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PROFIL LITOLOGICZNO-STRATYGRAFICZNY
WED£UG PRÓBEK OKRUCHOWYCH

Czwartorzêd

HOLOCEN
0,0–5,0 (5,0)1

0,0–1,0 Piaski drobnoziarniste, ¿ó³te

1,0–4,0 Py³y piaszczyste

4,0–5,0 Piaski drobnoziarniste

KREDA

KREDA GÓRNA
5,0–747,0 (742,0)

5,0–28,0 Piaski drobnoziarniste

28,0–29,0 Piaski drobnoziarniste, szare z otoczakami margli i opok

29,0–47,0 Py³y piaszczyste

47,0–55,0 Rumosz z³o¿ony z otoczaków margli i opok z domieszk¹ py³ów

55,0–56,0 Py³y piaszczyste, szarozielone

56,0–75,0 100% margli szarych, plastycznych

75,0–125,0 Margle szare s³abo zwiêz³e – 77,0–94% CaCO3

125,0–240,0 Wapienie margliste, jasnoszare, s³abo zwiêz³e – 77,0–94% CaCO3

240,0–281,0 Margle jasnoszare, s³abozwiêz³e 66–72% CaCO3

281,0–340,0 Wapienie margliste jasnoszare, s³abo zwiêz³e 760–86,0% CaCO3

340,0–385,0 Margle jasnoszare s³abo zwiêz³e i gezy, w tym: 80% margle, 20% gezy szare i szarozielonawe

385,0–555,0 Margle jasnoszare i szare z wk³adkami gez szarych i szarozielonych

555,0–585,0 Margle jasnoszare i wapienie margliste z czertami i opokami

585,0–655,0 Wapienie margliste i margle z soczewkami i bu³ami krzemieni

655,0–742,0 Wapienie pelitowe, œredniozwiêz³e, ró¿owawe, z rzadko wystêpujacymi okruchami skorup inoceramów

1 G³êbokoœæ i mi¹¿szoœæ podano w metrach



742,0–747,0 Wapienie szare, lekko piaszczyste, od g³êbokoœci 744,0 m wk³adki piaskowców bardzo drobnoziarni-
stych, kwarcowych, ciemnoszarych, z glaukonitem i fosforytami; ziarna dobrze obtoczone i wysorto-
wane; spoiwo wapienne ilasto dolomityczne o charakterze masy wype³niaj¹cej

JURA

747,0–802,0 (55,0)

749,0–765,0 Dolomity wapniste, cukrowate, ciemnoszare, kawerniste, lekko zielonawe; zawartoœæ CaCO3 – 47%
i CaMg(CO3)2 – 41%

772,0–784,0 Wapienie dolomityczne, pseudooolitowe piaszczyste i szare z oolitami, liczne ig³y g¹bek, pojedyncze
ziarna galukonitu

784,0–794,0 Wapienie oolitowo-organodetrytyczne, be¿owe, lekko piaszczyste, z licznymi otwornicami

794,0–802,0 Piaskowce szare, lekkowapniste, z konkrecjami pirytu i glaukonitem

KARBON

802,0–1510,0

802,0–1468,5 (698,0)

802,0–804,0 90% i³owców szaroczarnych, bezwapnistych, 10% mu³owców szaroczarnych

804,0–808,0 70% piaskowców szarych, s³abowapnistych, drobnoziarnistych, 20% i³owców czarnych, bezwapni-
stych, 10% mu³owców, szaroczarnych

808,0–812,0 60% mu³owców ciemnoszarych, 30% piaskowców szare i ciemnoszare, 10% i³owców czarnych

812,0–814,0 60% piaskowców szarych, drobno- i œrednioziarnistych, 20% mu³owców ciemnoszarych, 10 %
i³owców czarnych

814,0–822,0 Mu³owce ciemnoszare i szare, z wk³adkami i³owców i piaskowców

822,0–834,0 Piaskowce drobnoziarniste, szare, z flor¹ i okruchami wêgla kamiennego

