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Komunikaty.

1. Pan R. M ereck i:

Wpływ zmiennej działalności słońoa na ozynniki 
meteorologiczne ziemskie.

CZĘŚĆ IV.
Komunikat zgłoszony dn. 4 Maja 1912 r.

1. Temperatura powietrza w południowej półkuli.
Jeżeli rozważań zmiany ciśnienia z dnia na dzień na znacznej 

przestrzeni kuli ziemskiej, np. na przestrzeni Europy i Azyi, od 
brzegów oceanów Atlantyckiego do Spokojnego, to zauważymy



3. Pan J a n  L e w iń s k i :

Utwory jurajskie na zaohodnlem zboozu 
gór Świętokrzyskich.

Komunikat zgłoszony dn. 1! Maja 1012 r.

Rzecz niniejsza stanowi dokończenie moich badań nad utwo
rami jurajskiemi dookoła gór Świętokrzyskich x). Opisany w niej 
obszar przylega bezpośrednio od południa do terenu opisanego 
w rozprawie p. t. „Pasmo Przedborskie44, w której region opisy
wany ograniczyłem z południa linią rzeki Źeleźnicy i bagnistemi 
nizinami na południe od Łopuszna. Granica ta jest sztuczna i była 
uwarunkowana tylko czysto techniczną stroną postępu moich prac; 
obecnie zaś przystępuję do ostatecznego wykończenia długoletnich 
moich poszukiwań, poświęcając rzecz niniejszą opisowi pozostałych 
utworów jurajskich, przylegających do gór Świętokrzyskich.

Granicę północną opisywanego obecnie obszaru stanowi kon- 
wencyonalna linia od Źeleźnicy ku Łopusznu i Wielebnowowi, 
wprawdzie nie posiadająca ani tektonicznego, ani stratygraficzne
go uzasadnienia, odpowiadająca wszakże zmianie warunków topo
graficznych. Tu mianowicie urywa się ów obszar prawidłowo, 
zależnie od tektoniki, ukształtowany, któremu nadałem miano 
pasma Przedborskiego, kształty topograficzne rozpływają się, za
tarte przez erozyę, tu wreszcie zaczyna się dorzecze Łoóni, a więc 
Nidy.

Granica zachodnia obszaru jurajskiego jest bardzo ostra i wy
raźna: stanowi ją linia zetknięcia wychodni jury i kredy, linia pra
wie zupełnie prosta, skierowana z północnego zachodu na połud-. 
niowy wschód, zarazem dość wyraźnie odzwierciadlająca się 
w ukształtowaniu powierzchni: na zachód od niej rozpościera się

') L e w i ń s k i  J. Przyczynek do znajomości utworów jurajskich 
na  wschodniem zbocza gór Świętokrzyskich. Psm. Fizyogr. 1902.

L e w i ń s k i  J. Utwory Jurajskie t. zw. „pasma Sulejowskiego1*. 
Rozpr. Akad Umiej. Kraków 1908.

L e w i ń s k i  J . Pasmo Przedborskie. Rozpr. Akad. Umiej. Kra
ków 1908.

L e w i ń s k i  J. Les depóts jurassięues przede la station Chęciny et 
ieur faunę. Buli. Acad. Sciences. CracoTie 1908.

L e w i ń s k i  J. Sprawozdanie z badań geologicznych wzdłuż D. Ż. 
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szeroko równina, zajęta przez utwory kredowe, ku wschodowi 
wznoszą się szeregi równoległych pasemek, złożonych ze skał juraj
skich, a obrzeżonych od zachodu wąziutkim paskiem wychodni 
piaskowca cenomańskiego. Szereg wychodni jurajskich zaczyna 
się we wzgórzu na południowy zachód od Oleszna położonym, 
w którem po raz pierwszy wynurza się ponownie jura, przerwana 
przez szeroką alluwiałną dolinę rzeki Żeleżnicy. Ztąd zachodnia 
granica jury ciągnie się zboczem szeregu wzgórz, nieco ku wscho
dowi od Woli Świdzieńskiej i Świdna, nieco dalej od Krasocina, 
wychylając się nieco ku zachodowi w okolicach Gruszczyna i Ozo- 
stkowa. Ztąd granica jury bieży wzdłuż wsi Cieśle, nieco na za
chód od Małogoszczy, przez Mironicę, Karsznicę do doliny Nidy. 
Na południe od Nidy, wprost Jacłowskiego młyna, pasma jurajskie 
są dobrze zindywidualizowane, wszakże na południe od Bizorendy 
granica zachodnia jury staje się mniej wyraźną, gdyż tu, między 
Brzegami a Miąsową rozpościera się szerokie płaskowzgórze na 
którem występowanie jury, piaskowca cenomańskiego, wreszcie 
opoki, nie jest wyrażone w topograficznem ukształtowaniu miejsco
wości. Dolina Nidy przerzyna ponownie wychodnie jury, której 
granica dalej ku południowi jest znowu bardzo wyraźna, gdyż ju 
ra pojawia się w postaci szerokich pasm górzystych, wznoszących 
się dość stromo nad doliną Nidy. Obszar cały między Sobkowem, 
Sokołowem a Korytnicą— to rozległa wyżyna jurajska, dochodzą
ca do 366,8 m nad poziomem morza nieco na południe od Nizin. 
W Korytnicy jurę przerywa zatoka mioceńska, i dalej na południe 
jura już nie tworzy wysokich i rozległych pasm górskich: tylko 
kilka odosobnionych wychodni zaznacza jej ciąg dalszy. Granica 
między jurą a kredą może być tylko teoretycznie przeprowadzona, 
bezpośrednio zaś widzialna nie jest.

Granica północna wychodni jury w obszarze opisywanym jest 
nierówna i niewyraźna skutkiem szerokiego rozprzestrzenienia 
piasków dyluwialnych i napływów rzecznych na wschód od Oleszna. 
Skutkiem tego odnajdujemy utwory jurajskie dopiero znacznie da
lej ku wschodowi koło Eustachowa i Grabownicy.

Wschodnia granica jury w północnej części opisywanego 
obszaru jest bardzo niewyraźna, gdyż odnajdujemy tu tylko odo
sobnione wychodnie w Eustaohowie, Grabownicy, Michałowej Górze 
i w Fanisławicach. Dalej ku wschodowi nie odnalazłem jury, któ- 
raby stanowiła owo pasemko ciągnące się do Miecigozdu; natomiast



kolo Promnika i Strawczyna znalazłem wapień muszlo wy, który 
występuje również koło Mieeigozdu. Za to na południe od Łośni 
wschodnia granica jury jest wyraźna: zaznacza ją szereg wychodni, 
w Młynkach, w pagórkach na zachód od Miedzianki, przez Polich
no, Korzecko, Podzamcze, Starochęciny; dalej granica jury przeci
na Bobrzę, przebiega nieco na zachód od Brzezin, skręcając dość 
szybko ku Nidzie Czarnej, którą przecina koło Woydy, i dalej bie
ży koło Morawicy i Woli Morawickiej. Granicę jury stanowi tu 
strome zachodnie zbocze doliny Czarnej Nidy i stąd jurę wyśledzić 
można w odosobnionych wychodniach dalej na południe, przez 
Brudzów, Zaborze do Maleszowej.

