównie konflikt z ochron¹ krajobrazu, a ponadto ochrona lasów, gleb
oraz wód podziemnych. Do podjêcia ewentualnej eksploatacji najbardziej predysponowane jest: z³o¿e gipsów „Winiary”, i³ów ceramicznych „Parszów-Szkleniec” i wapieni „Janczyce”.
Oceniaj¹c wszystkie kopaliny wystêpuj¹ce na terenie woj. œwiêtokrzyskiego mo¿na stwierdziæ, ¿e najwiêksze szanse na podjêcie eksploatacji maj¹ obecnie z³o¿a kruszywa naturalnego i surowców ilastych ceramiki budowlanej po³o¿one w obrêbie Obszarów Chronionego Krajobrazu. Pozwala na to Zarz¹dzenie nr 15 Wojewody Œwiêtokrzyskiego z 21.09.2004 r. dopuszczaj¹ce mo¿liwoœæ przemys³owej eksploatacji minera³ów i ska³ w obrêbie tych obszarów. Decyduj¹ce znaczenie mia³by tutaj rachunek ekonomiczny tj. koszt ewentualnego „wylesienia” lub wiêkszej op³aty za wy³¹czenie z produkcji gleb chronionych.
Zgodnie z opini¹ recenzenta „opracowania” prof. dr hab. Marcina Piwockiego przeanalizowano mo¿liwoœæ udokumentowania
i ewentualnego podjêcia eksploatacji w obrêbie obszarów perspektywicznych i prognostycznych wytypowanych przy realizacji
map geologiczno-gospodarczych Polski w skali 1:50 000. Analiza 26 takich map, obejmuj¹cych woj. œwiêtokrzyskie, wykaza³a,
¿e koszt udokumentowania nowych z³ó¿ by³by zbli¿ony do nak³adów poniesionych na udostêpnienie ju¿ istniej¹cych z³ó¿. Najlepsze wyniki ekonomiczne da³oby udostêpnienie istniej¹cych z³ó¿ po bardzo starannym wytypowaniu tych, których eksploatacja
bêdzie najmniej kolidowaæ z otoczeniem.

W dyskusji brali udzia³: J. G¹gol, W. Œlusarek, G. Herman, R. Jaworski, M. Nowak i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 11 paŸdziernika 2006 r.

Jan MALEC: Charakterystyka sedymentologiczna utworów kambru w Kamecznicy Podm¹chocickiej

Profil kambru ods³oniêty w Kamecznicy Podm¹chocickiej znajduje siê w po³udniowej czêœci prze³omu Lubrzanki, na
po³udniowo-zachodnim zboczu Góry Radostowej. W ostatnim okresie by³y one przedmiotem studiów sedymentologicznch prowadzonych przez Przew³ockiego (2000), który stwierdzi³, ¿e depozycja osadów mia³a miejsce na szelfie w strefie przejœciowej,
pomiêdzy normaln¹ a sztormow¹ podstaw¹ falowania.
Badania sedymentologiczne autora skoncentrowane zosta³y w œrodkowej i górnej czêœci Kamecznicy, bezpoœrednio powy¿ej
serii z³o¿onej z silnie sfa³dowanych i stektonizowanych ³upków tworz¹cych najstarsz¹ czêœæ profilu kambru na tym obszarze.
£¹cznie przeœledzono wykszta³cenie litologiczne i struktury sedymentacyjne w obrêbie profilu o ponad 50 metrowej mi¹¿szoœci.
Znaczna czêœæ sekwencji, zakryta zwietrzelin¹, zosta³a ods³oniêta robotami ziemnymi. Nie zbadano jedynie kilku metrów profilu
przykrytego grubsz¹ pokryw¹ zsuwów zboczowych.
Profil kambru ze œrodkowej czêœci Kamecznicy Pom¹chocickiej utworzony jest z facji cienko³awicowych piaskowców
i mu³owców.
U³awicenie. Sekwencja osadów wystêpuj¹ca w ponad 50 metrowym profilu z³o¿ona jest przewa¿nie z alternacji cienko³awicowych piaskowców kwarcytowych z warstwami i laminami ilasto-mu³owcowymi. Oszacowano przybli¿ony iloœciowy udzia³
ró¿nej gruboœci warstw piaskowcowych wystêpuj¹cych w badanym odcinku profilu. Na podstawie schematu przedstawionego
przez Campella (1967), warstwy piaskowcowe, w zale¿noœci od ich gruboœci rozdzielono na cztery grupy: bardzo cienkie
(0–3 cm), cienkie (3–10 cm), œrednie (10–30 cm) i grube (30–100 cm). Dla kilkumetrowego odcinka sekwencji kambru, którego
nie zbadano z uwagi na przykrycie zwietrzelin¹, przyjêto uœrednione dane o iloœci i mi¹¿szoœci warstw, przypadaj¹cych na 1 mb
pozosta³ej czêœci profilu. Ogó³em, w omawianym odcinku profilu wystêpuje ponad 1300 warstw bardzo cienkich, oko³o 270 cienkich, oko³o 42 œrednie i 4 grube. Te ostatnie mieszcz¹ siê w dolnej czêœci przyjêtej klasy gruboœci i maj¹ od 30 do 32 cm. Procentowy udzia³ warstw reprezentuj¹cych poszczególne przedzia³y gruboœci przedstawia siê nastêpuj¹co: warstwy bardzo cienkie —
oko³o 80,8%, cienkie — oko³o 16,5%, œrednie — oko³o 2,5% i grube — oko³o 0,2%.
W obrêbie badanego profilu, w przypadku kilkunastu warstw o gruboœci od 5 do 30 cm, stwierdzono zmianê ich gruboœci na
odcinku 1–5 m. Czêœæ z tych warstw uleg³a wyklinowaniu, przechodz¹c obocznie w osad ilasto-mu³owcowy. Inne zmniejszy³y
swoj¹ gruboœæ o po³owê lub wiêcej. W przypadku jednej warstwy o gruboœci 30 cm, na odcinku 2 metrów rozdziela siê ona stopniowo na dwie warstwy, a te z kolei dalej dziel¹ siê na cienkie warstwy o gruboœci do 4 cm, wnikaj¹ce w osad ilasto-mu³owcowy,
tworz¹c cienko³awicowy heterolit piaskowcowo-³upkowy. W badanym profilu, zmienna gruboœæ warstw wykazuje wyraŸn¹ pola-
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ryzacjê. W jego dolnej czêœci, do oko³o 19 metra od sp¹gu analizowanej sekwencji, gruboœæ warstw wzrasta w kierunku wschodnim lub pó³nocno-wschodnim, natomiast w wy¿szej czêœci profilu, ich gruboœæ zwiêksza siê w kierunku zachodnim lub pó³nocno-zachodnim.
Struktury wewn¹trz³awicowe. W obrêbie wszystkich badanych warstw piaskowcowych przeœledzono charakter struktur
wewn¹trz³awicowych. Warstwy o gruboœci 20–32 cm z³o¿one s¹ w dolnej czêœci z materia³u ziarnistego najprawdopodobniej
o frakcjonalnym uziarnieniu. Z uwagi na drobnoziarnist¹ frakcjê ziarn kwarcu, nie jest w nich widoczna gradacja uziarnienia. W
górnej czêœci tych ³awic, na odcinku 2,5–3,5 cm widoczna jest laminacja przek¹tna w ma³ej skali. Stropowe powierzchnie ³awic
pokryte s¹ riplemarkami pr¹dowymi. Czêœæ grubszych ³awic (20–31 cm), w dolnej czêœci zbudowana jest z poziomo laminowanego materia³u detrytycznego, a w stropie, na odcinku 1,5–2,5 cm laminowanego przek¹tnie w ma³ej skali. Na powierzchni tych
warstw tak¿e wystêpuj¹ riplemarki pr¹dowe. W przypadku ³awic cieñszych, od kilku do kilkunastu centymetrów gruboœci,
w ca³ym przekroju warstw widoczne s¹ wyraŸnie zaznaczone struktury sedymentacyjne. W dolnej ich czêœci wystêpuje zazwyczaj
element o laminacji poziomej, zmiennej gruboœci, a w stropie obecna jest laminacja przek¹tna materia³u drobnopiaszczystego.
Element laminowany przek¹tnie ma najczêœciej gruboœæ od 0,5 do 2,5 cm. W niektórych ³awicach, pomiêdzy elementem o laminacji poziomej i przek¹tnej wystêpuje kilkucentymetrowy interwa³ laminowany faliœcie. W znacznej czêœci omawianych warstw
piaskowcowych, ponad laminowan¹ przek¹tnie ich stropow¹ czêœci¹ wystêpuje ma³ej gruboœci warstewka piaszczysta laminowana faliœcie lub poziomo, z udzia³em materia³u mu³owcowego. W warstwach cieñszych, o gruboœci poni¿ej 10 cm, powy¿ej elementu o laminacji poziomej, wystêpuj¹ dwa interwa³y laminowane przek¹tnie, rozdzielone powierzchni¹ erozyjn¹. Obecne s¹ tak¿e warstwy z³o¿one z zestawów o kilkucentymetrowej gruboœci, zbudowane z naprzemianleg³ych elementów laminowanych poziomo i przek¹tnie. Czêœæ warstw o gruboœci 5–10 cm, utworzona jest z dwóch lub trzech interwa³ów o laminacji przek¹tnej, rozdzielonych powierzchniami erozyjnymi. Warstwy o gruboœci 2–5 cm z³o¿one s¹ najczêœciej z elementu o poziomej laminacji w
sp¹gu i laminacji przek¹tnej w stropie. Ten ostatni ma zazwyczaj gruboœæ rzêdu 0,5–1,5 cm. Warstwy bardzo cienkie, o gruboœci
0,5–2,0 cm, utworzone s¹ g³ównie z trzech rodzajów struktur sedymentacyjnych. S¹ one laminowane wy³¹cznie przek¹tnie lub poziomo, b¹dŸ te¿ poziomo w sp¹gu i przek¹tnie w stropie. Najcieñsze warstewki piaskowcowe, o gruboœci 0,5–1,0 cm wystêpuj¹
w postaci soczewkowatego kszta³tu, lub te¿ w formie nieznacznie odizolowanych od siebie soczewek.
Na stropowej powierzchni wiêkszoœci ³awic wystêpuj¹ riplemarki pr¹dowe. Przeprowadzone obserwacje wskazuj¹, ¿e wielkoœæ riplemarków pr¹dowych, ich d³ugoœæ i wysokoœæ nie zale¿¹ od gruboœci warstw. W skrajnych przypadkach, na powierzchni
warstwy o gruboœci 20 cm wysokoœæ riplemarków wynosi³a 0,5 cm, o gruboœci 30 cm — 1,0 cm, a w warstwie o gruboœci 7 cm —
wystêpowa³y riplemarki o wysokoœci 3 cm.
Struktury pr¹dowe. Na sp¹gowych powierzchniach warstw piaskowcowych zarejestrowano obecnoœæ struktur pr¹dowych w
postaci œladów wleczenia i ma³ych jamek wirowych. W wy¿szej czêœci profilu, na sp¹gowych powierzchniach kilku warstw o gruboœci 4–5 cm napotkano odlewy ma³ych mis wirowych. S¹ one wykszta³cone w postaci dyskowatych form o œrednicy do 5 cm
i wysokoœci 1,5 cm, z widocznymi na ich zewnêtrznej powierzchni koncentrycznie u³o¿onymi smugami piaszczystymi.
Struktury osuwiskowe. W dwóch odcinkach profilu odnotowano obecnoœæ struktur osuwiskowych. W jego dolnej czêœci jest
to kra osuwiskowa reprezentowana przez soczewkowatego kszta³tu warstwê piaskowcow¹ o gruboœci 19 cm i d³ugoœci oko³o
1 metra, tkwi¹c¹ w obrêbie osadów mu³owcowych. W górnej czêœci profilu do struktur tych mo¿na zaliczyæ porozrywan¹ warstwê
piaskowcow¹ wystêpuj¹c¹ w obrêbie ³upków, która zachowana jest w postaci dwóch soczewek o gruboœci 4 i d³ugoœci 15 cm, oddalonych od siebie o 30 cm.
Skamienia³oœci œladowe. Na sp¹gowych powierzchniach warstw piaskowcowych, g³ównie cienko- i bardzo cienko³awicowych stwierdzono obecnoœæ skamienia³oœci œladowych predepozycyjnych. Wystêpuj¹ w postaci wa³eczków o œrednicy od 0,5 do
1,5 cm, które s¹ najczêœciej wygiête, rzadziej prawie proste, o d³ugoœci od kilku do kilkunastu centymetrów. Reprezentuj¹ one odlewy jamek ¿erowiskowych bezkrêgowców. Liczne œlady dzia³alnoœci ¿yciowej tych zwierz¹t stwierdzono w dolnej czêœci profilu, w przybli¿eniu do oko³o 21 metra licz¹c od sp¹gu badanej sekwencji. W wy¿szej czêœci profilu struktury biogeniczne spotykano sporadycznie. Ubóstwo œladów ichnofauny na sp¹gowych powierzchniach warstw wi¹¿e siê najprawdopodobniej ze zmian¹
warunków ekologicznych w przydennych strefach ówczesnego zbiornika. WyraŸny spadek iloœci skamienia³oœci œladowych przypada orientacyjnie w tej samej czêœci profilu, w której obserwuje siê zmianê reorientacji kierunku dostawy materia³u piaszczystego, generalnie ze wschodniego na zachodni.
Interpretacja. Warstwy piaskowcowe tworz¹ce szkielet omawianego profilu, zarówno najcieñsze jak i najgrubsze, maj¹ turbidytowy charakter sedymentacji. Le¿¹ one z ostr¹ granic¹ sp¹gow¹ na warstwach ilasto-mu³owcowych, natomiast w stropie przechodz¹ stopniowo w osad o frakcji mu³owej i i³owej. W profilu pionowym utworów kambru widoczna jest tendencja do grubienia
poszczególnych sekwencji ku górze. Znaczna czêœæ ³awic, na niewielkiej d³ugoœci jest nieci¹g³a, wykazuje spadek gruboœci lub
ulega wyklinowaniu. £awice wyklinowuj¹ siê przewa¿nie w kierunku wschodnim lub zachodnim. Kierunki te by³y uprzywilejowanymi drogami transportu piaszczystego materia³u.
Profil Kamecznicy Podm¹chocickiej znajduje siê w odleg³oœci kilkuset metrów na po³udniowy zachód od szczytowych partii
masywu Radostowej i oko³o 2 km na wschód od Góry Klonówki — utworzonych z grubo³awicowych piaskowców formacji
z Wiœniówki. W rejonie Wiœniówki stwierdzono, ¿e piaskowce te reprezentuj¹ sekwencjê kana³ow¹ z obszaru œrodkowej czêœci
g³êbokomorskiego sto¿ka (Malec, 2005). Bior¹c pod uwagê obecnoœæ na badanym obszarze utworów zwi¹zanych z sedymentacj¹
wokó³kana³ow¹, wykszta³conych w postaci sekwencji wa³ów kana³owych i miêdzykana³owych, przedstawiona powy¿ej charakterystyka litologiczno-sedymentologiczna osadów z profilu Kamecznicy Podm¹chocickiej odpowiada facjom akumulowanym na
obszarach miêdzykana³owych.
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Boczna dostawa materia³u terygenicznego jest jedn¹ z cech sedymentacji na obszarach miêdzykana³owych. W przypadku profilu Kamecznicy Podm¹chocickiej, osad detrytyczny transportowany by³ generalnie z kierunku wschodniego jak i z zachodniego.
W pewnych odcinkach tego profilu zachodzi³o najprawdopodobniej zazêbianie siê osadów pochodz¹cych z dwóch obszarów
Ÿród³owych. By³y nimi rejony z sedymentacj¹ kana³ow¹, z których jeden znajdowa³ siê na wschód od omawianego profilu, w obrêbie masywu Radostowej, drugi zaœ na zachód, w centralnej czêœci Góry Klonówki. Z kana³ów zlokalizowanych w obrêbie w/w
obszarów, w wyniku bocznego przelewania siê z nich osadów terygenicznych — utworzona zosta³a sekwencja miêdzykana³owa
ze œrodkowej czêœci omawianego profilu.
Uwagi o litostratygrafii. W profilu Kamecznicy Podm¹chocickiej, scharakteryzowane powy¿ej utwory kambru, a tak¿e
le¿¹ce poni¿ej, wykszta³cone w postaci facji i³owcowej, zaliczane by³y dotychczas do formacji ³upków z Gór Pieprzowych. Obecnoœæ w tym profilu sukcesji miêdzykana³owej, powi¹zanej genetycznie z le¿¹cymi obocznie piaskowcami grubo³awicowymi
wskazuje na przynale¿noœæ tych utworów do formacji piaskowców z Wiœniówki. Kompleks i³owcowy le¿¹cy ni¿ej w profilu reprezentuje osady g³êbokowodnej sedymentacji basenowej. Tylko tego typu utwory kambru, wystêpuj¹ce na po³udniowym sk³onie
pasma g³ównego mo¿na uto¿samiaæ z formacj¹ ³upków z Gór Pieprzowych. Charakter i œrodowisko sedymentacji formacji piaskowców z Wiœniówki wskazuje, ¿e dolna granica tej jednostki jest najprawdopodobniej diachroniczna.

