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Oksford okolic Olkusza

Omówiona została biostratygrafia i litostratygrafi a utworów oksfordzkich w rejonie. Olkusza. Występu
jąca tu fauna amonitowa pozwala na zaliczenie wydzielo nych jed nostek litostrat ygrafi cznych do oksfor
du środkowego i górnego w podziale s ubmedy tera ń sk im .

WSTĘP

Do niedawna brak było szczegółowych,opartych o poziomy amonitowe, opra
cowań stratygraficznych górnej jury na zachód od Olkusza. Od lat pięćdziesiątych

prowadzono na obszarze Jury Polskiej szereg prac, których wyniki odnoszą się

także do badanego terenu. Do ważniejszych opracowań utworów górnojurajskich
tego regionu Polski należą prace: S. D żuły ńskiego (1952, 1953), S.Z. Różyckiego

(1953, 1960), L. Malinowskiej (1963,1972), A. Wierzbowskiego (1966), W. Broch
wicza-Lewińskiego (1970, 1975, 1976). W latach siedemdziesiątychnastąpił postęp

w rozpoznaniu stratygrafii górnej jury rejonu olkuskiego. Pod kierunkiem prof.
Jana Kutka z Instytutu Geologii Podstawowej UW wykonano tu szereg prac ma
gisterskich, a ostatnio także pracę doktorską (T. Zapaśnik , 1977), która objęła

m.in. i wymieniony teren.
Na podstawie ,badań prowadzonych przez autora w latach 1973- 1975 oraz

w 1980 r., które objęły obszar Sułoszowej, Przegini i Racławic (fig. l) , została

wykonana mapa geologiczna tego terenu oraz zebrano materiały faunistyczne
i litologiczne (A. Gąsiewicz, 1975).

Za pomoc w czasie prac terenowych i dyskusje dotyczące przedstawionego
tematu składam serdeczne podziękowania drowi T. Zapaśnikowi , a drowi W.
Brochwiczowi-Lewińskiemu za uwagi krytyczne dotyczące artykułu oraz Pani
D. Oleks iak za wykonanie fotografii .

BIOSTRATYGRAFIA

Wraz z intensyfikacją badań geologicznych na obszarze Jury Polskiej następuje

stopniowe doskonalenie podziału biostratygraficznego oksfordu, Celem badań

stratygraficznych jest wypracowanie takiego podziału biostratygraficznego, który
odzwierciedlałby możliwie najpełniej charakter fauny (amonity) tego rejonu Polski
oraz dawałby jak najl epsze korelacje stratygraficzne.
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Fig. l. Lokal izacja obszaru badań (I) i omawianych odslonięć

Location of the studied area (I) and outcrops mentioned in the text

Z zestawienia prac dotyczących problematyki stratygraficznej wymienionego
regionu a także innych obszarów Polski wynika, że uzasadnione jest przyjęcie

submedyterańskiego podziału oksfordu na terenie południowej Polski ; dyskusja
na temat stosowanych podziałów biostratygraficznych górnej jury Polski poza
karpackiej zawarta jest w pracy L. Malinowskiej (1978).

Submedyterański podział oksfordu stosowany jest w pracach stratygraficznych
geologów Europy Zachodniej (np. E. Cariou i in., 1971 ; R. Mouterde i in., 1971).
Dla Jury Polskiej do określenia biostratygrafii obszaru między Częstochowąa Żar
karni W. Brochwicz-Lewi ński (1970, 1975, 1976) przyjął, z pewnymi zmianami,
podział oksfordu stosowany przez geologów francuskich (E. Cariou i in., 1971).
Podział amonitowy oksfordu zaproponowany przez W. Brochwicza-Lewińskiego

został zmodyfikowany przez J. Kutka i in. (1977); w niniejszej pracy przyjęto

ten nowszy podział biostratygraficzny.
Na podstawie zebranej fauny amonitowej (tab. l) na badanym obszarze wy

różniono 2 poziomy amonitowe: transversarium i bifurcatus należące do oksfordu
środkowego oraz górnooksfordzki poziom bimammatum.

