
PROFIL LITOLOGICZNO-STRATYGRAFICZNY

G³êbokoœæ w m Opis litologiczny

Maria JASKOWIAK-SCHOENEICHOWA

Czwartorzêd

HOLOCEN–PLEJSTOCEN
(wed³ug pomiarów geofizycznych 0,0–47,0 m; mi¹¿szoœæ 47,0 m)

0,0–5,0 Próbki okruchowe – gleba piaszczysta, ¿ó³tordzawa, HCl –

5,0–15,0 Próbki okruchowe – piasek kwarcowy, drobnoziarnisty, pylasty, z domieszk¹ ziaren grubszych z drob-
nym ¿wirkiem o œrednicy do 0,5 cm ska³ pó³nocnych: granitu, gnejsu, wapieni, HCl –

15,0–35,0 Próbki okruchowe – piasek kwarcowy, gruboziarnisty, jasnoszary, ziarna dobrze obtoczone, bardzo
liczny drobny ¿wirek ska³ pó³nocnych: granitów, gnejsów, piaskowców

35,0–47,0 Próbki okruchowe – ¿wir z³o¿ony z okruchów ska³ pó³nocnych: granitów, gnejsów, piaskowców i wa-
pieni. Ziarna do 5 mm, przemieszane piaskiem kwarcowym, ró¿noziarnistym z domieszk¹ ¿wirku
kwarcowego o œrednicy do 3 mm

NEOGEN

MIOCEN
(wed³ug pomiarów geofizycznych 47,0–150,0 m; mi¹¿szoœæ 103,0 m)

47,0–60,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych mu³ki ciemnoszare oraz
piaski kwarcowe

60,0–65,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych mu³ki szare z lekkim
odcieniem zielonkawym oraz piaski

65,0–105,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³y i mu³ki ciemnobrunat-
ne podrzêdnie piaszczyste

105,0–108,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych utwory mulasto-piasz-
czyste

108,0–111,5 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych utwory ilaste

111,5–118,5 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych utwory piaszczyste,
drobnoziarniste, podrzêdnie mulaste

118,5–121,5 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych utwory mulaste, nieco
zapiaszczone

121,5–125,5 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych utwory piaszczyste

125,5–127,5 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych wêgiel brunatny



127,7–150,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych utwory piaszczyste

PALEOGEN

OLIGOCEN
(wed³ug pomiarów geofizycznych 150,0–162,0 m; mi¹¿szoœæ 12,0 m)

150,0–154,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych utwory mulaste zapiasz-
czone

154,0–158,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych utwory ilaste

158,0–162,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych utwory piaszczysto-
-glaukonitowe

Maria JASKOWIAK-SCHOENEICHOWA, Krzysztof LESZCZYÑSKI

KREDA

KREDA GÓRNA

K A M P A N

KAMPAN GÓRNY

(wed³ug pomiarów geofizycznych 162,0–245,0 m; mi¹¿szoœæ 83,0 m)

162,0–210,0 Próbki okruchowe – ska³y wêglanowe szare, trawione w kwasie solnym nie rozpadaj¹ siê; doœæ liczne
okruchy ciemnoszarych czertów. Wed³ug pomiarów geofizycznych utwory o wysokich oporach;
na g³êb. 162,0–175,0 m przypuszczalnie piaszczyste

210,0–245,0 Próbki okruchowe – geza porowata, szara, w kwasie solnym nie rozpada siê. Wed³ug pomiarów geofi-
zycznych utwory o wysokich oporach, przypuszczalnie gezy z czertami

KAMPAN DOLNY

(wed³ug pomiarów geofizycznych 245,0–290,0 m; mi¹¿szoœæ 45,0 m)

245,0–260,5 Próbki okruchowe – opoka zwiêz³a, jasnoszara z domieszk¹ szarych czertów, w kwasie solnym nie roz-
pada siê

260,5–290,0 Próbki okruchowe – opoka zwiêz³a, jasnoszara jw. z domieszk¹ okruchów gezy szarej jw. (przypusz-
czalnie sypi¹ z góry ?). Wed³ug pomiarów geofizycznych na g³êb. 260,5–288,5 m jednolity kompleks
utworów wêglanowo-krzemionkowych, na g³êb. 288,5–290,0 m utwory wêglanowo-krzemionkowe
nieco zailone

S A N T O N

(wed³ug pomiarów geofizycznych 290,0–359,0 m; mi¹¿szoœæ 69,0 m)

290,0–359,0 Próbki okruchowe – mu³owiec marglisty, piaszczysty, ciemnoszary, doœæ miêkki, w kwasie solnym roz-
pada siê ca³kowicie, reziduum ilaste obfite. Miejscami skupienia licznych ziaren glaukonitu, nadaj¹ce
skale zielone zabarwienie. Wed³ug pomiarów geofizycznych na g³êb.: 290,0–305,0 m utwory mulasto-
-piaszczyste; 305,0–322,5 m utwory mulaste przypuszczalnie z licznym glaukonitem; 322,5–359,0 m
utwory mulasto-piaszczyste

K O N I A K

(wed³ug pomiarów geofizycznych 259,0–385,0 m; mi¹¿szoœæ 26,0 m)

359,0–385,0 Próbki okruchowe – mu³owiec marglisty, szary, piaszczysty, doœæ miêkki, w kwasie solnym rozpada siê
ca³kowicie. Podrzêdnie wystêpuj¹ okruchy mu³owców i gezy szarej sypi¹ce siê z góry. Wed³ug pomia-
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rów geofizycznych na g³êbokoœci 359,0–367,5 m utwory mulasto-ilaste; 367,5–385,0 m utwory mula-
sto-piaszczyste

T U R O N

(wed³ug pomiarów geofizycznych 385,0–518,5 m; mi¹¿szoœæ 133,5 m)

385,0–415,0 Próbki okruchowe – mu³owiec marglisty, szary, piaszczysty, doœæ miêkki, w kwasie solnym rozpada siê
ca³kowicie. Podrzêdnie wystêpuj¹ okruchy mu³owców ciemnoszarych i gezy szarej sypi¹ce siê z góry.
Wed³ug pomiarów geofizycznych: g³êb. 385,0–390,0 m utwory mulasto-ilaste; 390,0–411,0 m utwory
mulasto-piaszczyste; 411,0–415,0 m utwory mulasto- ilaste

415,0–499,0 Próbki okruchowe – mu³owiec ilasty, ciemnoszary, marglisty, z liczn¹ drobn¹ mik¹ i glaukonitem,
w kwasie solnym rozpada siê ca³kowicie. Wed³ug pomiarów geofizycznych: 415,0–495,0 m utwory
mulasto-ilaste; 495,0–499,0 m utwory ilaste

499,0–505,21 1,5 m rdzenia – i³owiec marglisty, popielaty, zwiêz³y, doœæ twardy, w dolnej czêœci z soczewkami
i przemazami jaœniejszych mu³owców, oraz konkrecjami pirytu o œrednicy do 1,5 cm. Ska³a trawiona
w kwasie solnym rozpada siê ca³kowicie. Detryt drobnych ma³¿y (Syncyclonema sp.) Wed³ug pomia-
rów geofizycznych: 499,0–504,0 m utwory ilaste; 504,0–505,2 m utwory mu³owcowe. Zawartoœæ
CaCO3: 13,4–16,7%

505,2–518,5 Próbki okruchowe – i³owce jw. Wed³ug pomiarów geofizycznych: g³êb. 505,2–507,0 m – mu³owce;
507,0–518,5 m – i³owce

C E N O M A N

(wed³ug pomiarów geofizycznych 518,5–562,5 m; mi¹¿szoœæ 44,0 m)

518,5–562,5 Próbki okruchowe – mu³owiec marglisty, szary, podrzêdnie okruchy piaszczyste z glaukonitem.
Wed³ug pomiarów geofizycznych utwory mu³owcowe podrzêdnie z cienkimi przewarstwieniami piasz-
czystymi. W dole na g³êb. 560,0–562,5 m przypuszczalnie warstwa transgresywna piaszczysto-glauko-
nitowa z fosforytami

Anna SZYPERKO-TELLER, Grzegorz PIEÑKOWSKI

TRIAS

TRIAS GÓRNY (?)

N O R Y K

W a r s t w y z b ¹ s z y n e c k i e

(wed³ug pomiarów geofizycznych 562,5–590,0 m; mi¹¿szoœæ 27,5 m)

562,5–584,0 Próbki okruchowe – wed³ug pomiarów geofizycznych kompleks piaskowcowy z podrzêdnymi wk³ad-
kami mu³owcowo-ilastymi. Na g³êb. 577,0–583,0 m wiêksza wk³adka i³owcowo-mu³owcowa

584,0–590,0 6,00 m rdzenia, w tym:

4,00 m – piaskowiec drobnoziarnisty, miejscami wapnisty jasnoszary prawie bia³y, doœæ twardy, o nie-
regularnym prze³amie, miejscami przechodz¹cy w wapieñ piaszczysty. Przerosty silniej wapniste, nie-
regularne. Miejscami warstwowanie poziome

0,20 m – heterolit – i³owiec brunatny ze smugami i soczewkami jaœniejszego mu³owca, twardy, o niere-
gularnym prze³amie. W czêœci przysp¹gowej 3 cm warstewka czerwonobr¹zowego piaskowca drobno-
ziarnistego z przemazami mu³owca;

1,10 m – piaskowiec drobnoziarnisty, wapnisty, bia³y, jw.
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0,70 m – zlepieniec z³o¿ony z otoczaków (sporadycznie do 1 cm œrednicy) ska³ i³owcowo-mu³owco-
wych tkwi¹cych w spoiwie piaszczysto- wêglanowym. Sporadycznie otoczaki krzemieni, ziarna kwar-
cu, skaleni. Ska³a bardzo twarda, o nieregularnym prze³amie, w sp¹gu mo¿liwa granica sekwencji

W a r s t w y j a r k o w s k i e

(wed³ug pomiarów geofizycznych 590,0–640,0 m; mi¹¿szoœæ 50,0 m)

590,0–640,0 Próbki okruchowe – i³owce i mu³owce szare, sporadycznie brunatne. Wed³ug pomiarów geofizycznych
do g³êb. oko³o 645 m ska³y i³owcowo-mu³owcowe, ni¿ej brak kompletu pomiarów geofizycznych

TRIAS ŒRODKOWY

A N I Z Y K

(wed³ug pomiarów geofizycznych 640,0–653,0 m; mi¹¿szoœæ 13,0 m)

640,0–656,0 6,00 m rdzenia, w tym:

0,20 m – wapieñ piaszczysty, bia³y, bardzo twardy, o prze³amie nieregularnym

1,10 m – mu³owiec wapnisty, plamisty czerwonobrunatny, szarozielony, miejscami pomarañczowo-
-czerwony, gruz³owy, niewarstwowany, z bardzo drobn¹ rozproszon¹ mik¹. Ska³a bardzo twarda o nie-
regularnym prze³amie

1,50 m – wapieñ gruz³owy, poprzerastany nieregularnie i³owcem, szarozielony i brunatny, plamisty,
miejscami przechodzi w i³owiec z gruz³ami wapiennymi. Ska³a bardzo twarda, o nieregularnym
prze³amie. W dwu próbkach mikrofauna charakterystyczna dla anizyku

TRIAS DOLNY

O L E N E K

Pstry piaskowiec górny (ret)

Formacja barwicka

(wed³ug pomiarów geofizycznych 653,0–687,5 m; mi¹¿szoœæ 34,5 m)

2,20 m – mu³owiec wapnisty, miejscami piaszczysty, szarozielony z plamami wiœniowobrunatnymi
i ceglastoczerwonymi. 0,20–0,30 m od stropu warstwy wk³adka piaskowca drobnoziarnistego, jasno-
szarego, p³ytkowego. W mu³owcu bardzo drobna rozproszona mika. Ska³a bardzo twarda, o nieregular-
nym prze³amie

1,00 m – piaskowiec drobnoziarnisty, ceglastoczerwony, niewarstwowany, z liczn¹ rozproszon¹ mik¹,
zwiêz³y, o nieregularnym prze³amie

656,0–687,5 Próbki okruchowe – do g³êbokoœci 675 m i³owce i mu³owce szare, miejscami brunatne, sporadycznie
margle ró¿owe, ni¿ej piasek kwarcowy œrednioziarnisty, z domieszk¹ i³owców i mu³owców czer-
wonych. Wed³ug pomiarów geofizycznych seria i³owcowo-mu³owcowa z wk³adkami piaszczystymi
w górnej czêœci (do g³êbokoœci 670 m) i nielicznymi wk³adkami ska³ wêglanowych w dolnej czêœci

Pstry piaskowiec œrodkowy

Formacja po³czyñska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 687,5–826,5 m; mi¹¿szoœæ 139,0 m)

687,5–826,5 Próbki okruchowe – do g³êbokoœci 705 m piasek kwarcowy, szary, ni¿ej okruchy piaskowca drob-
noziarnistego, szarego i bladoró¿owego, nieliczne i³owce i mu³owce szare i brunatne. W próbce
z g³êbokoœci 825 m i³owce i mu³owce brunatne. Wed³ug pomiarów geofizycznych – kompleks ska³ pia-
skowcowych z podrzêdnymi wk³adkami ska³ i³owcowo-mu³owcowych, nieco liczniejszymi w górnej
czêœci tego odcinka
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I N D

Formacja pomorska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 826,5–862,5 m; mi¹¿szoœæ 36,0 m)

826,5–862,5 Próbki okruchowe – i³owce i mu³owce brunatne z nielicznymi zielonymi plamami. Wed³ug pomiarów
geofizycznych na g³êb. 826,5–841,0 m kompleks i³owcowo-mu³owcowy, ni¿ej na g³êb. 841,0–862,5 m
kompleks piaskowcowy

Pstry piaskowiec dolny

Formacja ba³tycka

(wed³ug pomiarów geofizycznych 862,5–1065,0 m; mi¹¿szoœæ 202,5 m)

862,5–896,7 Próbki okruchowe – i³owce i mu³owce brunatne, nieliczne z zielonymi plamami. Wed³ug pomiarów
geofizycznych ska³y i³owcowo- mu³owcowe

896,7–903,0 5,40 m rdzenia – mu³owiec wapnisty, ceglastoczerwony z plamami szarozielonymi, niekiedy regularnie
kolistymi, z drobn¹ rozproszon¹ mik¹, twardy, o nieregularnym prze³amie

903,0–953,2 Próbki okruchowe – i³owce i mu³owce brunatne, nieliczne z zielonymi plamami. Wed³ug pomiarów
geofizycznych ska³y i³owcowo-mu³owcowe, od g³êb. 939,0 m z wk³adkami ska³ wêglanowych (praw-
dopodobnie wapieni oolitowych)

953,2–954,0 Brak rdzenia – wed³ug pomiarów geofizycznych ska³y i³owcowo-mu³owcowe jw.