W dyskusji brali udzia³: M. Studencki, Z. Szczepanik, S. Salwa i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 25 paŸdziernika 2006 r.

Jan MALEC: Profil kambru w Chabowych Do³ach w œwietle badañ sedymentologicznych

Rejon Chabowych Do³ów znajduje siê w pó³nocnym krañcu doliny prze³omu Lubrzanki przez pasmo g³ówne, na jej zachodnim ³agodnym zboczu. Wystêpuj¹ce na tym obszarze ska³y kambru po³o¿one s¹ wzd³u¿ pó³nocnych zboczy tego pasma. Na odcinku oko³o 30 m ods³aniaj¹ siê tam fragmentarycznie utwory kambru górnego wykszta³cone g³ównie w facji cienko³awicowych piaskowców i mu³owców. W po³udniowej czêœci profilu zbadano ponad 4 metrow¹ seriê tych osadów.
Piaskowce reprezentowane s¹ g³ównie przez bardzo drobnoziarniste arenity kwarcowe, z³o¿one z ziaren kwarcu o przeciêtnej
œrednicy 0,12 mm, maksymalnej do 0,25 mm.
Ziarna kwarcu stykaj¹ siê bezpoœrednio ze sob¹ bez udzia³u spoiwa. Tylko miejscami, w przestrzeniach miêdzy ziarnami wystêpuj¹ niewielkie skupienia substancji ilastej. Piaskowce charakteryzuj¹ siê dobrym wysortowaniem ziarn kwarcu, które wykazuj¹ zró¿nicowany stopieñ obtoczenia; przewa¿aj¹ ziarna s³abo obtoczone lub nieobtoczone. W obrazie mikroskopowym, w piaskowcach widoczna jest mikrolaminacja wyra¿ona horyzontalnym rozmieszczeniem blaszek ³yszczyków i licznych minera³ów
ciê¿kich w laminkach o 1–1,5 mm gruboœci. Wystêpuj¹ one na przemian z laminami z³o¿onymi z ziaren kwarcu o gruboœci
1–2 mm.
U³awicenie. Profil utworzony jest g³ównie z cienkich i bardzo cienkich warstw piaskowcowych, oraz pojedynczych o gruboœci 10–15 cm, prze³awiconych ciemnoszarymi mu³owcami i i³owcami. Na ogóln¹ iloœæ ponad 90 zbadanych warstw, najliczniej
wystêpuj¹ bardzo cienkie (do 3 cm gruboœci), których udzia³ wynosi 80%, cienkie (3–10 cm gruboœci) stanowi¹ oko³o 19% ogó³u
warstw, oraz œrednie (10–30 cm) tylko oko³o 1% wszystkich warstw. Te ostatnie reprezentowane s¹ przez jedn¹ warstwê o gruboœci 15 cm. Warstwy piaskowcowe rozmieszczone s¹ pojedynczo lub wystêpuj¹ w formie zespo³ów z³o¿onych z kilku s¹siaduj¹cych ze sob¹ warstw rozdzielonych cienkimi przewarstwieniami mu³owcowymi.
W omawianym ods³oniêciu obserwuje siê zmniejszanie gruboœci warstw piaskowcowych w kierunku pó³nocno-wschodnim.
Niektóre z nich (o gruboœci 5–10 cm), na odcinku 1,5 m zmniejszaj¹ swoj¹ gruboœæ o ponad po³owê lub wyklinowuj¹ siê, przechodz¹c obocznie w cienkowarstwowy hetrolit piaskowcowo-mu³owcowy.
Struktury wewn¹trz³awicowe. W dolnej czêœci grubszych warstw piaskowcowych brak jest widocznych makroskopowo
struktur sedymentacyjnych. W ich wy¿szym odcinku, na przestrzeni 1,5–3 cm wystêpuje laminacja pozioma materia³u piaskowego, a w stropie, na odcinku 1,5–2,5 cm laminacja przek¹tna w ma³ej skali. W obrêbie wszystkich cieñszych warstw obecne s¹ bardzo wyraŸnie wykszta³cone wewnêtrzne struktury sedymentacyjne. W warstwach o gruboœci 2–10 cm, w dolnej czêœci wystêpuje
laminacja pozioma a w stropie przek¹tna. Warstwy o gruboœci 0,5–2 cm z³o¿one s¹ z elementów o laminacji poziomej i przek¹tnej
lub tylko s¹ laminowane poziomo. W warstwach piaskowcowych najcieñszych (o gruboœci 0,5–1,0 cm), które iloœciowo dominuj¹
w omawianym profilu, drobnoziarnisty materia³ piaskowy rozmieszczony jest g³ównie w postaci laminacji przek¹tnej, rzadziej
tylko poziomej.
Piaskowce z . Stosunkowo monotonne wykszta³cenie litologiczne omawianego profilu zaburzone jest w jego stropowym odcinku. Wystêpuje tam oko³o 50 cm warstwa szarobrunatnych, s³abo zwiêz³ych piaskowców z ³yszczykami. Warstwa ta ma ostr¹
granicê sp¹gow¹ i stropow¹, gdzie kontaktuje z cienkimi warstwami ilasto-mu³owcowymi. W jej dolnej czêœci, na odcinku 30 cm
wystêpuj¹ nieliczne, bez³adnie rozmieszczone litoklasty piaskowców kwarcytowych o œrednicy od 0,5 do 3 cm. Przewa¿aj¹ lito-
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klasty ma³e, o œrednicy 0,5–1,0 cm. Litoklasty najliczniejsze s¹ w 5 cm odcinku le¿¹cym w odleg³oœci oko³o 13 cm powy¿ej sp¹gu
warstwy. W stropowej czêœci warstwy widoczna jest s³abo zaznaczaj¹ca siê laminacja pozioma materia³u detrytycznego. W piaskowcach tych stosunkowo czêsto spotykane s¹ okazy ma³ych ramienionogów, rzadziej trylobitów. W obrazie mikroskopowym,
piaskowce reprezentuj¹ wakê kwarcow¹, w której udzia³ ilasto-mu³owcowego matriks wynosi oko³o 30%. Szkielet piaskowców
z³o¿ony jest z dobrze wysortowanych ziaren kwarcu o przeciêtnej œrednicy 0,15 mm, maksymalnej 0,40 mm. Ziarna kwarcu charakteryzuj¹ siê ró¿nym stopniem obtoczenia, od nieobtoczonych do bardzo dobrze obtoczonych. W obrêbie spoiwa stosunkowo
licznie wystêpuj¹ blaszki ³yszczyków.
Struktury pr¹dowe. Na sp¹gowych powierzchniach niektórych warstw piaskowcowych obserwowano hieroglify pr¹dowe
w postaci odlewów ma³ych bruzd erozyjnych. U³o¿enie struktur pr¹dowych wskazuje na transport materia³u piaskowego w kierunku pó³nocno-wschodnim.
Skamienia³oœci œladowe. W sekwencji ca³ego badanego profilu stosunkowo licznie wystêpuj¹ œlady dzia³alnoœci bezkrêgowców. Spotykane s¹ na sp¹gowych powierzchniach warstw piaskowcowych jako odlewy jamek ¿erowiskowych, wykszta³conych
w postaci nieregularnie rozmieszczonych struktur o wa³eczkowatym kszta³cie, œrednicy 0,5–0,7 cm, nale¿¹cych najprawdopodobniej do ichnorodzaju Planolites. Na sp¹gowych powierzchniach kilku warstw stwierdzono tak¿e odlewy œladów spoczynku trylobitów (Rusophycus). Struktury biogeniczne zwi¹zane s¹ g³ównie z cienkimi warstwami piaskowcowymi o gruboœci 1–2,5 cm.
Struktury osuwiskowe. Na pó³noc od opisanej wychodni, na odcinku oko³o 20 m, profil kambru tworz¹ osady o podobnym
wykszta³ceniu litologicznym, lokalnie z grubszymi (do kilkunastu centymetrów) ³awicami piaskowcowymi. W stropowej czêœci
tych utworów, w obrêbie cienko³awicowych piaskowców i mu³owców wystêpuje gruba ³awica piaskowców kwarcytowych
o mi¹¿szoœci powy¿ej 2 metrów. £awica ta u³o¿ona w azymucie 27º, zapada pod k¹tem 45º na wschód. W jej dolnej czêœci nie
stwierdzono obecnoœci wewnêtrznych struktur sedymentacyjnych, natomiast w górnej, widoczna jest pozioma laminacja materia³u piaszczystego.
Interpretacja. Nastêpstwo struktur sedymentacyjnych wystêpuj¹cych w warstwach piaskowcowych, ich ostra granica
sp¹gowa oraz stopniowe przejœcie do frakcji mu³owej w stropie, œwiadcz¹ o tubridytowym charakterze sedymentacji badanych
osadów. Pod wzglêdem wykszta³cenia facjalnego oraz u³awicenia, utwory te reprezentuj¹ tak¹ sam¹ asocjacjê facjaln¹ jaka wystêpuje w profilu Kamecznicy Podm¹chocickiej. Nale¿¹ one równie¿ do sekwencji miêdzykana³owej. W oko³o 30 metrowym profilu
Chabowych Do³ów, widoczna jest tendencja do zmniejszania siê iloœci oraz gruboœci warstw piaskowcowych ku górze profilu.
Orientacja struktur pr¹dowych oraz kierunek wyklinowywania siê i zmniejszania gruboœci warstw piaskowcowych wskazuj¹, ¿e
materia³ terygeniczny by³ transportowany z po³udniowego zachodu na pó³nocny wschód. Pochodzi³ on ogólnie z rejonu Góry
D¹brówki, gdzie trwa³a w tym czasie sedymentacja osadów kana³owych. Na obszar Chabowych Do³ów dociera³y osady o drobnoziarnistej frakcji, wyrzucane z du¿¹ czêstotliwoœci¹ poza wa³y kana³owe.
Sporadycznie mia³a miejsce sedymentacja s³abo zwiêz³ych grubych warstw piaskowcowych, wak kwarcowych z litoklastami
piaskowców kwarcytowych, faun¹ ramienionogów i trylobitów. Warstwy te reprezentuj¹ jednostkowe akty depozycyjne osadów
chaotycznie wykszta³conych, o charakterze sp³ywów kohezyjnych. Pod wzglêdem litologii i struktur sedymentacyjnych, piaskowce te odró¿niaj¹ siê zdecydowanie od ska³ le¿¹cych poni¿ej i powy¿ej. By³y one deponowane ze sp³ywów o wy¿szej koncentracji materia³u piaszczysto-mu³owego ani¿eli pr¹dy osadzaj¹ce cienko³awicowe warstwy piaskowcowe wystêpuj¹ce w omawianym profilu. Tworz¹cy je materia³ terygeniczny pochodzi³ z innej strefy zbiornika ni¿ osady buduj¹ce pozosta³¹ sekwencjê badanego profilu. Szarobrunatna barwa piaskowców zwi¹zana z utlenionymi zwi¹zkami ¿elaza oraz obecnoœæ w nich fauny ramienionogów i trylobitów wskazuj¹, ¿e osady te by³y pierwotnie akumulowane na obszarze p³ytkiego szelfu. Przetransportowane w dystalne obrze¿a szelfu, zosta³y uruchomione i przemieszczone w g³êbokowodne partie zbiornika. Obecnoœæ w profilu Chabowych
Do³ów grubej warstwy piaskowców o chaotycznym wykszta³ceniu, wskazuje na du¿¹ objêtoœæ transportowanych w kanale osadów, z których czêœæ zosta³a przelana poza obrze¿aj¹ce go wa³y.
Sedymentacja niskogêstoœciowych turbidytów z obszaru miêdzykana³owego by³a incydentalnie zak³ócana depozycj¹ katastroficzn¹ w postaci ponad 2 metrowej gruboœci ³awic piaskowcowych. Zosta³y one utworzone z materia³u piaszczystego o du¿ej
gêstoœci i objêtoœci, który zosta³ gwa³townie wyrzucony poza obszar wa³u kana³owego. Grube ³awice piaskowcowe wystêpuj¹ce
wœród cienko³awicowych turbidytów z obszarów miêdzykana³owych, nale¿¹ do czêsto spotykanych w kopalnych sekwencjach
osadów wokó³kana³owych, gdzie okreœlane s¹ jako glify krewasowe.
Ska³y ods³oniête w rejonie Chabowych Do³ów reprezentuj¹ osady miêdzykana³owe zwi¹zane genetycznie z grubo³awicowymi piaskowcami sekwencji kana³owej i wokó³kana³owej. Utwory te, charakterystyczne dla sedymentacji na obszarze g³êbokomorskiego sto¿ka, z³o¿one z ró¿nych odmian facjalnych osadów wzajemnie siê przenikaj¹cych, tworz¹ ³¹cznie formacjê piaskowców z Wiœniówki. Ods³oniêta w Chabowych Do³ach sekwencja miêdzykana³owa, w wy¿szej czêœci profilu kambru przechodzi w
facjê i³owcowo-mu³owcow¹ reprezentuj¹c¹ sedymentacjê basenow¹.
W profilu kambru z obszaru pasma g³ównego nie stwierdzono grubo³awicowych piaskowców lobów depozycyjnych, które
powinny byæ ulokowane miêdzy sekwencj¹ kana³ow¹ a basenow¹. Na obszarze tym, osady facji kana³owych i wokó³kana³owych
przechodz¹ bezpoœrednio w facjê basenow¹. Utwory tworz¹ce formacjê piaskowców z Wiœniówki, pozbawione sekwencji lobów
depozycyjnych, stanowi¹ szczególny przypadek sedymentacji na obszarze g³êbokomorskich sto¿ków.
Przejœcie osadów facji kana³owych w basenowe, bez obecnoœci lobów depozycyjnych, rozpoznane zosta³o w wielu kopalnych
sekwencjach deponowanych na obszarze podmorskich sto¿ków. G³êbokomorskie sto¿ki z bardzo obfit¹ sedymentacj¹ piaskowcow¹, pozbawione s¹ lobów depozycyjnych. Osady piaskowcowe takich sto¿ków przechodz¹ bezpoœrednio w utwory i³owcowo-mu³owcowe sedymentacji basenowej. Taki rodzaj depozycji zwi¹zany jest z obszarami po³o¿onymi w aktywnych strefach
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tektonicznych, gdzie ma miejsce szybkie podnoszenie obrze¿a basenów. Rozwiniête na nich podmorskie sto¿ki, pokryte s¹ sieci¹
splecionych kana³ów rozprowadzaj¹cych piaszczysty osad, który zostaje stosunkowo szybko wyhamowany. Podmorskie sto¿ki
bogate w materia³ piaszczysty maj¹ tendencjê do tworzenia kszta³tu radialnego a nie lobowego. Materia³ piaszczysty dostarczany
jest do nich z s¹siedniego obszaru szelfowego bogatego w piasek, a nastêpnie przemieszczany jest do basenu podmorskim kanionem. Bogaty w piasek szelf móg³ byæ utworzony przez wczeœniejszy system deltowy.
Utwory silikoklastyczne kambru formacji piaskowców z Wiœniówki s¹ typowym przyk³adem szybkiej sedymentacji bardzo
bogatych w materia³ piaszczysty osadów, deponowanych na obszarze g³êbokomorskiego sto¿ka.
Uwagi o litostratygrafii. Osady górnego kambru wystêpuj¹ce w rejonie Chabowych Do³ów wyró¿niane by³y wczeœniej w postaci zindywidualizowanej jednostki litostratygraficznej. Wed³ug Tomczykowej (1968), by³y to warstwy m¹chocickie le¿¹ce pomiêdzy piaskowcami kwarcytowymi warstw œwiêtokrzyskich a osadami i³owcowymi warstw ³ysogórskich. W schemacie litostratygraficznym kambru autorstwa Or³owskiego (1975), omawiane utwory wyró¿nione zosta³y jako formacja ³upków z Klonówki,
le¿¹ca powy¿ej grubo³awicowych kwarcytów formacji piaskowców z Wiœniówki. Z przeprowadzonych badañ sedymentologicznych wynika, ¿e warstwy m¹chocickie i formacja ³upków z Klonówki reprezentuj¹ sekwencjê miêdzykana³ow¹ formacji piaskowców z Wiœniówki, natomiast le¿¹ce wy¿ej w profilu warstwy ³ysogórskie — odpowiadaj¹ sekwencji basenowej.
Charakter sedymentacji osadów formacji piaskowców z Wiœniówki wskazuje na diachroniom górnej granicy tej jednostki. Na
obszarze zachodniego i wschodniego zasiêgu formacji, utwory te przechodz¹ obocznie w facjê i³owcowo-mu³owcow¹ warstw
³ysogórskich. W zachodniej i wschodniej czêœci regionu ³ysogórskiego wystêpuje najprawdopodobniej ci¹g³oœæ sedymentacji
w obrêbie facji osadów basenowych wykszta³conych w postaci formacji ³upków z Gór Pieprzowych i warstw ³ysogórskich.
Prze³om Lubrzanki. Utwory kambru ods³oniête w prze³omie Lubrzanki z³o¿one s¹ ze zró¿nicowanych litologicznie ska³ nale¿¹cych do formacji piaskowców z Wiœniówki. Na ca³ej d³ugoœci prze³omu, tylko w kilku jego odcinkach widoczne s¹ grubo³awicowe serie piaskowcowe o niewielkiej mi¹¿szoœci. W pozosta³ej jego czêœci, ods³aniaj¹ siê cienko³awicowe piaskowce i
mu³owce, miejscami z udzia³em grubszych ³awic piaskowcowych, wykszta³cone generalnie w postaci facji podobnych do wystêpuj¹cych w Kamecznicy Podm¹chocickiej i w rejonie Chabowych Do³ów. Utwory te reprezentuj¹ sekwencje facjalne charakterystyczne dla stref z sedymentacj¹ miêdzykana³ow¹, lokalnie prawdopodobnie zwi¹zanych tak¿e z bliskim obrze¿eniem kana³ów.
Po obu stronach prze³omu Lubrzanki, w rejonie Góry Radostowej na wschodzie oraz Góry Klonówki i Góry D¹brówki na zachodzie, wystêpuj¹ grubo³awicowe kompleksy piaskowcowe reprezentuj¹ce facje osadów kana³owych. Prze³om Lubrzanki powsta³
w strefie zazêbiania siê cienko³awicowych osadów piaskowcowo-mu³owcowych i mu³owcowo-piaskowcowych, deponowanych
na obrze¿ach obu stref kana³owych.
Wed³ug dotychczas obowi¹zuj¹cego pogl¹du, prze³om Lubrzanki zosta³ utworzony dziêki obecnoœci w tym rejonie du¿ej dyslokacji poprzecznej — uskoku Lubrzanki. W œwietle przedstawionych powy¿ej wyników badañ sedymentologicznych wynika, ¿e
powstanie prze³omu by³o uwarunkowane g³ównie wykszta³ceniem litologicznym ska³ w tej czêœci pasma g³ównego. Zosta³ on wypreparowany w wyj¹tkowo grubym kompleksie cienko³awicowych piaskowców i mu³owców czyli ska³ o znacznie mniejszej odpornoœci na wietrzenie i erozjê od otaczaj¹cych je kompleksów zbudowanych z grubo³awicowych piaskowców kwarcytowych.