Utwory poziomu transversarium (zapewne najwyższa część tego poziomu)
stwierdzono w odsłonięciu nr 23 w Racławicach . W odsłonięciu tym znaleziono
następujące amonity: Glochiceras sp ., Neoprionoceras sp., N . henrici henrici
(d' O r b.) i Perisphinctes (Dichotomosphinctesi sp .

Z pogranicza poziomów transversarium i bifurcatus występują utwory w od
słonięciu nr 19b w okolicy Czubrowie. Znalezione tani amonity - Neoprionoceras
sp., Perisphinctes (Dichotomoceras) sp. ex gr. bifurcatoides - steno cycloides,
Subdiscosphinctes er. richei de R i a z oraz Subdiscosphinctes sp. - wskazują

na wyższą część poziomu transversarium i spągową część poziomu bifurcatus .
Amonity Perisphinctes (Dichotomoceras) sp. i P. (D .) bifurcatus (Q u.) - wy

stępujące stosunkowo licznie w odsłonięciach nr 5, 15 i 19a - świadczą o przy
należności wymienionych odkrywek do poziomu bifurcatus.



Występowanie amonitów w okolicach Suloszowej i Przegini
T abel a I

Odsłonięcia Wap ienie ska liste
Gatunki i rodzaje okolic Sułoszowej

l 2 4 5 12 · 15 16 17 19a 19b 21 23 i Przegiai

Amoeboceras er. freboldi S p a t h +. -ł- -ł-

Amoeboceras sp. -ł- J

Euaspidoceras hypselum (O p p e l) +. +.
Euaspldoceras sp. ex gr. hypselum (O p p e I) +.
Euaspidoceras sp. . +. -ł-

G/ochiceras sp. -ł- -ł- +. -ł- +.
G/ochiceras (Coryceras) modestiforme O p P e I +.
Microbiplices vanae (O p P e n h.) -ł-

Microbiplices sp. -ł- -ł-

Neoprionoceras henrici henr ici (d' O rb.) +.
Neoprionoceras lautlingensis (R o I 1.) -ł-

Neoprionoceras sp. -ł- -ł-

Ocheto ceras canaliculatum (B u e h) -ł-

Ochet oceras er. canaliculatum (B u e h) -i-.
Orth osphinctes sp. -ł- -ł- -t- -i-
Perisphin ctes iD ichotomocerass sp. -ł- -ł- -ł- -ł- +. -ł- +.
Perisphinct es (D.) sp. ex, gr . bifur cato ides-steno-
cyloides +. +.
Perisphinctes (D .) bifurcatus (Q u.) +. +. -ł- +. -t-
Perisphinctes (D.) bifur catoides E n a y -ł- +.
Perisphinctes (D.) er. bifurcatus (Q u.) -ł-

Perisphinctes (D .) crassus E n a y -ł- +.
Perisphinctes (D.) er. crassus E n a y +.
Perisphinctes (Dtchotomosphinctesi sp. -ł-

Perisphinctes sp. -ł- +.
Ringsteadia flex uoides (Q u.) -ł-

Ringsteadia sp. +.
Su bdiscosphinctes er. richei de R i a z -ł-

Su bdiscosphin ctes sp. +. -t-
Taramelliceras (Melahap/oceras ?) sp. -ł-

Taramelliceras ( Tarame lliceras) costatum (Q u.) +. -ł-

Taramelliceras (T.) er. costatum (Q u.) -ł-

Tarame lliceras sp. -ł- -ł-
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Na badanym obszarze udało się wyróżnić górną częsc poziomu bifurcatus
odpowiadającą horyzontowi grossouvrei, Utwory tej części omawianego poziomu
reprezentowane są przez stosunkowo bogatą faunę występującą w odsłonięciu

nr 17 w okolicy Przegini oraz w odsłonięciu nr 21 w Racławicach . Znaleziono
tam następujące taksony : Amoeboceras cf. freboldi S p a t h (według oznaczeń