954,0–986,5 Próbki okruchowe – i³owce i mu³owce brunatne, miejscami z zielonymi plamami. Wed³ug pomiarów
geofizycznych ska³y i³owcowo-mu³owcowe z wk³adkami ska³ wêglanowych (prawdopodobnie wapieni
oolitowych) jw.

986,5–990,0 2,50 m rdzenia – mu³owiec wapnisty, ceglastoczerwony z zielonymi plamami niekiedy o kulistych za-
rysach. W mu³owcu rozproszona doœæ liczna drobna mika. Ska³a bardzo twarda o nieregularnym
prze³amie

990,0–1019,0 Próbki okruchowe – i³owce i mu³owce brunatne nieliczne zielone, drobne okruchy anhydrytu. Wed³ug
pomiarów geofizycznych ska³y i³owcowo-mu³owcowe

1019,0–1026,0 4,00 m rdzenia – mu³owiec wapnisty ceglastoczerwony z zielonymi, niekiedy kulistymi plamami; miej-
scami wk³adki i³owca zawieraj¹cego laminy, smugi i soczewki wapienia marglistego. 2,70 m od stropu
marszu nieregularna warstewka (2–4 mm mi¹¿szoœci) wapienia oolitowego; w mu³owcu liczne sku-
pienia anhydrytu, od bardzo drobnych do 2–3 cm œrednicy. Ska³a bardzo twarda, o nieregularnym
prze³amie

PERM

Ryszard WAGNER

Cechsztyn

Cechsztyn terygeniczny (Zt)

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1026,0–1068,5 m; mi¹¿szoœæ 42,5 m)

1026,0–1068,5 Próbki okruchowe – i³owce i mu³owce brunatne, nieliczne zielone, drobne okruchy anhydrytu. Wed³ug
pomiarów geofizyki otworowej ska³y i³owcowo-mu³owcowe
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Cechsztyn 1 (PZ1)

Anhydryt dolny (A1d)

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1068,5–1086,0 m; mi¹¿szoœæ; 17,5 m)

1068,5–1069,7 Próbki okruchowe – wed³ug pomiarów geofizyki otworowej wystêpuj¹ tu anhydryty

1069,7–1075,0 0,5 m rdzenia – anhydryt barwy niebieskawo-szarej, drobnoziarnisty, masywny, z nielicznymi ¿y³kami
ciemnoszarej substancji ilasto dolomitycznej. W anhydrycie wystêpuj¹ równie¿ nieregularne skupienia
oraz smugi be¿owego dolomitu

1075,0–1086,0 Próbki okruchowe – wed³ug pomiarów geofizyki otworowej w interwale tym wystêpuj¹: na g³êb.
1075.0–1077,5 m – anhydryty, 1077,5–1079,5 m – i³owce, 1079,5–1086,0 m – anhydryty

Wapieñ cechsztyñski (Ca1)

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1086,0–1093,5 m; mi¹¿szoœæ 7,5 m)

1086,0–1093,5 Próbki okruchowe – wed³ug pomiarów geofizyki otworowej wystêpuj¹ tu ska³y wêglanowe, margliste
w dolnej czêœci

Jêdrzej POKORSKI

Czerwony sp¹gowiec

Formacja dar³owska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1093,5–1150,0 m; mi¹¿szoœæ 56,5 m)

1093,5–1107,7 Próbki okruchowe – wed³ug pomiarów geofizycznych piaskowce

1107,7–1114,2 6,50 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowy, dobrze wysortowany, jasnoszary. Ska³a s³abo
zwiêz³a (rozsypliwa) o nielicznym spoiwie ilastym typu matrix, porowata z lokalnymi impregnacjami
sol¹ kamienn¹. Warstwowanie przek¹tne du¿ej skali (s³abo czytelne). Na powierzchni rdzenia widocz-
ne œlady g³êbokiej infiltracji p³uczki

1114,2–1126,5 Próbki okruchowe wed³ug pomiarów geofizycznych piaskowce

1126,5–1136,0 3,00 m rdzenia, w tym:
1,30 m – piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowy, dobrze wysortowany szary o nielicznym spoiwie ila-
stym typu matrix. Warstwowanie przek¹tne du¿ej skali i drobna gêsta laminacja pozioma (trudno czy-
telne). Lokalna impregnacja anhydrytem, wówczas ska³a jest silnie zwiêz³a
0,70 m – piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowy jw. zwiêz³y, zcementowany anhydrytem o drobnej
gêstej laminacji poziomej.
1,00 m – piaskowiec drobnoziarnisty kwarcowy, szary, s³abo zwiêz³y porowaty o spoiwie ilastym
(matrix) i cemencie wêglanowym, miejscami gniazdowe impregnacje sol¹ kamienn¹ i anhydrytem,
warstwowanie przek¹tne ma³ej skali (ripplemarkowe). W dolnym fragmencie rdzenia ska³a jest czerwo-
nobrunatna

1136,0–1146,0 7,80 m rdzenia, w tym:

3,00 m – piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowy, na przemian szary pstry lub brunatny, spoiwo ilaste
miejscami z gniazdowymi skupieniami anhydrytu lub soli kamiennej, warstwowanie przek¹tne du¿ej
skali. W dolnej czêœci rdzenia liczny rozproszony piasek gruboziarnisty

1,00 m – piaskowiec drobnoziarnisty kwarcowy, szary, przechodz¹cy w sposób ci¹g³y w piaskowiec
œrednioziarnisty i gruboziarnisty (warstwowanie frakcjonalne) z nielicznym rozproszonym ¿wirkiem
o œrednicy oko³o 2 mm. Laminacja pozioma, miejscami nieco nachylona. Lokalnie ska³a silnie impre-
gnowana anhydrytem i wówczas silnie zwiêz³a

0,70 m – piaskowiec œrednioziarnisty, kwarcowy pstry, be¿owoszary z licznym rozproszonym piaskiem
gruboziarnistym i drobnym ¿wirkiem kwarcowym. Spoiwo ilaste typu matrix (do 10% obj.) Ska³a s³abo
zwiêz³a, krucha, rozsypliwa, Ÿle wysortowana
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0,50 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, kwarcowy szary lub be¿owy (ochrowy) warstwowany poziomo.
Warstewki od 5 do 20 mm, warstwowane frakcjonalnie z laminami piaskowca gruboziarnistego i ¿wir-
ku o œrednicy 2 do 3 mm, liczne ciemne okruchy ska³ wylewnych (?)

2,00 m – piaskowiec drobnoziarnisty szary, kwarcowy miejscami ochrowy lub pstry z nieregularnie
rozmieszczonymi lub rozproszonymi domieszkami ro¿nych frakcji grubszych piaskowców oraz nie-
licznym drobnym ¿wirkiem. Spoiwo ilaste typu matrix (do oko³o 10%). Lokalne impregnacje anhydry-
tem lub sol¹ kamienn¹

0,10 m – piaskowiec jasnoszary, bardzo drobnoziarnisty, kwarcowy (waka kwarcowa), zwiêz³y, z niere-
gularnie rozproszon¹ domieszka piaskowca œrednioziarnistego, nieregularnie rozmieszczone bia³e sku-
pienia ilaste (kaolin)

0,50 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, kwarcowy, szaroseledynowy, zwiêz³y warstwowany przek¹tnie
lub smu¿yœcie. wystêpuj¹ laminy piaskowca gruboziarnistego oraz domieszka tej frakcji rozrzucona
równomiernie na ca³ym opisywanym odcinku rdzenia. Wysortowanie z³e, spoiwo ilaste typu matrix do
oko³o 15%

1146,0–1164,0 17,00 m rdzenia, w tym:

1,00 m – piaskowiec œrednioziarnisty, kwarcowy, szary, z nieregularnie rozmieszczon¹ domieszk¹ frak-
cji grubszych, spoiwo ilasto-mu³owcowe, typu matrix, nieliczne (oko³o 5% obj.) skala warstwowana
poziomo o rosn¹cej ku sp¹gowi gruboœci. W sp¹gu laminy piaskowców gruboziarnistych osi¹gaj¹
mi¹¿szoœæ do 10 mm oraz zawieraj¹ doœæ liczny ¿wirek (o œrednicy oko³o 3 mm) ska³ wêglanowych
i wylewnych (?). niezbyt liczny cement wêglanowy oraz bardzo nieregularna impregnacja anhydrytem

1,00 m – piaskowiec œrednioziarnisty, arenit kwarcowy, w sposób nieregularny przechodz¹cy w piasko-
wiec drobnoziarnisty z nieliczny udzia³em rozproszonej frakcji gruboziarnistej, barwy ochrowe i ochro-
wo szare. Ska³a s³abo zwiêz³a, krucha o drobnej gêstej laminacji poziomej. Postsedymentacyjna
impregnacja sol¹ kamienn¹ i anhydrytem

0,90 m – piaskowiec œrednioziarnisty, kwarcowy, seledynowo szary z licznym rozproszonym piaskiem
frakcji gruboziarnistej oraz ¿wirkiem o œrednicy oko³o 3 mm otoczaki ska³ ciemnych (wylewnych ?)
oraz kwarcu. Cement wêglanowo dolomityczny oraz nieregularna impregnacja anhydrytem. W ilastym
matrix dominuje zapewne materia³ pochodz¹cy z denudowanego syluru

0,50 m – sekwencja nieregularnie przewarstwiaj¹cych siê piaskowców i seledynowych i³owców.
Piaskowce frakcji drobno-, œrednio- i gruboziarnistej, kwarcowe o warstwowaniu smu¿ystym
i przek¹tnym ma³ej skali (ripple markowym); w laminach i warstewkach piaskowcowych nieliczny,
bez³adnie rozrzucony ¿wirek o œrednicy do 6 mm. Doœæ obfite spoiwo piaskowców jest ilaste. Na kon-
takcie z sylurem skupienia siarczków (g³ównie piryt); kontakt ten ostry, p³aski, erozyjny

Henryk TOMCZYK , Zdzis³aw MODLIÑSKI (nowelizacja stratygrafii)

SYLUR

LUDLOW

L U D F O R D

(wed³ug profilowania geofizycznego 1150,0–ok. 2750,0 m; mi¹¿szoœæ ok. 1600,0 m)

Formacja i ³owców z Pucka

(wg profilowania geofizycznego 1150,0–ok.1480,0 m; mi¹¿. ok. 330,0 m)

1,35 m – i³owce pelityczne, zielonawe, bez laminacji, silnie zwietrza³e, odwapnione, plamiste, liczne
rozproszone kryszta³ki pirytu. Brak makrofauny

0,95 m – i³owce pelityczne, brunatnoceglaste, plamiste, zwietrza³e, odwapnione

5,30 m – i³owce pelityczne, zielonkawe, plamiste, niewyraŸnie laminowane, miejscami zwietrza³e, od-
wapnione. Brak makrofauny

3,00 m – i³owce zielonkawe, laminowane, s³abo wapniste, wyraŸne pionowe spêkania. Fragmenty fau-
ny g³owonogów „Orthoceras” sp.
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3,00 m – i³owce pelityczne, zielonawe, wapniste, niewyraŸnie aminowane, miejscami spêkane. Frag-
menty rabdozomów Pristiograptus sp. i Monograptus sp.

1164,0–1194,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce pelityczne, szaro-
zielone, wapniste jw.

1194,0–1203,0 9,00 m rdzenia – i³owce pelityczne, szarozielonawe o wyraŸnym po³ysku jedwabistym, wapniste, s³abo
laminowane, o ³upliwoœci p³ytowej. Bardzo ubogi zespó³ fauny graptolitów: Pristiograptus dubius tu-

mescens (Wood), Linograptus sp., Monograptus sp., M. ex gr. formosus (Bouèek). Ponadto nieliczne
g³owonogi „Orthoceras” sp. oraz ma³¿e Cardiola sp.

1203,0–1317,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce pelityczne, szaro-
zielone, wapniste, laminowane, z licznymi fragmentami graptolitów

1317,0–1326,0 8,40 m rdzenia – i³owce pelityczne, szarozielonawe, wapniste, z licznymi przewarstwieniami i³owców
laminowanych, o ³upliwoœci p³ytkowej z cienkimi warstewkami (do 0,3 cm) szaro¿ó³tych bentonitów.
Bogaty i zró¿nicowany zespó³ fauny graptolitów: Linograptus sp., L. posthumus (Richter), Pristiograp-

tus sp., P. cf. dubius tumescens (Wood), Monoclimacis sp., M. cf. ultimus (Perner) oraz bardzo liczne
Formosograptus ex gr. formosus (Bouèek), F. formosus (Bouèek), Monograptus balticus Teller i inne.
Ponadto miejscami szcz¹tki trylobitów Proetus sp., g³owonogów i ma³¿oraczków

1326,0–1421,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce pelityczne, szaro-
zielone, wapniste oraz i³owce laminowane jw.

1421,0–1430,0 8,50 m rdzenia – i³owce szare i szarozielonawe, laminowane o ³upliwoœci p³ytkowej z przewarstwienia-
mi i³owców pelitycznych, zielonawych, wapnistych, miejscami z cienkimi wk³adkami (do 0,5 cm) ben-
tonitów. Bardzo bogata i zró¿nicowana fauna graptolitów: Formosograptus ex gr. formosus (Bouèek),
F. formosus (Bouèek), Monograptus cf. balticus Teller, Pristiograptus sp., Monoclimacis cf. ultimus

(Perner), Linograptus sp. i inne. Ponadto szcz¹tki ma³¿y, brachiopodów, trylobitów, g³owonogów, na-
gromadzenia ma³¿oraczków

1430,0–1480,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce szarozielonawe,
wapniste, laminowane jw.