Najmniej określona jest południowa granica obszaru juraj
skiego, gdyż tu pasma jurajskie stopniowo się obniżają, zapadając 
ku południowemu wschodowi pod utwory młodsze, zatraca się cią
głość topograficzna pasemek jurajskich, rozpadają się one na odo
sobnione pagórki, i wreszoie na południe od Grabowca, Piotrkowic 
i Maleszowej nikną zupełnie pod piaskami dyluwialnemi i pod 
miocenem.

Wreszcie w granicach powyżej oznaczonych jura nie zajmuje 
jednolicie całego obszaru. Istnieją tu dwie wysepki skał innego 
wieku, mianowicie około Bolmina występuje piaskowiec cenomań- 
ski, który wszakże zajmuje tylko niewielki obszar, i dalej na po
łudnie duża wyspa utworów od jury starszych od syluru do trya- 
su. Wyspa ta jest wydłużona w kierunku pasm jurajskich; zaczy
na się ona na wschód od Tokarni, przecina linię kolejową na 
wschód od przystanku Chęciny; zachodnia jej granica, prawie zu
pełnie prosta, bieży koło Siedlec, Wójkowca, Drochowa, do Obie 
i Grabowca, wschodnia zaś, nieco łukowato wygięta — koło Woli- 
cy, na zachód od Ostrowa, koło Chałupek Zbrzańskich, między 
Dębską Wolą a Morawicą, skręca dalej ku zachodowi i między 
Chałupkami a Grabowcem styka się z granicą zachodnią, określa
jąc w ten sposób obszar kształtu wrzecionowatego.
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* *
Literatura tycząca się utworów jurajskich terytoryum okre

ślonego powyżej jest bardzo szczupła i składa się przeważnie z sze
regu luźnych obserwacyi w punktach poszczególnych.

P u s c h  zna pasmo jurajskie obrzeżające od południo-zacho- 
du góry Świętokrzyskie, stwierdza obecnośó wapieni oolitycznycb, 
przechodzących ku górze w szary zbity wapień z masą ostryg, 
a jeszcze wyżej w muszlowiec, przytacza wapień litograficzny 
z Małogoszczy, zaznacza wreszcie, że kierunek warstw jurajskich 
jest z północnego zachodu na południowy wschód, a upad ku po
łudniowemu zachodowi—zmienny—od 70° przy Brzegach do pozio
mego uławicenia koło Tarnoskały. Spis skamielin, przytoczony 
przez P u s c h  a z jury południowego zbocza gór Świętokrzyskich 
jest bardzo krótki: przytoczone są madrepory z Brzegów — Sard- 
nula i Maeandrina, z Piotrkowic Encrinites i Cidarites coroUuris 
Park., wreszcie z Małogoszczy Ammonites polygyratus Rein. Be- 
lemnites paxiUosus Montf., Strombus oceani Brongn.



Z e u s c h n e r 1) przytaczając profile tryasowe opisuje zara
zem otwory jurajskie, bezpośrednio na nich leżące i wyróżnia: 
szarawe piaskowce z Hosej Góry pod Brzezinami i z Morawicy, 
jasnoszare zbite wapienie z Hosej Góry, białe wapienie z Brzezin, 
Morawicy, Drochowa i Gumienie, odpowiadające piętru p jury gór
nej i zawierające Ammonites biplex i Terebratula bisuffardnata , 
następne ogniwo stanowią wapienie gąbkowe z krzemieniami, za 
któremi w przekroju Drochowskim następują utwory kimerydzkie, 
oolityczne z Exogyra auriformis, Exogyra virgula% Pectenlamello- 
sus, Uemicidaris.

W drugiej swej rozprawie1) Z e u s c h n e r  dopełnia przekrój 
podany poprzednio, zaliczając do jury f  wapienie gąbkowe, a z Ko- 
rzecka przytacza wapień z Diceras arietina i Nerinea sp. jako 
podkład ooiitów kimerydzkich. Faunę kimerydsęką wzbogacają: 
Trigonia suprajurensis, Holectypus spedosm , Eemicidaris cre- 
nularis. Wreszcie piaskowceBolmińskie Z e u s c h n e r  uważa za 
ogniwo pośrednie między coralragiem a kimerydem.

M i c h a l s k i 9) niewiele dodaje nowych wiadomości; zazna
cza on podobieństwo jury naszego terytoryum do okręgu krakow
skiego, i uważa za odpowiednik iłów parkinsoniowych szare iły ze 
studni w Drochowie; kilka luźnych obserwacyi w poszczególnych 
punktach znajdujemy również w zbiorze notatek, wydanym przez 
Komitet Geologiczny po przedwczesnej śmierci nieodżałowanego 
badacza.

J. S i e m i r a d z k i 4) określa tylko granice terenu, zajętego 
przez utwory jurajskie, a w „Geologii Ziem Polskich* streszcza po
szczególne obserwacye i opisuje najważniejsze przekroje jury, 
wreszcie podaje następujący profil ogólny, zaznaczając, że „jedy
nie górne ogniwa formacyi są tutaj wyraźnie rozwinięte*. Ikrowce 
wapienne Korytnicy i Małogoszczy są przezeń zaliczone w górnych 
swych warstwach do piętra z Exog. virgula, a w dolnych do pozio
mu Oppelia tenuilobała. Leżące pod niemi białe wapienie 
i „współrzędne takowym wapienie z Diceras* należą do górne
go oksfordu. Pod niemi leżą wapienie marglowate i wapienie ze

*) Spis liter. H  2.
*) Spis liter, JA 3.
*) Spis liter. JŁ 4.
4) Spis liter. JA 6.
Sprawozdania Tow. Nauk. Warsz. Rok V. 1812 . Zeszyt 8.



skupieniami krzemiennemi zaliczone do oksfordu środkowego; 
wreszcie wiek wapieni brunatnych, przez Z e u s c h n e r a  uważa
nych za kellowejskie, S i e m i r a d z k i  uważa za niedowiedziony.

Poglądy na jurą zachodniego zbocza gór Świętokrzyskich zo
stały nieco rozszerzone przez moją rozprawę o przekroju pod st. 
Chęciny *), gdzie udało mi się stwierdzić obecność czarnych iłów 
z bogatą fauną batońską, z poziomu Parkinsonia Parkinsoni; od
nalezione zostały również warstwy, zawierające faunę kellowejską, 
wreszcie wapienie marglowate oksfordu górnego (argovien). Brak 
oksfordu dolnego, stwierdzonego przezemnie gdzieindziej, jak się 
poniżej okaże, jest w tym przekroju tylko przypadkowy.