R.M . Sykesa i J .H. Callomona (1979) do tej formy zalicza się amebocerasy opisy
wane z Jury Polskiej przez J . Znoskę (1951), L. Malinowską (1963) i W. Brochwicza
- Lewi ń sk i ego (1976) jako Amoeboceras alt ernan s-ovale), Euaspidoceras sp. , Glochi
ceras sp., Perisphinctes (Dichotomocerass sp ., P. (D .) bifurcatus (Q u.), P. (D .)
bifurcatoides E n a y, P . (D.) crassus E n a y, P. (D.) cf. crassus E n a y, Sub
discosphinctes sp. i Taramelliceras, sp. Należy tutaj zaznaczyć, że forma Amoebo
ceras cf. freboldi S p a t h występuje bardzo licznie w odsłonięci u nr 17, gdzie
tworzy rodzaj "zlepów amonitowych", odpowiadających horyzontowi amebo
cerasowemu regionu częstochowskiego (W. Brochwicz-Lewi ń ski , 1976; Z. Różak ,

W. Brochwicz-Lewi ński , 1978).
Występująca w odsłonięciu nr 16 w okolicy Przegini fauna: Amoeboceras cf.

freboldi S p a t h, Glochiceras sp. , Microbiplices sp ., M . -vanae (O p P e n h.),
Neoprionoceras lautlingensis (R o 11.), Ochetoceras canaliculatum (B u c h), O.
cf. canaliculatum (B u c h), Perisphinctes (Dichotomocerass sp., P. (D .) sp. ex
gr . bifurcatoides-stenocycloidesi P. (D.) bifurcatus (Q u.) - wskazując na najwyż

szą część poziomu bifurcatus, bardzo bliską granicy z poziomem bimammatum,
Podobnie jak w odległym o kilkaset metrów odsłonięciu nr 17, i tutaj masowo
występują amebocerasy tworząc "zlepyamonitowe"_

Najmłodsze utwory badanego rejonu Jury Polskiej reprezentowane są przez
poziom bimammatum. W obrębie tego poziomu w odsłonięciach nr l i 2 w Suło

szowej wyróżniono podpoziom hypselum, Ten podpoziom amonitowy udokumen
towany jest obecnością amonitów: masowo występującymi formami Amoeboceras
cf. freboldi S p a t h oraz taksonami: Euaspidocera s sp., E . sp. ex gr. hypselum ,
E. hypselum (O p p e l), Microbiplices sp., Orthosphinctes sp . i Ringsteadia sp.

Zespół amonitowy występującyw odsłonięciu nr 4 w Sułoszowej i w odsłonięciu

nr 12 w Zadolu : Glochiceras sp. , G. (Coryceras) modestiforme O p p e l, Ortho
sphinctes sp. , Ringst eadia flexuoides (Q u.), Taramelliceras ( ? Metahaplocerasy
sp., T . (Taramelliceras) cos tatum (Q u.) i T . (T.) cf. costatum (Q u.) wskazuje na
część poziomu bimammatum wyższą od podpoziomu hypselum, Na taką pozycję

stratygraficzną wymienionych odsłonięć wskazują również dane bio- i lito straty
graficzne z sąsiednich terenów (J . Kutek i in ., 1977 ; T. Zapaśnik, 1977) oraz lo
kalna sytuacja geologiczna.

LITOSTRATYGRAFIA

Litostratygrafia badanego terenu została ustalona na podstawie wykonanej
mapy geologicznej , danych z wierceń (których opisy udostępnił mi T. Zapaśnik)

oraz informacji ustnych T. Zapaśnika.

Przyjmując rozmaite kryteria litologiczne wydzieleń litostratygraficznych . np. :
marglistoś ć. brak lub obecność uławicenia, stopień zwięzłości i porowatości , wy
stępowanie krzemieni diagenetycznych i mikrytowej masy podstawowej, obecność

składników ziarnistych i szkieletowych, już nawet na małym obszarze Jury Pol
skiej (np. badany obszar) można wyróżnić sporą liczbę typów litologicznych.
Mnogość takich wydzieleń, zwłaszcza na większym obszarze, stanowi poważną

trudność w ustalaniu litostratygrafii w ogóle (por . J . Kutek i in ., 1977), dlatego też

wydaje się całkowicie uzasadnione stosowanie tradycyjnych (por. W . Brochwicz-
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Fig. 2. Zb iorcze profile lito str atygraficzno odsłoniętych utwor ów górnej jury
Summative lithostratigraphic sections of the exposed Upper Jurassie rocks