Formacja i ³owców i mu³owców z Kociewia

(wg profilowania geofizycznego ok.1480,0–(?)4483,0 m; mi¹¿szoœæ ok. 3003,0 m)

1480,0–1535,5 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce szarozielonawe,
wapniste, laminowane z cienkimi przewarstwieniami mu³owców

1535,5–1544,5 9,00 m rdzenia – i³owce szare i szarozielonawe, laminowane o ³upliwoœci p³ytkowej, miejscami tylko
pelityczne i wapniste, sporadycznie cienkie przewarstwienia mu³owców z materia³em piroklastycznym,
oraz cienkie (do 0,3 cm) wk³adki bentonitów. Bogaty zespó³ fauny graptolitów: Pristiograptus sp., P.

dubius frequens Jaekel, Monoclimacis cf. tomczyki Wilefert, M. cf. haupti Kühne, oraz fragmenty
g³owonogów, trylobitów, ma³¿e Cardiola sp., nagromadzenia ma³¿oraczków

1544,5–1562,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce szarozielonawe,
laminowane, wapniste i dolomityczne z przewarstwieniami i³owców i mu³owców szarych z materia³em
piroklastycznym

Ogniwo mu³owców wapnistych Redy

(wg profilowania geofizycznego 1562,0–1596,0 m; mi¹¿szoœæ 34,0 m)

1562,0–1596,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych mu³owce wapniste, szare
i jasnoszare z przewarstwieniami i³owców

1596,0–1669,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce szarozielone,
wapniste z przewarstwieniami mu³owców wapnistych

1669,0–1678,0 9,00 m rdzenia – i³owce szare i i³owce szare i³owcem pelitycznym, szarozielonawym, wapnistym; miej-
scami laminowane cienkie warstewki mu³owców szarozielonych z muskowitem oraz cienkie (do
0,3 cm) warstewki szaro¿ó³tych bentonitów. W i³owcach liczne graptolity: Bohemograptus sp., B. bohe-
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micus tenuis (Bouèek), B. bohemicus (Barrande), Pristiograptus sp., P. dubius (Suess), P. dubius frequ-

ens Jeakel, Monoclimacis sp., M. haupti Kühne, bradzo rzadko Neocucullograptus sp. i g³owonogi
„Orthoceras” sp.

1678,0–2087,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce, szaro-
zielonawe, laminowane, oraz i³owce pelityczne, wapniste o po³ysku jedwabistym

2087,0–2096,0 8,50 m rdzenia – i³owce szarozielonawe i szare, przewarstwiane mu³owcem. Wk³adki mu³owców do
10 cm gruboœci. Struktury sedymentacyjne – laminacja przek¹tna i konwolutna. Nieliczna fauna grapto-
litów: Bohemograptus sp., B. bohemicus (Barrande), B. bohemicus tenuis (Bouèek), B. cf. cornutus

Urbanek, Monoclimacis sp., M. haupti Kühne, Pristiograptus dubius (Suess), P. dubius frequens

Jaekel, ponadto ma³¿e Cardiola sp. i g³owonogi „Orthoceras” sp.

2096,0–2291,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce szare,
laminowane

2291,0–2297,0 4,00 m rdzenia – i³owce, pelityczne, szare z odcieniem zielonawym, o ³upliwoœci p³ytkowej, z licznymi
przewarstwieniami do 2 cm gruboœci mu³owców szarych i jasnoszarych laminowanych przek¹tnie kon-
wolutnie. Fauna graptolitów: Bohemograptus sp., B. bohemicus (Barrande), B. bohemicus tenuis

(Boueèk), B. cf. praecornutus Urbanek, Monograptus cf. egregius Urbanek, Pristiograptus sp., P. du-

bius frequens Jaekel, Monoclimasis sp., M. cf. haupti Kühne i inne; ponadto nieliczne ma³¿e Cardiola

sp.i g³owonogi „Orthoceras” sp.

2297,0–2491,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce, lami-
nowane, wapniste lub dolomityczne, szare z rozproszonym muskowitem i materia³em piroklastycznym

2491,0–2500,0 9,00 m rdzenia – i³owce i mu³owce wapniste szare i ciemnoszare, wk³adki mu³owców do 3–4 cm grubo-
œci. Miejscami wk³adki szaro¿ó³tych bentonitów o gruboœci do 0,3 cm. W mu³owcach widoczna lami-
nacja przek¹tna i konwolutna. Nieliczny zespó³ fauny: Cucullograptus sp., C. aversus (Eisenack),
Bohemograptus sp., B. bohemicus tenuis (Bouèek), B. bohemicus (Barrande), Pristiograptus dubius

frequens Jaekel, Monoclimacis sp., M. haupti Kühne, M. cf. tomczyki Wilefert, ponadto Cardiola sp.,
C. signata Barrande i inne

2500,0–2590,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce z licznymi prze-
warstwieniami mu³owców

2590,0–2597,0 7,00 m rdzenia – i³owce pelityczne, wapniste z przewarstwieniami i³owców ciemnoszarych laminowa-
nych z licznymi wk³adkami mu³owców do 2 cm gruboœci; miejscami widoczna nieregularna laminacja
konwolutna i przek¹tna z nielicznymi strukturami sedymentacyjnymi. Na g³êb. 2595–2597 m poœlizgi
i lustra tektoniczne oraz spêkania pod k¹tem 70° wype³nione krystalicznym kalcytem. Nieliczny zespó³
fauny: Bohemograptus sp., B. bohemicus (Barrande), B. bohemicus tenuis (Bouèek), Cucullograptus

sp., Pristiograptus dubius frequens Jaekel, Monoclimacis sp., M. haupti Kühne i inne, ponadto ma³¿e
Cardiola presignata Barrande, C. signata Barrande, g³owonogi „Orthoceras” sp., Kionoceras sp.

2597,0–2612,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce pelityczne i wap-
niste szare z przewarstwieniami i³owców laminowanych z wk³adkami mu³owców

2612,0–2725,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce, mu³owce lamino-
wane i mu³owce wapniste

2725,0–2734,0 9,00 m rdzenia – i³owce i mu³owce (po 50%) szare i ciemnoszare miejscami wapniste i laminowane
z licznymi strukturami, sedymentacyjnymi. Gruboœæ wk³adek mu³owców do 15 cm. Liczny zespó³
graptolitów: Bohemograptus bohemicus (Barrande), Pristiograptus dubius frequens Jaekel, Saetograp-

tus sp., S. leintwardinensis (Lapworth), Monoclimacis sp., M. haupti Kühne, Cucullograptus sp., C.

aversus (Eisenack), C. aversus cf. rostratus Urbanek, ponadto nieliczne ma³¿e Cardiola sp. i g³owonogi
„Ortoceras” sp.

2734,0–2750,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych szare i³owce, mu³owce
i mu³owce wapniste
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G O R S T

(wg profilowania geofizycznego 2750,0–ok. 3340,0 m; mi¹¿szoœæ ok. 590,0 m)

2750,0–2857,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych szare i³owce, mu³owce
i mu³owce wapniste

2857,0–2866,0 9,00 m rdzenia – i³owce i mu³owce szare, laminowene, wapniste lub dolomityczne. Wk³adki mu³owców
do 5 cm gruboœci, tylko na g³êb. 2863,0–2864,0 m wk³adki mu³owców jasnoszarych do 20 cm gruboœci.
Liczne struktury sedymentacyjne. Zespó³ graptolitów: Cucullograptus sp., C. hemiaversus Urbanek,
Saetograptus cf. chimaera semispinosus (Elles et Wood), Pristiograptus dubius (Suess), P. dubius cf.
frequens Jaekel, Bohemograptus bohemicus (Barrande) i inne

2866,0–2961,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce szare
i ciemnoszare, laminowane

2961,0–2970,0 9,00 m rdzenia – i³owce szare, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej z licznymi przewarstwieniami
i³owców pelitycznych, wapnistych o po³ysku jedwabistym; rzadko wk³adki mu³owców (do 1 cm) stano-
wi¹ce oko³o 10% profilu. Liczny zespó³ graptolitów: Cucullograptus sp., C. pazdroi Urbanek, Lo-

bograptus sp., L. scanicus parascanicus (Tullberg), Bohemograptus sp., B. bohemicus (Barrande),
Saetograptus sp., S. chimaera (Barrande), Monoclimacis cf. haupti Kühne, Neodiversograptus sp., Pri-

stiograptus dubius (Suess), P. dubius freqens Jaekel i inne, ponadto ma³¿e Cardiola sp.

2970,0–3083,5 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych szare i³owce i mu³owce
jw.

3083,5–3092,5 9,00 m rdzenia – i³owce i mu³owce szare i ciemnoszare, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej, liczne
struktury sedymentacyjne; miejscami wk³adki i³owców pelitycznych bez laminacji i ³upliwoœci p³ytko-
wej. Na g³êb. 3085,0–3086,0 m rdzeñ spêkany pionowo, szczeliny wype³nione kalcytem. Liczne grap-
tolity: Neodiversograptus cf. beklemishevi Urbanek, Lobograptus cf. progenitor Urbanek, Saetograptus

chimaera (Barrande), Cucullograptus sp., Bohemograptus sp., Pristiograptus dubius (Suess), Mono-

graptus uncinatus Tullberg i inne

3092,5–3187,5 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce szare
i ciemnoszare, miejscami wapniste, laminowane

3187,5–3196,5 9,00 m – i³owce i mu³owce szare i ciemnoszare, miejscami wapniste i dolomityczne, laminowane,
o ³upliwoœci p³ytkowej, liczne struktury sedymentacyjne; miejscami wyraŸna przewaga mu³owców,
czêsto o laminacji konwolutnej i przek¹tnej. Bogaty zespó³ graptolitów: Neodiversograptus sp., N. nils-

soni (Lapworth), Bohemograptus bohemicus (Barrande), Pristiograptus dubius frequens Jaekel, Mono-

graptus cf. uncinatus Tullberg, Saetograptus sp., S. chimaera Barrande), Plectograptus cf. macilentus

Tornquist, Colonograptus cf. colonus (Barrande) i inne

3196,5–3281,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce szare
i ciemnoszare, laminowane

3281,0–3290,0 9,00 m – i³owce i mu³owce (po 50%) szare i ciemnoszare, nieregularnie laminowane, o ³upliwoœci
p³ytkowej, z licznymi strukturami sedymentacyjnymi, miejscami wapniste lub dolomityczne. Zespó³
graptolitów: Neodiversograptus nilssoni (Lapworth), Pristiograptus dubius (Suess), Monograptus un-

cinatus Tullberg, Spinograptus sp., Bohemograptus sp. Saetograptus sp., Plectograptus sp. Colono-

graptus colonus (Barrande) i inne

3290,0–3340,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce szare
i ciemnoszare, laminowane, miejscami wapniste lub dolomityczne

WENLOK

H O M E R

(wg profilowania geofizycznego ok. 3340,0–ok. 4180,0 m; mi¹¿szoœæ ok. 840,0 m)

3340,0–3393,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce szare
i ciemnoszare, laminowane, miejscami wapniste lub dolomityczne
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3393,0–3402,0 9,00 m rdzenia, w tym:

0,40 m – i³owce pelityczne, dolomityczne, szare, niewyraŸnie laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej
z graptolitami Pristiograptus sp., Colonograptus cf. colonus (Barrande), Spinograptus sp. i inne

0,50 m – mu³owce wapniste, zwiêz³e z licznym rozproszonym muskowitem

2,30 m – i³owce i mu³owce (po 50%) szare i ciemnoszare, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej, z licz-
nymi strukturami sedymentacyjnymi, w mu³owcach widoczna laminacja przek¹tna i konwolutna.
Fauna: Colonograptus colonus (Barrande), Pristiograptus dubius (Suess), Holoretiolites sp. oraz g³o-
wonogi Ophidioceras sp.

0,40 m – mu³owiec szary, wyraŸnie nielaminowany, cienkie laminy i³owców z faun¹ graptolitow: Colo-

nograptus colonus (Barrande) i Pristiograptus cf. dubius (Suess)

0,90 m – i³owce i mu³owce (po 50%) laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej z graptolitami Colonograptus

sp. i Pristiograptus sp.

0,40 m – i³owce ciemnoszare, pelityczne, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej z graptolitami Colono-

graptus sp. i Pristiograptus sp.

3,10 m – i³owce (35%) i mu³owce (65%) szare, miejscami dolomityczne, wyraŸnie laminowane, o ³upli-
woœci p³ytkowej, z licznymi strukturami sedymentacyjnymi, laminacja przek¹tna i konwolutna.
Nieliczne graptolity: Pristiograptus sp., P. dubius (Suess), Colonograptus colonus (Barrande) i Plecto-

graptus sp.

0,20 m – mu³owiec wapnisty, jasnoszary, zwiêz³y, z licznym materia³em piroklastycznym – g³ównie
blaszki biotytu

0,05 m – i³owiec pelityczny, ciemnoszary, wapnisto-dolomityczny, bez laminacji. Fragmenty graptoli-
tow z rodzaju Colonograptus

0,35 m – mu³owiec jasnoszary, laminowany z strukturami sedymentacyjnymi

0,05 m – i³owiec pelityczny ciemnoszary jw.

0,25 m – mu³owiec wapnisty, zwiêz³y, jasnoszary z licznym materia³em piroklastycznym

0,10 m – i³owiec i mu³owiec laminowany, ciemnoszary, o ³upliwoœci p³ytkowej. Fauna: Pristiograptus

dubius (Suess), Colonograptus colonus (Barrande) oraz sp³aszczone ortocerakony

3402,0–3474,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce szare
i ciemnoszare, miejscami wapniste lub dolomityczne

3474,0–3483,0 9,00 m rdzenia, w tym: 4,90 m – i³owce i mu³owce szare, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej, liczne
struktury sedymentacyjne. Fauna: Colonograptus colonus (Barrande), Pristiograptus sp., P. dubius

(Suess) i inne

0,25 m – i³owce szare, pelityczne i laminowane o ³upliwoœci p³ytkowej

0,75 m – mu³owiec jasnoszary, wapnisty, zwiêz³y, bez laminacji i struktur sedymentacyjnych

0,05 m – i³owiec pelityczny, ciemnoszary

0,85 m – mu³owiec wapnisty, jasnoszary, zwiêz³y z nielicznymi fragmentami rabdozomów Colono-

graptus colonus (Barrande)

0,05 m – i³owiec pelityczny jasnoszary jw.

0,20 m – mu³owiec wapnisty, jasnoszary jw.

0,05 m – i³owiec pelityczny jasnoszary jw.

0,60 m – mu³owiec wapnisty, zapiaszczony, zwiêz³y, bez struktur sedymentacyjnych

0,05 m – i³owiec pelityczny jasnoszary jw.

0,40 m – mu³owiec wapnisty, jasnoszary jw.