834,0–840,0 Wêgiel kamienny, podrzêdnie okruchy piaskowców, w tym: 70% – wêgiel kamienny, 30 % – pias-
kowce

840,0–870,0 Piaskowce szare, drobnoziarniste, z ³yszczykami, w tym: 15% mu³owców ciemnoszarych, 15%
i³owców

870,0–890,0 Przewarstwienia piaskowców drobnoziarnistych szarych z ³yczczykami i mu³owców ciemnoszarych
i i³owców szarych, w tym: 50–70% mu³owców, 25–35% i³owców, 15–25% piaskowców

890,0–910,0 Przewarstwienia mu³owców szarych i i³owców czarnych, w tym: 50% mu³owców, 50% i³owców

910,0–940,0 Piaskowce jasnoszare i szare, kwarcowe, odcinkami silnie muskowitowe z wk³adkami mu³owców
ciemnoszarych i i³owców czarnych, w tym: 50–80% piaskowców, 15–20% mu³owców, 5–40%
i³owców

940,0–970,0 Mu³owce ciemnoszare, laminowane i³owcami czarnymi, w tym: 85–9% i³owców, 10–15% mu³owców

970,0–1015,0 I³owce czarne, laminowane mu³owcami ciemnoszarymi, w tym: 80–95% i³owców, 5–20% mu³owców

1015,0–1025,0 Przewarstwienia piaskowców bardzo drobnoziarnistych, jasnoszarych, mu³owców ciemnoszarych
i i³owców czarnych: 15–50% piaskowców, 20–40% i³owców, 30–45% mu³owców

1025,0–1082,0 Mu³owce szare i ciemnoszare, niekiedy silnie ³yszczykowe, laminowane i³owcami czarnymi i pia-
skowcami drobnoziarnistymi, szarymi, w tym: 80–95% mu³owców, 6–15% i³owców, 0–5% pia-
skowców

1085,0–1100,0 Wapienie jasnoszare i szarobe¿owe, miejscami czarne, z pojedynczymi trochitami, bardzo drobnokry-
staliczne, w tym: 95% wapieni, 5% i³owców
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1100,0–1130,0 Mu³owce ciemnoszare i szare, laminowane i³owcami czarnymi, w tym: 5–20% i³owców, 80–95%
mu³owców

1130,0–1135,0 Mu³owce ciemnoszare, z wk³adkami wapieni ciemnoszarych i czarnych, drobnokrystalicznych, w tym:
80% wapieni, 20% mu³owców, 18% i³owców, 5% piaskowców drobnoziarnistych, szarych

1135,0–1160,5 Przewarstwienia mu³owców ciemnoszarych i i³owców czarnych, w tym: 15–55% mu³owców, 5–85%
i³owców

1165,0–1185,0 Wapienie br¹zowoszare i czarnobr¹zowe, drobnokrystaliczne z faun¹, przewarstwione mu³owcami
ciemnoszarymi i i³owcami czarnymi, w tym: 60–80% wapieni, 5–20% mu³owców, 5–25% i³owców

1185,0–1195,0 Piaskowce kwarcowe, drobnoziarniste, szare i ciemnoszare z ³yszczykami, przewarstwione mu³owcami
szarymi i i³owcami czarnymi, w tym: 30–60% piaskowców, 25–60% mu³owców, 10–15% i³owców

1195,0–1210,0 Przewarstwienia mu³owców i i³owców, w tym: 15–75% i³owców, 25–45% mu³owców,

1210,0–1230,0 Wapienie ciemnobe¿owe i czarne drobnokrystaliczne, z licznymi ¿y³kami u, przewarstwione
mu³owcami ciemnoszarymi i i³owcami czarnymi, w tym: 70–95% wapieni, 5–15% i³owców, 5–15%
mu³owców

1230,0–1240,0 Przewarstwienia mu³owców ciemnoszarych, i³owców czarnych i wapieni, w tym: 50% i³owców,
10–20% mu³owców, 30–40% wapieni