I - północna część obs zaru między Suloszową a Zederrnan em ; II - południowa część o bsza ru między Przegini ą

a Racławicami : I - wapienie pylaste : 2 - gł ówny wap ień sk ali sty: 3 - wapienie za wodzia ńsk ie: 4 - dolny wapień

skalisty: 5 - wapien ie zawodzia ńsk i e dolne

I - northern part o f the studied area, between Sulos zo wa a nd Zederm an ; II - southern part. berwecn Przeginie and
Raclawice : I - chalky ' imesto nes : 2 - Main Massive Lirnestone ; 3 - Za wod zie Lime stones : 4 - Lo wer Massive
Ł i rnestone : 5 - Lower Zawodzie Lirnest one s

-Lewiński , 1975) wydzieleń litostratygraficznych. np. wapienie skaliste, wapienie
zawodzia ńskie .

Zasadnicze znaczenie dla wydzieleń litologicznych i litostratygraficznych mają

więc cechy fizyczne skał, jak zwięzłość i uławicenie . Biorąc pod uwagę te kryteria
można na bad anym terenie - zgodnie z Z asadami polskiej klasyfikacji termino
logii i nomenklatury stratygraficznej (1975) - wyróżnić następuj ące nieformalne
jednostki lito stratygraficzne (fig . 2) : dolny wapień skalisty rozdzielający wapienie
zawodziańskie na dolne i górne, główny wapień skalisty i wapienie pylas te.

Najbardziej zwięzłe, na ogó ł nie uławicone i nie porowate są wapienie skaliste
zdecydowanie dominującew odsłonięciach okolic Sułoszowej i Przegini. Sporadycz
nie można zaobserwować, że wapienie zawodziańskie - przechodząc facjalnie
w wapienie skaliste - są bardzo grubo uławicone (Sułoszowa) lub nieco częściej

n iewyraźnie uławicone (okolice Przegini).
Wapienie zawodziańskie są dość zwięzłe, na ogół słabo porowaterprzewa żnie

ś rednioławicowe. z plamkami tuberoidów (termin tuberoid rozumiany jest tutaj
sensu B.A . Matyja, 1978), często z krzemieniami i gąbkami (por. H. Kaziuk i in,
1978).
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Najmniej zwięzłe są wapienie pylaste. Są to na ogół wapienie miękkie, mikro
porowate, mażące, średnioławicowe. czasem z krzemieniami i tuberoidami, prawie
bez fauny.

Najstarsze utwory stanowiące niższą część dolnych wapieni zawodziańskich

odsłaniająsię w Racławicach. Są to szare-i ciemnoszare wapienie bez fauny należące

zapewne do niższej częścipoziomu transversarium ewentualnie stanowiącenajwyższą

część podpoziomu antecedens. Taką pozycję stratygraficzną sugeruje sytuacja te
renowa, znajdują się one bowiem bezpośrednio pod jasnymi wapieniami zawo
dziańskimi' dolnymi, datowanymi na podstawie fauny na poziom transversarium.

Części poziomów transversarium i bifurcatus obejmują również wapienie zawo
dziańskie dolne - występujące w Sułoszowej, w okolicach Przegini i Czubrowie 
Racławic - oraz dolny wapień skalisty występujący w południowo-wschodniej

części opisanego terenu. Jak wynika z danych wiertniczych i z obserwacji tereno
wych, dolny wapień skalisty - podobnie jak na innych obszarach Jury Polskiej
(por. S. D żułyński, 1952; S.Z. Różycki, 195), 1960; J. Kutek i in., 1977) - nie
tworzy ciągłego pokładu, zanikając w kierunku zachodnim i północno-zachodnim
i przechodzi facjalnie w wapienie zawodziańskie.Natomiast w kierunku general
nie wschodnim dolny wapień skalisty zrasta się z głównym wapieniem skalistym
(T. Zapaśnik, 1977).