0,85 m – i³owce i mu³owce szare, laminowane z licznymi strukturami sedymentacyjnymi; nieliczna fau-
na graptolitów: Pristiograptus sp. i Colonograptus colonus (Barrande)

3483,0–3538,2 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce szare jw.

3538,2–3547,2 9,00 m rdzenia, w tym:
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0,60 m – mu³owiec wapnisty, jasnoszary, zwiêz³y, z licznym materia³em piroklastycznym

0,40 m – mu³owiec szary, laminowany, o ³upliwoœci p³ytkowej, z licznymi strukturami sedymentacyj-
nymi, widoczna laminacja przek¹tna i konwolutna; nieliczne graptolity: Colonograptus colonus (Bar-
rande) i Pristiograptus sp.

0,70 m – mu³owiec wapnisty, jasnoszary, zwiêz³y bez struktur sedymentacyjnych

0,30 m – i³owiec ciemnoszary, laminowany, o ³upliwoœci p³ytkowej. Fauna: Colonograptus sp. i Pri-

stiograptus sp.

2,10 m – mu³owce wapniste, zwiêz³e, g³ównie jasnoszare, z domieszk¹ materia³u drobnopiaszczystego,
bez struktur sedymentacyjnych

2,70 m – mu³owce (70%) i i³owce (30%) szare i ciemnoszare, nieregularnie laminowane z licznymi
strukturami sedymentacyjnymi; nieliczne graptolity: Pristiograptus dubius (Suess) i Colonograptus sp.

2,20 m – mu³owce wapniste, jasnoszare, zwiêz³e, zapiaszczone, bez struktur sedymentacyjnych

3547,2–3607,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce szare
i ciemnoszare

3607,0–3616,0 9,00 m rdzenia – i³owce i mu³owce (po 50%) ciemnoszare, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej, miej-
scami wk³adki mu³owców (do 15 cm) jasnoszarych zwiêz³ych. Fauna: Pristiograptus sp., P. dubius (Su-
ess), Spinograptus sp., i inne

3616,0–3684,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce szare,
miejscami wapniste lub dolomityczne

3684,0–3693,0 9,00 m rdzenia – i³owce i mu³owce (po 50%) szare, wk³adki mu³owców wapnistych do 20 cm gruboœci,
w niektórych odcinkach struktury sedymentacyjne i laminacja przek¹tna i konwolutna. Ubogi zespó³
graptolitów: Pristiograptus sp. P. dubius (Sues), P. lodenicensis Pøibyl, Gothograptus sp.

3693,0–3750,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce szare
i ciemnoszare, miejscami wapniste lub dolomityczne

3750,0–3759,0 9,00 m rdzenia – i³owce (40%) i mu³owce (60%) szare i ciemnoszare, miejscami wk³adki mu³owców
wapnistych do 20 cm gruboœci. Fauna: Gothograptus sp., G. nassa (Holm), Pristiograptus sp., P. du-

bius (Suess), P. cf. lodenicensis Pøibyl, Holoretiolites sp., oraz g³owonogi i ma³¿e

3759,0–3787,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce j,w.

3787,0–3790,0 3,00 m rdzenia, w tym:

1,15 m – i³owce i mu³owce (po 50%) ciemnoszare, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej, miejscami
wapniste. Nieliczne graptolity: Pristiograptus sp., Gothograptus nassa (Holm) oraz drobne ma³¿e Car-

diola migrans Barrande

0,35 m – mu³owce szare i ciemnoszare, nieregularnie laminowane z licznymi strukturami sedymenta-
cyjnymi

0,05 m – i³owce ciemnoszare

0,20 m – mu³owce wapniste jasnoszare zwiêz³e

0,10 m – i³owce ciemnoszare

0,15 m – mu³owiec wapnisty, jasnoszary, zwiêz³y, bez laminacji i struktur sedymentacyjnych

0,10 m – i³owiec ciemnoszary z graptolitami Gothograptus nassa (Holm) i Pristiograptus sp.

0,10 m – mu³owiec szary o laminacji przek¹tnej

0,30 m – i³owce i mu³owce szare, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej. Fauna: Pristiograptus dubius

(Suess), Gothograptus nassa (Holm) oraz ma³¿e Cardiola migrans (Barrande)

0,10 m – mu³owiec wapnisty, jasnoszary, zwiêz³y

0,05 m – i³owiec szary

0,35 m – mu³owiec wapnisty, szary, zwiêz³y, bez laminacji i struktur sedymentacyjnych z nielicznymi
ma³¿ami Cardiola sp.
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3790,0–3796,0 6,00 m – i³owce i mu³owce (po 50%) ciemnoszare i szare, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej, z licz-
nymi strukturami sedymentacyjnymi, miejscami s³abo wapniste lub dolomityczne. Fauna: Mono-

graptus sp., M. flemingi (Salter), Pristiograptus dubius (Suess), Testograptus testis (Barrande),
Cyrtograptus sp., ma³¿e Cardiola cf. migrans Barrande, sp³aszczone g³owonogi „Orthoceras” sp.

3796,0–3829,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce ciem-
noszare, laminowane

3829,0–3838,0 9,00 m rdzenia – i³owce (70%) i mu³owce (30%). Poszczególne warstewki mu³owców gruboœci 3–5 cm;
miejscami struktury sedymentacyjne, laminacja przek¹tna i konwolutna. Liczna fauna: Pristiograptus

pseudodubius (Bouèek), Monograptus flemingi Salter, Monoclimacis sp., M. hemipristis (Meneghini),
Cyrtograptus sp., C. cf. lundgreni Tullberg, Testograptus testis (Barrande), ma³¿e Cardiola sp. i C. cf.
migrans Barrande

3838,0–3876,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce ciem-
noszare, laminowane

3876,0–3885,0 9,00 m rdzenia – i³owce (70%) i mu³owce (30%) ciemnoszare. Poszczególne wk³adki mu³owców
zazwyczaj gruboœci 1–3 cm, rzadko do 5 cm; struktury sedymentacyjne, w mu³owcach laminacja
przek¹tna i konwolutna. Fauna graptolitów: Cyrtograptus sp., C. lundgreni Tullberg, Testograptus te-

stis (Barrande), Monoclimacis hemipristi (Meneghini), Monograptus flemingi (Salter), Pristiograptus

sp., P. dubius (Suess) i inne

3885,0–3894,0 9,00 m rdzenia – i³owce (60%) i mu³owce (40%) ciemnoszare, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej.
Wk³adki mu³owców rzêdu 1–3 cm gruboœci z licznymi strukturami sedymentacyjnymi. Liczna fauna
graptolitów: Monograoptus flemingi (Salter), Testograptus sp., T. testis (Barrande), Cyrtograptus lun-

greni Tullberg, Monoclimacis sp., Pristiograptus sp. i inne

3894,0–3910,5 16,50 m rdzenia – i³owce (70%) i mu³owce (30%) ciemnoszare. Poszczególne wk³adki mu³owców za-
zwyczaj 1–3 cm gruboœci, rzadko do 5 cm; w mu³owcach laminacja konwolutna i przek¹tna, liczne
struktury sedymentacyjne; na g³êbokoœci 3904,0–3910,5 m liczne pionowe spêkania wype³nione kalcy-
tem. Fauna: Pristiograptus sp., P. cf. lodenicensis Pøibyl, Testograptus testis (Barrande), Cyrtograptus

sp., C. lundgreni Tullberg, Monograptus flemingi (Salter), Monoclimacis sp., M. cf. hemipristis (Mene-
ghini) i inne

3910,5–3966,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce ciem-
noszare, laminowane

3966,0–3983,0 17,00 m rdzenia – i³owce ciemnoszare z przewarstwieniami mu³owców; warstewki mu³owców zazwy-
czaj od 1 do 3 cm gruboœci, miejscami do 15 cm. Widoczna laminacja konwolutna i przek¹tna oraz
struktury sedymentacyjne. Fauna: Monograptus flemnigi (Salter), Testograptus testis (Barrande), Cyr-

tograptus sp., C. lundgreni Tullberg, Monoclimacis hemipristis (Meneghini), Pristiograptus sp i inne

3983,0–4009,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce ciem-
noszare

4009,0–4025,5 16,50 m rdzenia – i³owce (60%) i mu³owce (40%) ciemnoszare, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej.
Wk³adki mu³owców zazwyczaj 1–3 cm gruboœci, rzadziej dochodz¹ce do 5–6 cm; w mu³owcach wi-
doczna laminacja nieregularna, przek¹tna i konwolutna, liczne struktury sedymentacyjne; miejscami
cienkie, do 0,3 cm gruboœci, wk³adki szaro¿ó³tych bentonitów. Fauna: Testograptus testis (Barrande),
Pristiograptus pseudodubius Bouèek, P. cf. lodenicensis Pøibyl, Monograptus flemingi (Salter), Mo-

noclimacis sp., Cyrtograptus sp., C. cf. lundgreni Tullberg i inne

4025,5–4042,0 16,50 m rdzenia – i³owce (60%) i mu³owce (40%) ciemnoszare, zazwyczaj wk³adki mu³owców od 0,5
do 1,5 cm, rzadko dochodz¹ do 8 cm; w mu³owcach laminacja przek¹tna i konwolutna, struktury sedy-
mentacyjne. Fauna: Testograptus testis (Barrande), Pristiograptus dubius (Suess), Monograptus fle-

mingi (Salter), Monoclimacis sp., M. flumendosae (Gortani), Cyrtograptus sp., C. lundgreni Tullberg
i inne

4042,0–4058,5 16,50 m rdzenia – i³owce (70%) i mu³owce (30%) ciemnoszare z nielicznymi cienkimi do 0,5 cm
wk³adkami bentonitów. Wk³adki mu³owców zazwyczaj rzêdu 0,5–1 cm gruboœci, sporadycznie do
15 cm; w mu³owcach widoczna laminacja przek¹tna i konwolutna oraz struktury sedymentacyjne. Fau-
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na: Testograptus testis (Barrande), Cyrtograptus lundgreni Tullberg, Monograptus flemingi (Salter),
Monoclimacis sp. i inne

4058,5–4075,0 16,50 m rdzenia – i³owce i mu³owce j.w z ogóln¹ przewag¹ i³owców; miejscami widoczna laminacja
przek¹tna i konwolutna. Fauna: Testograptus testis (Barrande), Cyrtograptus lundgreni Tullberg i inne

4075,0–4091,0 16,50 m rdzenia – i³owce i mu³owce ciemnoszare z nieregularn¹ laminacj¹ i strukturami jw. Wk³adki
mu³owców zazwyczaj 0,5–2 cm gruboœci, sporadycznie do 15 cm; miejscami cienkie wk³adki sza-
ro¿ó³tych bentonitów. Fauna: do g³êbokoœci 4076,0 m masowo graptolity Testograptus sp., ni¿ej domi-
nuj¹ Cyrtograptus sp., C. lundgreni Tullberg, nastêpnie Monograptus flemingi (Salter), Pristiograptus

dubius (Suess), Monolimacis sp. i inne

4091,5–4149,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce ciem-
noszare

4149,0–4164,5 15,50 m rdzenia – i³owce i mu³owce ciemnoszare jw., laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej, z licznymi
strukturami sedymentacyjnymi; wk³adki mu³owców zazwyczaj 0,5–1,5 cm gruboœci, rzadko do 6 cm.
Fauna: Cytrograptus sp., C. cf. multiramis Tornquist, C. cf. radians Tornquist, Monoclimacis sp., M.

hemipristis (Meneghini), Monograptus flemingi (Salter), Pristiograptus sp. i inne

4164,5–4180,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce ciem-
noszare, laminowane

S H E I N W O O D

(wg profilowania geofiz. ok. 4180,0–4483,0 (?) m; mi¹¿szoœæ ok. 303,0 m)

4180,0–4189,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce i mu³owce ciem-
noszare, laminowane

4189,0–4204,0 15,00 m rdzenia – i³owce i mu³owce jw. o ogólnej przewadze i³owców; wk³adki mu³owców 0,3–1,0 cm
gruboœci, miejscami laminacja przek¹tna i konwolutna. Fauna: Cyrtograptus sp., C. perneri Bouèek (od
g³êbokoœci 4002 m), Monoclimacis sp., M. hemipristis (Meneghini), M. flumendosae (Gortani), Pristio-

graptus sp., P. pseudodubius Bouèek, Monograptus sp., M. flemingi (Salter) i inne. Ponadto sp³aszczo-
ne g³owonogi „Orthoceras” sp.

