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Dewon œwiêtokrzys-
ki wci¹¿ dostarcza mi-
³ych niespodzianek. Prze-
prowadzone w ostatnich
latach prace eksploata-
cyjne w kamienio³omie
Kowala doprowadzi³y
do utworzenia nowych
œcian w pó³nocnej czêœ-
ci tego znanego ods³o-

niêcia, z doskonale widoczn¹ niezgodnoœci¹ waryscyjsk¹
oraz horyzontami bitumicznych ³upków w obrêbie ryt-

micznej sekwencji ³upkowo-wapiennej famenu (ryc. 1).
Jest to ods³oniêcie nowego, najwy¿szego fragmentu profilu.

W grubej serii marglistej, która w innych czêœciach
kamienio³omu w wyniku braku zwietrzenia jest jednolicie
ciemna, widoczne s¹ czarne poziomy szczególnie bogate
w wêgiel organiczny (rzêdu 22%) oraz jasne wk³adki tufi-
towe. Na jednej ze œcian mo¿na obserwowaæ cztery poziomy
bitumiczne, o mi¹¿szoœciach od 20 cm do (w sumie) 150 cm,
rejestruj¹ce kolejne epizody beztlenowe od œrodkowego
famenu po granicê dewon-karbon w œródszelfowym base-
nie chêciñsko-zbrzañskim.
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Takie ods³oniêcie stanowi ewenement na skalê œwiatow¹.
Wstêpne datowania palinologiczne oraz mikrofaunistyczne
wykaza³y, i¿ dwa z tych poziomów stanowi¹ niew¹tpliwie za-
pis œwiatowych zdarzeñ anoksycznych. Najm³odszy horyzont
to ekwiwalent poziomu Hangenberg (tu¿ poni¿ej granicy
dewon-karbon), odpowiadaj¹cy wa¿nemu kryzysowi biotycz-
nemu, a najstarszy to poziom annulata, rejestruj¹cy rozkwit
wyspecjalizowanej fauny pelagicznej. Dodatkow¹ atrakcj¹
jest dobrze ods³oniêta niezgodnoœæ waryscyjska (ryc. 2).

Pracownicy Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Œl¹skiego prowadz¹ nad tymi osadami intensywne badania
pod k¹tem geochemicznym, facjalnym, paleontologicznym
i palinologicznym. Ich wyniki przyczyni¹ siê do dalszego
rozs³awienia stanowiska w Kowali, ostatnio szeroko pro-
pagowanego w literaturze dziêki interdyscyplinarnym
opracowaniom zapisu wielkiego wymierania na pograni-
czu franu z famenem.
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Ryc. 1. Pierwsza fotografia przedstawia panoramiczny widok fragmentu œciany pó³nocnej kamienio³omu Kowala
z zaznaczonymi kolejnymi poziomami czarnych ³upków bitumicznych (zdjêcie wykonano w maju 2005 r.):
A — fragment profilu najwy¿szego famenu z ³upkami Hangenberg; B — drugi (od góry) cienki horyzont bitu-
miczny; C — kolejny, starszy poziom czarnych ³upków; D — œrodkowofameñski, dwudzielny poziom bitumicz-
ny annulata, wraz z powiêkszonym jego fragmentem, ods³oniêtym w innej czêœci kamienio³omu. Fot. P. Filipiak.

Ryc. 2. Grubookruchowe utwory permskie zalegaj¹ce niezgodnie na sfa³dowanej serii wapienno-³upkowej górnego
famenu; skrajnie pó³nocna czêœæ kamienio³omu Kowala k. Kielc. Fot. M. Sobstel