1240,0–1245,0 Piaskowce szare i ciemnoszare, kwarcowe, drobnoziarniste o spoiwie ilasto-wapiennym, z licznymi
³yszczykami, przewarstwione mu³owcami i i³owcami szarymi, w tym: 60% piaskowców, 30% i³owców,
10% mu³owców

1245,0–1250,0 I³owce czarne z wk³adkami piaskowców i wapieni, w tym: 60% i³owców, 30% wapieni, 10% pias-
kowców

1250,0–1265,0 I³owce czarne, w tym: 100% i³owców

1265,0–1280,0 Piaskowce szare, kwarcowe, drobnoziarniste o spoiwie ilastym, z du¿¹ iloœci¹ ³yszczyków, przewar-
stwione mu³owcami ciemnoszarymi i i³owcami czarnymi, w tym: 75–85% piaskowców, 0–5%
mu³owców, 15–25% i³owców

1280,0–1315,0 Przewarstwienia i³owców, czarnych mu³owców i i³owców wêglanowych oraz piaskowców ciemnosza-
rych i jasnoszarych, drobnoziarnistych, w tym: 5–90% mu³owców, 10–70% i³owców, 5–25% i³o³upki
wêglanowe, 10–30% piaskowców, 0–5% wêgla kamiennego

1315,0–1412,0 Wapienie br¹zowoczarne i be¿owe drobnokrystaliczne z wk³adkami i³owców czarnych, w tym:
60–90% wapieni, 10–40% i³owców czarnych

1412,0–1416,0 Przewarstwienia mu³owców ciemnoszarych i i³owców czarnych

1416,0–1446,0 Wapienie ciemnoszare, be¿owe, drobnokrystaliczne przewarstwione i³owcami czarnymi, na g³êbokoœci
1436,0–1438,0 wêgiel kamienny, w tym: 30–80% wapieni, 30–70% i³owców czarnych, 0–60% wegla
kamiennego

1446,0–1465,0 Przewarstwienia wapieni ciemnoszarych lekko marglistych, i³owców czarnych i mu³owców ciemnosza-
rych z wk³adkami piaskowców, w tym: 20–50% wapieni, 30–70% i³owców, 5–20% piaskowców,
5–50% mu³owców

1465,0–1668,5 I³owce czarne, z wk³adkami mu³owców ciemnoszarych, w tym: 70–90% i³owców, 10–30% mu³owców

1469,6–1485,1 I³owce czarne i szaroczarne laminowanych mu³owcami ciemnoszarymi i piaskowcami jasnoszarymi
i szarymi, drobnoziarnistymi, kwarcowymi, w tym: 60–85% i³owców, 10–20% mu³owców, 5–30% pia-
skowców

1487,1–1488,1 I³owce czarne, laminowane mu³owcami i piaskowcami, w tym: 55% i³owców, 20% mu³owców, 25%
piaskowców

1485,7–1504,9 I³owce laminowane mu³owcami szarymi i piaskowcami szarymi, drobnoziarnistymi, w tym: 55–70%
i³owców czarne, 10–15% mu³owców, 15–35% piaskowców
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DEWON

1510,0–3008,0 (1495,0)

1511,3–1513,0 Piaskowce jasnoszare i mu³owce ciemnoszare, w tym: 35% piaskowców jasnoszarych i szarych, 65%
mu³owców ciemnoszarych

1513,0–1516,6 Piaskowce kwarcowe, szare i ceglaste, zwiêz³e oraz mu³owce pstre, w tym: 20% piaskowców, 80%
mu³owców

1519,1–1582,1 Piaskowce kwarcowe, drobnoziarniste, barwy zielonawej, o spoiwie ilasto-krzemionkowym i piaskow-
ce szare, zwiêz³e, przewarstwione mu³owcami, pstrymi, w tym: 40–70% piaskowców kwarcowych,
10–50% piaskowców zwiêz³ych, 5–70% mu³owców pstrych

1584,9–1649,2 Piaskowce jasnoszare i szarozielone, zwiêz³e, przewarstwione mu³owcami pstrymi, w tym: 60–85%
piaskowców, 15–40% mu³owców pstrych