Wreszcie w sprawozdaniu z badań wzdłuż D. Ź. Herbsko- 
Kieleckiej przytoczyłem rozległy przekrój prąez utwory sekwań- 
skie i kimerydzkie w okolicy Ozostkowa i stwierdziłem obecność 
tam że uskoku, przecinającego utwory jurajskie i kredowe.

Opis odsłonięć.

U t w o r y  ś r o d k o w o j u r a j s k i e  występują w granicach 
opisywanego terenu w dwu szeregach wychodni: jeden, przerywa
ny i niekompletny, ciągnie się z północo-ZAchodu na południo- 
wschód wzdłuż wschodniej granicy terenu jurajskiego, przylega
jąc bezpośrednio do wychodni tryasu; drugi, doń równoległy, zu
pełnie prostolinijny, bieży od st. Chęciny ku Obicom, wzdłuż za
chodniej granicy wychodni tryasu, wypiętrzonego dokoła wyspy 
paleozoicznej Zbrzańskiej. Po za tern, parę odosobnionych wy
chodni przylega do wschodniej granicy tej że wyspy tryasowej.

Wychodnie szeregu pierwszego, wschodniego, stanowią wła
ściwie przedłużenie pasma wychodni pod Mninem i Łopusznem, 
przerwanego na południe od Eustachowa Dużego przez rozległą 
błotnistą nizinę Łośni.

Po raz pierwszy utwory środkowo-jurajskie ukazują się 
w okolicy Miedzianki. Wieś M i e d z i a n k a  leży u stóp góry tejże 
nazwy, na utworach tryasowych; na zachód od wsi, wśród tere
nu, pokrytego piaskami dyluwialnemi, występuje pagórek wydłu
żony z północo-zachódu na południo-wschód, w którym od strony

') Spis liter. 8.



Miedzianki odstania się zielonkawo-szary margiel piasczysty za
wierający: Belemnites hastatus Montf. i Bel. canaliculatus Schloth.

Dalej ka południowi w piasczystej i alluwialnej dolinie rz. 
Hutki, od której na zachód leżą już górnojurajskie wzgórza Pod- 
polichna utwory środkowo-jurajskie nikną, i dopiero nad wsią P o 
l i chno ,  na zachód od niej ciągnie się pasmo wzgórz, skierowane 
z północo-zachodu na południo-wschód. Na wzgórzu tem, po- 
krytem polami ornemi, na zboczu wschodniem, ku wsi zwróco- 
nem, znajdują się liczne doły, w których występuje margiel pia
sczysty żółtawo-zielonawy, z bardziej zielonemi plamami, zawiera
jący: Belemnites cf. hastatus Montf ort, Harpoceras punctatum 
Stahl., Astarte aff. interlineata Lycett, Pecten lens Sowerby. 
Skamieliny są nieliczne i słabo zachowane.

Dalej ku południowi, w dolinie, po której idzie szosa z Chę
cin do Małogoszczy, jura środkowa niknie, i ślad jej, w postaci ka
wałków zielonkawo-brunatnych margli, bardzo silnie piasczystych, 
spotykamy dopiero na wschód od wsi E o r z e c k o ,  u stóp gór Ko- 
rzeczkowskich ku cmentarzowi Chęcińskiemu. W kawałkach tych 
znalazłem: Belemnites hastatus Montf.

Na południe od Korzecka, w okolicy pagórkowatej i pokrytej 
lasem u stóp gór Chęcińskich jury środkowej nie odnalazłem.

Być wszakże może, że zaliczyć do niej należy szczególny 
utwór brekczyowaty, występujący na zboczu wzgórza wprost po
łudniowego końca wsi Korzecko, między drogami do Chęcin i do 
Podzamcza. Jest to zlepieniec z kanciastych płaskich okruchów 
twardego żółtawego wapienia, spojonych lepiszczem brunatnem 
piasczy 8 to-wa piennem.

Koło Podzamcza i Starochęcin, gdzie znajduje się przedłuże
nie górnojurajskich pagórków Korzeczkowskich, jury środkowej 
nie widać; prawdopodobnie wraz z kajprem kryje się ona na dnie 
dolin, oddzielających pasma wapienia jurajskiego od utworów wa
pienia rouszlowego; spotykamy ponownie utwory środkowojuraj- 
skie dopiero na południe od Bobrzy — pod B r z e z i n a m i ;  miano
wicie na północno wschodniem zboczu kompleksu wzgórz* jurajskich 
wznoszących się pomiędzy Brzezinami a Nidą występuje zielonka
wo szary bulasty wapień marglowaty i piasczysty z Belemnites 
hastatus Montfort i Terebratula sp.

Zupełnie taka sama skała, bardzo twarda, bulasta i piasczy- 
sta  tworzy małe, szczątkowe pasemko na wschód od wzgórz po



przednich, tuż nad wsią B r z e z i n y .  Na wschód od tego pasemka 
leżą już czerwone iły tryasowe.

Na południe od wsi Nida rzeka Czarna Nida wychodzi kn 
wschodowi po za obręb jury. Piasczysta jej dolina rozszerza się 
tu znacznie i utwory środkowojurajskie nikną pod masą piasków 
dyluwialnych. Wynurzają się one ponownie dopiero koło Mora
wicy w stromym zachodnim brzegu doliny Czarnej Nidy, która 
płynie po granicy między utworami jurajskiemi i tryasowemi.

Już poczynając od W o y d y  u stóp stromego, urwistego 
brzegu pojawiają się twarde, bulaste zielonkawo-brunatne wapie
nie marglowate, zupełnie identyczne z występującemi koło Brze
zin. Ku południowi zasiąg ich na zboczu staje się coraz szerszy, 
tak iż na południe od szosy z Mo r aw i c y  do Pińczowa zachodzą 
one w lesie nawet na krawędź płaskowzgórza. Tu właśnie zna
lazłem w nim: Belemnites has tatuś Montfort.

Dolina Morawki znowuż przerywa ciągłość wychodni jury 
środkowej, i dalej na południe pojawia się ona już tylko w odo
sobnionych punktach.

Na zachód od B r u d z o w a ,  u stóp pagórka, występuje bar
dzo oryginalny wapień czerwonawo-brunatny, złożony z drobnych 
okruchów pogruchotanych i otoczonych skorup małżów, serpul, 
ramienionogów i igieł jeżowców, z niewielką domieszką piasczy- 
sto-gliniastego lepiszcza, zawierający nieliczne otoczaki żółto-bru- 
natnego piaskowca. Oczywiście jest to zcementowany piasek mu- 
szlowy wybrzeża morskiego, analogiczny do podobnego utworu 
z Lasocina1). Utwór ten zawiera w całości tylko Belemnites ha- 
status Montfort i Pecten vitreus Romer.