4204,0–4219,0 15,00 m rdzenia – i³owce ciemnoszare, o ³upliwoœci p³ytkowej, laminowane z nielicznymi cienkimi
przewarstwieniami mu³owców szarych. Fauna: Cyrtograptus sp., C. perneri Bouèek, liczne Monograp-

tus flemingi (Salter), Monoclimacis flumendosae (Gortani), Pristiograptus dubius (Suess), P. pseudodu-

bius Bouèek

4219,0–4234,0 15,00 m rdzenia – i³owce ciemnoszare, o ³upliwoœci p³ytkowej, laminowane z nielicznymi wk³adkami
mu³owców jw.; ogólna przewaga i³owców; wk³adki mu³owców 0,3–1,5 cm gruboœci. Fauna: Cyrto-

graptus sp., C. perneri Bouèek, Monoclimacis sp., M. hemipristis (Meneghini), Pristiograptus sp., P.

pseudodubius Bouèek, Monograptus flemingi (Salter) i inne

4234,0–4248,6 14,60 m rdzenia – i³owce ciemnoszare, pelityczne, bez laminacji i ³upliwoœci p³ytkowej, silnie spêkane
z nielicznymi wk³adkami do 1 cm gruboœci mu³owców; sporadycznie wk³adki mu³owców do 6 cm gru-
boœci z laminacj¹ przek¹tn¹ i konwolutn¹. Fauna: Cyrtograptus perneri Bouèek, Monoclimacis flumen-

dosae (Gortani), Monograptus flemingi (Salter), Pristiograptus sp i inne

4248,6–4263,6 15,00 m rdzenia – i³owce ciemnoszare jw. z nielicznymi cienkimi wk³adkami mu³owców jw.; na g³êb.
4249,3, 4251,4 i 4263,1 m wk³adki mu³owców wapnistych, bez laminacji i struktur sedymentacyjnych
o gruboœci 12–15 cm. Fauna: Cyrtograptus cf. perneri Bouèek, Monoclimacis sp., Monograptus flemin-

gi (Salter), Pristiograptus cf. pseudodubius Bouèek i inne

4263,6–4278,6 15,00 m rdzenia – i³owce ciemnoszare o ³upliwoœci p³ytkowej z nielicznymi wk³adkami mu³owców sza-
rych, laminowanych; wk³adki mu³owców zazwyczaj od 0,5 do 1 cm gruboœci, jedynie sporadycznie do
6 cm. Fauna: Cyrtograptus sp., C. cf. perneri Bouèek, C. ellesae Gortani, Monograptus sp., M. flemingi

(Salter), M. flemingi compactus Elles et Wood, Pristiograptus sp. i inne

4278,6–4293,6 15,00 m rdzenia – i³owce ciemnoszare jw. z nielicznymi wk³adkami mu³owców jw.; miejscami piono-
we spêkania, oraz s³abo zaznaczone poœlizgi tektoniczne. Fauna: Cyrtograptus sp., C. ellesae Gortani,
Monograptus flemingi compactus Elles et Wood, Monoclimacis sp., M. cf. flumendosae (Gortani) i inne
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4293,6–4308,6 15,00 m rdzenia, w tym:

1,10 m – i³owce i mu³owce (po 50%), wk³adki mu³owców do 3 cm gruboœci. Fauna: Cyrtograptus sp.,
C. cf. ellesae Gortani, Monograptus sp. i inni

4,90 m – mu³owce laminowane przek¹tnie i konwolutnie, z licznymi strukturami sedymentacyjnymi,
miejscami przewarstwione i³owcem ciemnoszarym. Ogólna przewaga mu³owców

0,15 m – mu³owiec wapnisty, jasnoszary, zwiêz³y, bez laminacji

2,95 m – i³owce pelityczne, ciemnoszare, niewyraŸnie laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej, z nieliczny-
mi wk³adkami mu³owców do 1 cm gruboœci. Fauna: Cyrtograptus sp., C. cf. rigidus Tullberg, Mono-

graptus sp., Pristiograptus sp., Streptograptus sp., Plectograptus sp i inne

2,90 m – i³owce i mu³owce (po 50%) ciemnoszare. Fauna: Cyrtograptus sp., Monograptus sp., Monocli-

macis flumendosae (Gortani) i inne

1,00 m – i³owce ciemnoszare, o ³upliwoœci p³ytkowej. Fauna: Cyrtograptus sp., Moclimacis sp.

2,00 m – i³owce i mu³owce (po 50%) ciemnoszare, o ³upliwoœci p³ytkowej

4308,6–4323,6 15,00 m rdzenia – i³owce (oko³o 65%) ciemnoszare z nielicznymi przewarstwieniami mu³owców
(oko³o 35%). Wk³adki mu³owców do 3 cm gruboœci. Fauna: Monograptus sp., M. latus McCoy, Strep-

tograptus sp., Plectograptus sp., Pristiograptus dubius (Suess), Cyrtograptus sp., C. rigidus Tullberg
i inne

4323,6–4338,5 14,90 m rdzenia, w tym:

0,90 m – i³owce ciemnoszare o ³upliwoœci p³ytkowej z graptolitami Cyrtograptus cf. rigidus Tullberg
i Monograptus sp.

2,10 m – i³owce ciemnoszare, laminowane z cienkimi do 1 cm gruboœci warstewkami mu³owców,
z graptolitami jw.

4,00 m – i³owce jw. i z wk³adkami mu³owców jw.; pionowe spêkania, liczne poœlizgi i lustra tektonicz-
ne oraz szczeliny (do 1 cm) wype³nione bia³ym kalcytem. Fauna: graptolity jw.

3,40 m – i³owce i mu³owce (po 50%). W mu³owcach struktury sedymentacyjne jw.

0,10 m – brekcja tektoniczna z³o¿ona z okruchów i³owców i mu³owców (uskok tektoniczny)

4,40 m – i³owce ciemnoszare, o ³upliwoœci p³ytkowej, laminowane z cienkimi (do 1 cm) wk³adkami
mu³owca. Fauna: Streptograptus sp., Monograptus sp., Cyrtograptus cf. rigidus Tullberg, Plectograp-

tus sp., Pristiograptus sp., Monoclimacis cf. hemipristis (Meneghini) i inne

4338,5–4353,6 5,00 m rdzenia, w tym:

1,60 m – i³owce pelityczne, ciemnoszare, o ³upliwoœci p³ytkowej, z graptolitami jw.

1,80 m – i³owce (30%) i mu³owce (70%) ciemnoszare o nieregularnej laminacji z strukturami sedymen-
tacyjnymi. Fauna: Pristiograptus sp., Cyrtograptus sp.

0,25 m – i³owce ciemnoszare, laminowane o ³upliwoœci p³ytkowej

1,35 m – i³owce i mu³owce (po 50 %) ciemnoszare. Fauna: Plectograptus sp., Monograptus sp., Pristio-

graptus sp. i inne

3,20 m – i³owce ciemnoszare, laminowane z nielicznymi wk³adkami mu³owców do 1 cm gruboœci, licz-
ne struktury sedymentacyjne. Fauna: Monograptus sp., M. cf. flexilis Wood, Cyrtograptus sp., Pristio-

graptus sp, Streptograptus sp.

0,80 m – i³owce ciemnoszare silnie spêkane z lustrami tektonicznymi

0,15 m – mu³owiec wapnisty, zwiêz³y przechodz¹cy w wapieñ marglisty

1,65 m – i³owce i mu³owce ciemnoszare z graptolitami Monograptus sp. i Pectograptus sp.

0,20 m – wapieñ marglisty, szary, zwiêz³y

4,00 m – i³owce (60%) i mu³owce (40%) ciemnoszare. Fauna: Monograptus flexilis (Wood), Strepto-

graptus sp., Cyrtograptus sp., Pristiograptus sp. oraz bardzo liczne Plectograptus sp.

4353,6–4367,0 13,70 m rdzenia – i³owce (80%) ciemnoszare, miejscami laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej, z nielicz-
nymi cienkimi wk³adkami mu³owców (20%). Fauna: Monograptus cf. flexilis Wood, Streptograptus

sp., Cyrtograptus sp., Pristiograptus sp. oraz liczne Plectograptus sp.
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4367,3–4398,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce z nielicznymi
przewarstwieniami mu³owców

4398,0–4403,7 5,70 m rdzenia, w tym:

2,10 m – i³owce ciemnoszare, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej, spêkane z nielicznymi wk³adkami
mu³owców do 0,5 cm gruboœci. Fauna: Streptograptus sp., Cyrtograptus symmetricus Wood, Mono-

graptus cf. flexilis Wood, oraz liczne Plectograptus sp. Upad warstw 4–6°

2,40 m – i³owce jw. z laminami nieco jaœniejszych mu³owców. Fauna jw. Upad warstw oko³o 8°

0,40 m – i³owce jw. zlustrowania o upadzie oko³o 70°

0,80 m – i³owce jw. z nielicznymi wk³adkami mu³owców

Upad warstw oko³o 10°

4403,7–4410,0 6,30 m rdzenia – i³owce ciemnoszare i czarne, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej z nielicznymi
wk³adkami mu³owców do 1 cm gruboœci, jedynie na g³êb. 4408,0–4410,0 m kilka wk³adek mu³owca do
3 cm gruboœci z nielicznymi strukturami sedymentacyjnymi; miejscami lustra tektoniczne i spêkania.
Fauna: Pristiograptus sp., P. dubius (Suess), Streptograptus sp., S. cf. antenularius (Meneghini), S. re-

troflexus (Tullberg), Cyrtograptus sp., C. cf. symetricus Wood, Monograptus sp., M. cf. flexilis Wood,
Plectograptus sp. Upad warstw 6–10°

4410,0–4446,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych g³ownie i³owce ciemno-
szare z nielicznymi wk³adkami mu³owców

4446,0–4452,5 6,50 m rdzenia – i³owce pelityczne ciemnoszare i czarne, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej z nielicz-
nymi cienkimi (do 2 cm) wk³adkami mu³owców; miejscami spêkania i poœlizgi tektoniczne. Fauna: Pri-

stiograptus dubius latus Bouèek, Streptograptus sp., Cyrtograptus sp. Upad warstw oko³o 8°

4452,5–4461,5 9,00 m rdzenia, w tym:

5,50 m – i³owce ciemnoszare i czarne, pelityczne, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej. Miejscami sil-
nie spêkane z wyraŸnymi mikrouskokami i lustrami tektonicznymi. Fauna: Pristiograptus dubius latus

Bouèek i Cyrtograptus sp. Upad warstw oko³o 10–16°

0,20 m – i³owce silnie spêkane, sprasowane – brekcja tektoniczna (uskok ?)

3,30 m – i³owce ciemnoszare i czarne, laminowane z nielicznymi wk³adkami mu³owców do 2 cm gru-
boœci. Fauna: Monograptus riccartonensis Lapworth, M. cf. cultellus Tornquist, Cyrtograptus sp.,
Streptograptus sp., Pristiograptus cf. dubius latus Bouèek, Monoclimacis sp. i inne. Upad warstw oko³o
10–16°

4461,5–4468,5 7,00 m rdzenia – i³owce ciemnoszare i czarne, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej, z nielicznym mate-
ria³em piroklastycznym. Cienkie (0,3–1,0 m) i nieliczne wk³adki mu³owców. Na g³êb. 4463,0 m rdzeñ
silnie pokruszony z poœlizgami tektonicznymi – wyraŸny uskok. Fauna: Monograptus riccartinensis

Lapworth, M. cf. priodon (Bronn), Streptograptus cf. antenularius (Meneghini), Pristiograptus dubius

latus Bouèek, Cyrtograptus sp., Monoclimacis i inne. Upad warstw 10–15°

4468,5–4472,0 2,00 m rdzenia – i³owce ciemnoszare i czarne, laminowane, o ³upliwoœci p³ytkowej; ska³a pokruszona
tektonicznie – liczne lustra, poœlizgi, spêkania i szczeliny wype³nione kalcytem b¹dŸ pirytem. Fauna:
Monograptus riccartonensis Lapworth, Pristiograptus dubius latus Bouèek, Streptograptus sp., Mo-

noclimacis sp., Retiolites sp. i inne

4472,0–4483,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych g³ównie i³owce ciemno-
szare i czarne

LANDOWER (?)

Formacja i ³owców z Pas³êka (?)

(wed³ug pomiarów geofizycznych 4483,0 (?)–4490,0 m; mi¹¿szoœæ 7,0 (?) m)

4483,0–4490,0 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce ciemnoszare
i czarne
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Zdzis³aw MODLIÑSKI

ORDOWIK

ASZGIL

Formacja margli i i³owców z Prabut

(wed³ug pomiarów geofizycznych 4490,0–4493,0 m; mi¹¿szoœæ 3,0 m; wed³ug prób rdzeniowych do 4495,4 m)

4490,0–4492,5 Próbki okruchowe – wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych i³owce wapniste czarne
i margle jak ni¿ej

4492,5–4502,0 9,50 m rdzenia, w tym:

0,80 m – i³owce wapniste, czarne o silnym zapachu bitumicznym z gruz³ami i soczewkami ciemnosza-
rych margli oraz wk³adkami czarnych piaskowców ilastych; wk³adki piaskowców do 3 cm gruboœci.
I³owce silnie spêkane i u¿ylone bia³ym kalcytem; gruboœæ ¿y³ kalcytowych do 3 cm, a ich upad oko³o
50°. Upad warstw i³owców oko³o 30–40°

0,05 m – wapieñ drobnokrystaliczny, ciemnoszary, zwiêz³y

0,25 m – piaskowiec kwarcowy ró¿noziarnisty, zwiêz³y, czarny, o spoiwie ilasto-wêglanowym; poje-
dyncze ziarna kwarcu do 1,5 mm œrednicy

0,90 m – i³owce wapniste, czarne, zwiêz³e miejscami z domieszk¹ materia³u kwarcowego frakcji mula-
stej oraz piaszczystej; liczne rozproszone, drobne kryszta³ki pirytu; liczne poœlizgi tektoniczne, upad
warstw 15–20°. Fauna: Mucronaspis (?) sp.

0,80 m – i³owce silnie wapniste, czarne, zwiêz³e, z wk³adkami wapieni, marglistych, ciemnoszarych,
zrekrystalizowanych oraz i³owców mulastych, bezwapiennych ze œladami pe³zañ organizmów; liczne
lustra tektoniczne, upad warstw oko³o 15–20°

0,10 m – wapieñ marglisty, zrekrystalizowany, ciemnoszary, spêkany, wyraŸne powierzchnie nie-
ci¹g³oœci sedymentacyjnych; liczne poœlizgi tektoniczne

K A R A D O K

Formacja i ³owców z Sasina

(wed³ug pomiarów geofizycznych 4493,0–4515,0 m; mi¹¿szoœæ 22,0 m)
(wed³ug prób rdzeniowych 4495,4–4518,3 m; mi¹¿szoœæ 22,9 m)

0,10 m – i³owiec wapnisty, czarny z licznymi poœlizgami tektonicznymi. Upad warstw oko³o 10°

1,40 m – i³owce czarne, bezwapienne, o dobrej ³upliwoœci p³ytkowej, liczne spêkania i œlady poœlizgów
tektonicznych, w dole liczne ¿y³ki bia³ego kalcytu o gruboœci do 1 cm; w i³owcach liczne rozproszone
blaszki biotytu; wk³adki bentonitu na g³êbokoœci 20 cm od stropu warstwy – 0,5 cm, 70 cm – 0,3 cm
i 90 cm – 0,5 cm. Fauna bezzawiasowych brachiopodów Paterula sp. Upad warstw 0–20°

0,10 m – bentonit szarobe¿owy, zwiêz³y

0,50 m – i³owce czarne jw.