1650,7–1655,0 Piaskowce szare i szarozielone, zwiêz³e, z wk³adkami mu³owców pstrych, w tym: 70–80% piaskow-
ców, 20–30% mu³owców

1655,0–1666,0 Mu³owce szare, przewarstwione piaskowcami zwiêz³ymi, w tym: 55–70% mu³owców, 30–45% pia-
skowców

1666,0–1669,0 Piaskowce szarozielone, zwiêz³e, w tym: 70–80% piaskowców, 20–30% mu³owców

1669,0–1673,0 Mu³owce pstre i szare, z przewarstwieniami piaskowców zwiêz³ych, w tym: 60% mu³owców, 40% pia-
skowców

1673,0–1680,0 Piaskowce zwiêz³e, w tym: 85–95% piaskowców, 5–15% mu³owców pstrych

1680,0–1690,0 Mu³owce br¹zowoszare, z wk³adkami piaskowców szarych, zwiêz³ych, w tym: 50–95% mu³owców,
5–50% piaskowców

1690,0–1695,0 Piaskowce z wk³adkami mu³owców, w tym: 55% piaskowców, 45% mu³owców

1695,0–1700,0 Mu³owce szarobr¹zowe i zielone, w tym: 90% mu³owców, 10% piaskowców

1700,0–1703,0 Piaskowce szare, zwiêz³e, w tym: 85% piaskowców, 15% mu³owców

1705,6–1758,8 Piaskowce szare i jasnoszare, zwiêz³e, oraz mu³owe pstre i i³owce pstre, w tym: 40–70% piaskowców,
30–60% mu³owców i i³owców

1760,0–1821,0 Piaskowce, szare i jasnoszare, zwiêz³e, z przewarstwieniami mu³owców pstrych, w tym: 40–70% pia-
skowców, 30–60% mu³owców

1823,2–1898,8 Przewarstwienia piaskowców szarozielonych i jasnoszarych i mu³owców piaszczystych, szarozielo-
nych oraz mu³owców pstrych, w tym: 40–60% piaskowców, 40–60% mu³owców

1902,1–1909,0 Mu³owce szarozielone i pstre, z wk³adkami piaskowców zwiêz³ych, w tym: 75–95% mu³owców,
5–25% piaskowców

1909,0–1931,0 Przewarstwienia piaskowców i mu³owców, w tym: 40–60% piaskowców, 40–60% mu³owców

1931,0–1936,0 Piaskowce zwiêz³e z wk³adkami mu³owców pstrych i szarozielonych, w tym: 70–80% piaskowców,
20–30% mu³owców

1936,0–1939,0 Mulowce z wk³adkami piaskowca, w tym: 75% mu³owców, 25% piaskowców

1939,0–1944,0 Piaskowce, szare, zwiêz³e, z wk³adkami mu³owców pstrych, w tym: 70–85% piaskowców, 15–30%
mu³owców

1944,0–1968,2 Piaskowce zwiêz³e, przewarstwione mu³owcami, w tym: 40–75% piaskowców, 25–60% mu³owców

1971,5–2000,5 Przewarstwienia piaskowców szarych, zwiêz³ych i mu³owców szarozielonych i pstrych, w tym:
40–70% piaskowców, 30–60% mu³owców

2000,5–2008,0 Piaskowce szare, zwiêz³e, w tym: 90% piaskowców, 10% mu³owców szarozielonych
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2008,0–2043,6 Przewarstwienia piaskowców szarych, zwiêz³ych oraz mu³owców szarozielonych i pstrych, w tym:
30–65% piaskowców, 35–70% mu³owców

2046,6–2051,0 Mu³owce pstre, z wk³adkami piaskowców, szarych, zwiêz³ych, w tym: 75–85% mu³owców, 15–25%
piaskowców

2051,0–2076,0 Przewarstwienia piaskowców szarych, zwiêz³ych i mu³owców pstrych, w tym: 30–65% piaskowców,
30–60% mu³owców