Ku południowi jura środkowa jest znowu niewidoczna, i do
piero koło Brodów,  na wschodniej stronie pagórków, na wschód 
od wsi położonych, występuje żółto-zielonkawy margiel piasczy- 
sty, bulasty z Belemnites cf. hastatus Montfort, Aptychus sp. i źle 
zachowanym Perisphinctes sp.; wreszcie we wzgórzach na zachód 
od Ma lesz owej  występuje u samego dołu szarawo-brunatny 
margiel piasczysty z zielonkawym odcieniem, zawierający nieo- 
znaczalne terebratule.

• Dalej na południe jury środkowej nieodnalazłem. *)

*) L e w i ń s k i  J . Pasmo Przedborskie.



Na wsohódod Zbrzańskiej wyspy tryasowej i paleozoicznój 
w dwu tylko punktach wynurza się jura środkowa.

Nieco na północ od Z b r z y ,  ku Chełstowowi, na prawo od 
drogi do Ostrowa—występuje szaro-zielonkawy margiel piasczy- 
sty z Belemnites cańalicidatus Schlotheim.

Nieco dalej ku północy wprost W y my s łowa u stóp wzgórz 
wznoszących się na zachód od Chałupek Zbrzańskich występuje 
szczególny twardy zbity wapień ciemnoszary z party ara i nieco 
piasczystemi i zielonemi od licznych ziarn glaukonitu, a prócz te
go przejęty licznemi żółtobrunatnemi żyłkami żelazistemi; w utwo
rze tym są nieoznaczalne bliżej: Perisphinctes s p , ZeiUeria sp., 
Pecten sp., Belemnites sp.

Główny pas wychodni jury środkowej, obrzeżający od zacho
du utwory tryasowe wyspy Zbrzańskiej, zaczyna się nieco na za
chód od st. Chęciny, w przekopie kolejowym. Ku północy miano
wicie obszar zajęty przez utwory starsze od jury zwęża się stop
niowo, a góra Tokarnia stanowi już cała szczyt antykliny, czysto 
jurajskiej, stanowiąc zakończenie wyspy Zbrzańskiej, której utwo
ry starsze nikną tu pod pokrywą jurajską. Na południe od To
kami, ku linii kolejowej teren się znacznie obniża, i na powierzch
nię wychodzą utwory starsze, a mianowicie na osi antykliny, na 
wschód od stacyi ukazuje się wapień muszlowy. Na zaohodniem 
zaś zboczu antykliny, ku dolinie Nidy, na zachód od st. Chęciny 
ukazują się utwory środkowo-jurajskie, dobrze odsłonięte w prze
kopie drogi żelaznej Iwangrodzko-Dąbrowskiej1).

S t a c y a  Ch ę c i n y  stoi na pstrych iłach kajprowych, które 
ciągną się jeszcze nieco dalej ku zachodowi; na nich spoczywa:

1) Cienka, 80 cm mierząca, warstwa bardzo twardego mar- 
glu, ciemno szarego z zielonym odcieniem, którą pokrywa:

2) 25 m czarnego iłu plastycznego, zawierającego skupienia 
pirytu i faunę, w której przeważają małe ślimaki, doskonale zacho
wane, mianowicie: Serpula plicatilis Munster, Belemnites Beyri- 
chii Oppel, okruch Macroeephalites {?) sp., Atnphrus (Monodon- 
ta) pupili a Hebert i Deslongchamps, Litlorina nff. praetor Gold- 
fuss, Litlorina aedilis Munster, Pleurotomaria subelonyata d'Or- 
bigny, Pleurotomaria elongala Sowerby, (;mutabilis, var. elonya- 
ta Deslongchamps), Pleurotomaria sp., Trochus aff. balinensis

l) L e w i ń s k i  J . Les depóts Jurmssiąues etc.



Laube, Turbo (Delphinula) Davousti d ’Orbigny, Ctenostreon pec- 
Uniform  Schlotheim, Hinnites sp., Nucula cfr. Calliope d*Orbig- 
ny, Perna sp., Pholadomya cfr. Murchisoni Sowerby, Trigonia 
costata Sowerby. Fauna powyższa wskazuje, że szare iły należą 
do piętra b a t o ń s k i e g o  i winny być prawdopodobnie zaliczone 
do poziomu z Parkinsonia Parkinsoni.

3) Ozarne iły są pokryte przez 40 metrów źółto-zielonkawe- 
go margln nieco piasczystego, bardzo twardego w warstwach 
wyższych, o nierównych powierzchniach uwarstwienia i o budowie 
bulastej. W niższych warstwach margle stają się miększe, cienko 
i prawidłowo uwarstwione. Barwę zielonkawą margiel zawdzięcza 
licznym ziarnom glaukonitu. Najwyższe poziomy tych margli za
wierają: Ser pula Liesbergensis P. de Loriol, Belemniles Bzovien- 
sis Zeuschner, Belemnites hastatus (Blainville) Montfort, Heciico- 
ceras Michalskii Lewiński, Pecten (Entoliiim) uitreus Romer. 
Fauna ta, aczkolwiek uboga, pozwala określić wiek margli i zali
czyć je do k e l l o w e j u  g ó rn e g o .  Ogólny upad warstw juraj
skich wynosi około 20 — 26° na południowy zachód.

W stropie utworów kellowejskich zalegają wapienie jury 
górnej.

Na południe od linii kolejowej utwory jurajskie wznoszą 
się wyżej, stanowiąc od wschodu stromą urwistą ścianę wapienną, 
u której stóp rozpościera się niżej pbłożona równina, zajęta przez 
iły kajprowe. Urwista ściana jurajska ciągnie się prawie zupełnie 
prostolinijnie przez Siedlce, Wójkowiec, Łukową, Chmielowiec, 
i dopiero na południe od Drochowa zniża się ona stopniowo i wre
szcie przestaje zupełnie zaznaczać się w krajobrazie. . Oczywiście, 
wychodnie jury środkowej ciągną się takim samym pasem, wystę
pując przeważnie u podnóża wapiennego górnojurajskiego urwiska 
i zajmując częściowo rozpostartą u jego stóp równinę, tu jednak 
przeważnie nikną pod masą piasków. U podnóża urwiska odsła
niają się przedewszystkiem margle kellowejskie, zwłaszcza ich gór
na, twarda część.

Dolne poziomy kelloweju i iły batońskie w budowie urwiska 
udziału nie przyjmują, leżą natomiast u jego stóp w równinie. 
Nie wszędzie jednak utwory środkowo-jurajslrie są widoczne; naj
częściej maskują je masy piasku lub osypiska z urwisk wapiennych.