W dyskusji brali udzia³: M. Studencki, Z. Szczepanik, S. Salwa i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 25 paŸdziernika 2006 r.

Maria NOWAK: Zbiory geologiczne Zbigniewa Rubinowskiego z lat 1955–1996 opracowane i przekazane do Muzeum
Geologicznego i Archiwum w Oddziale Œwiêtokrzyskim PIG w Kielcach

W referacie przedstawiono wyniki realizacji tematu, którego celem by³o zabezpieczenie przed dalszym rozproszeniem du¿ej
kolekcji okazów geologicznych, czêsto o unikatowej wartoœci naukowej, historycznej i dydaktycznej oraz materia³ów rêkopiœmiennych, archiwalnych i publikowanych, a tak¿e bogatego ksiêgozbioru, który zgromadzi³ doc. dr in¿. Zbigniew Rubinowski
przez 40 lat pracy w Oddziale Œwiêtokrzyskim PIG.
Doc. dr in¿. Zbigniew Rubinowski (1929–1997) by³ wybitnym specjalist¹ w dziedzinie geologii z³o¿owej, geologii œrodowiskowej i ochrony przyrody Gór Œwiêtokrzyskich. Pracowa³ w Oddziale Œwiêtokrzyskim PIG w latach 1957–1997, pozostawiaj¹c
ogromny dorobek twórczy w postaci oko³o 250 publikowanych rozpraw, artyku³ów i komunikatów naukowych (w tym wiele map
i atlasów regionalnych) oraz blisko 150 archiwalnych opracowañ, g³ównie geologiczno-z³o¿owych i geologiczno-sozologicznych. By³ inicjatorem powo³ania i projektantem rezerwatów przyrody nieo¿ywionej, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w regionie œwiêtokrzyskim. Dzia³a³ jako ekspert w cia³ach doradczych i opiniodawczych administracji pañstwowej oraz bra³ czynny udzia³ w pracach wielu rad, komisji, komitetów i towarzystw naukowych. Podczas 40-letniej dzia³alnoœci w
regionie œwiêtokrzyskim, a tak¿e w trakcie licznych zagranicznych wypraw badawczych i alpinistycznych (m. in. Antarktyda, Hi-
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malaje, Andy, Hindukusz), Z. Rubinowski zgromadzi³ obszerne zbiory okazów geologicznych, których nie zd¹¿y³ opracowaæ
wskutek tragicznej œmierci w lutym 1997.
W Muzeum Geologicznym przy Oddziale Œwiêtokrzyskim znajduj¹ siê nastêpuj¹ce kolekcje minera³ów i ska³, opracowane
przez Z. Rubinowskiego:
1. Ska³y wulkaniczne Gór Tokajskich, Wêgry (trzeciorzêd-perm) — 10 okazów;
2. Sztokwerkowa mineralizacja Pb-Fe w spêkaniach dolomitów œrodkowodewoñskich – z³o¿e Wzdó³ Kamieniec — 10 okazów;
3. Ska³y z³o¿owe ze strefy z³o¿a siarczków Cu, Zn, Pb, Fe Miedziana Góra-£aweczno (dewon) — 16 okazów;
4. Osadowe z³o¿e rudy ¿elaza w Brzezinach ko³o Morawicy (formacja kaledoñska z³ó¿ wulkanogeniczno-osadowych) — 10
okazów.
Z. Rubinowski przekaza³ do Muzeum Oddzia³u równie¿ bogaty zbiór pojedynczych okazów ska³ i minera³ów z Gór Œwiêtokrzyskich, które stanowi¹ czêœæ sta³ej ekspozycji muzealnej.
W trakcie realizacji tematu, odnaleziono, uporz¹dkowano i skatalogowano zbiór licz¹cy oko³o 1000 ró¿nych próbek ska³ i minera³ów. Nastêpnie wytypowano oko³o 400 okazów reprezentuj¹cych ustalon¹ przez prelegentkê tematykê kolekcji, z których
wybrano 228 okazów do zestawienia oœmiu Muzealnych kolekcji ska³ i minera³ów Z. Rubinowskiego. Do ka¿dej kolekcji do³¹czono szczegó³owy wykaz z dodatkowymi uwagami, które dotycz¹ m. in.: historii gromadzenia okazów i najwa¿niejszych publikacji
Z. Rubinowskiego, zwi¹zanych z tematyk¹ kolekcji. Prelegentka zestawi³a i opracowa³a nastêpuj¹ce kolekcje, które znajduj¹ siê
w Muzeum Geologicznym w Oddziale Œwiêtokrzyskim PIG:
1. Mineralizacja dickitowa w Górach Œwiêtokrzyskich (12 okazów);
2. Lamprofiry okolic Daleszyc i zwi¹zane z nimi przejawy mineralizacji (21 okazów);
3. Mineralizacja barytowa w Górach Œwiêtokrzyskich (23 okazy);
4. Ska³y dokumentuj¹ce badania geologiczno-z³o¿owe IV Wyprawy Antarktycznej PAN na Wyspie Króla Jerzego (archipelag
Po³udniowych Szetlandów, Antarktyka Zachodnia) (80 okazów);
5. Ska³y z Pamiru (Grzbiet Zaa³ajski) — okazy przywiezione z wyprawy Polskiego Klubu Górskiego w 1970 r. (14 okazów);
6. Ska³y z Himalajów, okazy przywiezione z I Polskiej Wyprawy w Himalaje Nepalu w 1974 r. — (8 okazów);
7. Ska³y z Afganistanu (Hindukusz), okazy przywiezione z wypraw Klubu Wysokogórskiego w 1960 r. i 1976 r. — (56 okazów);
8. Z³o¿a rud cynku i o³owiu, ¿elaza oraz cyny w Górach Kruszcowych (Erzgebirge, Niemcy) — (14 okazów).
Archiwaln¹ kolekcjê ska³ i minera³ów Z. Rubinowskiego utworzono z 600 próbek i okazów, których z ró¿nych wzglêdów nie
w³¹czono do kolekcji muzealnych (przechowywana jest w Archiwum Rdzeni Wiertniczych Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego PIG).
Dokumentuje ona przede wszystkim mineralizacjê kruszcow¹ (Cu, Zn, Pb, Fe) w regionie œwiêtokrzyskim i niecce nidziañskiej.
Próbki pochodz¹ z rdzeni 60 otworów wiertniczych oraz z szybików, kamienio³omów i ods³oniêæ naturalnych, a tak¿e z historycznych obszarów górniczych (g³ównie z rejonu: Miedzianki, Kadzielni, Karczówki, O³owianki, Chêcin, Ga³êzic, Miedzianej Góry,
Górek Szczukowskich, Wzdo³u Kamieñca, Nieczulic, Brzezin i £agowa). W kolekcji archiwalnej Z. Rubinowskiego znalaz³ siê
równie¿ du¿y zbiór szlifów cienkich i polerowanych, dokumentuj¹cych najciekawsze formy mineralizacji, których spis i opis
znajduje siê w Archiwum materia³ów ró¿nych Z. Rubinowskiego.
Du¿y zbiór próbek, uporz¹dkowany i zabezpieczony w Archiwalnej kolekcji ska³ i minera³ów Z. Rubinowskiego mo¿e
pos³u¿yæ do opracowania nastêpnych kolekcji muzealnych. Prelegentka proponuje wstêpnie kilka tematów przysz³ych kolekcji:
1. Przejawy mineralizacji w starszym paleozoiku Gór Œwiêtokrzyskich;
2. Impregnacyjna mineralizacja o³owiowa w Górkach Szczukowskich;
3. Z³o¿e miedzi w Miedziance ko³o Kielc;
4. Przejawy mineralizacji w profilach g³êbokich wierceñ z obszaru niecki nidziañskiej;
5 Przyk³ady pok³adowo-impregnacyjnego okruszcowania w wêglanowych utworach permu i triasu (Góry Œwiêtokrzyskie,
Niecka Nidziañska).
Po zapoznaniu siê z ca³oœci¹ zgromadzonych materia³ów rêkopiœmiennych, archiwalnych i publikowanych, które Z. Rubinowski zbiera³ bardzo systematycznie od czasów studenckich do 1997 r. stwierdzono, ¿e dokumentuj¹ one nie tylko dzia³alnoœæ i dorobek naukowy 40-letniej pracy zawodowej Z. Rubinowskiego w Oddziale Œwiêtokrzyskim PIG, ale równie¿ jego wieloletni¹, bardzo wa¿n¹ dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Zdecydowano, ¿e nale¿y je przechowaæ w Archiwum Map i Dokumentacji Geologicznych w
Oddziale Œwiêtokrzyskim PIG jako Archiwum materia³ów ró¿nych Z. Rubinowskiego. Materia³y pogrupowano tematycznie
i umieszczono w opisanych teczkach, do których do³¹czono spisy ich zawartoœci. Wydzielone grupy tematyczne to m. in: Metalogeneza Gór Œwiêtokrzyskich, Miedziana Góra, Kadzielnia, Magmatyzm, Synklina piekoszowska, Górki Szczukowskie, Kalcyty-marmury, Jaskinia Raj i inne jaskinie Gór Œwiêtokrzyskich, King George, Atlas geologiczno-surowcowy Gór Œwiêtokrzyskich,
Lubrzanka, Zbiornik „Wióry”, Ochrona przyrody i œrodowiska.
W osobnych teczkach umieszczono: Streszczenia z posiedzeñ naukowych IG i PIG (1961–1996), Opracowania tekstowe dotycz¹ce ochrony œrodowiska (1970–1991), Dokumentacje, ekspertyzy i orzeczenia hydrogeologiczne (1956–1963), Publikacje
w³asne (1955–1989), Recenzje, opinie, notatki weryfikacyjne (1968–1995), Artyku³y, sprawozdania, referaty, koreferaty
(1965–1994), Materia³y rêkopiœmienne (m. in. 10 notatników terenowych, obserwacje mikroskopowe i makroskopowe z lat
1955–1966 i 1961–1993, 6 ksi¹¿ek inwentarzowych szlifów, 6 tomów wypisów z literatury z lat 1955–1996). Dzia³alnoœæ
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spo³eczn¹ Z. Rubinowskiego w licznych komisjach, komitetach, radach i towarzystwach naukowych w latach 1963–1996 oraz
jego dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ w zakresie geologii i ochrony œrodowiska w latach 1977–1996 dokumentuj¹ ró¿ne materia³y m. in.:
protokó³y, uchwa³y, sprawozdania, plany, opracowania, instrukcje i korespondencja.
Ksiêgozbiór Z. Rubinowskiego, licz¹cy kilkaset pozycji, zosta³ przekazany do Biblioteki Oddzia³u Œwiêtokrzyskiego. W ksiêgozbiorze znajduj¹ siê przede wszystkim cenne polskie i obcojêzyczne pozycje naukowe z zakresu geologii, ochrony przyrody
i œrodowiska, a tak¿e wydawnictwa popularno-naukowe. Wa¿n¹ czêœæ stanowi¹ wydawnictwa regionalne, m. in. Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Przyjació³ Górnictwa, Hutnictwa i Przemys³u Staropolskiego w Kielcach.
W podsumowaniu nale¿y podkreœliæ, ¿e Kolekcje muzealne Z. Rubinowskiego wraz z Archiwaln¹ kolekcj¹ ska³ i minera³ów
Z. Rubinowskiego stanowi¹ bardzo cenny materia³ dokumentacyjny i edukacyjny dla zainteresowanych geologi¹ regionu œwiêtokrzyskiego, a w szczególnoœci histori¹ górnictwa kruszcowego, badaniami z³ó¿ rud metali i surowców skalnych oraz badaniami
mineralogiczno-petrograficznymi. Mog¹ byæ wykorzystane równie¿ przy pisaniu prac licencjackich i magisterskich przez studentów geologii. Uporz¹dkowane i skatalogowane Archiwum materia³ów ró¿nych Z. Rubinowskiego stanowi bardzo bogate i wa¿ne
Ÿród³o informacji o dzia³alnoœci i dorobku naukowym oraz dzia³alnoœci spo³ecznej doc. dr in¿. Z. Rubinowskiego (cenny materia³
dla przysz³ych biografów), a tak¿e dokumentuje miêdzy innymi rozwój podstawowych badañ geologicznych w regionie oraz powstanie regionalnej kartografii geologiczno-sozologicznej. Doc. dr in¿. Zbigniew Rubinowski, dzia³aj¹c przez 40 lat w Oddziale
Œwiêtokrzyskim PIG, przyczyni³ siê do rozwoju i presti¿u tej placówki, czego dowodz¹ zgromadzone i opracowane materia³y.