2076,0–2083,0 Mu³owce brunatne i szarozielone, z wk³adkami piaskowców szarozielonych, zwiêz³ych, w tym:
70–85% mu³owców, 15–30% piaskowców

2083,0–2102,0 Przewarstwienie piaskowców szarozielonych, zwiêz³ych i mu³owców pstrych, w tym: 60–85% pia-
skowców, 15–40% mu³owców

2102,0–2105,0 Mu³owce pstre, w tym: 85% mu³owców, 15% piaskowców

2105,0–2113,1 Piaskowce zwiêz³e, z przewarstwieniami mu³owców pstrych: 65–75% piaskowców, 25–35% mulowce

2118,3–2125,0 Mulowce szarozielone skrzemionkowane, z warstwami piaskowców szarych, zwiêz³ych, w tym:
55–65% mu³owców, 35–45% piaskowców

2125,0–2139,0 Przewarstwienia mu³owców jasnowiœniowych i piaskowców jasnowiœniowych, w tym: 50–60% pias-
kowców, 40–50% mu³owców

2139,0–2165,0 Piaskowce kwarcowe, zwiêz³e, szare, z wk³adkami mu³owców pstrych 75–90% piaskowców, 10–25%
mu³owców

2165,0–2180,0 Przewarstwienia mu³owców szarozielonych, pstrych oraz piaskowców kwarcowych, zwiêz³ych, w tym:
60–70% piaskowców, 30–40% mu³owców

2180,0–2197,0 Piaskowce szare, kwarcowe, zwiêz³e, z wk³adkami mu³owców szarozielonych i pstrych, w tym:
75–90% piaskowców, 10–25% mu³owców

2197,0–2200,0 Mu³owce szarozielone i pstre, z wk³adkami piaskowców, w tym: 70–80% mu³owców, 20–30% pias-
kowców

2202,0–2210,7 Mu³owce szarozielone i pstre, przewarstwione piaskowcami kwarcowymi, szarymi, w tym: 35–70%
piaskowców, 65–30% mu³owców

2218,0–2231,0 Piaskowce kwarcowe, ciemnoszare, zwiêz³e, z wk³adkami mu³owców szarozielonych, w tym: 80–90%
piaskowców, 10–20% mu³owców

2231,0–2250,0 Przewarstwienia mu³owców szarozielonych i pstrych oraz piaskowców szarych, kwarcowych,
zwiêz³ych, w tym: 35–70% mu³owców, 30–65% piaskowców

2250,0–2281,0 Piaskowce szare, kwarcowe, zwiêz³e, przewarstwione mu³owcami szarozielonymi i pstrymi, w tym:
60–80% piaskowców, 20–40% mu³owców

2281,0–2289,0 Mu³owce szare i pstre, z wk³adkami piaskowców szarych, kwarcowych, zwiêz³ych, w tym: 60–85%
mu³owców, 15–40% piaskowców

2289,0–2293,0 Przewarstwienia piaskowców szarych, kwarcowych, zwiêz³ych oraz mu³owców szarych i pstrych,
w tym: 50–65% piaskowców, 35–50% mu³owców

2297,8–2307,0 Mu³owce szarozielone, z przewarstwieniami piaskowców kwarcowych, szarych, zwiez³ych, w tym:
30–50% piaskowców, 50–70% mu³owców

2307,0–2320,2 Piaskowce kwarcowe, szare, zwiêz³e, z wk³adkami mu³owców szarozielonych skrzemionkowanych,
w tym: 10–50% piaskowców zwiêz³ych, 40–70% piaskowców kwarcowych, 15–25% mu³owców

2322,8–2380,0 Przewarstwienia piaskowców szarych, zwiêz³ych oraz szarozielonych, kwarcowych, w tym: 10–50%
piaskowców zwiêz³ych, 20–60% piaskowców kwarcowych, 30–60% mu³owców