Wieś S i e d l c e  stoi na czerwonych iłach kajprowych, które 
ciągną się ku zachodowi aż do podnóża urwisk wapiennych. Tuż



przy drodze do Sokołowa odsłania się szaro-zielonkawy margiel 
piasczysty z Belemnites cfr. canaliculatus Schiotheim.

Dalej na południe znajdujemy wprawdzie ślady margli pia- 
sczystych, świadczące o tem, że wszędzie leżą one w spągu jury 
górnej, wszakże odsłaniają się one lepiej tylko przy piecu wapien
nym na południe od wsi W ó j k o w i e c ,  za laskiem, przy drodze 
do Łukowej. Piec wapienny stoi tu u stóp niewysokiego ur
wiska, u którego podnóża widać bardzo twarde wapienie żółto- 
brunatne, żelaziste, czasami piasczyste. Powyżej odsłania się 6 m 
margli zielonka wo-szary cli, piasczystych, poprzekładanyoh war
stewkami łatwo rozsypującego się marglu szarego. Zielonkawe 
margle, zabarwione glaukonitem, zawierają kilka odcisków nieo- 
znaczalnych Perisphinctes sp.

Na W8ckodniem zboczu wzgórz nad Ł u k o w ą  znajdujemy 
znowu margle piasczyste brunatno-zielonkawo-szare, tym razem 
bez skamieniałości.

Znowuż w tych samych warunkach odsłania się jura środko
wa na zboczu wzgórz nieco na południe od Chmi e l  o wic. Wy- 
stępuje tu szaro-zielonkawy margiel piasczysty z Belemnites sp.

Wzgórza jurajskie stają się nieco niższe, a zbocza ich łagod
niejsze w okolicach D r o c h o  w a. Jura środkowa wszakże nie wy
stępuje tu nigdzie na powierzchnię, a wobec braku jakichkolwiek 
robót ziemnych nie widziałem również owych iłów ciomno-szarych, 
które odnalazł M i c h a l s k i  w studni w Drochowie.

Na południe od1 Drochowa urwisko jurajskie niknie i wy
chodni jury środkowej już w dalszym ciągu odnaleźć nie mogłem.

J u r a  g ó r n a  zajmuje cały prawie teren opisywany, wy
jąwszy Zbrzańską wyspę tryasowo-paleozoiczną i niewielki obszar 
koło Bolmina, gdzie występują piaskowce cenomańskie. W pół
nocnej części terenu utwory jurajskie są słabiej rozwinięte niż 
w południowej. Na północ od Miedzianki na brzegach Łośni koło 
Rudy pasmo paleozoiczne Chęcińskie kończy się siodłem z wapie
nia muszlowego i niknie pod powierzchnią gruntu; ku północy roz
pościera się rozległa równina, po części, na południu, piasczysta, 
ku północy zaś bagnista. Na równinie tej szereg słabych wznie
sień, w Gnieżdziskach, Michałowej Górze i Grabownicy, stanowi 
dział wodny między Łośnią a Żelećnicą, do której płyną drobno



strumyki między Łopusznem a Podleskiem. Na całej tej przestrze
ni nie widać nic prócz utworów alluwialnych i wielkich mas pia
sków wydmowych, a utwory jury górnej występuję tu tylko w dwu 
pasach, po obu stronach równiny. Pas zachodni — od Oleszna do 
Małogoszczy ma postać wązkiego pasma górzystego, złożonego 
z wapienia górnojurajskiego, wschodni zaś—od Łopuszna do Młyn
ków nad Łośnią jest reprezentowany tylko przez szereg odosobnio
nych pagórków w których występuje wapień jurajski.

Liuia wschodnia wychodni jury górnej zaczyna się na po
łudnie od Łopuszna, gdzie na północny wschód od Eu s t a c h  o- 
wa D u ż e g o  w niewielkim pagórku występuje biały wapień zbity 
z Belemnites sp. i Perisphinctes sp. Ślady podobnego wapienia 
znajdujemy w pagórkach na zachód od G r a b o w n i c y  i przy ko
lonii M i c h a ł o w a  G ó r a  przy drodze z Łopuszna do Małogoszczy; 
nieco znaczniejsze wszakże odsłonięcia znajdujemy dopiero koło 
Gnieżdzisk.

Koło wsi G n i e ż d z i s k a  widzimy kilka płaskich odosobnio
nych pagórków. Na najwyższym z nich, leżącym na północ od 
wsi tuż przy trakcie Małogoskim, a zaopatrzonym w sygnał topo
graficzny, znajduje się mały chłopski łom, w którym odsłania się 
żółty zbity wapień cienkopłytowaty, wykazujący upad południo
wo-zachodni około 16°. W wapieniu tym znalazłem: Perisphinctes 
promiscuus Bukowski, Perisphinctes Wartae Bukowski, Peri
sphinctes cf. Aeneas Gemmellaro, Perisphinctes sp., ZeUieria buc- 
culenta Sowerby.

Pozatem u podstawy wzgórza na polu znalazłem kawał sza
rego zbitego wapienia z Belemnites kas tatuś Montfort.

Ku wschodowi od linii powyższej wychodni jury niema, 
wprawdzie koło Leśnicy i Fani sławie leżą po polach kawałki żół
tawego wapienia, wszakże wobec braku skamieniałości, a blizkości 
wapienia muszlowego koło Lesieńca możliwem jest, iż jest to wa
pień muszlo wy.

Ponownie utwory jurajskie ukazują się na brzegu Łośni koło 
osady Mł ynk i ,  w małym wzgórzu na północnym brzegu rzeki, 
wprost małego młyna. Występuje tu żółtawy wapień, nieco ooli- 
tyczny, zawierający Perisphinctes sp., Exogyra sp., Rhyncho- 
nella sp.

Po dość znacznej przerwie na równinie, rozpościerającej się 
między pagórkami środkowojurajskiemi na zachód od Miedzianki,



a lasami Bolraińskiemi, wychodnie jury zaczynają się ponownie 
w szeregu pagórkówy który ciągnie się ku południowemu wscho
dowi poczynając od wsi P o d p o l i c h n o .  Nieco na południo-za- 
chód od tej wsi w pagórku występuje wapień biały z Perisphincłes 
sp. i Terebratula Stutzi Haas.

Dalej na południo-wschód, na szczycie wzgórz, ciągnących 
się wzdłuż wsi P o l i c h n o  w stropie kellowejskich szaro-zielonych 
margli piasczystych leży odsłonięty w drobnych łomach zbity 
wapień, zawierający: Peltoceras Arduennense d’Orbigny, Rhyn- 
chonelln lacunosa Quenstedt, Rhynchonetta sp. i Perisphincłes sp.