W dyskusji brali udzia³: J. G¹gol, M. Szunke, M. Kuleta, J. Studencka i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 8 listopada 2006 r.

Jan MALEC: Krytyczna analiza dotychczasowych pogl¹dów o œrodowisku sedymentacji osadów kambru formacji
piaskowców z Wiœniówki

Œrodowisko sedymentacji formacji piaskowców z Wiœniówki, starsi badacze (Samsonowicz, 1920; Czarnocki, 1926) okreœlali
na podstawie widocznych makroskopowo cech, takich jak obecnoœæ du¿ej mozaiki ska³ klastycznych, barwy osadów, w tym czerwonej, obecnoœci riplemarków, mud-cracków, gniazdowego zachowania morskiej fauny, obecnoœci hieroglifów Cruziana itp. Powy¿sz¹ charakterystykê uznali za typow¹ dla osadów p³ytkomorskich, które wówczas wi¹zano z sedymentacj¹ fliszow¹.
Badania sedymentologiczne formacji piaskowców z Wiœniówki wykonane na pocz¹tku lat 60-tych ubieg³ego wieku
(D¿u³yñski i ¯ak, 1960; Radwañski i Roniewicz, 1960,1962; Bielikowski, 1960) i w póŸniejszym okresie (Studencki, 1994),
ugruntowa³y wczeœniejszy pogl¹d o p³ytkomorskiej sedymentacji tych utworów. Wymienieni badacze analizowali struktury sedymentacyjne w kompleksach piaskowców grubo³awicowych oraz rozdzielaj¹cych je seriach piaskowców cienko³awicowych
z przewarstwieniami ilasto-mu³owcowymi.
Piaskowce grubo³awicowe. Dotychczasowe badania sedymentologiczne piaskowców grubo³awicowych prowadzono w rejonie Wiœniówki i Opatowa. Grube ³awice piaskowców uwa¿ano za bezstrukturalne, pozbawione wewnêtrznych struktur sedymentacyjnych. Jednak¿e w wielu ³awicach stwierdzano warstwowanie frakcjonalne z cienk¹ warstw¹ drobnootoczakowych zlepieñców znajduj¹cych siê w ich sp¹gu Bielikowski (1960). W obrêbie niektórych grubych ³awic odnotowano obecnoœæ p³atów
³upków. Na powierzchniach stropowej i sp¹gowej zaobserwowano liczne struktury ucieczkowe b¹bli gazowych, a tak¿e wielkorozmiarowe rozmycia oraz du¿e zag³êbienia wirowe na powierzchniach stropowych.
Z przeprowadzonych w ostatnim okresie badañ wynika (Malec, 2003, 2005), ¿e piaskowce grubo³awicowe kambru formacji
z Wiœniówki, o gruboœci warstw powy¿ej 0,5 m, tworz¹ zwarte kompleksy, bardzo czêsto bez ¿adnych prze³awiceñ ilasto-mu³owcowych na 17–23 metrowych odcinkach profilu. W kompleksach tych, poszczególne ³awice granicz¹ ze sob¹ najczêœciej wzd³u¿ powierzchni erozyjnych. W profilu Wiœniówki, pojedyncze ³awice dochodz¹ maksymalnie do 5–8 metrowej gruboœci. W dolnej czêœci
grubych ³awic wystêpuje uziarnienie nieuporz¹dkowane lub s³abo widoczne uziarnienie frakcjonalne, a w górnej (o ile s¹ zachowane) — p³aska laminacja równoleg³a materia³u kwarcowego. W nielicznych, nie zerodowanych w stropie ³awicach, laminacja p³aska
przechodzi wy¿ej w cienk¹ warstwê o gruboœci kilku centymetrów o laminacji przek¹tnej w ma³ej skali.
Œrodowisko sedymentacji piaskowców grubo³awicowych lokowano dotychczas na obszarze szelfu wewnêtrznego, gdzie powstanie osadów generowaæ mia³y sztormy, lub te¿ w p³ytkim spokojnym zbiorniku, którego dno znajdowa³o siê czêsto powy¿ej
podstawy falowania. O spokojnym œrodowisku sedymentacji mia³a œwiadczyæ obecnoœæ b¹bli gazowych na stropowych i sp¹gowych powierzchniach piaskowców grubo³awicowych, których nie stwierdzono na powierzchniach ³awic ze zmarszczkami —
uznanych za osady zdeponowane przez dzia³alnoœæ falowania i pr¹dów.
Uznanie grubo³awicowych piaskowców kambru za powsta³e w œrodowisku p³ytkomorskim, nie zosta³o przez dotychczasowych badaczy poparte porównawcz¹ analiz¹ sedymentologiczn¹ z podobnymi kopalnymi i wspó³czesnymi facjami. Na obszarach
p³ytkiego szelfu wystêpuje kilka podstawowych œrodowisk sedymentacji, w których tworz¹ siê osady grubo³awicowych piaskow-
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ców. W ka¿dym z nich, serie piaskowcowe charakteryzuj¹ siê zespo³em struktur sedymentacyjnych nie spotykanych w innych
p³ytkomorskich facjach. Do œrodowisk tych mo¿na zaliczyæ obszar przybrze¿a z wysokoenergetyczn¹ sedymentacj¹ sztormow¹,
ze stref¹ pla¿ow¹ w³¹cznie, strefê objêt¹ normaln¹ podstaw¹ falowania, oraz siêgaj¹c¹ do obszaru dalszego przybrze¿a, po³o¿onego poni¿ej sztormowej podstawy falowania. Grubo³awicowe piaskowce tworz¹ tak¿e charakterystyczne litosomy w obrêbie facji
p³ywowych i deltowych.
Porównanie z osadami pla¿owymi. Osady silikoklastyczne powstaj¹ce w strefie zmywu charakteryzuj¹ siê p³ask¹ laminacj¹,
s¹ wzbogacone w laminy minera³ów ciê¿kich, czêsto zawieraj¹ warstwy ¿wirów z p³askimi otoczakami. Pomiêdzy stref¹ zmywu i
przyboju, w seriach piaskowcowych wystêpuj¹ du¿e riplemarki równoleg³e do linii brzegowej ze strukturami wewnêtrznymi zdominowanymi przez przek¹tne warstwowanie w du¿ej skali. W strefie przyboju, wewnêtrzne struktury sedymentacyjne reprezentowane s¹ przez p³ask¹ laminacjê i warstwowanie przek¹tne w du¿ej skali.
Piaskowce grubo³awicowe formacji z Wiœniówki nie posiadaj¹ wewnêtrznych struktur sedymentacyjnych wystêpuj¹cych
w piaskowcach facji pla¿owych.
Porównanie z osadami sztormowymi. £awice sztormowe reprezentuj¹ osady zdeponowane podczas jednego okresu burzowego, których gruboœæ wynosi przewa¿nie 20–30 cm, dochodz¹c maksymalnie do 2 m (Gradziñski i in., 1986). Poszczególne
³awice piaskowcowe s¹ przedzielone warstwami mu³owcowymi. Zarówno w stropie ³awic piaskowcowych jak i w warstwach
mu³owcowych spotykane s¹ czêsto bioturbacje. Osady reprezentuj¹ce facje sztormowe opisane zosta³y w wielu kopalnych profilach a tak¿e z ró¿nych obszarów wspó³czesnej sedymentacji sztormowej. Powstaj¹ one g³ównie w strefie le¿¹cej pomiêdzy normaln¹ a sztormow¹ podstaw¹ falowania. W zale¿noœci od typu wybrze¿a: rewowego lub bezrewowego, ³awice piaskowcowe zbudowane s¹ z typowych dla tych œrodowisk wewnêtrznych struktur sedymentacyjnych, a na powierzchni dna, w zale¿noœci od
g³êbokoœci i wysokoœci fali, tworz¹ siê g³ównie zmarszczki falowe asymetryczne i symetryczne. W sekwencjach sztormowych ze
stref przybrze¿nych, od laguny po dalsze przybrze¿e, obecne s¹ osady stanowi¹ce wype³nienie migruj¹cych kana³ów o niewielkiej
szerokoœci i gruboœci, z przek¹tnym warstwowaniem wielkoskalowym i typowymi dla tych obszarów skamienia³oœciami œladowymi. Ogóln¹ cech¹ osadów sztormowych s¹ du¿e riplemarki o przek¹tnym warstwowaniu oraz tempestyty — warstwy o charakterystycznej budowie wewnêtrznej.
W rejonie Wiœniówki, litosomy grubo³awicowych piaskowców o gruboœci od 5,5 do 33 m i szerokoœci 100–300 m, przechodz¹
obocznie na przestrzeni do kilku metrów lub bezpoœrednio w osady heterolitowe, cienko- i œrednio³awicowe piaskowce z przewarstwieniami ilasto-mu³owcowymi i bogat¹ ichnocenoz¹. Przy za³o¿eniu sztormowej genezy piaskowców grubo³awicowych, ich architektura przestrzenna wyklucza tak¹ obocznoœæ facjaln¹. Nie jest bowiem mo¿liwe, aby bardzo silne sztormy oddzia³ywa³y wybiórczo na w¹skie, kilkusetmetrowe pasy p³ytkoszelfowego wybrze¿a. Nale¿a³oby wówczas za³o¿yæ, ¿e w tym samym czasie, pomiêdzy deponowanymi grubo³awicowymi piaskowcami, mia³a miejsce spokojna sedymentacja osadów heterolitowych z bogat¹
ichnocenoz¹, cienko³awicowych piaskowców z ma³ymi riplemarkami falowymi na ich powierzchni, wœród których wystêpuj¹
sfa³dowane lub zrolowane warstwy osuwiskowe o gruboœci od kilkunastu centymetrów do 1,5 metra.
W profilach kopalnych, nawet pojedyncze warstwy sztormowe wystêpuj¹ na du¿ych obszarach, gdzie wykorzystywane s¹
jako horyzonty korelacyjne.
Relacje lateralne grubych kompleksów piaskowców formacji z Wiœniówki oraz ich nastêpstwo w sekwencji pionowej, jest
niespotykane w œrodowiskach sedymentacji sztormowej na obszarach wewnêtrznych szelfów. Mi¹¿sze sekwencje kambryjskich
piaskowców grubo³awicowych nie zawieraj¹ ¿adnych wewnêtrznych struktur sedymentacyjnych charakterystycznych dla osadów sztormowych.
Porównanie z osadami obszarów p³ywowych. Osady facji piaskowcowych z obszarów p³ywowych, powszechnie reprezentowane w stanie kopalnym oraz na obrze¿ach p³ytkich wspó³czesnych mórz , charakteryzuj¹ siê obecnoœci¹ struktur sedymentacyjnych specyficznych tylko dla tych œrodowisk. W warstwach piaskowcowych wystêpuje warstwowanie przek¹tne w du¿ej skali,
oraz warstwowanie jode³kowate, o przeciwnych kierunkach upadu lamin. Struktury te tworzone s¹ przez piaskowe pr¹dy
przyp³ywu i odp³ywu. Innymi cechami osadów facji p³ywowych s¹ rozleg³e p³ytkie powierzchnie erozyjne, skupiska muszli oraz
struktury bioturbacyjne w osadzie podœcielaj¹cym. Obecne s¹ te¿ osady kana³owe, charakteryzuj¹ce siê obecnoœci¹ warstwowania
przek¹tnego w du¿ej skali oraz powierzchniami pokrytymi skorupami p³ytkowodnej fauny.
W piaskowcach grubo³awicowych formacji z Wiœniówki nie ma ¿adnych wewnêtrznych struktur sedymentacyjnych obecnych
w warstwach piaskowcowych powsta³ych w œrodowiskach p³ywowych.
Porównanie z osadami deltowymi. Osady o genezie deltowej tworz¹ charakterystyczn¹ sukcesjê terygeniczn¹ powsta³¹ na
pograniczu œrodowisk morskich i l¹dowych, rozpoznan¹ dobrze w stanie kopalnym i na wspó³czesnych obszarach deltowych.
Utwory te cechuj¹ siê du¿ym zró¿nicowaniem facjalnym oraz zwiêkszaniem œrednicy ziarna ku górze sekwencji, co zwi¹zane jest
z progradacj¹ delty. Wiêksze litosomy piaskowcowe wystêpuj¹ na obszarze równi deltowej, gdzie zazêbiaj¹ siê z facjami równin
aluwialnych, p³ytkich jezior i wybrze¿y z licznymi skamienia³oœciami s³odkowodnymi lub brakicznymi. W strefie tej, serie piaskowcowe zwi¹zane s¹ przede wszystkim z g³ównymi korytami rozprowadzaj¹cymi i nasypami przyujœciowymi, w których ³awice piaskowcowe o przeciêtnej gruboœci 0,1–0,5 m, tworz¹ zestawy warstwowane przek¹tnie w du¿ej skali.
Piaskowce grubo³awicowe formacji z Wiœniówki pozbawione s¹ struktur sedymentacyjnych wystêpuj¹cych w obrêbie kopalnych i wspó³czesnych osadów deltowych.
Grubo³awicowe piaskowce kambru pozbawione s¹ zupe³nie skamienia³oœci w³aœciwych i skamienia³oœci œladowych. W utworach tych nie stwierdzono ichnifacji Scolithos, charakterystycznej dla strefy wewnêtrznego szelfu. W osadach silikoklastycznych
deponowanych w wysokoenergetycznej strefie p³ytkiego przybrze¿a, obecnoœæ zespo³ów skamienia³oœci œladowych nale¿¹cych
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do tego ichnorodzaju jest powszechna. Stwierdzono je tak¿e w p³ytkomorskich silikoklastycznych osadach kambru z obszaru Polski. Brak ichnofacji Scolithos w formacji piaskowców z Wiœniówki wskazuje, ¿e ich depozycja nie odbywa³a siê w przybrze¿nym
obszarze kambryjskiego basenu. Nieobecnoœæ jakichkolwiek skamienia³oœci œladowych w mi¹¿szych kompleksach piaskowców
grubo³awicowych œwiadczy o bardzo szybkim tempie sedymentacji poszczególnych ³awic.
Grube ³awice piaskowców formacji z Wiœniówki, na obszarze ca³ego pasma g³ównego nie zawieraj¹ wewnêtrznych struktur
sedymentacyjnych obecnych w osadach silikoklastycznych ze œrodowisk p³ytkiego szelfu. Zdecydowane ró¿nice zachodz¹ tak¿e
w architekturze litosomów grubo³awicowych kompleksów piaskowcowych, w tym ich relacjach facjalnych lateralnych oraz
w profilu pionowym.
Piaskowce cienko³awicowe. Wed³ug D¿u³yñskiego i ¯aka (1960) a tak¿e Radwañskiego i Roniewicza (1960, 1962), podstawowym wskaŸnikiem œrodowiska sedymentacji piaskowców formacji z Wiœniówki s¹ struktury widoczne na górnej powierzchni
cienko³awicowych piaskowców. D¿u³yñski i ¯ak okreœlili je jako prêgi linijne a Radwañski i Roniewicz jako zmarszczki. Badacze
ci wyró¿nili prêgi linijne i zmarszczki symetryczne falowe. Obecnoœæ tych struktur, powsta³ych przy udziale falowania, mia³a
wskazywaæ na p³ytkomorskie œrodowisko. Wed³ug w/w autorów, jedynie prêgi jêzykowate lub zmarszczki jêzykowate mia³y powstaæ przy udziale dzia³alnoœci pr¹dowej. D¿u³yñski i ¯ak uwa¿ali, ¿e przechodzenie na powierzchni jednej ³awicy prêg linijnych
w jêzykowate, jest wskaŸnikiem p³ytkowodnoœci œrodowiska. O falowym pochodzeniu zmarszczek lub prêg, mia³ wskazywaæ ich
zewnêtrzny kszta³t, przypominaj¹cy formy wytworzone wspó³czeœnie przy udziale falowania w œrodowisku p³ytkowodnym.
Zarówno D¿u³yñski i ¯ak (1960) jak równie¿ Radwañski i Roniewicz (1960,1962), nie rozpatrywali wewnêtrznych struktur
sedymentacyjnych analizowanych warstw z prêgami czy zmarszczkami, które decyduj¹ o falowej lub pr¹dowej genezie ich powstania. Dla warstw utworzonych w wyniku falowania, ich wewnêtrzna budowa jest bardzo charakterystyczna i ³atwa do odró¿nienia od powsta³ej w efekcie dzia³alnoœci pr¹dowej. Wed³ug Gradziñskiego i in., (1986) warstwy te „...charakteryzuje obecnoœæ
wi¹zek lamin oddzielonych powierzchniami niezgodnoœci, ci¹g³e przechodzenie niektórych wi¹zek z jednego riplemarka do drugiego, obecnoœæ szewronowego uk³adu lamin pod grzbietem riplemarka, a tak¿e obecnoœæ pojedynczych lamin, którymi niekiedy
udrapowana bywa powierzchnia riplemarków. Dolna granica warstwy utworzonej przez ci¹g riplemarków falowych ma przewa¿nie postaæ po³¹czonych, nieregularnych zag³êbieñ lub jest falista...”.
Opisywane przez D¿u³yñskiego i ¯aka (op. cit.) oraz Radwañskiego i Roniewicza (op. cit.) warstwy piaskowców cienko³awicowych z riplemarkami falowymi na ich górnej powierzchni, maj¹ budowê wewnêtrzn¹ zupe³nie odmienn¹ od wystêpuj¹cej w
warstwach utworzonych w wyniku procesów falowania. Opisane przez w/w badaczy cienkie warstwy ze zmarszczkami lub prêgami na powierzchni, maj¹ budowê wewnêtrzn¹ typow¹ dla sedymentacji pr¹dowej. Jest ona taka sama jak struktury wewn¹trz³awicowe rozpoznane w stanie kopalnym i uzyskane eksperymentalnie, w zale¿noœci od zmiennych warunków hydrodynamicznych
dzia³aj¹cych pr¹dów. Wed³ug Gradziñskiego i in. (1986), warstwy z riplemarkami pr¹dowymi na powierzchni „...maj¹ wyraŸnie
asymetryczny profil, przy czym stok zapr¹dowy jest stromszy i na ogó³ ma dobrze zaznaczon¹ górn¹ krawêdŸ. W planie kszta³t riplemarków pr¹dowych bywa zró¿nicowany. Stwierdzono, ¿e w miarê wzrostu prêdkoœci przep³ywu grzbiety riplemarków staj¹
siê coraz krótsze i bardziej wygiête, a wysokoœæ i rozstêpy riplemarków w obrêbie danego ci¹gu staj¹ siê bardziej zró¿nicowane.
Riplemarki zbudowane s¹ niemal w ca³oœci z lamin przek¹tnych, które nachylone s¹ w tê sam¹ stronê co stromszy stok...”.
Budowa wewnêtrzna cienko³awicowych piaskowców formacji z Wiœniówki jest charakterystyczna dla transportu materia³u
piaszczystego w warunkach dolnego i górnego re¿imu przep³ywu (por. Gradziñski i in., 1986). Wiêkszoœæ cienkich ³awic, w dolnej czêœci z³o¿ona jest z osadu o p³askiej laminacji poziomej — charakterystycznej dla górnego re¿imu przep³ywu, o wiêkszej sile
pr¹du, natomiast w ich stropie wystêpuje element o laminacji przek¹tnej w ma³ej skali, osadzony w warunkach dolnego re¿imu
przep³ywu — charakteryzuj¹cego siê malej¹c¹ si³¹ pr¹du.
Z przedstawionych powy¿ej porównañ wynika, ¿e sedymentacja formacji piaskowców z Wiœniówki nie odbywa³a siê w œrodowisku p³ytkomorskim. Struktury sedymentacyjne wystêpuj¹ce w tych utworach, lateralne i pionowe nastêpstwo facji oraz architektura depozycyjna grubo³awicowych kompleksów piaskowcowych, odpowiadaj¹ cechom diagnostycznym osadów akumulowanych na obszarze œrodkowej czêœci g³êbokomorskich sto¿ków (por. Malec, 2003, 2005).