2380,0–2384,0 Mu³owce szare, z wk³adkami piaskowców kwarcowych, zwiêz³ych, w tym: 65% mu³owców, 35% pias-
kowców
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2384,0–2406,0 Piaskowce szare, kwarcowe, zwiêz³e, z wk³adkami mu³owców szarych krzemionkowych, w tym:
50–80% piaskowców, 20–50% mu³owców

2409,0–2480,0 Piaskowce szare, kwarcowe, zwiêz³e, z wk³adkami mu³owców szarozielonych, w tym: 70–90% pia-
skowców, 10–30% mu³owców szarozielonych

2480,0–2490,0 Przewarstwienia mu³owców szarych i piaskowców szarych, kwarcowych, zwiêz³ych, w tym: 40–60%
mu³owców, 40–60% piaskowców

2490,0–2494,0 Piaskowce kwarcowe, szare, zwiêz³e, z wk³adkami mu³owców ciemnoszarych, pojedyncze okruchy
fauny

2494,0–2501,8 Piaskowce kwarcowe, szare, zwiêz³e, przewarstwione mu³owcami szarymi i ciemnoszarymi, w tym:
65–80% piaskowców, 20–35% mu³owców

2501,8–2548,1 Mu³owce ciemnoszare z wk³adkami dolomitów wapnistych, drobnoziarnistych, w tym: 60–85%
mu³owców, 15–40% dolomitów wapnistych

2549,1–2611,4 Mu³owce ciemnoszare wapniste, czêsto silnie ilaste z wk³adkami wapieni i dolomitów, liczne okruchy
fauny, w tym: 5–15% wapieni i dolomitów, 85–95% mu³owców

2613,4–2677,5 Mu³owce i i³owce szare, wapniste, z wk³adkami wapieni dolomitycznych, w tym: 80–95% mu³owców,
i³owców, 5–20% wapieni

2679,2–2736,6 Mu³owce i i³owce szaroczarne z konkrecjami pirytu i wk³adkami wapieni organodetrytycznych, w tym:
95% mu³owców i i³owców, 5% wapieni

2738,6–2759,2 Mu³owce i i³owce szaroczarne wapniste, z wk³adkami wapieni dolomitycznych, organodetrytycznych,
w tym: 95% mu³owców i i³owców, 5% wapieni

2761,3–2776,0 Mu³owce i i³owce szaroczarne, wapniste, z wk³adkami wapieni organodetrytycznych, w tym: 95%
mu³owców i i³owców, 5% wapieni

2776,0–2802,4 I³owce i mu³owce ciemnoszare, odcinkami przechodz¹ce w margle z liczn¹ faun¹,m w tym: 80%
i³owców, 20% mu³owców

2804,8–2851,2 I³owce i mu³owce ciemnoszare wapniste, z cienkimi wk³adkami wapieni organodetrytycznych, w tym:
85% i³owców, 15% mu³owców

2853,2–2875,3 I³owce i mu³owce ciemnoszare, wapniste, prawdopodobnie spêkane w próbach liczne okruchy kalcytu,
w tym: 100% mu³owców i i³owców

2879,3–2916,6 Mu³owce i i³owce szaroczarne, wapniste, spêkane; spêkania zabliŸnione kalcytem, w tym: 100% okru-
chów i³owców i mu³owców

2919,6–2970,1 I³owce szaroczarne, wapniste

2972,0–3005,0 I³owce ciemnoszare i szare, wapniste

SYLUR

3005,0–4327,5 (1322,5)

3005,0–3022,4 I³owce ciemnoszare i szare, wapniste

3024,4–3029,4 I³owce szaroczarne, lekko wapniste

3091,2–3132,2 I³owce wapnisto-dolomityczne, szaroczarne

3134,6–3190,2 I³owce wapniste, szaroczarne

3193,2–3273,2 I³owce szaroczarne, lekko wapniste

3275,6–3285,4 I³owce ciemnoszare i czarne, wapniste
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3288,2–3344,0 I³owce ciemnoszare, wapniste i dolomityczne

3347,0–3377,8 I³owce i mu³owce ciemnoszare, wapnisto-dolomityczne, ku sp¹gowi roœnie iloœæ mu³owców, w tym:
50–75% i³owców, 25–50% mu³owców