4,00 m – i³owce czarne, zsylifikowane, o niewyraŸnej ³upliwoœci p³ytkowej, z licznymi blaszkami bio-
tytu. Liczne powierzchnie poœlizgów tektonicznych. Drobne wpryœniêcia pirytu i chalkopirytu, cienkie
¿y³ki bia³ego kalcytu. S³abo zachowana fauna bezzawiasowych brachiopodów oraz graptolitów
0,50 m – i³owce czarne o niezbyt dobrej ³upliwoœci p³ytkowej. S³abo zachowane szcz¹tki graptolitów
i bezzawiasowych brachiopodów

4502,0–4516,0 14,0 m rdzenia, w tym:

1,60 m – i³owce czarne zsylifikowane o s³abo zaznaczonej ³upliwoœci p³ytkowej, miejscami nieregular-
nej; liczne cienkie ¿y³ki bia³ego kalcytu; na g³êbokoœci 1,10; 1,30 m od stropu warstwy, cienkie
(0,5–1,0 cm) wk³adki bentonitu. Fauna: s³abo zachowane graptolity z rodzajów Dicellograptus, Ortho-

graptus i Climacograptus oraz brachiopody Paterula sp.Upad warstw 0–20°

0,10 m – wapieñ marglisty, zrekrystalizowany, czarny

0,30 m – i³owce zsylifikowane, czarne jw.
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0,05 m – wapieñ silnie marglisty, czarny

0,85 m – i³owce zsylifikowane, czarne jw.

0,10 m – margiel zsylifikowany, czarny

0,50 m – i³owce zsylifikowane, czarne jw.

4,10 m – i³owce zsylifikowane, czarne o niewyraŸnej ³upliwoœci p³ytkowej; nieliczne cienkie (do 5 cm)
wk³adki i³owców ciemnoszarych; w górze cienkie wk³adki ciemnoszarych margli. Na g³êbokoœci (od
stropu warstwy) 2,40–2,65 m cienkie (do 1 cm) wk³adki bentonitu. Upad warstw 0–15°

0,30 m – i³owce zsylifikowane, czarne, silnie spêkane i u¿ylone bia³ym kalcytem – ska³a typu brekcji
tektonicznej

6,10 m – i³owce zsylifikowane, czarne, o niewyraŸnej ³upliwoœci p³ytkowej; w dole liczne ¿y³ki bia³ego
kalcytu o gruboœci 1,0–1,5 cm, konkrecje i soczewki pirytu. Liczne spêkania i œlady poœlizgów tekto-
nicznych. Wk³adki szarego bentonitu na g³êbokoœci 2,20; 4,70 i 5,00 m od stropu warstwy, a na g³êbo-
koœci 4,75 m cienka wk³adka i³owca cêtkowanego

4516,0–4518,5 1,00 m rdzenia (w kawa³kach):

0,70 m – i³owce zsylifikowne, czarne, twarde, o s³abo zaznaczonej ³upliwoœci p³ytkowej, z wk³adkami
szarych bentonitów o gruboœci do 5 cm

0,10 – i³owce czarne z laminami piaskowców bardzo drobnoziarnistych. I³owce bardzo silnie spêkane
i zlustrowane. W i³owcu tkwi¹ otoczaki(?) – okruchy i³owca czarnego o œrednicy do 5 cm przepe³nione-
go spirytyzowanymi ooidami ¿elazistymi

Kazimiera LENDZION, Jolanta PACZEŒNA (skamienia³oœci œladowe i nowelizacja stratygrafii)

KAMBR

KAMBR ŒRODKOWY
(wed³ug pomiarów geofizycznych 4515,0–4612,1 m; mi¹¿szoœæ 97,1 m)

(wed³ug prób rdzeniowych 4518,3–4612,1 m; mi¹¿szoœæ 93,8 m)

Poziom Acadoparadoxides oelandicus

Formacja sarbska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 4515,0–4716,0 m; mi¹¿szoœæ 201,0 m)

0,20 m – ciemnoszary i³owiec z cienkimi, nafa³dowanymi warstewkami jasnoszarego piaskowca drob-
noziarnistego. Liczne lustra tektoniczne

4518,5–4520,6 1,30 m rdzenia – ciemnoszary i³owiec z cienkimi, niekiedy nieregularnymi warstewkami jasnoszarego
piaskowca drobnoziarnistego. I³owiec silnie z³upkowacony i zlustrowany

4520,6–4527,2 6,60 m rdzenia – ciemnoszary i³owiec z cienkimi, nieregularnymi warstewkami jasnoszarego piaskow-
ca drobnoziarnistego. I³owiec silnie z³upkowacony i zlustrowany, z drobnymi konkrecjami i skupienia-
mi pirytu

4527,2–4542,0 14,80 m rdzenia – ciemnoszary i³owiec z licznymi cienkimi, czêsto nieregularnymi, poziomymi lub nie-
znacznie skoœnymi wk³adkami jasnoszarego piaskowca drobnoziarnistego; w i³owcu nieliczne pogr¹zy
piaskowca. I³owiec silnie z³upkowacony i zlustrowany, na powierzchniach poœlizgów drobne konkrecje
pirytu. Nieliczne skamienia³oœci œladowe: Helminthopsis tenuis Ksi¹¿kiewicz, Planolites montanus

Richter

4542,0–4553,0 10,00 m rdzenia, w tym:

2,0 m – ciemnoszary i³owiec z licznymi cienkimi i nieregularnymi wk³adkami jasnoszarego piaskowca
drobnoziarnistego; w i³owcu wystêpuj¹ nieliczne pogr¹zy piaskowca

7,0 m – ciemnoszary i³owiec z bardzo licznymi wk³adkami piaskowca drobnoziarnistego, miejscami
nieznacznie zafa³dowanymi lub poprzecinanymi i poprzesuwanymi mikrouskokami; silnie z³upkowa-
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cony i zlustrowany. Drobne konkrecje pirytu o nieregularnym kszta³cie. Nieliczne skamienia³oœci œla-
dowe: Gordia isp., Planolites montanus Richter

4553,0–4557,5 3,00 m rdzenia – ciemnoszary i³owiec z licznymi, nieregularnymi warstewkami jasnoszarego piaskow-
ca drobnoziarnistego; warstewki piaskowca zafa³dowane, czêsto poprzecinane mikrouskokami, nachy-
lone pod k¹tem do 70°. Ska³a w dolnej czêœci marszu o charakterze brekcji tektonicznej, silnie spêkana,
z ¿y³kami bia³ego kalcytu

4557,5–4571,6 14,10 m rdzenia – ciemnoszary i³owiec z licznymi cienkimi, nieregularnymi wk³adkami jasnoszarego
piaskowca drobnoziarnistego; wk³adki piaskowca niekiedy u³o¿one poziomo, lecz czêœciej zafa³dowa-
ne i nachylone pod k¹tem do 85°, czêsto wystêpuj¹ mikrouskoki. Ska³a silnie zaanga¿owana tektonicz-
nie – spêkana i zlustrowana. Nieliczne trylobity

4571,6–4586,5 14,90 m rdzenia – ciemnoszary i³owiec, z mniej licznymi, cienkimi, nieregularnymi wk³adkami i so-
czewkami jasnoszarego piaskowca drobnoziarnistego, maksymalnie do 2,00 cm gruboœci. I³owiec w
porównaniu z wy¿ej le¿¹cymi w profilu odpowiednikami litologicznymi, s³abiej z³upkowacony i zlu-
strowany. Nieliczne trylobity: Ptychagnostus sp. Skamienia³oœci œladowe: Mammilichnis aggeris

Chamberlain, Planolites isp.

4586,5–4601,5 15,00 m rdzenia – ciemnoszary i³owiec z cienkimi do 4,00 cm mi¹¿szoœci, nieregularnymi wk³adkami
i soczewkami jasnoszarego piaskowca drobnoziarnistego; miejscami œlady niespokojnej sedymentacji.
Ska³a spêkana i nieznacznie zlustrowana; liczne drobne konkrecje pirytu. Trylobity: Ptychagnostus sp.,
ramienionogi: Acrotreta sp.

4601,5–4613,5 12,00 m rdzenia, w tym:

8,20 m – ciemnoszary i³owiec z licznymi, cienkimi, nieregularnymi wk³adkami jasnoszarego piaskow-
ca drobnoziarnistego; na g³êb. 4604,90–4605,10 m wk³adka jasnoszarego, zwiêz³ego piaskowca drob-
noziarnistego, a na g³êb. 4605,55–4606,00 m piaskowiec nieregularnie przewarstwiaj¹cy siê z
materia³em ilastym. Ska³a spêkana, nieliczne mikrouskoki i lustra tektoniczne. W i³owcu konkrecje pi-
rytu. Trylobity: Ptychagnostus sp., ramienionogi: Acrotreta sp., Trematobolus sp.

2,40 m – szary piaskowiec drobnoziarnisty o spoiwie wêglanowym, nieregularnie przewarstwiaj¹cy siê
z materia³em ilastym i marglistym; na g³êb. 4605,30–4605,40 i 4605,90–4606,30 m wk³adki czarnego
wapienia, a na g³êb. 4604,30–4604,50, 4605,15–4605,30 i 4609,65–4609,70 m wk³adki zlepieñca zbu-
dowanego z klastów czarnych wapieni

KAMBR DOLNY
(wed³ug prób rdzeniowych 4612,1–4891,50 m; mi¹¿szoœæ 279,4 m)

1,40 m – ciemnoszary i³owiec z nielicznymi, nieregularnymi wk³adkami szarego piaskowca ró¿noziar-
nistego oraz osi¹gaj¹cymi mi¹¿szoœæ 40 cm wk³adkami jasnoszarego piaskowca gruboziarnistego,
s³abo zwiêz³ego, z intraklastami czarnego i³owca i tkwi¹cymi w nich drobnymi konkrecjami pirytu

4613,5–4614,0 Brak rdzenia – wed³ug pomiarów geofizycznych i³owiec

4614,0–4631,5 17,50 m rdzenia – ciemnoszary i³owiec z bardzo licznymi nieregularnymi wk³adkami, przerostami
i pogr¹zami drobnoziarnistego piaskowca o spoiwie wêglanowym; pakiet o niespokojnej sedymentacji.
Ska³a nieznacznie spêkana, zlustrowana. Drobne skupienia pirytu. Fauna: Mobergella cf. radiolata

Bengston. Skamienia³oœci œladowe: Teichichnus rectus Seilacher, T. cf. rectus Seilacher

4631,5–4648,0 16,50 m rdzenia – ciemnoszary i³owiec, z mniej licznymi, cienkimi, nieregularnymi wk³adkami szare-
go, kwarcowego piaskowca drobnoziarnistego o spoiwie wêglanowym; rzadko pogr¹zy drobnoziarni-
stego piaskowca w i³owcu; liczne ró¿nej wielkoœci konkrecje pirytu; ska³a nieznacznie spêkana.
Nieliczne skamienia³oœci œladowe: Teichichnus rectus Seilacher

4648,0–4649,5 Brak rdzenia – wed³ug pomiarów geofizycznych i³owce

4649,5–4666,5 17,00 m rdzenia – ciemnoszary i³owiec z nielicznymi nieregularnymi przewarstwieniami i pogr¹zami
piaskowca drobnoziarnistego, zlewnego, o spoiwie wêglanowym; i³owiec nieznacznie spêkany i zlu-
strowany. Skamienia³oœci œladowe: Trichophycus pedum (Seilacher), Bilinichnus simplex Fedonkin et
Palij, Planolites montanus Richter
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4666,5–4683,0 16,50 m rdzenia – ciemnoszary i³owiec z licznymi, nieregularnymi, ró¿nej gruboœci przewarstwieniami
i wk³adkami szarego, zlewnego piaskowca o spoiwie wêglanowym, osi¹gaj¹cymi mi¹¿szoœæ do 50 cm.
Od g³êb. 4678,5 m œlady niespokojnej sedymentacji. Nieliczne spêkania i zlustrowania. Nieliczne ska-
mienia³oœci œladowe: Cochlichnus isp.

4683,0–4700,0 17,00 m rdzenia, w tym:

1,90 m – ciemnoszary i³owiec z licznymi nieregularnymi, osi¹gaj¹cymi mi¹¿szoœæ do 20 cm wk³adkami
szarego, zlewnego piaskowca drobnoziarnistego o spoiwie wêglanowym

15,10 m – nieregularnie przewarstwiaj¹ce siê ciemnoszare i³owce mu³owcowe i szare, zlewne piaskow-
ce drobnoziarniste o spoiwie wêglanowym; liczne pogr¹zy piaskowca drobnoziarnistego w i³owcach;
œlady niespokojnej sedymentacji. Bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Treptichnus bifurcus Miller,
Teichichnus isp., Cochlichnus isp., Bilinichnus simplex Fedonkin et Palij, Chondrites isp., Gordia isp.,
Planolites montanus Richter, Planolites beverleyensis (Billings)

4700,0–4716,0 16,00 m rdzenia, w tym:

9,70 m – mu³owiec, w stropie nieco ilasty, nieregularnie przewarstwiaj¹cy siê z piaskowcem, z grubszy-
mi s³abo zaburzonymi wk³adkami szarego, zlewnego piaskowca, o spoiwie wêglanowym; ku do³owi
wzrasta iloœæ warstewek piaskowca. Liczne œlady niespokojnej sedymentacji

5,80 m – szary mu³owiec piaszczysty, z nielicznymi wk³adkami czarnego i³owca oraz wk³adkami szare-
go piaskowca zlewnego; miejscami mu³owiec stopniowo przechodzi w piaskowiec

0,50 m – wapieñ ciemnoszary, krystaliczny, nieregularnie poprzerastany materia³em ilastym; bardzo
liczne, drobne, rozproszone skupienia pirytu

Formacja ³ebska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 4716,0–4825,0 m; mi¹¿szoœæ 109,0 m)

4716,0–4727,2 11,20 m rdzenia, w tym:

2,40 m – jasnoszary piaskowiec œrednioziarnisty, o spoiwie wêglanowym przewarstwiony szarym i bru-
natnym wapieniem piaszczystym, z licznym rozproszonym pirytem; w piaskowcu i wapieniu nieregu-
larne przerosty ilaste

8,80 m – ciemnoszary i³owiec, przewarstwiaj¹cy siê z jasnoszarym piaskowcem drobnoziarnistym, czê-
sto kwarcytowym; miejscami wk³adki piaskowca o mi¹¿szoœci do 1,00 m z nielicznymi smugami
i³owca; w partiach i³owcowo-piaskowcowych œlady niespokojnej sedymentacji. Bardzo liczne skamie-
nia³oœci œladowe: Teichichnusrectus Seilacher, Teichichnus isp., Trichophycus cf. pedum (Seilacher),
Cochlichnus isp., Treptichnus isp., Monocraterion isp.