W dyskusji brali udzia³: M. Kuleta, Z. Szczepanik, S. Salwa i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 15 listopada 2006 r.

Maria NOWAK: Z³o¿a kopalin i mo¿liwoœci ich zagospodarowania w œwietle uwarunkowañ sozologicznych na obszarze arkusza Wieleñ Mapy geoœrodowiskowej Polski w skali 1:50 000

Obszar arkusza Wieleñ po³o¿ony jest w województwie wielkopolskim i obejmuje czêœæ gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego: Wieleñ, Krzy¿ Wielkopolski, Drawsko i Trzcianka. Nale¿y on do trzech mezoregionów fizyczno-geograficznych: Kotlina
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Gorzowska, Równina Drawska i Pojezierze Wa³eckie, a pod wzglêdem geologiczno-strukturalnym obszar znajduje siê w obrêbie
niecki szczeciñsko-mogileñskiej. Teren arkusza jest s³abo uprzemys³owiony z dominacj¹ gospodarki rolnej i leœnej.
Ukszta³towanie powierzchni terenu wykazuje cechy typowego krajobrazu m³odoglacjalnego (zlodowacenie pó³nocnopolskie). Dominuj¹cym elementem jest tu dolina rzeki Noteæ, która ma szerokoœæ od 2 km (w rejonie Wielenia) do 10 km (w okolicach Krzy¿a Wielkopolskiego). Dwa tarasy zalewowe buduj¹ holoceñskie piaski z wk³adkami ¿wirów i namu³ów piaszczystych
oraz torfy. Wy¿ej wystêpuj¹ piaszczysto-¿wirowe plejstoceñskie tarasy akumulacyjne nadzalewowe i pradolinne, poprzecinane
niewielkimi rzekami (Cz³opica, Bukówka, Dzier¿¹¿na). W po³udniowej czêœci terenu oraz w rejonie Lubcza Wielkiego wystêpuj¹
wydmy i równiny piasków przewianych. W pó³nocnej czêœci obszaru niewielkie powierzchnie zajmuje piaszczysto-¿wirowa równina sandrowa oraz falista wysoczyzna morenowa.
Czwartorzêdowe osady, które pokrywaj¹ ca³y obszar arkusza, maj¹ mi¹¿szoœæ od oko³o 7,0 m (okolice Wielenia) do 106 m
(rejon Huty Szklanej). Czwartorzêd reprezentuj¹ osady zlodowaceñ po³udniowopolskich, œrodkowopolskich oraz pó³nocnopolskiego, interglacja³ów lubelskiego i eemskiego oraz holoceñskie. Pod³o¿e czwartorzêdowe buduj¹ osady mioceñskie wykszta³cone jako piaski drobnoziarniste i mu³ki, rzadziej i³y oraz warstwy wêgla brunatnego o mi¹¿szoœci do 10 m. Mi¹¿szoœæ kompleksu mioceñskiego waha siê od 77,2 m (okolice Drawska) do 110,6 m (rejon Wielenia).
Na obszarze objêtym arkuszem Wieleñ, kryteria kopalin u¿ytecznych spe³niaj¹ plejstoceñskie piaski i piaski ze ¿wirami oraz
holoceñskie torfy. Udokumentowano tu 9 z³ó¿ kruszywa naturalnego, z których piêæ jest niezagospodarowanych, a w czterech
eksploatacja kopalin zosta³a zaniechana.
Z³o¿e „Lubcz Ma³y” sk³ada siê z dwóch pól oddalonych od siebie o ponad 2 km (³¹czna powierzchnia 128,8 ha, zasoby w kat.
C1 13 075 tys. ton). Seriê z³o¿ow¹ tworz¹ warstwy piasków (mi¹¿szoœæ 0,5–8,1 m) i pospó³ek (mi¹¿szoœæ 1,5–11,5 m).
W nadk³adzie z³o¿a, o gruboœci do 1,7 m, wystêpuj¹: gleba, piaski drobnoziarniste zaglinione lub zapylone, torf oraz sporadycznie
namu³y. Kruszywo piaskowe (punkt piaskowy 96%, zawartoœæ py³ów mineralnych 1,6–2,2%, gêstoœæ nasypowa w stanie zagêszczonym 1,5–1,7 T/m3) mo¿e byæ wykorzystane do zapraw i wypraw budowlanych, a kruszywo piaskowo-¿wirowe (punkt piaskowy 53,4–56,0%, zawartoœæ py³ów mineralnych 1,2–1,7%, gêstoœæ nasypowa w stanie zagêszczonym 1,73–1,96 T/m3) do produkcji betonu zwyk³ego oraz w drogownictwie jako mieszanki ¿wirowo-piaskowe i piaskowo-¿wirowe. Z³o¿e jest niezagospodarowane. W obrêbie pola I z³o¿a „Lubcz Ma³y” udokumentowano w kat. C1 z³o¿e “Lubcz Ma³y KJ” o powierzchni 16,7 ha
(mi¹¿szoœæ piasków 0,9–7,7 m, a pospó³ki 4,3–12,4 m, gruboœæ nadk³adu 0,8–3,0 m), które by³o eksploatowane w latach
1995–2001. Terenów pogórniczych nie zrekultywowano (pozosta³o wyrobisko o powierzchni 15 ha wype³nione wod¹).
W z³o¿u „Wieleñ Pó³nocny” o powierzchni 1,7 ha (zarejestrowane zasoby 105,5 tys. ton, gruboœæ nadk³adu 0,3 m) kopalinê
stanowi¹ wodnolodowcowe piaski ró¿noziarniste z nieregularnymi wyst¹pieniami frakcji ¿wirowej (mi¹¿szoœæ 3,5–7,0 m, punkt
piaskowy 83,0–97,6%). Po eksploatacji, w latach 1985–1999, pozosta³o niezrekultywowane wyrobisko stokowo-wg³êbne o powierzchni 0,7 ha i wysokoœci œcian 4–7 m. W odleg³oœci oko³o 200 m na wschód od wyrobiska znajduje siê gminne sk³adowisko
odpadów komunalnych o powierzchni 1,6 ha (czynne od 1998 r.).
W granicach miasta Wieleñ zlokalizowane jest z³o¿e piasków kwarcowych „Wieleñ” (powierzchnia 9,4 ha, mi¹¿szoœæ
2,6–5,7 m, gruboœæ nadk³adu 0,2–0,8 m, zasoby w kat. C1 258 tys. m3). Piaski charakteryzuj¹ siê zawartoœci¹ krzemionki
80,3–92,8% i punktem piaskowym œrednio 97,7%. Jakoœæ i przydatnoœº kopaliny do produkcji ceg³y wapienno-piaskowej klasy
75, okreœlono na podstawie badañ laboratoryjnych i próby przemys³owej. W latach 1973–1997 eksploatowano piaski dla potrzeb
pobliskiej cegielni. Wyrobisko zrekultywowano (w czêœci utworzono wodny zbiornik retencyjno-przeciwpo¿arowy), a niezalesion¹ czêœæ powierzchni z³o¿a zagospodarowano dla celów rekreacyjno-sportowych.
Piaski budowlane udokumentowane w z³o¿u „Drawski M³yn II” (powierzchnia 1,3 ha, zarejestrowane zasoby 131 tys. ton,
mi¹¿szoœæ 3,1–4,0 m, gruboœæ nadk³adu 0,1–0,4 m) maj¹ punkt piaskowy 82,5–98,4% i zawieraj¹ 1,6–3,2 % py³ów mineralnych.
W po³udniowo-wschodniej czêœci obszaru arkusza znajduj¹ siê 3 z³o¿a kruszywa naturalnego o nazwie „Drawsko”. W z³o¿u
„Drawsko” nr 7 (zasoby w kat. C2 554 tys. ton, powierzchnia 8,2 ha) udokumentowano warstwê piasków o mi¹¿szoœci 3,2–6,5 m.
Nadk³ad z³o¿a, gruboœci 0,3–2,4 m, tworzy gleba oraz piaski zaglinione i zapylone. Kruszywo piaskowe (punkt piaskowy
82,5–99,6% i zawartoœæ py³ów mineralnych 1,2–3,8%) mo¿e znaleŸæ zastosowanie w budownictwie (do zapraw budowlanych
i do produkcji betonów), a tak¿e w drogownictwie. W obrêbie z³o¿a „Drawsko” nr 8 (powierzchnia 29,6 ha, zasoby w kat. C2 1550
tys. m3) wystêpuje pok³ad piasków kwarcowych (œrednia mi¹¿szoœæ 5,4 m), których parametry jakoœciowe (punkt piaskowy
85,6%, zawartoœæ krzemionki 85,6%) kwalifikuj¹ je jako surowiec do produkcji betonów komórkowych.
Niewielkie z³o¿e pospó³ki „Drawsko” (nr 9) udokumentowano w formie karty rejestracyjnej (zasoby 4,6 tys. ton, powierzchnia 0,15 ha, œrednia mi¹¿szoœæ 2,85 m, œrednia gruboœæ nadk³adu 0,3 m, œredni punkt piaskowy 63,8%). Kopalina by³a wykorzystywana w lokalnym budownictwie i drogownictwie. W obrêbie niewielkiego z³o¿a pospó³ki „Drawsko” (powierzchnia 0,15 ha)
w latach 1983–1993 wydobywano kopalinê na potrzeby lokalne (wyeksploatowano 80% zasobów z³o¿a). Zrekultywowany teren
z³o¿a jest u¿ytkowany rolniczo.
Z punktu widzenia ochrony œrodowiska z³o¿a „Wizany”, „Drawski M³yn II” i „Drawsko” s¹ ma³okonfliktowe, a pozosta³e
uznano za konfliktowe, ze wzglêdu na ochronê wód podziemnych, gleb i lasów oraz konflikt zagospodarowania terenu.
Na terenie arkusza Wieleñ, potencjalne perspektywy z³o¿owe kruszywa naturalnego istniej¹ na obszarach wystêpowania
piaszczysto-¿wirowych osadów sandrowych. Osady te pokryte s¹, prawie w ca³oœci, zwartym kompleksem leœnym i le¿¹ w obrêbie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza nad Draw¹”. Obszar perspektywiczny dla z³ó¿ kruszywa naturalnego wyznaczono
w rejonie Drawskiego M³yna (mi¹¿szoœæ pospó³ki œrednio 4,5 m), oraz w okolicach Wrzeszczyny i Wielenia (mi¹¿szoœæ piasków
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2,3–9,8 m). Na mapie zaznaczono równie¿ obszary o negatywnych wynikach prac geologiczno-poszukiwawczych z³ó¿ kruszywa
naturalnego (okolice Marianowa, Wrzeszczyny, Drawska, Dzier¿¹¿na Wielkiego) i surowców ilastych (Drawsko).
Torfowiska s¹ ekosystemami spe³niaj¹cymi wa¿n¹ rolê biocenotyczn¹, hydrologiczn¹, krajobrazow¹ i rolnicz¹. W 1996 r. wykonano ocenê krajowych zasobów torfów z uwzglêdnieniem wymogów zwi¹zanych z ochron¹ i kszta³towaniem œrodowiska. Na
omawianym obszarze zaznaczono kilkanaœcie wiêkszych i mniejszych wyst¹pieñ z³o¿owych torfów (g³ównie na podstawie dokumentacji geobotonicznych z lat 50–60 XX wieku), ale w potencjalnej bazie zasobowej znalaz³y siê tylko cztery obszary torfowiskowe, w których wystêpuj¹ niskie torfy turzycowe, mszysto-turzycowe oraz drzewno-trzcinowe, œredniej mi¹¿szoœci 1,5–3,5 m
(okolice Huty Szklanej, Dzier¿¹¿na Wielkiego i Wrzeszczyny). Na mapie zaznaczono je tylko jako obszary perspektywiczne, poniewa¿ prognozy udokumentowania z³ó¿ torfów ograniczaj¹ wa¿ne wzglêdy ochrony gleb pochodzenia organicznego i ochrony
wód podziemnych. Niewielki obszar perspektywiczny dla torfów znajduje siê w dolinie Cz³opicy (okolice KuŸnicy ¯elichowskiej), gdzie w trakcie zwiadu geologicznego w poszukiwaniu z³ó¿ kredy jeziornej, stwierdzono wystêpowanie torfów mi¹¿szoœci
2,5–5,6 m.
Niezwykle wa¿nym zagadnieniem w gospodarce gmin jest ochrona i w³aœciwe wykorzystanie wód podziemnych. Wody podziemne o znaczeniu gospodarczym zwi¹zane s¹ z czwartorzêdowym GZWP nr 138 i trzeciorzêdowym GZWP nr 127. W ich obrêbie zlokalizowane s¹ najbardziej wydajne ujêcia w Wieleniu, Drawsku i Herbutowie. Wody podziemne ze wzglêdu na brak izoluj¹cego nadk³adu s¹ w znacznym stopniu nara¿one na zanieczyszczenie. Realne zagro¿enie dla jakoœci wód podziemnych stwarza ponadnormatywne zanieczyszczenie wód Noteci. W ostatnich latach nast¹pi³a poprawa gospodarki odpadami komunalnymi.
Czynne s¹ tu dwa sk³adowiska, gromadz¹ce odpady z terenu gminy Wieleñ, Drawsko i Krzy¿ Wielkopolski. Pilnym zadaniem dla
lokalnych samorz¹dów jest uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej.
W obrêbie arkusza Wieleñ warunki niekorzystne dla budownictwa (holoceñskie grunty organiczne i niespoiste) wystêpuj¹
g³ównie w dolinach Noteci, Cz³opicy i Bukówki. W dolinach rzecznych chronione s¹ gleby pochodzenia organicznego, które
tworz¹ bardzo dobre i dobre kompleksy u¿ytków zielonych.
Obszary leœne to g³ównie bory sosnowe, które na omawianym terenie zajmuj¹ oko³o 65% powierzchni, poza istotnymi funkcjami gospodarczymi, spe³niaj¹ równie¿ wa¿ne funkcje gleboochronne, wodoochronne i retencyjne, a tak¿e turystyczno-wypoczynkowe. Charakterystycznym elementem szaty roœlinnej tego obszaru s¹ równie¿ zbiorowiska wodne, ³¹kowe i torfowiskowe,
czêsto z chronionymi i rzadkimi gatunkami roœlin.
Znaczna czêœæ omawianego obszaru posiada status terenów prawnie chronionych (Obszary Chronionego Krajobrazu: Puszcza
nad Draw¹, Dolina Noteci i Puszcza Notecka). Najwartoœciowsze obiekty przyrody ¿ywej i nieo¿ywionej s¹ objête ochron¹ konserwatorsk¹ w formie 27 pomników i u¿ytku ekologicznego. Wysokie wartoœci przyrody i krajobrazu zosta³y równie¿ docenione
w realizowanych w Polsce programach ECONET-Polska i Natura 2000, dotycz¹cych inwentaryzacji, waloryzacji i ochrony œrodowiska przyrodniczego w nawi¹zaniu do standardów europejskich.

W dyskusji brali udzia³: J. G¹gol, A. Juszczyk, M. Kuleta, A. Romanek i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 22 listopada 2006 r.

Maria NOWAK: Zasoby przyrody i krajobrazu na obszarze arkusza Szamocin Mapy geoœrodowiskowej Polski w skali
1:50 000