Na południo-zachód od tego pasma ciągnie się szereg wzgórz, 
przerżniętych w poprzek przez rzekę H u t k ę ,  a leżących na jednej 
linii z wychodnią jury koło Młynków. W pagórkach tych, nad 
brzegami Hutki odsłania się zbity, twardy, żółtawy wapień w któ
rym znalazłem tylko odoisk dużej RhynchoneUa i nieoznaczalny 
okruch Perisphincłes.

Koło wsi K o r z e c k o  utwory jurajskie zajmują większą 
przestrzeń. W od osobni o nom wzgórzu na wschód od wsi, przy sa
mej szosie do Chęcin występuje bardzo twardy wapień szary za
wierający: Belemnites hastatus Montfort, Belemnites sp., i Peri
sphincłes sp.

Na południo-zachód od tego pagórka, wprost końca wsi Ko
rzecko, przy drodze do Podzamcza odsłania się cienkopłytowaty 
biały wapień zbity, z upadem na południo-zachód około 20 — 25°. 
Wapień ten ciągnie się wzdłuż drogi prawie do samej szosy kra
kowskiej wznosząc się nad nią stromemi urwiskami, i zawiera: 
Terebratula bicanaliculata Zieten (Douville), ZeUleria cf. buce u- 
lenia Sowerby i kolce jeżowców.

Wreszcie w okolicach Korzecka odnajdujemy trzecią odmia
nę wapieni górnojurajskich, mianowicie na zachód od utworów 
powyższych, po drugiej stronie drogi do Podzamcza w leśnych pa
rowach znalazłem biały wapień twardy zbity, nieco krystaliczny, 
przerośnięty kalcytem, z Modiola sp., Pecten Sćhnaitheimiensis 
Quen8tedt i Diceras sp.

Poczynając od folwarku Miłochowa na północy, wzdłuż wsi 
Bolmin, przez Jedlnioę, gdzie Hutka przerzyna się przez pasmo ju
rajskie, wzdłuż Korzecka, prawie do samej szosy krakowskiej, 
ciągnie się szerokie i dość wysokie pasmo wzgórz, równoległe do 
opisanych poprzednio. Pasmo to jest przeważnie lasem porosłe,
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tak iż utwory jurajskie w nielicznych tylko punktach mogą być 
bezpośrednio obserwowane.

Na południe od folwarku Mil o chów w lesie odsłania się 
żółtawy drobnoziarnisty zbity oolit cienkoławicowy> w którym 
skamieniałości nie znalazłem.

Lepsze cokolwiek odkrywki znajdujemy dopiero koło Boi- 
m i n a  gdzie na północowschód od dworu ciągnie się wysokie 
wzgórze, w którym kamieniołom odsłania żółtawy cienkopłytowa- 
ty oolit żółtawy z wyraźnym upadem na południo-zachód, wyno
szącym 20 — 25°. W oolicie tym znalazłem: Ludna rugosa So
werby, Ostrea gregaria Sowerby, Pecten vi(rem  Romer, Terebra- 
tuła 8tib8ella Leymerie, nieco zaś dalej ku zachodowi, przy sa
mym dworze, w dole przy drodze pojawia się szary muszlowiec, 
złożony ze skorupek Exogyra sp. W samej zaś wsi Bolmin ,  
wzdłuż cmentarza wznosi się pagórek złożony z cienkopłytowate- 
go, żółtawo-brunatnego miękkiego piaskowca cenomańskiego, 
o ściśle takim samym upadzie, jak oolit: 20 — 25° na południo-za
chód. Dalej ku zachodowi, ku dolinie Łośni wszystkie osady star
sza nikną pod grubą powloką piasków dyluwialnych.

Ciekawe, aczkolwiek małe wychodnie znajdujemy dalej na 
południe, na wschodniem już zboczu opisywanego pasma, na po
łudnie od kolonii Jedlnica, w pobliżu wyłomu Hutki. Przede- 
wszystkiem u podnóża wzgórz na południe od J e d l n i c y  wystę
puje biały miękki wapień nieco marglowaty z Haploceras Erato 
d Orbigny, Pholadomya sp., Rhynchonella selliformis Lewiński, 
pozatem na wzgórzach znalazłem tylko żółtawe twarde wapienie 
oolityczne z Exogyra uirgula Defrance, Ostrea gregaria Sowerby, 
Mytilus furcatu8 Sowerby, Terebratula subseUa Leymerie i Zeil- 
leria sp.

Przy szosie z Chęcin do Tokami wychodnie utworów juraj
skich zostają na chwilę przerwane. Jura ukazuje się ponownie 
dopiero na południe od szosy, koło wsi Po dz a m c z e ;  o 300 kro
ków mniej więcej od szosy zaczyna się wąwóz, który nadcina małe 
pasemko wzgórz i przez który bieży droga do dworu w Podzam
czu. Na zachodniem zboczu tego wąwozu występuje białawo-żół- 
ty zbity twardy wapień z rządkiem i bułami przepełnionemi mu
szlami. Upad tego wapienia, w którego bezpośredniem sąsiedz
twie, nieco na północny wschód ukazują się czerwone piaskowco



tryasowe, jest bardzo stromy i wynosi około 70° na południowy 
zachód.

Równolegle do pasemka ciągnącego się wzdłuż wsi Podzam
cze, o pół wiorsty na południowy zachód, ku Nidzie, ciągnie się 
drugie pasemko, w którym mały kamieniołom odsłania wapień 
biały nieco oolityczny z Rhynchonella corallina Leymerie; i tu 
upad jest stromy na południowy zachód, do 66°.

Na potudnio-wschód od Podzamcza wzdłuż wsi S t a r o ć h ę -  
c i n y  aż do doliny Bobrzy ciągnie się znowu kilka równoległych 
pasemek. W tern z nich, które zaczyna się na północ od Podzamcza 
występuje wapień muszlo wy zbity szary z Ceratites\ równolegle doń, 
wprost końca wsi Podzamcze po nad wsią Starochęciny ciągnie się 
drugie pasemko, strome i urwiste ku północo-wschodowi, a łagod
nie pochylone ku południo-zachodowi. Pasemko to ku dolinie Bo
brzy staje się bardziej plaskiem i obniża się. W kilku drobnych 
łomach odsłania się zbity wapień szarawy z upadem około 65° ku 
południowemu zachodowi. Skamieliny znalazłem tu następujące: 
Belemnites hastatus Montfort, Perisphincłes sp., Lima ooatissi- 
ma Quenstedt, Ostrea sp., Pecłen sp. (Romer, Oberschlesien T. 25 
fig. 110, Terebratula Andelotensis Haas, Terebratula sp., Zeilleńa 
u ff . bucculenta Sowerby.