3380,8–3412,6 Mu³owce ciemnoszare, wapniste i dolomityczne i i³owce szare, wapniste, w tym: 60% mu³owców, 40%
i³owców

3421,6–3478,2 Mu³owce i i³owce ciemnoszare, wapniste, w tym: 60–70% mu³owców, 30–40% i³owców

3485,6–3536,8 Mu³owce ciemnoszare, wapniste i i³owce ciemnoszare, wapniste, wk³adki wapieni organodetrytycz-
nych, w tym: 70–80% mu³owców, 20–30% i³owców

3544,2–3608,6 Mu³owce ciemnoszare wapniste i i³owce szare wapniste. Wk³adki wapieni organodetrytycznych,
w tym: 60–85% mu³owców, 15–40% i³owców

3613,6–3667,7 Mu³owce szare, wapniste i i³owce szare, wapniste, w tym: mu³owców 85%, i³owców 15%

3674,8–3722,0 Mulowce wapniste ciemnoszare i i³owce ciemnoszare, wk³adki wapieni, w tym: 60–90% mu³owców,
10–40% i³owców

3729,8–3759,2 I³owce ciemnoszare, wapniste i mu³owce ciemnoszare, w tym: 60–80% i³owców, 20–40% mu³owców

3766,5–3997,5 I³owce ciemnoszare, wapniste i mu³owce ciemnoszare, wapniste, sporadycznie wapienie, w tym:
50–80% i³owców, 20–50% mu³owców

3804,7–3905,0 Mu³owce ciemnoszare, wapniste i i³owce ciemnoszare, wapniste, pojedyncze wk³adki wapieni, w tym:
50–70% mu³owców, 30–50% i³owców

3913,2–3998,5 Mu³owce ciemnoszare i i³owce ciemnoszare, wapniste, sporadyczne wk³adki wapieni, w tym: 70–80%
mu³owców, 20–30% i³owców

4006,5–4053,0 Mu³owce ciemnoszare, wapniste, z przewarstwieniami i³owców ciemnoszarych, wapnistych, z konkre-
cjami pirytu, w tym: 65–85% mu³owców, 15–35% i³owców

4061,0–4112,4 Mu³owce szare, wapniste, z muskowitem i i³owcami ciemnoszarymi, s³abowapniste, w tym: 65–85%
mu³owców, 15–35% i³owców

4120,6–4207,5 Mu³owce ciemnoszare, wapniste i i³owce ciemnoszare z wk³adkami wapieni, w tym: 70–85%
mu³owców, 15–30% i³owców

4215,0–4259,3 Mu³owce wapniste, jasnoszare i i³owce wapniste, w tym: 85–90% mu³owców, 10–15% i³owców

4268,5–4311,0 Mu³owce szare, wapniste

ORDOWIK

4227,5–4461,2 (133,7)

4320,0–4331,0 Mu³owce ciemnoszare, wapniste

4331,6–4332,1 Wapienie szare

4392,2–4400,0 Mu³owce i i³owce wapnisto-dolomityczne

4400,0–4404,7 Wapienie œredniokrystaliczne, jasnoszare

KAMBR

4461,5–5306,7 (845,2)

5198,8–5209,2 50% piaskowców jasnoszarych, zwiêz³ych, 50% i³owców ciemnoszarych

5236,0–5288,5 25–45% piaskowców, jasnoszarych, zwiêz³ych, 55–75% mu³owców i i³owców ciemnoszarych
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EDIAKAR

5306,7–5632,0 (325,3)

5306,8–5343,0 Piaskowce zwiêz³e i i³owce, w tym: 5–15% piaskowców zwiêz³ych, jasnoszarych; 85–95% i³owców
ciemnoszarych

5500,6–5518,2 Piaskowce zwiêz³e i i³owce, w tym: 5–20% piaskowców zwiêz³ych, szarych; 80–95% i³owców
i mu³owców ciemnoszarych
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