Obszar w granicach arkusza Szamocin znajduje siê w obrêbie antyklinorium kujawsko-pomorskiego i obejmuje fragmenty
trzech mezoregionów fizyczno-geograficznych: Pojezierze Krajeñskie, Dolina Œrodkowej Noteci i Pojezierze Chodzieskie. Administracyjnie obszar po³o¿ony jest w województwie wielkopolskim i obejmuje fragmenty gmin: Wysoka, Wyrzysk, Miasteczko
Krajeñskie, Bia³oœliwie, Chodzie¿, Szamocin, Margonin i Go³añcz. Rejon objêty arkuszem jest s³abo zurbanizowany i uprzemys³owiony, z dominacj¹ gospodarki rolnej i leœnej. Korzystne warunki naturalne i dobra struktura agrarna sprzyjaj¹ rozwojowi
rolnictwa, sadownictwa i hodowli byd³a.
RzeŸba terenu wykazuje cechy typowego krajobrazu m³odoglacjalnego (zlodowacenie pó³nocnopolskie). Wystêpuj¹ tu formy
pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego (wysoczyzny i wzgórza morenowe, rynny, kemy, zag³êbienia wytopiskowe, jeziora) oraz formy pochodzenia rzecznego (dna dolin i tarasy rzeczne).
G³ówn¹ rzek¹ obszaru jest Noteæ, której dolina ma szerokoœæ 5,5–7,5 km i jest silnie przeobra¿ona przez sieæ rowów mielioracyjnych i kana³ów. Wa¿nym elementem hydrograficznym, g³ównie w po³udniowej czêœci obszaru, s¹ jeziora rynnowe (Laskowskie Du¿e, Laskowskie Ma³e, Siekiera, Nie¿ychowskie).
Wody podziemne o znaczeniu gospodarczym zwi¹zane s¹ z czwartorzêdowymi i mioceñskimi osadami piaszczystymi i piaszczysto-¿wirowymi. Znaczny obszar arkusza zajmuje obszar najwy¿szej ochrony czwartorzêdowego GZWP nr 138, Pradolina Toruñ-Eberswaldzka (Noteæ). W obrêb arkusza wchodz¹ tak¿e niewielkie fragmenty obszarów wysokiej ochrony GZWP nr 133
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Zbiornik miêdzymorenowy M³otkowo i nr 139 Dolina Kopalna Smogulec-Margonin. Niezwykle wa¿nym zagadnieniem w gospodarce gmin jest ochrona i w³aœciwe wykorzystanie wód podziemnych oraz d¹¿enie do zmniejszenia zanieczyszczenia wód
w rzekach i jeziorach.
Obszary leœne, g³ównie lasy mieszane, bory sosnowe i lasy ³êgowe, które na omawianym terenie zajmuj¹ oko³o 25% powierzchni, poza istotnymi funkcjami gospodarczymi, spe³niaj¹ równie¿ wa¿ne funkcje gleboochronne, wodoochronne i retencyjne, a tak¿e turystyczno-wypoczynkowe. Charakterystycznym elementem szaty roœlinnej tego obszaru s¹ równie¿ zbiorowiska
wodne, ³¹kowe i torfowiskowe, czêsto z chronionymi i rzadkimi gatunkami roœlin. Ochron¹ objête s¹ gleby pochodzenia organicznego: torfowe, murszowe, mu³owo-torfowe oraz mady. Tworz¹ one bardzo dobre i dobre kompleksy u¿ytków zielonych w dolinie
Noteci i obni¿eniach terenu. Na obszarach wysoczyznowych, dla u¿ytkowania rolniczego chronione s¹ brunatne gleby kompleksu
¿ytniego bardzo dobrego i dobrego.
W obrêbie arkusza Szamocin warunki niekorzystne dla budownictwa (holoceñskie grunty organiczne i niespoiste w stanie
luŸnym) wystêpuj¹ g³ównie w dolinach Noteci, Margoninki, Bia³oœliwki, £ob¿onki i Kana³u Okalinieckiego oraz licznych, krótkich strumieni bez nazwy, a tak¿e w pobli¿u jezior i w bezodp³ywowych zag³êbieniach terenu. Zdecydowanie niekorzystne warunki geologiczno-in¿ynierskie wystêpuj¹ na stromych zboczach wzgórz zbudowanych z plejstoceñskich glin zwa³owych i piasków ze ¿wirami (czêsto zawodnionych) oraz i³ów plioceñskich (glacitektonicznie spiêtrzone moreny czo³owe), rozci¹gaj¹cych
siê wzd³u¿ pó³nocnej krawêdzi pradoliny Noteci. W rejonie Miasteczko Krajeñskie-Wolsko i w okolicach Krostkowa spadki terenu przekraczaj¹ 12%, co grozi wyst¹pieniem ruchów masowych.
Obszar posiada walory przyrodniczo-krajobrazowe i kulturowe, znacz¹ce nie tylko w skali regionalnej i krajowej, ale równie¿
europejskiej. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci, utworzony w 1989 r., obejmuje dolinê Noteci i Margoninki, a tak¿e
zalesione wzgórza morenowe na pó³nocnej krawêdzi pradoliny. Pradolina Noteci, jeden z najwa¿niejszych w Europie szlaków
wêdrówek ptaków, która w systemie ECONET-Polska ma rangê miêdzynarodowego korytarza ekologicznego, chroniona jest
równie¿ w obrêbie obszarów specjalnej ochrony ptaków i siedlisk Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody wpisano 14 pomników przyrody ¿ywej i dwa przyrody nieo¿ywionej. S¹ to pojedyncze
drzewa, grupy i aleje drzew oraz granitowe g³azy narzutowe. Na uwagê zas³uguje aleja drzew, najwiêksza w pó³nocnej czêœci województwa wielkopolskiego, zlokalizowana przy drodze na odcinku Wyrzysk–Kosztowo–Nie¿ychowo, sk³adaj¹ca siê z: 184 lip
drobnolistnych, 40 jesionów wynios³ych i 158 dêbów szypu³kowych.
Na obszarze objêtym arkuszem Szamocin kryteria kopalin u¿ytecznych spe³niaj¹ plejstoceñskie piaski, piaski ze ¿wirami, plioceñskie i³y oraz holoceñskie torfy i kreda jeziorna. Udokumentowano tu trzy z³o¿a kruszywa budowlanego i drogowego oraz dwa
z³o¿a surowców ceramiki budowlanej. Aktualnie ¿adne ze z³ó¿ nie jest eksploatowane.
W z³o¿u „Wysoka Ma³a” (powierzchnia 1,3 ha, mi¹¿szoœæ 1,9–8,1 m, gruboœæ nadk³adu 0,3–2,2 m, zasoby w kat. C1 91 tys.
ton) udokumentowano piaski oraz piaski ze ¿wirem, wype³niaj¹ce lokaln¹ nieckê wytopiskow¹ w obrêbie moreny czo³owej, które
charakteryzuj¹ siê punktem piaskowym 77,0–95% i zawartoœci¹ py³ów mineralnych 1,8–2,4%. Z³o¿e jest czêœciowo zawodnione
(zwierciad³o wody na g³êbokoœci 5,6–8,9 m p.p.t.). W latach 1998–2003 koncesjonowan¹ eksploatacjê kruszywa prowadzi³
Zak³ad Gospodarki Komunalnej z Wysokiej (wydobyto 15 tys. ton kopaliny). Pozosta³o niezrekultywowane wyrobisko stokowo-wg³êbne o powierzchni oko³o 0,8 ha i wysokoœci œcian 2–6 m.
Z³o¿e „Bia³oœliwie” (powierzchnia 2,0 ha, mi¹¿szoœæ 6,4–10,5 m, gruboœæ nadk³adu 0,8–1,4 m, zasoby zarejestrowane 378 tys.
ton) zlokalizowano na zboczu niewielkiego wzniesienia morenowego. Seriê z³o¿ow¹ tworz¹ naprzemianleg³e soczewy piasków
(œredni punkt piaskowy 94,3%) i pospó³ki (œredni punkt piaskowy 74,6%). W nadk³adzie z³o¿a wystêpuje gleba oraz piaski ró¿noziarniste, zaglinione. Z³o¿e jest suche. Po eksploatacji w latach 90-tych XX w. (wydobyto 27 tys. ton), pozosta³o niezrekultywowane wyrobisko (czêœciowo zaroœniête) o powierzchni oko³o 1 ha i wysokoœci œcian do 5 m.
Z³o¿e „Lipia Góra” udokumentowane zosta³o w 1976 roku w kategorii C2 w obrêbie pradolinnego tarasu nadzalewowego Noteci, który buduj¹ piaszczysto-¿wirowe osady rzeczne i wodnolodowcowe. Wyznaczono dwa pola bilansowe (powierzchnia
10,5 ha, mi¹¿szoœæ 2,8–8,3 m, gruboœci nadk³adu 0,1–4,7 m i zasoby 1058 tys. ton) oraz cztery pola pozabilansowe (powierzchnia
24 ha, mi¹¿szoœæ 1,0–7,7 m, gruboœci nadk³adu 0,1–6,7 m, zasoby 1 846 tys. ton). W nadk³adzie wystêpuj¹: gleba, piaski drobnoziarniste i zaglinione, miejscami glina i torf. Z³o¿e jest silnie zawodnione (zwierciad³o wody na g³êbokoœci 1,8–3,3 m p.p.t.). Kruszywo piaszczysto-¿wirowe charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce parametry: punkt piaskowy 48,3–51,0%, zawartoœæ ziarn: do 5 mm
49,9–62,8% i powy¿ej 40 mm 10,8–11,3% oraz py³ów mineralnych 1,9–2,2%. Z kruszywa po uszlachetnieniu (kruszenie nadziarna i przesiewanie) mo¿na uzyskaæ mieszanki piaskowo-¿wirowe, ¿wirowo-piaskowe i piasek do produkcji: betonów, zapraw, wypraw i g³adzi. W 1980 r. udokumentowano z³o¿e „Lipia Góra” w kategorii C1. W trakcie prac dokumentacyjnych zrewidowano
granice z³o¿a: powierzchnia ca³kowita 26,4 ha (trzy pola bilansowe 5,3 ha i dwa pola pozabilansowe 21,3 ha); mi¹¿szoœæ
0,9–7,7 m, gruboœæ nadk³adu 0,1–6,7 m oraz parametry jakoœciowe kopaliny: zawartoœæ ziaren o œrednicy poni¿ej 2,5 mm
30,8–68,0%; powy¿ej 5 mm 22,3–59,6%. Zasoby z³o¿a „Lipia Góra” w kategorii C1 w iloœci 569 tys. ton (bilansowe) i 1 427 tys.
ton (pozabilansowe) nie zosta³y zatwierdzone ze wzglêdów proceduralnych. W obrêbie z³o¿a prowadzona jest dorywcza eksploatacja kruszywa przez okolicznych mieszkañców w dwóch wyrobiskach (o powierzchni oko³o 3 ha i 0,8 ha), oddalonych od siebie
o oko³o 100 m.
W z³o¿ach „Nie¿ychowo-Krostkowo” i „Krostkowo” zosta³y udokumentowane plioceñskie i³y i mu³ki (tzw. i³y poznañskie),
które s¹ bardzo dobrym surowcem ceramicznym. Mog¹ byæ wykorzystane do produkcji wyrobów œciennych, stropowych, dekarskich, drenarskich i klinkieru budowlanego oraz ceramicznego kruszywa lekkiego typy keramzytu. Z³o¿a te znajduj¹ siê na stro-
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mym po³udniowo-zachodnim zboczu wzniesienia morenowego. Ods³aniaj¹ce siê w tym miejscu i³y s¹ glacitektoniczne zaburzone
i tkwi¹ w postaci porwaków wœród czwartorzêdowych glin i piasków morenowych.
Z³o¿e „Nie¿ychowo-Krostkowo” zosta³o udokumentowane w obrêbie dwóch pól oddalonych od siebie o oko³o 600 m: pole
pó³nocne (powierzchnia 10,7 ha, mi¹¿szoœæ kopaliny 8,8–29,8 m, gruboœæ nadk³adu 0,2–0,6 m, zasoby w kat. C2 1893 tys. m3)
i pole po³udniowe (powierzchnia 11,5 ha, mi¹¿szoœæ kopaliny 5,0–29,8 m gruboœæ nadk³adu 0,1–2,3 m, zasoby w kat. C2
1912 tys. m3). Surowiec ilasty charakteryzuje siê: zawartoœci¹ marglu ziarnistego 0,04–0,08%, wody zarobowej 30,4–31,2%
i skurczliwoœci¹ wysychania 10,4–10,6%, a wyroby ceramiczne wypalane w temperaturze 1000oC: nasi¹kliwoœci¹ 7,0–9,7%, wytrzyma³oœci¹ na œciskanie 13,4–22,7 MPa i ca³kowit¹ morozoodpornoœci¹. Kopalina wymaga schudzania dodatkiem piasku w iloœci 20%. W z³o¿u udokumentowano wspó³wystêpuj¹ce czwartorzêdowe piaski (punkt piaskowy 94,5–99,0%, zawartoœæ py³ów
mineralnych 1,6–2,6%, zasoby dla pola pó³nocnego 196 tys. m3), które mog¹ byæ wykorzystane jako surowiec schudzaj¹cy.
W z³o¿u „Krostkowo” (powierzchnia 6,5 ha, œrednia mi¹¿szoœæ 13,6 m, œrednia gruboœæ nadk³adu 0,2 m, zasoby w kat. A
640 tys. m3) udokumentowano i³y charakteryzuj¹ce siê: zawartoœci¹ margla ziarnistego œrednio 0,02%, zawartoœci¹ wody zarobowej 24,2–37,6% i skurczliwoœci¹ wysychania 7,0–10,4%, a tworzywo ceramiczne wypalane w temperaturze 950oC: nasi¹kliwoœci¹ 8,4–15,0%, wytrzyma³oœci¹ na œciskanie œrednio 11,2 MPa i ca³kowit¹ morozoodpornoœci¹. Surowiec ilasty wymaga schudzania dodatkiem piasku w iloœci 15–30%, w zale¿noœci od produkowanego asortymentu wyrobów. Od 1908 r. do oko³o 1993 r.,
ze z³o¿a pozyskiwano surowiec dla pobliskiej cegielni (wydobyto 245,5 tys. m3), w której produkowano ceg³ê pe³n¹ i dziurawkê
oraz dachówkê. Eksploatacja by³a bardzo utrudniona przez ci¹g³e osuwanie siê warstw ilastych z powodu lokalizacji z³o¿a na stromym zboczu, silnego zaburzenia glacitektonicznego kompleksu z³o¿owego oraz zawodnionych piaszczystych przewarstwieñ
(mi¹¿szoœci od 0,1 do 1,1 m). Nie zrekultywowane wyrobisko jest zaroœniête, a cegielniê zlikwidowano.
Przeprowadzono ocenê sozologiczn¹ udokumentowanych z³ó¿ kopalin, która zosta³a uzgodniona z pe³nomocnikiem Geologa
Wojewódzkiego w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim w Poznaniu, Delegatura w Pile. Ze wzglêdu na ochronê z³ó¿, wszystkie z³o¿a zaliczono do 4 klasy (z³o¿a powszechne, licznie wystêpuj¹ce i ³atwo dostêpne). Z punktu widzenia ochrony œrodowiska
z³o¿a „Wysoka Ma³a” i „Bia³oœliwie” uznano za ma³okonfliktowe, mo¿liwe do zagospodarowania bez wiêkszych ograniczeñ. Pozosta³e z³o¿a zaliczono do z³ó¿ konfliktowych (klasa B), mo¿liwych do eksploatacji po spe³nieniu okreœlonych wymagañ wyznaczonych na podstawie kompleksowej oceny oddzia³ywania na œrodowisko zak³adu wydobywczo-przetwórczego. Przyczynami
konfliktowoœci s¹: ochrona wód podziemnych oraz ochrona gleb i krajobrazu.
Perspektywy i prognozy na udokumentowanie z³ó¿ piasków i ¿wirów istniej¹ tylko w po³udniowej czêœci omawianego obszaru (w okolicy wsi Nadolnik i w s¹siedztwie z³o¿a „Lipia Góra”). W rejonie Miasteczka Krajeñskiego wyznaczono obszary
prognostyczne dla z³ó¿ surowców ilastych. Pomimo istnienia du¿ych obszarów perspektywicznych dla torfów i kredy jeziornej
w dolinie Noteci, mo¿liwoœci ich gospodarczego wykorzystania s¹ ograniczone wa¿nymi wzglêdami sozologicznymi (ochrona
krajobrazu, gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych). Na mapie zaznaczono równie¿ obszary o negatywnych wynikach prac geologiczno-poszukiwawczych z³ó¿ piaszczysto-¿wirowych (okolice: Zacharzyna, Konstantynowa, Na³êcza, Nadolnika, Szamocina i Borowa).

W dyskusji brali udzia³: J. G¹gol, A. Juszczyk, M. Kuleta, S. Salwa i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 6 grudnia 2006 r.