4727,2–4732,4 5,00 m rdzenia, w tym:

1,20 m – ciemnoszary i³owiec, gêsto i nieregularnie przewarstwiaj¹cy siê z jasnoszarym, zlewnym pia-
skowcem, o s³abo zaznaczaj¹cym siê wêglanowym spoiwie; liczne rozproszone drobne skupienia piry-
tu. Œlady niespokojnej sedymentacji

3,80 m – jasnoszary, zlewny, piaskowiec ró¿noziarnisty o spoiwie wêglanowym, miejscami drobnoziar-
nisty. Ciemnoszare smugi nachylone pod k¹tem oko³o 30°. Drobne rozproszone skupienia pirytu. Nie-
liczne skamienia³oœci œladowe: Treptichnus bifurcus Miller, Trichophycus pedum (Seilacher)

4732,4–4735,8 2,20 m rdzenia, w tym:

0,20 m – jasnoszary, zlewny piaskowiec drobnoziarnisty, z bardzo cienk¹ wk³adk¹ czarnego i³owca

2,00 m – pakiet ciemnoszarych piaskowców i mu³owców. Miejscami domieszka grubszych ziaren
kwarcu. Drobne, rozproszone konkrecje pirytu. Bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Teichichnus

rectus Seilacher, Teichichnus isp., Monocraterion tentaculatum Torell, Monocraterion isp., Diplocrate-

rion parallelum Torell, Skolithos linearis Haldemann

4735,8–4743,5 7,70 m rdzenia, w tym:

7,30 m – jasnoszary piaskowiec ró¿noziarnisty, zwiêz³y, miejscami ciemnoszary, z domieszk¹ mate-
ria³u ilastego. Spoiwo nieco wêglanowe. Rzadkie skupienia pirytu. Nieliczne skamiemienia³oœci œlado-
we: Monocraterion tentaculatum Torell, Skolithos linearis Haldemann
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0,40 m – jasnoszary, zwiêz³y piaskowiec drobnoziarnisty, gêsto cienko przewarstwiaj¹cy siê z mate-
ria³em ilastym. Bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Monocraterion tentaculatum Torell

4743,5–4748,5 Brak rdzenia – wed³ug pomiarów geofizycznych piaskowce

4748,5–4749,2 0,30 m rdzenia, w tym:

0,10 m – jasnoszary piaskowiec ró¿noziarnisty, zwiêz³y

0,20 m – szary piaskowiec ró¿noziarnisty, zwiêz³y, nieregularnie poprzerastany materia³em ilastym.
Liczne skamienia³oœci œladowe: Monocraterion tentaculatum Torell, Skolithos linearis Haldemann

4749,2–4756,4 7,20 m rdzenia, w tym:

0,25 m – jasnoszary, zwiêz³y piaskowiec drobnoziarnisty, z nielicznymi przerostami ilastymi o nie-
znacznej mi¹¿szoœci

5,55 m – seria ciemnoszarych, zwiêz³ych piaskowców i mu³owców. Liczne œlady niespokojnej sedy-
mentacji. Bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Monocraterion tentaculatum Torell, Monocraterion

isp., Diplocraterion parallelum Torell, Skolithos linearis Haldemann

1,40 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, miejscami z domieszk¹ ziaren kwarcu o wiêkszej œred-
nicy; nieliczne wk³adki, do 10 cm, i³owca czarnego, niekiedy poprzerastanego piaskowcem

4756,4–4761,0 3,70 m rdzenia, jasnoszary piaskowiec ró¿noziarnisty, miejscami drobnoziarnisty, z nielicznymi, roz-
proszonymi konkrecami pirytu, z wk³adkami i³owca czarnego, niekiedy nieregularnie przewar-
stwiaj¹cego siê z piaskowcem; nierówne powierzchnie piaskowca pokryte cienkimi warstewkami
i³owca; od g³êbokoœci 4758,4 m w piaskowcu ciemnoszare plamki, bardziej wêglanowe spoiwo oraz
liczne nagromadzeniami bardzo drobnych konkrecji pirytu

4761,0–4775,4 14,40 m rdzenia, w tym:

3,30 m – jasnoszary piaskowiec ró¿noziarnisty o spoiwie wêglanowym, z ciemniejszymi plamami
prawdopodobnie materia³u o drobniejszej frakcji ziaren; wk³adki ciemnoszarego i³owca mu³owcowego,
niekiedy przewarstwiaj¹cego siê z piaskowcem
11,10 m – pakiet ciemnoszarych i³owców i piaskowców, z grubszymi do 1,00 m przewarstwieniami sza-
rego, zwiêz³ego piaskowca drobnoziarnistego, z domieszk¹ wêglanów w spoiwie; i³owiec miejscami
mu³owcowy. W pogr¹zach piaskowca w i³owcu przek¹tne warstwowanie podkreœlone smugami ilastymi
z bardzo drobnymi konkrecjami pirytu. Nieliczne skamienia³oœci œladowe: Teichichnus isp.

4775,4–4787,6 12,20 m rdzenia, w tym:

1,30 m – szary, zwiêz³y piaskowiec drobnoziarnisty, gêsto i nieregularnie przewarstwiaj¹cy siê z ciem-
noszarym i³owcem mu³owcowym

3,60 m – szary piaskowiec drobnoziarnisty, poziomo laminowany materia³em ilastym i glaukonitem,
którego zawartoœæ wzrasta ku do³owi. Wk³adki ciemnoszarego i³owca mu³owcowego

0,15 m – jasnoszary piaskowiec ró¿noziarnisty, z bardzo licznymi intraklastami i³owca czarnego, ziar-
nami glaukonitu i konkrecjami pirytu

7,15 m – pakiet ciemnoszarych piaskowców i mu³owców, stopniowe przejœcia miêdzy piaskowcem
a mu³owcem, œlady niespokojnej sedymentacji. Nieliczne skamienia³oœci œladowe: Teichichnus rectus

Seilacher, Teichichnus isp.

4787,6–4793,3 5,50 m rdzenia, w tym:

2,50 m – mu³owiec ciemnoszary z nieregularnymi przewarstwieniami zwiêz³ego piaskowca drobno-
ziarnistego

1,00 m – pakiet szarych piaskowców i mu³owców, z licznymi ziarnami glaukonitu, oraz bardzo nielicz-
nym py³em pirytowym; œlady niespokojnej sedymentacji

2,00 m – szary piaskowiec drobnoziarnisty, z glaukonitem, z nielicznymi wk³adkami mu³owca oraz nie-
regularnymi, cienkimi przewarstwieniami i³owca; niewielka domieszka wêglanów w spoiwie

4793,3–4797,3 3,50 m rdzenia, w tym:

1,00 m – szary piaskowiec drobnoziarnisty, z nielicznymi ziarnami glaukonitu, nieregularnie przewar-
stwiaj¹cy siê z i³owcem w odcinkach o niespokojnej sedymentacji
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1,50 m – ciemnoszary mu³owiec piaszczysty, z nieregularnymi skupieniami materia³u piaszczystego
oraz wk³adkami piaskowca; bardzo liczny rozproszony glaukonit; nieliczne konkrecje pirytu

0,80 m – jasnoszary piaskowiec drobno- i ró¿noziarnisty, z bardzo licznym rozproszonym glaukonitem
i laminami glaukonitu oraz wk³adk¹ ciemnoszarego mu³owca

0,20 m – jasnoszary, zwiêz³y piaskowiec drobnoziarnisty, w sp¹gu z domieszk¹ grubszych ziaren kwar-
cu oraz z p³askimi soczewkami zielonego i³owca. Nieliczne skamienia³oœci œladowe: Teichichnus isp.

4797,3–4800,2 2,90 m rdzenia, szary piaskowiec drobnoziarnisty z nagromadzeniami ziaren kwarcu o grubszej frakcji,
tworz¹cych cienkie warstwy piaskowca ró¿noziarnistego; w spoiwie niewielka domieszka wêglanów.
Liczne przewarstwienia ciemnoszarego i³owca i mu³owca, nieregularnie przemieszanego z piaskow-
cem, w tych odcinkach œlady niespokojnej sedymentacji

4800,2–4802,2 2,0 m rdzenia – szary piaskowiec drobnoziarnisty, w górze na odcinku 20 cm domieszka grubszych zia-
ren kwarcu – cienkie warstwy piaskowca ró¿noziarnistego; miejscami w piaskowcu przewarstwienia
ciemnoszarego i³owca mulastego, ze œladami niespokojnej sedymentacji

4802,2–4811,0 8,80 m rdzenia – szary piaskowiec drobnoziarnisty, miejscami z nagromadzeniami grubszych ziaren
kwarcu – cienkie warstewki ró¿noziarnistego piaskowca u³o¿one pod k¹tem oko³o 45°; w piaskowcu
nieregularne, czêsto przemieszane z piaskowcem wk³adki i³owca mulastego. Œlady niespokojnej sedy-
mentacji. Nieliczne rozproszone drobne konkrecje pirytu

4811,0–4817,6 6,60 m rdzenia, w tym:

5,70 m – pakiet ciemnoszarych mu³owców i piaskowców, nieregularnie przemieszanych, ze œladami nie-
spokojnej sedymentacji; w odcinkach z przewag¹ materia³u piaszczystego liczne ziarna glaukonitu; miej-
scami mu³owiec stopniowo przechodz¹cy w i³owiec mulasty. Nieliczne konkrecje i skupienia pirytu

0,90 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, miejscami z nagromadzeniami ziaren kwarcu o grubszej
frakcji, z domieszk¹ wêglanów w spoiwie i nielicznym rozproszonym pirytem; na g³êb. 4811,30–
811,35 m wk³adka piaskowca œrednioziarnistego. W piaskowcu nieliczne warstewki ciemnoszarego
i³owca mulastego

4817,6–4823,4 5,60 m rdzenia, w tym:

0,20 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, z nieznaczn¹ domieszk¹ ziaren kwarcu o grubszej frakcji

4,20 m – ciemnoszary i³owiec mulasty, gêsto nieregularnie przewarstwiaj¹cy siê z piaskowcem o spo-
iwie wêglanowym. Na g³êbokoœci 1,40–1,80 m od stropu warstwy wk³adka piaskowca drobnoziarniste-
go o spoiwie wêglanowym, bez przewarstwieñ ilastych. Nieliczne skamienia³oœci œladowe: Planolites

montanus Richter, Planolites beverleyensis (Billings)

1,20 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, poziomo i przek¹tnie warstwowany, z kilkakrotnie po-
wtarzaj¹cymi siê nagromadzeniami ziaren kwarcu o grubszej frakcji; w spoiwie nieznaczna domieszka
wêglanów

4823,4–4832,3 8,90 m rdzenia, w tym:

2,00m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, poziomo i przek¹tnie warstwowany, z kilkakrotnie po-
wtarzaj¹cymi siê nagromadzeniami grubszych ziaren kwarcu i otoczaków i³owców; w spoiwie nie-
znaczna domieszka wêglanów

Formacja klukowska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 4825,0–4891,5 m; mi¹¿szoœæ 66,5 m)

6,90 m – i³owiec mulasty, ciemnoszary z nielicznymi wk³adkami szarego piaskowca drobnoziarnistego
o spoiwie wêglanowym. Na g³êb. 4827,55–4827,70 m wystêpuje wk³adka piaskowca drobnoziarnistego
z bardzo drobnymi intraklastami czarnego i³owca

4832,3–4841,5 9,00 m rdzenia, w tym:

3,80 m – ciemnoszary i³owiec mulasty, z nielicznymi, nieregularnymi przewarstwieniami piaskowca, w
którym tkwi¹ nieliczne, drobne intraklasty i³owca

5,20 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, smugowany materia³em ilastym, z kilkakrotnie powta-
rzaj¹cymi siê nagromadzeniami ziaren kwarcu o grubszej frakcji; nieliczne, ró¿nej gruboœci wk³adki
i³owca mu³owcowego; w spoiwie nieznaczna domieszka wêglanów
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4841,5–4851,0 9,50 m rdzenia – ciemnoszary i³owiec mu³owcowy, z nielicznymi, nieregularnymi wk³adkami drobno-
ziarnistego piaskowca, o spoiwie wêglanowym; na g³êb. 4843,70–4843,85 m nieregularny fragment
pogr¹¿onego w i³owcu piaskowca z zafa³dowanymi smugami ilastymi. Bardzo liczne skamienia³oœci
œladowe: Planolites montanus Richter, Planolites beverleyensis (Billings), Planolites isp., Nereites isp.

4851,0–4854,2 2,70 m rdzenia, w tym:

1,20 m – ciemnoszary i³owiec mulasty, z drobnymi skupieniami pirytu, z nielicznymi przewarstwienia-
mi piaskowca

0,05 m – ciemnoszary, zwiêz³y piaskowiec œrednioziarnisty, nieregularnie poprzerastany materia³em
ilastym

1,45 m – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, z p³askimi soczewkami i³owca lub nieregularnie, sko-
œnie smugowany materia³em ilastym

4854,2–4859,7 5,30 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec drobnoziarnisty, w sp¹gu z domieszk¹ ziaren kwarcu o grubszej
frakcji, nieregularnie smugowany materia³em ilastym. Nieliczne wk³adki ciemnoszarego i³owca;
w spoiwie miejscami niewielka domieszka wêglanów. Na g³êbokoœci 4857,3–4857,7 m wk³adka ciem-
noszarego piaskowca o spoiwie wêglanowym, z du¿¹ domieszk¹ materia³u ilastego

4859,7–4863,0 3,20 m rdzenia, w tym:

2,60 m – szary piaskowiec drobnoziarnisty, z domieszk¹ ziaren kwarcu o grubszej frakcji, u³o¿onych
skoœnie pod k¹tem do 30°, lub poziomo smugowany ciemnoszarym materia³em ilastym; bardzo nielicz-
ne cienkie wk³adki ciemnoszarego i³owca

0,60 m – szary piaskowiec ró¿noziarnisty, nieznacznie smugowany ciemnoszarym materia³em ilastym.
W spoiwie niewielka domieszka wêglanów

4863,0–4870,8 7,80 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec ró¿noziarnisty, miejscami ciemnoszary, nieregularnie lub sko-
œnie smugowany materia³em ilastym; nieliczne cienkie wk³adki ciemnoszarego i³owca; w spoiwie nie-
wielka domieszka wêglanów

4870,8–4879,0 8,20 m rdzenia – szary piaskowiec ró¿noziarnisty, miejscami ciemnoszary, z nielicznymi ziarnami
glaukonitu, nieznacznie smugowany zielonym i³owcem, w spoiwie niewielka domieszka wêglanów