Cały podpoziom hypselum i naj prawdopodobniej dolną część podpoziomu
bimammatum reprezentują wapienie zawodziańskie górne występujące w Suło

szowej.
. Część podpoziomu bimammatum obejmuje główny wapień skalisty. Najwyższa

część tego wapienia na badanym: obszarze nie występuje. Z danych zawartych w
niepublikowanym opracowaniu T. Zapaśnika (1977) wynika, że główny wapień

skalisty kontynuuje się tu aż do dolnej części poziomu planula. Wapień ten wy
stępuje w części północnej badanego obszaru (okolice Sułoszowej) i być może

w części zachodniej, między Sułoszową a Przeginią, gdzie jego pozycja litostraty
graficzna nie jest jasna ze względu na brak fauny. W porównaniu z częścią północną

Jury Polskiej (patrz J. Kutek i in., 1977) spąg głównego wapienia skalistego w okoli
cach Sułoszowej nie obniża się aż do podpoziomu hypselum, lecz rozpoczyna się

w dolnej części podpoziomu bimammatum.
Najmłodszymi utworami badanego terenu są wapienie pylaste odsłaniające się

w Sułoszowej, Przegini i Zadolu . Należą one zapewne do górnej części poziomu
bimammatum lub dolnej części poziomu planula (por. T. Zapaśnik, 1977) . .

Zespól Geologii Złóż Siarki
Instytutu Geologicznego
Warszawa, ul. Rakowiecka 4
Nadesiano dnia 12 maja 1981 r"
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Andrzej Gąsiewicz .

OKCClJOPA B OKPECTHOCTJlX OflbKYWA

PeltoM e

B po60Te npeACTOB11eHO 6MOCTpOTMrpoepMII M nMTOCTpOTMrpoepMII OKCepOPACKMX OTnOlKeHMii ,

06HOlKOtoutMXCII B CynowoBoii. nlKerMHM M POl.lnOBMI.lOX HO 3 OT OnbKywo (epMr . 1). BblAeneHbl

cneAytoutMe HeepopManbHlole nMTocTpoTMrpoepM'leCKMe 3neMeHTbl (epMr. 2) : HMlKHMe lOBOAJIIHCKMe

MlBeCTHIIKM, HMlKHMii cKanMcTblii MlBeCTHIIK, BepxHMe lOBOAllIHCKMe MlBeCTHIIKM. rnoBHblii cKpnMcTblii

MlBeCTHIIK M nblnMCTble MlBeCTHIIKM.

4>OyHO. lonerOtoutOIl B 06HOlKOtoutMXCII nopoAox OKCepOPAO (To6. 1) . cBMAeTenbCTByeT o npa

HOAnelKHOCTM BblAeneHHblX nMTocTpoTMrpoepM'leCKMX 3neMeHTOB K cpeAHeMy (ropMloHTbl transver

sarium. bifurcatus)M BepxHeMy (ropMlOHT bimammatum) OKCepOPAY no cy6cpeAMleMHoMopcKoMy pcc

'lneHeHMto.

B Mly'lOeMOM poiioHe ABOlKAbl Ho6ntoAanOcb MOCCOBoe lonerOHMe oMe60l.lepoT. BnepBble OHM

nOIlBnlltoTCII (MeCTOMM) B sepxcx ropMlOHTO bifurcatus B CKonMCTblX HlBeCTHIIKOX. BTOpM'lHO OHM

BCTpe'lOtoTclI B lOBOAJIIHCKMX MlBeCTHIIKOX B ropascare hypselum.

Andrzej GĄSIEWICZ

THE OXFORDlAN IN THE VICI NITIES OF OLKUSZ

Summary

The paper present s biostratigraphy and lithostratigraphy of Oxford ian dep osits cropping out at
Sułoszowa, Przeginia and Racławice W of Olkusz (Fig. I). The following unforrnal litho stratigraphic units
are differentiated (F ig. 2) : Lo wer Zawodzie Limestones, Lower Massive Limestone, Upper Zawodzie
Limestones, Main Massive Limestone, and Ch alky Limestones.