Jan MALEC: Uwagi o skamienia³oœciach kambru w formacji piaskowców z Wiœniówki

W utworach kambru formacji piaskowców z Wiœniówki, szcz¹tki faunistyczne nie nale¿¹ do czêsto spotykanych. W wielu
profilach tej jednostki odnotowano obecnoœæ œladów bezkrêgowców, rzadziej skamienia³oœci w³aœciwych, g³ównie trylobitów i
ramienionogów, sporadycznie szkar³upni. Zarówno œlady pozostawione przez organizmy bentosowe jak i szcz¹tki fauny wystêpuj¹ w osadach facji cienko³awicowych piaskowców i mu³owców, zwi¹zanych z obszarem sedymentacji miêdzykana³owej oraz w
facji mu³owcowo-piaskowcowej ze strukturami deformacyjnymi i osuwiskowymi, rozwiniêtej na obszarach wa³ów kana³owych.
W osadach tych wystêpuj¹ lokalnie bogate ichnocenozy reprezentowane przez œlady pe³zania (Cruziana) i spoczynku trylobitów
(Rusophycus), pozbawione prawie zupe³nie szcz¹tków ich twórców. Znikoma iloœæ znalezionych trylobitów wynika najprawdopodobniej ze specyficznych warunków ekologicznych i energetycznych, które panowa³y w przydennych strefach zbiornika w czasie sedymentacji tych osadów. Na obszarze depozycji pierwszej z wymienionych facji, szcz¹tki trylobitów znajdowano w rejonie
Chabowych Do³ów. Okazy wystêpuj¹ tam w jednorodnej litologicznie warstwie wak kwarcowych reprezentuj¹cej jednostkowe
akty depozycyjne osadów turbidytowych. Utwory te odró¿niaj¹ siê cechami litologicznymi od ska³ le¿¹cych poni¿ej i powy¿ej.
Redeponowany materia³ ze szcz¹tkami fauny pochodzi³ z innego fragmentu obrze¿a zbiornika ni¿ osady tworz¹ce cienko³awicowe piaskowce i mu³owce. Powodem nieobecnoœci trylobitów w omawianych osadach mog³y byæ tak¿e bardzo czêsto schodz¹ce
niskogêstoœciowe turbidyty „zamiataj¹ce” wierzchni¹ pow³okê dna, oraz anoksyczne warunki œrodowiskowe, dokumentowane
w postaci obecnoœci czarnych i³owców z pirytem.
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Najliczniejsze zespo³y skamienia³oœci œladowych oraz pojedyncze trylobity wystêpuj¹ w facji mu³owcowo-piaskowcowej ze
strukturami deformacyjnymi i osuwiskowymi. Wiêksza koncentracja fauny w tych osadach by³a najprawdopodobniej uwarunkowana lepszym natlenieniem wód przydennych i wy¿szymi zasobami pokarmowymi. Obecnoœæ tych czynników mog³a siê wi¹zaæ
ze wzglêdnie wy¿ej po³o¿onym dnem tej czêœci zbiornika ani¿eli stref z sedymentacj¹ facji cienko³awicowych piaskowców
i mu³owców. Hipotetyczn¹ przyczyn¹ nieobecnoœci w omawianych osadach szcz¹tków trylobitów, mog³o byæ tak¿e pozbycie siê
przez pewn¹ grupê tych organizmów twardych pancerzy, spowodowane brakiem naturalnych drapie¿ników w g³êbokomorskim
œrodowisku, lub te¿, ¿e œlady Cruziana i Rusophycus nale¿¹ do innej grupy skorupiaków zbudowanych z miêkkiego cia³a. Nie mo¿na tak¿e wykluczyæ, ¿e pewna grupa konserwatywnych trylobitów znajdowanych w sekwencjach g³êbokowodnych wczesnego
kambru, pozbawionych twardego pancerza, przetrwa³a do kambru œrodkowego i póŸnego. Byæ mo¿e du¿e œlady trylobitów opisane z piaskowców formacji z Wiœniówki nale¿¹ do takiej konserwatywnej grupy.
Skamienia³oœci œladowe wystêpuj¹ce w utworach formacji piaskowców z Wiœniówki uznane zosta³y za charakterystyczne dla
ichnofacji Cruziana. Ichnofacja ta uwa¿ana jest za typow¹ dla g³êbszych stref szelfowych, obejmuj¹cych obszar le¿¹cy pomiêdzy
normaln¹ a sztormow¹ podstaw¹ falowania. W schemacie rozmieszczenia skamienia³oœci œladowych w zale¿noœci od batymetrii,
ichnofacja Cruziana umieszczana jest pomiêdzy „p³ytsz¹” ichnofacj¹ Scolithos a „g³êbsz¹” Zoophycos. Ichnofacjê Cruziana opisywano tak¿e z paleozoicznych i mezozoicznych osadów deponowanych w œrodowiskach g³êbokomorskich przy udziale pr¹dów
zawiesinowych. Wystêpowanie omawianej ichnofacji w osadach g³êbokomorskich wskazuje, ¿e nie jest ona przywi¹zana
wy³¹cznie do œrodowisk p³ytkomorskich jak siê zazwyczaj uwa¿a. Dobrym przyk³adem potwierdzaj¹cym obecnoœæ ichnofacji
Cruziana w œrodowisku g³êbokomorskim jest sekwencja kambru z rejonu Wiœniówki, gdzie wystêpuje ona powszechnie w utworach miêdzykana³owych i wokó³kana³owych na obszarze g³êbokomorskiego sto¿ka.
Geolodzy badaj¹cy przez kilkadziesi¹t lat utwory kambru pasma g³ównego, nie znajdowali ¿adnych szcz¹tków organicznych
w grubo³awicowych piaskowcach kwarcytowych formacji z Wiœniówki. O wystêpowaniu w nich licznych skamienia³oœci doniós³
dopiero Sedlak (1967–1993), który stwierdzi³ ich obecnoœæ w kwarcytach z rejonu Œwiêtego Krzy¿a. Podkreœla³ wyj¹tkowoœæ
znalezionych szcz¹tków organicznych: ”Odkryta przeze mnie fauna by³a najwiêksz¹ niespodziank¹ paleontologiczn¹. Nie przypuszczano, ¿e coœ podobnego mog³o kiedyœ istnieæ i o¿ywiaæ dno morskie. Urzêdowa nauka poda³a œwiatu, ¿e kwarcyty ³ysogórskie nie zawieraj¹ œladów ¿ycia. I œwiat w to uwierzy³ z wyj¹tkiem jednego cz³owieka...”. Z ods³oniêæ i bloków znajduj¹cych siê na
po³udniowy zachód od £ysej Góry, przez kilkadziesi¹t lat zebra³ licz¹c¹ oko³o 12 000 okazów kolekcjê skamienia³oœci. By³y wœród nich glony (Rhodophyta sp. Erbina crucimontana Sedlak, Erbina sp. Epiphyton tridividens Sedlak, E. circumstratum Sedlak,
Silanoia radiistrata, Silerbina ramosa), archeocjaty lub okazy nale¿¹ce do typu Archaeocyatha (Archaeocyathellus sp., Anthomorpha sp., Atikokania europea Sedlak, ogólnie do rodzajów Archaeocyathus i Ajacicyathus oraz podobne do rodzaju Syringocnema), œlimaki (Helcionella polonica Sedlak), meduzowate (Camptostroma), Corallicyathida — ³¹cz¹ce cechy archeocjatów i
korali, reprezentowane przez Heliomiria cyathiformis Sedlak i Silimorpha corallina Sedlak i grzyby (Silicopsorodia derepens Sedlak). W zespole tym, dominuj¹cy iloœciowo udzia³ mia³y okazy Corallicyathida. Charakterystyczn¹ cech¹ wszystkich grup skamienia³oœci, w stosunku do podobnych form kambryjskich - by³y ich rozmiary. Wed³ug Sedlaka (1988), „³atwo by³o zauwa¿yæ
pewn¹ prawid³owoœæ: formy organiczne spotykane w warstwach kwarcytowych s¹ olbrzymie”.
Przynale¿noœæ zebranych okazów do ró¿nych grup œwiata organicznego, konsultowa³ Sedlak z krajowymi specjalistami z zakresu paleontologii i geologii, którzy nie kwestionowali ich powinowactwa z prymitywnymi tkankowcami lub glonami. Okazy zebranych skamienia³oœci, w tym nowe rodzaje i gatunki, by³y przez Sedlaka prezentowane na krajowych i miêdzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikowane w krajowych i zagranicznych czasopismach geologicznych i innych. Czêœæ z nich jest
opisana i zilustrowana w wydanym w 1990 roku „Atlasie skamienia³oœci przewodnich i charakterystycznych”, w tomie III poœwiêconym skamienia³oœciom starszego paleozoiku i górnego proterozoiku.
Wed³ug Sedlaka, „...najbogatsze warstwy faunonoœne rozpoœcieraj¹ siê na £ysej Górze, w partii podszczytowej, pasem szerokim
na 500 i d³ugim na oko³o 1500 m, usytuowanym pod k¹tem 20º w stosunku do rozci¹g³oœci antykliny £ysogór...”. O iloœci okazów
wyeksploatowanych z tego rejonu œwiadcz¹ dane cyfrowe przytaczane przez tego badacza. „W okresie 1968–1971, zebrano ogó³em
3310 skamienia³oœci wydobytych z oko³o 20 ton materia³u skalnego, na obszarze 12 ha po³udniowego zbocza £ysej Góry, w odleg³oœci kilkuset metrów na po³udniowy zachód od klasztoru na Œwiêtym Krzy¿u, natomiast w samym roku 1972 zebrano 2913 okazów fauny...”. W pracy z 1985, Sedlak podaje, ¿e „...w jednym eksploatowanym bloku o ciê¿arze ko³o 2 ton znalaz³o siê prawie 3300
egzemplarzy Corallicyathida i glonów. Inny blok kwarcytowy, o ciê¿arze ko³o 150 kg da³ dwieœcie piêædziesi¹t okazów...”. Sedlak
podkreœla³, ¿e „...wprawdzie materia³ faunistyczny nie pochodzi z warstwy w naturalnym po³o¿eniu, lecz pokruszonej w go³oborzu,