4879,0–4888,3 9,00 m rdzenia – piaskowiec ró¿noziarnisty, jasnoszary, z ziarnami glaukonitu, z nielicznymi wk³adka-
mi szarozielonego i³owca; na g³êb. 4888,00 m, od stropu warstwy, wystêpuj¹ laminy glaukonitu, a na
g³êb. 4883,00–4883,05 m piaskowiec gruboziarnisty; w spoiwie niewielka domieszka wêglanów

4888,3–4897,5 3,20 m rdzenia – piaskowiec ró¿noziarnisty, jasnoszary, miejscami drobnoziarnisty, z rozproszonym
glaukonitem, niekiedy z laminami glaukonitu oraz ró¿nej gruboœci wk³adkami szarozielonego i³owca

Borys AREÑ , Kazimiera LENDZION, Krzysztof JAWOROWSKI (nowelizacja litostratygrafii)

KAMBR–EDIAKAR

Formacja ¿arnowiecka

(wed³ug pomiarów geofizycznych 4891,5–5078,0 m; mi¹¿szoœæ 186,5 m)

6,00 m rdzenia – piaskowiec ró¿noziarnisty, jasnoszary, miejscami drobnoziarnisty, z rozproszonym
glaukonitem, niekiedy z laminami glaukonitu oraz ró¿nej gruboœci wk³adkami szarozielonego i³owca

4897,5–4900,8 3,30 m rdzenia – piaskowiec ró¿noziarnisty, jasnoszary, miejscami drobnoziarnisty, z glaukonitem,
z wk³adkami szarozielonego i brunatnego i³owca. Miejscami domieszka grubszych ziaren kwarcu
u³o¿onych w przek¹tne smugi

4900,8–4910,0 9,00 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, czêsto przechodz¹cy w ró¿noziarnisty,
z glaukonitem, skoœnie nieregularnie smugowany materia³em ilastym, z ziarnami kwarcu o grubszej
frakcji; wk³adki mu³owca ciemnoszarego z nielicznym muskowitem; nieliczne drobne skupienia pirytu

4910,0–4910,8 0,80 m rdzenia – piaskowiec ró¿noziarnisty, jasnoszary, z glaukonitem, niekiedy smugowany mate-
ria³em ilastym i ziarnami kwarcu o grubszej frakcji
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4910,8–4919,9 9,10 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, miejscami przechodz¹cy w ró¿noziarnisty,
z nielicznym glaukonitem, smugowany materia³em ilastym i grubszymi ziarnami kwarcu; nieliczne
wk³adki mu³owca laminowanego muskowitem

4919,9–4921,9 1,80 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, przechodz¹cy czêsto w ró¿noziarnisty, z poje-
dynczymi ziarnami glaukonitu, smugowany materia³em ilastym lub czêsto ziarnami kwarcu o grubszej
frakcji; nieliczne wk³adki mu³owca szarego; w spoiwie niewielka domieszka wêglanów

4921,9–4927,5 5,60 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, miejscami szarozielony, przechodz¹cy czêsto
w ró¿noziarnisty, z nielicznymi ziarnami glaukonitu, smugowany ziarnami kwarcu o grubszej frakcji,
z przewarstwieniami i³owca szarego z licznym muskowitem

4927,5–4936,5 9,00 m rdzenia, w tym:

0,15 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, przewarstwiaj¹cy siê z i³owcem czarnym, z licznym glaukonitem
i skupieniami pirytu

2,50 m – mu³owiec ilasty, czarny, gêsto laminowany ³yszczykami

8,60 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, kilkakrotnie przechodz¹cy w gruboziarnisty, zlepieñcowaty, nie-
kiedy z nieznaczn¹ domieszk¹ skaleni; w piaskowcu ró¿noziarnistym nieliczne ziarna glaukonitu. Pias-
kowiec niekiedy smugowany materia³em ilastym, oraz z nielicznymi cienkimi przewarstwieniami
i³owca mulastego, seledynowego i szarego

4936,5–4945,5 8,00 m rdzenia, w tym:

2,90 m – piaskowiec drobnoziarnisty, ciemnoszary i szary, czêsto przechodz¹cy w ró¿noziarnisty, nie-
regularnie przewarstwiaj¹cy siê z i³owcem, z glaukonitem i skupieniami pirytu; nieliczne wk³adki
mu³owca ciemnoszarego i szarozielonego z ³yszczykami; w spoiwie niewielka domieszka wêglanów

5,10 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, jasnoszary, w górze miejscami drobnoziarnisty, z nielicznymi ziar-
nami glaukonitu; nieliczne wk³adki mu³owca szarozielonego z ³yszczykami; w spoiwie niewielka do-
mieszka wêglanów

4945,5–4948,5 3,00 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, miejscami szarozielony, z ziarnami glaukoni-
tu, miejscami ze znaczn¹ domieszk¹ ziaren kwarcu o grubszej frakcji, u³o¿onych niekiedy w cienkie
³awice. Nieliczne wk³adki ciemnoszarego i brunatnawego mu³owca, laminowanego ³yszczykami

4948,5–4956,6 8,00 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, z licznymi ziarnami glaukonitu, miejscami z do-
mieszk¹ ziaren kwarcu o grubszej frakcji, u³o¿onych w warstewki; nieliczne wk³adki mu³owca ciemno-
szarego o odcieniu brunatnym, laminowanego ³yszczykami, w spoiwie niewielka domieszka wêglanów

4956,6–4966,0 9,20 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, z glaukonitem, niekiedy z domieszk¹ ziaren
kwarcu o grubszej frakcji; nieliczne wk³adki szarego mu³owca o odcieniu zielonym i brunatnym.
W spoiwie niewielka domieszka wêglanów

4966,0–4975,0 9,00 m rdzenia – piaskowiec ró¿noziarnisty, jasnoszary i szarozielony, miejscami drobnoziarnisty,
z glaukonitem, niekiedy smugowany materia³em ilastym i z cienkimi warstewkami ziaren kwarcu
o grubszej frakcji liczniejszymi w stropie, w sp¹gu pojedyncze wk³adki szarozielonego i szarobrunatne-
go mu³owca

4975,0–4984,0 9,00 m rdzenia, w tym:

1,20 m – piaskowiec kwarcowy, be¿owy, o spoiwie kaolinowym; warstwowanie poziome podkreœlone
zielonymi smugami ilastymi

1,20 m – piaskowiec drobno- i ró¿noziarnisty, ciemnoszary, warstwowany poziomo i przek¹tnie; w spo-
iwie piaskowca sporadycznie brunatnoczerwone smugi ¿elaziste

3,50 m – piaskowiec be¿owy i pstry, warstwowany; na g³êb. 4980,2 m cienka warstewka chlorytu
o mi¹¿szoœci 1 mm, u³o¿ona ukoœnie w stropie wk³adki piaskowca drobnoziarnistego o gruboœci 4 cm

0,90 m – piaskowiec ciemnoszary, przewarstwiany mu³owcem ilastym, ciemnoszarym o odcieniu bru-
natnym

0,90 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, be¿owy i pstry, z nielicznym wk³adkami piaskowca bardzo drob-
noziarnistego, ciemnoszarego
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1,10 m – piaskowiec ró¿noziarnisty z wk³adkami mu³owcowymi, warstwowanie przek¹tne; na g³êb.
4977,10–4977,15 m wk³adka brunatnoczerwonego mu³owca ¿elazistego

4984,0–4993,0 9,00 m rdzenia, w tym:

1,00 m – piaskowiec szary, miejscami be¿owy, z nielicznymi wk³adkami mu³owca i zielonymi smuga-
mi ilastymi

0,50 m – piaskowiec ciemnoszary, przek³adany mu³owcem, miejscami zabarwionym intensywnie na
kolor brunatnoczerwony; warstwowanie poziome i przek¹tne

3,00 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, szary z odcieniem be¿owym, z wk³adkami mu³owca brunatnoczer-
wonego z ³yszczykami i mu³owca ilastego, ciemnoszarego

4,50 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, pstry, z licznymi przewarstwieniami piaskowca gruboziarnistego,
miejscami o charakterze zlepieñca. Nieliczne poziome wk³adki mu³owca i be¿owego piaskowca drob-
noziarnistego

4993,0–5002,0 9,00 m rdzenia, w tym:

2,00 m – piaskowiec œrednio- i ró¿noziarnisty, szary o odcieniu be¿owym; wk³adka o mi¹¿szoœci 6,00 cm
oraz nieliczne smugi mu³owca szarego

2,00 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, pstry, z nielicznymi smugami piaskowca drobnoziarnistego, ciem-
noszarego

5,00 m – piaskowiec ró¿noziarnisty z wk³adkami gruboziarnistego i drobnoziarnistego, ¿elazisty, bru-
natnoczerwony. Zabarwienie ¿elaziste wyraŸnie bardziej intensywne we wk³adkach drobnoziarnistych,
od szarego do prawie czarnego

5002,0–5011,0 9,00 m rdzenia, w tym:

1,00 m – be¿owy piaskowiec ró¿noziarnisty z wk³adkami gruboziarnistymi

1,00 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, brunatny, z wk³adkami o gruboœci 10 i 30 cm piaskowca bardzo
drobnoziarnistego, mulastego, ¿elazistego z ³yszczykami

7,00 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, brunatnoczerwony, z wk³adkami piaskowca gruboziarnistego,
miejscami o charakterze zlepieñca. Nieliczne smugi ciemnoszarego mu³owca

5011,0–5020,0 8,50 m rdzenia, w tym:

3,50 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, brunatnoczerwony, z cienkimi wk³adkami zlepieñca. W dole
wk³adki drobnoziarnistego piaskowca i mu³owcowe

1,10 m – piaskowiec ró¿noziarnisty

0,20 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, przek³adany piaskowcem drobno- i œrednioziarnistym o intensyw-
nym zabarwieniu zwi¹zkami ¿elaza, wyraŸnie odgraniczaj¹cy siê uziarnieniem od ni¿ej le¿¹cego zle-
pieñca, ale bez œladów erozji

3,70 m – zlepieniec pstry o odcieniu ró¿owobe¿owym; ziarna kwarcu czêsto o intensywnym odcieniu
ró¿owym; klasty do 4 cm œrednicy

5020,0–5022,0 1,60 m rdzenia, zlepieniec jw. lecz o klastach nieco drobniejszych i spoiwie ciemniejszym

5022,0–5031,0 9,00 m rdzenia – piaskowiec ró¿noziarnisty, ku do³owi wzrasta wielkoœæ klastów, miejscami ciemno-
szare smugi mu³owcowo-ilaste

5031,0–5040,0 9,00 m rdzenia – zlepieniec przewarstwiaj¹cy siê z piaskowcem ró¿noziarnistym oraz z wk³adkami
i smugami mu³owca ¿elazistego z ³yszczykami; wk³adki zlepieñca i mu³owca wyraŸnie odgraniczone,
miejscami wystêpuj¹ w iloœci do kilku na odcinku 1,0 m rdzenia

5040,0–5049,0 9,00 m rdzenia, w tym:

3,50 m – zlepieniec o klastach o du¿ej œrednicy, przewarstwiaj¹cy siê z piaskowcem ró¿noziarnistym
0,50 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, poziomo warstwowany

0,30 m – zlepieniec o klastach o du¿ej œrednicy

0,40 m – piaskowiec œrednioziarnisty, brunatnoczerwony, smugowany ciemnoszarym i³owcem
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4,30 m – zlepieniec przek³adany piaskowcem ró¿noziarnistym, brunatny

5049,0–5058,0 9,00 m rdzenia – piaskowiec ró¿noziarnisty, przewaga frakcji grubszej, z nielicznymi wk³adkami pia-
skowca œrednio- i drobnoziarnistego; warstwowanie poziome, jedynie miejscami przek¹tne. Zabarwie-
nie ska³y ciemno brunatnowiœniowe, ¿elaziste

5058,0–5067,0 9,00 m rdzenia – piaskowiec ró¿noziarnisty, przewaga frakcji grubszej. Liczne ciemnobrunatne mu-
³owcowo-ilaste przewarstwienia smu¿yste, u³o¿one ukoœnie

5067,0–5078,0 Próbki okruchowe – wed³ug pomiarów geofizycznych zlepieñce i piaskowce

El¿bieta KRYSTKIEWICZ, Wac³aw RYKA

PALEOPROTEROZOIK

(wed³ug pomiarów geofizycznych 5078,0–5120,0 m; mi¹¿szoœæ 32,0 m)

5078,0–5095,0 Próbki okruchowe – wed³ug pomiarów geofizycznych gnejsy

5095,0–5103,4 8,40 m rdzenia – gnejsy kwarcowo-mikroklinowo-biotytowe, drobnolaminowane pod zmiennym k¹tem
30–80°, czêœciowo przeobra¿one hydrotermalnie. Brak strefy przeobra¿onej hydrotermalnie oraz strefy
przeobra¿eñ hipergenicznych

5103,4–5112,5 9,10 m rdzenia, w tym:

0,30 m – gnejsy jw.

2,10 m – gnejsy jw. bardzo silnie przeobra¿one hydrotermalnie

4,00 m – gnejsy kwarcowo-mikroklinowo-biotytowe, drobnolaminowane pod k¹tem 30–50°, s³abo
przeobra¿one hydrotermalnie

0,10 m – gnejs kwarcowo-biotytowo-chlorytowy o u³o¿eniu zgodnym z wy¿ej le¿¹cymi gnejsami, prze-
obra¿ony hydrotermalnie

1,50 m – gnejs jw. drobnolaminowany pod k¹tem 40°

0,10 m – ³upek horblendowy

0,20 m – gnejs jw. drobnolaminowany ukierunkowany pod k¹tem 40°

0,10 m – gnejs kwarcowo-biotytowo-chlorytowy, przeobra¿ony hydrotermalnie

0,20 m – gnejs drobnolaminowany jw.

0,20 m – kwarcowo-chlorytowo-epidotowy o u³o¿eniu zgodnym z otaczaj¹cymi gnejsami, przeobra-
¿ony hydrotermalnie

0,30 m – gnejs kwarcowo-mikroklinowo-biotytowy, drobnoblastyczny ukierunkowany pod k¹tem 50°,
przeobra¿ony hydrotermalnie

5112,5–5120,0 7,50 m rdzenia, w tym:

1,50 m – gnejs jw.

5,00 m – gnejs kwarcowo-plagioklazowo-biotytowy, drobnolaminowany, ukierunkowany pod k¹tem
50–90°, brak przeobra¿eñ hydrotermalnych

1,00 m – gnejs kwarcowo-mikroklinowo-biotytowo-horblendowy, ukierunkowany pod k¹tem 80°,
s³abo przeobra¿ony hydrotermalnie
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