Na południe od pasma powyższego, tuż przy wsi Starochęci- 
ny, ciągnie się drugie niższe pasemko, w którem występuje zbity 
twardy wapień szarawo-żółty, w którym znalazłem tylko Peris- 
phinctes plicatilis Sowerby, Rhynchonella Monsalvensis Gilliśron. 
Upad jest tu bardzo stromy do 80° na południo-zachód.

Dalszy ciąg pasm powyższych znajduje się na południe od 
doliny Bobrzy, między wsiami N i d ą  i B r z e z i n a m i .  Utwory 
gómojurajskie zajmują tu obszar owalny, obrzeżony od wschodu 
wychodniami jury środkowej i tryasu, od zachodu zaś i południa 
przerwany przez dolinę Nidy, w której, na południe od wsi Nida, 
występują już czerwone iły kajpru. Utwory jurajskie tworzą tu 
kompleks pagórków, który można rozdzielić na trzy pasma równo
ległe, z których dwa zachodnie są przerwane rozległą doliną kotli- 
nowatą, otwartą ku Nidzie. Na całym tym rozległym terenie brak 
dobrych odsłonięć, a nawet cokolwiek choć większych kamienio
łomów; tylko miejscami w urwiskach lub w małych łomach chłop
skich tu i owdzie odsłania się biały wapień cienkojjłytowaty, za
wierający: Belemnites cf. semisulcatas Munster, Belemnites sp.,



Perisphincłes Aeneas Gemmellaro, Perisphincłes plicatiłis So- 
werby, Perisphincłes cf. promiscnus Bukowski, Perisphincłes sp., 
Haploceras Erato d’Orbigny, Macrodon sp., Pecten subłexłorius 
Munster, Pecłen sp., Rhynchonella Arolica Oppel, RliynchoneUa 
lacunosa Quenstedt, Rhynchonella Monsalvensis Gillieron, Tere- 
brałulabicanaliculataZieten—Douvilló, Encrinussp., Scyphiasp.

Na południe od wychodni koło wsi Nida jura nigdzie już nie 
występuje na wschodnim brzegu rzeki Nidy, natomiast pojawia się 
na zachodnim jej brzegu, tworząc pas prawie ciągły. Pas, zajęty 
przez utwory jurajskie na zachodnim brzegu Nidy jest na północy, 
koło Ostrowa, bardzo wązki, gdyż od zachodu przylega doń teren 
tryasowy, zakończony pagórkiem wapienia muszlowego w Wolicy. 
Ku południowi pas ten rozszerza się stopniowo, gdyż rzeka odsu
wa się ku wsohodowi, a wreszcie wprost końca wsi Nida, wycho
dzi zupełnie z terenu jurajskiego, tak iż wszystkie utwory jurajskie 
leżą na zachodnim brzegu Nidy.

Najdalej na północ wysuniętą wychodnię jury na zachodnim 
brzegu Nidy znajdujemy w Ostrowie, we wzgórzu nad dworem; 
pojawia się tu żółtawy, drobnoziarnisty zbity oolit cienkoławicowy 
z Pecten cf. Garnieri Etallon.

Wzgórze jurajskie ciągnie się dalej na południowy wsohód, 
mijając C h a ł u p k i  Z b r z a ń s k i e ,  na zachód od których odsłania 
się żółtawy wapień zbity z Rhynchonella sp.; te same wapienie 
ciągną się pasmem aż do okolic Zbrzy ,  i nieco na północ od tej 
wsi, przy drodze do Chałupek Zbrzańskich odsłania się w urwisku 
żółtawy wapień zbity z Pecten sp., wykazujący stromy upad ku 
Nidzie, około 60p na północny wschód.

Wprost tej wychodni pas, zajęty przez jurę jest już dość sze
roki; wprawdzie ku wschodowi od drogi ze Zbrzy do Chałupek 
Zbrzańskich jura jest zakryta przez piaski, wszelako odsłania się 
ona ponownie koło C h e ł s t o w a  na brzegu Nidy, gdzie występuje 
biały wapień zbity z Belemnites sp. i Perisphincłes Mindowe 
Siemiradzki.

Poczynając od Woydy utwory jurajskie stanowią stromy za
chodni brzeg Nidy, a od Morawicy, gdzie Nida skręca ku wscho
dowi—brzeg Morawki; pas utworów jurajskich sięga tu aż do okolic 
Zbrzy i Dębskiej Woli, gdzie przylega do utworów tryasowych 
wyspy Zbrzańskiej.



Kolo M or a w i c y ,  na skromem zboczu zachodniem doliny 
Nidy nad zielonkawemi marglami piasczystemi kelloweju wystę
puje szary wapień zbity, w którym znalazłem: Belemnites hasta- 
tus Montfort, Cardioceras cordatum Sowerby i Pecten uitreus 
Rómer. Wapień ten nigdzie nie jest tak dobrze odsłonięty, aby 
można było oznaczyć jego grubość i upad, a nieznaczne jego wy
chodnie i nieliczne kawałki, rozrzucone po zboczu, wskazuję, że 
występuje on w cienkiej zapewne warstwie. Na szczycie zbocza 
i na całem płaskowzgórzu rozpościera się biały wapień zbity, cień- 
kouwarstwiony, w którym znalazłem następujące skamieliny: Be
lemnites cf. haslatus Montfort, Perisphinetes promiscuus Bukow
ski, Perisphinctes plicatilis Sowerby, Perisphinetes sp., Haploce- 
ras Erato d'Orbigny, Lima sp., Rhynchonella selliformis Lewiń
ski, Zeilleria cf. buccnlenta Sowerby, Echinobrissus sp., igła je
żowca, gąbka krzemionkowa.

Zupełnie identyczne wapienie występują aż do D ę b s k i e j  
Wol i ,  gdzie, na zachód od wsi w białym wapieniu znalazłem: Be
lemnites sp., Pecten sp., Terebratula bicanaHctdata Zieten-Dou- 
ville.

Podobne wapienie występują wzdłuż szosy z Morawicy do 
Chałupek. Niedojeżdżając do wsi C h a ł u p k  i w górze przy szo
sie występuje zbity wapień żółtawy z Pecten cf. Garnieri Etallon 
i Pecten sp.; dalej zaś ku zachodowi, po nad wsią Chałupki, wzno
si się wzgórze, złożone z bardzo twardego żółtawego wapienia 
z bardzo stromym, prawie pionowym upadem ku północnemu 
wschodowi. Skamielin w tym wapieniu nie znalazłem, i nie 
mogę orzec, czy jest on jeszcze jurajski, czy też zaliczyć go na
leży już do wapienia muszlowego. Podobne wapienie ciągną 
się wzdłuż całej wsi Chałupki, gdzie droga bieży po łbach stro
mo upadających warstw; nieco na zachód, po drugiej stronie 
wsi występuje już dość sypki jasnoróżowy, żółty lub ciemnoczer
wony piaskowiec z podrzędnemi warstewkami zlepieńca kwarcowe
go. Upad piaskowca, około 16° na poładnio-zachód.