to jednak nale¿y go traktowaæ jako zalegaj¹cy na stanowisku pierwotnym, o czym œwiadczy rozrzut fragmentów skalnych...”. Uwa¿a³, ¿e „...dla pe³nej jednak dokumentacji nale¿a³o znaleŸæ profil warstw w stanie pierwotnym i tam stwierdziæ tê sam¹ faunê. Ostateczne jednak rozwi¹zanie nast¹pi³o dopiero w okresie letnim 1973 r. Okaza³o siê, ¿e w okolicy podszczytowej po³udniowego zbocza
ods³aniaj¹ siê fragmentarycznie warstwy faunistyczne in situ na odcinku oko³o 300 m, w niemal 30 punktach. £¹czna mi¹¿szoœæ
ods³aniaj¹cego siê kompleksu kambryjskiego wynosi ok. 70 m. Ska³a zawieraj¹ca faunê jest piaskowcem kwarcytowym, rzadziej
kwarcytem lub piaskowcem o spoiwie ilastym, czêsto w stanie zbrekcjowanym lub pseudobrekcji...”. Charakteryzuj¹c warunki wystêpowania skamienia³oœci Sedlak podaje, ¿e „...fauna wystêpuje zarówno na p³aszczyznach sedymentacji, oddzielnoœci p³ytowej, jak
i p³aszczyznach ciosowych zorientowanych prostopadle do tamtych, w brekcjach œródwarstwowych i tektonicznych. Rzadko fauna
wystêpuje w pojedynczych egzemplarzach, czêœciej w zespo³ach po kilka lub kilkanaœcie. Wiêkszym nagromadzeniem odznaczaj¹
siê czasami p³aszczyzny oddzielnoœci p³ytowej. Dziwna rzecz, fauna w bardziej nieuszkodzonym stanie zalega brekcjê ni¿ spokojne
œrodowisko. Musia³a to byæ brekcja konsedymentacyjna, która dopiero kontynuowa³a swoj¹ diagenezê. To nie by³a brekcja tekto-
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niczna sensu œcis³ego, bo uleg³aby fauna zdeformowaniu, poszarpaniu. Ta brekcja sedymentacyjna dzia³a³a zachowawczo w odniesieniu do dokumentów ¿ycia...”. Sedlak bli¿ej okreœli³ czynniki wp³ywaj¹ce na stan zachowania skamienia³oœci. Uwa¿a³, ¿e „...fauna
i glony s¹ lepiej zachowane w brekcji synsedymentacyjnej, by³y wiêc przyniesione bliskim transportem i zdeponowane w przestrzeniach miêdzy fragmentami brekcji bez uszkodzenia kszta³tu...”.
Na podstawie stanu zachowania zebranych okazów skamienia³oœci, Sedlak (1988,1993) wypowiada³ siê o warunkach œrodowiskowych i ekologicznych panuj¹cych w kambryjskim morzu. Uwa¿a³ on, ¿e „...akwen musia³ byæ zapewne krzemionkowy, niezasolony, z odczynem alkalicznym lub przynajmniej bliskim obojêtnemu...”. Wed³ug Sedlaka, „...glony S. radistrata i S. ramosa
¿y³y na dnie akwenu, le¿¹c p³asko lub w pozycji pionowej. W momencie obumierania rozk³ada³y siê promieniœcie p³asko. Bytowa³y na niewielkiej g³êbokoœci, prawdopodobnie nie przekraczaj¹cej 100–150 m. Glony te wymaga³y wody czystej, gdy¿ nie wystêpuj¹ w towarzystwie ³upków ani mu³owców. Glony zdaj¹ siê wykazywaæ wiêksze zró¿nicowanie ni¿ fauna oraz odznaczaj¹ siê
zwykle dobrym stanem zachowania, gdy¿ nie wchodzi w grê przestrzennoœæ okazu...”. Ogó³em, z kwarcytów wydobyto 223 okazy nale¿¹ce do glonów. Wed³ug Sedlaka, „Corallicyathida mia³y zapewne szkieletyzacjê krzemionkow¹. Mineralizacja krzemionkowa wyst¹pi³aby wiêc u koralicjatów. By³yby one wobec tego reliktem pierwszych tkankowców z krzemionkow¹ mineralizacj¹ szkieletow¹. Corallicyathida lubi³y czyste wody, ginê³y masowo wymieszane z i³em, glinami, druzgotane kamieniami...”.
Nowy punkt widzenia przedstawi³ Sedlak (1985) na temat „powierzchni deszczowych” wystêpuj¹cych na powierzchniach
grubo³awicowych piaskowców kwarcytowych. Uwa¿a³, ¿e s¹ one „...w rzeczywistoœci de facto powierzchniami trawienia przez
organizmy zapewne krzemionkowe. Analizuj¹c niezwyk³¹ ró¿norodnoœæ rzekomych œladów kambryjskiego deszczu na powierzchniach sedymentacyjnych nale¿a³o zakwestionowaæ meteorologiczne dokumentacje sprzed setek milionów lat. Natomiast
najprawdopodobniejsze wydaje siê, ¿e s¹ to œlady ¿erowania nie tyle zwierz¹t, co krzemowych bakterii i prostych grzybów trawi¹cych krzemowy substrat. Œlady trawienia tê¿ej¹cych sedymentów krzemionkowych w przybrze¿nych strefach p³ytkiego morza nazwa³ autor Silicopsorodia derepens, czyli krzemowym liszajem nad¿eraj¹cym...”.
Na podstawie analizy porównawczej przeprowadzonej pomiêdzy zebranymi skamienia³oœci a formami pokrewnymi czy podobnymi, opisanymi z utworów kambru innych obszarów, Sedlak przedstawi³ opiniê o wartoœci stratygraficznej badanych organizmów. Glony reprezentowane przez rodzaje Erbina i Epiphyton okreœli³ na dolnokambryjskie. Natomiast „...Corallicyathida ordo
nov. mog¹ byæ faun¹ przewodni¹ dla piaskowców kwarcytowych antykliny £ysogór, nie posiadaj¹cych dotychczas dokumentacji
paleontologicznej. Poniewa¿ fauna Corallicyathida jest ni¿ej zorganizowana ni¿ archaeocyata, jest to najprawdopodobniej grupa
nieco starsza, zachowana w reliktach do górnych piêter kambru dolnego. Odkryte dowody organiczne wskazuj¹, ¿e lokalnie mo¿e
chodziæ o kambr dolny. Fauna zaliczona do Corallicyathida mo¿e byæ reliktem prekambryjskim, który znalaz³ siê w dolnokambryjskim akwenie, przeniesiony transgreduj¹cymi wodami...”.
W œwietle badañ sedymentologicznych przeprowadzonych przez autora w rejonie Nowej S³upi i Œwiêtego Krzy¿a, grubo³awicowe piaskowce kwarcytowe reprezentuj¹ osady zdeponowane na obszarze g³êbokomorskich kana³ów lub w strefach bezpoœrednio do nich przyleg³ych — na obszarach wa³ów kana³owych. Sedymentacja tych utworów odbywa³a siê w postaci gêstych turbidytowych sp³ywów piaszczystych o du¿ej objêtoœci i turbulencji, przemieszczanych bardzo silnymi pr¹dami w korytach kana³ów lub
wyrzucanych poza ich brzegi. W tego typu utworach, mo¿liwoœæ wystêpowania a tym bardziej doskona³ego stanu zachowania delikatnych szkieletów fauny Corallicyathida i glonów, jest nierealna. Zak³adaj¹c jednak teoretycznie ich obecnoœæ w tego typu osadach, szcz¹tki takie musia³yby byæ w piaskowcach bardzo rozproszone. Tymczasem w udokumentowanych przez Sedlaka stanowiskach, wystêpuj¹ one „gniazdowo” w bardzo du¿ych iloœciach. Gdyby dopuœciæ i tak niewiarygodn¹ lokalnie ich iloœæ i bardzo
dobry stan zachowania, to fakt obecnoœci okazów fauny prawie wy³¹cznie w brekcjach tektonicznych jest równie¿ nierealny. Te
bowiem powsta³y w póŸniejszym okresie, po diagenezie osadu, byæ mo¿e ju¿ po kwarcytyzacji piaskowców, przed póŸnym ludlowem. Obecnoœæ jakiejkolwiek fauny w silnie zwiêz³ych ska³ach poddawanych procesom dezintegracji tektonicznej, zakoñczy³aby
siê jej unicestwieniem lub w najlepszym przypadku silnym pokruszeniem. Jednak wbrew wszelkim prawom fizyki, w brekcjach
tektonicznych z rejonu Œwiêtego Krzy¿a fauna wystêpuje w doskona³ym stanie, i praktycznie obecna jest tylko w ska³ach zdruzgotanych tektonicznie. W œwietle przedstawionych uwag, komentowanie mo¿liwoœci wystêpowania œwietnie zachowanych okazów
na p³aszczyznach tektonicznych — jest ju¿ zbyteczne.
Poza „faun¹” Corallicyathida, i „glonami”, wiêkszoœæ pozosta³ych „skamienia³oœci” opisanych przez Sedlaka z piaskowców
kwarcytowych, nie pochodz¹cych z brekcji tektonicznych, jest najprawdopodobniej zwi¹zana ze strukturami wirowymi. Wskazuje na to ich charakterystyczny kszta³t. „Fauna” reprezentowana przez oœródki lub negatywy zewnêtrznych powierzchni wirowców, jest odwzorowaniem ruchu wirowego osadu piaszczystego.
Przedstawione powy¿ej uwagi o braku mo¿liwoœci wystêpowania w grubo³awicowych piaskowcach facji kana³owych wymienionych powy¿ej zespo³ów skamienia³oœci — nie s¹ pierwsze i odosobnione. W ostatnim okresie, na podstawie krytycznej analizy
form wystêpowania skamienia³oœci opisanych przez Sedlaka, g³ównie zaliczanych do Corallicyathida, zakwestionowana zosta³a ich
wartoœæ naukowa. Badania przeprowadzone przez Bodziocha (2000) wykaza³y, ¿e ¿eberka fauny Corallicyathida nie s¹ wypreparowane ze ska³y przez wietrzenie, lecz wykszta³ci³y siê radialnie z kryszta³ków kwarcu pokrywaj¹cych powierzchniê szczelin.
„Skamienia³oœci” zebrane przez Sedlaka okaza³y siê pseudoskamienia³oœciami. Jedne zosta³y wytworzone przez procesy mineralizacyjne, inne powsta³y w wyniku ruchu wirowego materia³u piaszczystego.

W dyskusji brali udzia³: M. Kuleta, Z. Szczepanik, S. Salwa i prelegent.
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