Ammonite fauna recorded in outcropping Oxfordian deposits (Table I) shows that the above litho
stratigraphic units may be assigned to the Middle (transversarium and bifurca tus zones) and Upper
Oxford ian (bimamrnatum zone) in the Submediterranean subdivision.

In the studied area, the Oxfordian sections display two ma ss occurrences of ammonites ofthe genus
Amoeboceras. The a mmonites fi rst appea r in masses in massive limestones of upper part of the bifurc at us
zon e (local mass occurrence?) and thereafter in the Zawodzie Limestones of the hypselum subzone.
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Fig. 3

Fig. 4
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TABLICA I

Fig. 3. Perisphinctes tD ichotomocerasi cf. bifurcatus (Q u.).
Jest to, być może, forma przejściowa pomiędzy grupą P. (D.) bifurcatoides-stenocy cloides i P. (D.) bi

furcatus (Q u.) ; Racławice (21), poziom bifurcatus ; wielkość naturalna
This may be a tra nsitional form between the P. ( D.) bifurcatoides-stenocycloides group and P. (D.)

bifu rcatus (Q u.) ; Racławice (21), bifurcatus Zone ; natural size
Fig. 4. Perisphinctes (Dichotomoceras) crassus. E n a y
Racławice (21), poz iom bifur catus ; wielkość naturalna
Racławice (2 I), bifurcatus Zone : natural size
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Fig. 7
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Fig. 8



TABLICA II

Fig. 5. Perisphin ctes (Dichotomocerass sp. ex gr. bifur catoides-stenocycloides

Czubrowice (19b) , pogranicze poziomów trans versarium i bifur catus; wielkość naturalna
Czubrowice (19b), transversarium-bifurcatus junction beds; natural size-
Fig. 6. Neoprionoceras lautlingensis (R o I l.)
Przeg inia (16), poziom bifurcatus: wielkość naturalna
Przeginia (16), bifurcatus Zone; natural size
Fig. 7. Ortho sphinctes sp.
Sulo szowa (2), poziom bimammatum, podpoziom hypselum; wielkość naturalna
Sułoszowa (2), bimarnmatum Zone, hypselum Subzone ; natural size
Fig. 8. Subdiscosphinctes cf. richei d e R i a z
Czubrowice (19b), pogranicze poz iomów transversarium i bifurcatus : wielkość naturalna
Czubrowice (19b), transversarium-bifurcatus junction beds : natural size
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Fig. 10
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Fig. II



TABLICA III

Fig. 9.. Perisphin ctes (Dichotomocerasi cf. crassus E n a y

Racławice (21), poziom bifurcatus; wielkość 'naturalna
Racławice (21), bifurcatus Zone; natural size
Fig. lO. Orthosphinctes sp.
Sułoszowa (4),: poziom bimammatum; wielkość naturalna
Sułoszowa (4), bimammatum Zone ; natural size
Fig. II. Perisphinctes (Dtchotomocerasi bifurcatoides E n a y
Racławice (21), poziom bifurcatus; wielkość naturalna
Racławice (21), bifurcatus Zone ; natural size
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Fig . 14
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TABLICA IV

Fig. 13

Fig . 15



TABLICA IV

Fig. 12. Perisphinctes tDtchotomocerasy bifurcatus (Q u.)
Przeginia (16), poziom bifurcatus; wielkość ' naturalna
Przeginia (16), bifurcatus Zone; natural size
Fig. 13. Ochetoceras canaliculatum (B u c h)
Przeginia (16), poziom bifurcatus; wielkość naturalna
Przeginia (16), bifurcatus Zone : naturaI size
Fig. 14. Euaspidoceras sp. ex gr. hypselum (O p P e I)
Suloszowa (2), poziom bimammatum, podpoziom hypselum; wielkość naturalna
Suloszowa (2), bimammatum Zone, hypselum Subzone: natural size
Fig. 15. Perisphinctes (Dichotomocerasi sp. ex gr. bifurcatoides-stenocycloides

Przeginia (16), poziom bifurcatus: wielkość naturalna
Przeginia (16), bifurcatus Zone ; natural size
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