Pas jury Morawickiej ciągnie się przez okolice Brudzowa 
gdzie odnalazłem jurę brunatną, jura zaś górna odsłania się w pa
smach między Z a b o r z e m  a szosą do Chmielnika; kolo małego 
wapiennika widzimy tu wapień zbity szary z Belemnites sp., Pe
risphinctes sp., Avicula fornicata Romer, Zeilleria sp.



Ku zachodowi utwory jurajskie ciągną się tu aż do L i sowa,  
na wschód od którego, w paśmie, na którem leży cmentarz, wystę
puje muszlowiec szarawo-żótty z Exogyra virgula Defranoe, Exo- 
gyra Bruntrutana Etallon i Terebratula insignis Schiibler.

Lisów zaznacza kraniec południowy wyspy paleozoiczno- 
tryasowej Zbrzańskiej, która w okolicach Chałupek mierzy jeszcze 
prawie półtorej wiorsty szerokości, rozciągając się od Chałupek do 
Obie, ku południowemu wschodowi zapada wszakże stopniowo 
w głąb, tak iż na południu utwory jurajskie otaczają ją całkowi
cie, ciągnąc się od LiBOwa do Piotrkowic i Grabowca. Pagórki Li
sowskie ciągną się aż do Brodów,  gdzie na szczycie wzgórz mię
dzy Brodami a Piotrkowicami występuje wapień biały z Beletnni- 
tes sp., Rhynchonella Monsalvensis Gillióron, Rhynchonella selli- 
fortnis Lewiński.

Najdalej na południe wysunięty punkt wychodni jury stano
wi Ma l e s zó w a, gdzie w pagórku koło dworu występuje na zbo
czu wapień nieco margiisty ciemno-szary z Cardioceras cordatum 
Sowerby, Perisphinctes a ff . plicatilis Sowerby, Belemnites hasta- 
tus Montfort; powyżej szczyt wzgórza składa się z wapienia białe
go zbitego z Belemnites argovianus Mayer, Rhynchonella selli for- 
7nis Lewiński, Terebratula Andelotensis Haas, Isoarca cf. texata 
Goldfuss.

Od Maleszowej i Brodów jura górna ciągnie się ku zachodo
wi; odnajdujemy ją w T a r n o s k a l e ,  której dwór stoi na pagórku 
ze zbitego żółtego wapienia, w którym znalazłem tylko Rhyncho
nella lacunosa Quenstedt; podobny wapień, przypominający wa
pień litograficzny, występuje w pagórkach na północ od P i o t r k o 
wic,  gdzie znalazłem nieco obfitszą faunę, mianowicie: Belemni
tes hastatus Montfort, Perisphinctes sp., Astarte multiformis Boe
der, Lima cf. notata Goldfuss, Pecten cf. subtextorius Munster, 
Pecten cf. a  ar nie H Etallon, Pectines sp., Rhynchonella lacunosa 
Quen8tedt, Rhynchonella Monsalvensis Gillióron, Rhjfnchonella 
selli fortnis Lewiński, ZeiUeria bucculenta Sowerby.

Wychodnie jury w okolicach Piotrkowic wiążą pas wschodni 
wychodni jury z pasem, który obrzeża od zachodu wyspę paleo- 
zoiczno-tryasową Zbrzańską, a który ciągnie się aż do Grabowca, 
łącząc się przez Piotrkowice z wychodniami jury, zaznaczającemi 
wschodnią granicę antykliny Zbrzańskiej.



Utwory jurajskie pasma Przedborskiego l) kończą się w okoli
cach Żeleźnioy. Pagórki zniżają się ku rozleglej dolinie rzeki tejże 
nazwy, giną wreszcie pod jej alluwiami i wynurzają się ponownie do
piero o 3 wiorsty mniej więcej na południe, koło Oleszna. Nie sta
nowią tu one jednak szerokiego kompleksu wzgórz, złożonych 
z wapieni jurajskich i piaskowców cenomańskich; rozległa równi
na alluwialna, rozciągająca się aż do Lasocina, zniszczyła większość 
utworów jurajskich, tak iż zachował się jedynie wązki wał wapien
ny, złożony z najwyższych tylko poziomów jury. Wał ten stop
niowo rozszerza się ku południowi, rozpada się dalej na kilka pasm 
wzgórz, w skład jego zaczynają wchodzić i piaskowce conomań- 
skie, a zarazem wzrasta jego wysokość.

Najdalej na północ wysuniętą wychodnię jury znajdujemy 
w okolicach Oleszna .  Tu wat jurajski słabo bardzo jest zazna
czony, wyrażając się tylko w płaskim pagórku, leżącym na wschód 
od wsi; na tym pagórku znajduje się cmentarz. Koło drogi do Ro- 
galowa odsłania się tu oolit szarawo-żółty bardzo drobnoziarnisty; 
ziarna oolitu są często spojone kalcytem. W oolicie tkwią liczne 
skamieliny, wszakże prawie niepodobna je wypreparować. Na po
wierzchni warstw są one częściowo wypreparowane przez wietrze
nie, i stąd oznaczyłem: liczne Exogyra Bruntrułana Etallon, 
Exogyra virgnla Defrance i Zeitteria sp.

Na południo-zachód od Oleszna po nad Świdnem i Wolą 
Świdzieńską wał jurajski jest lepiej zaznaczony, tworząc spory pa
górek, wydłużony z północnego zachodu na południowy wschód; 
u wschodniego jego podnóża leżą grube masy piasków, częściowo 
lotnych, częściowo utrwalonych przez las; na polach, pokrywają
cych wzgórza są rozrzucone liczne kawałki białego wapienia, lecz 
odkrywka jest tylko jedna, mianowicie mały kamieniołom w lesie, 
przy drodze ze Ś wid na do Woli Świdzieńskiej. Odsłania się 
tu wapień szarawy, nieco oolityczny, o warstwach średniej gru
bości, z niezbyt silnym, do 16°, upadem na południo-zachód; w wa
pieniu tym znalazłem: Cardium sp., Ezogyra Bruntrutano Etal
lon, Lima cf. aciculata Munster, Lima cf. Halleyana Etallon, 
Mytilus pectinatus Sowerby, Ostrea pulligera Goldfuss, Pecłen 
Hiiprajurensis Buvignier, Perna rugosa Munster, Trigonia cf. pa- 
piUata Agassiz, Terebratula subsella Leymerie, ZeiUeria cf. hu-
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meralis Romer. Dalej ku zachodowi pojawiają się już piaskowce 
cenomańskie.

Niewielka dolina piasczysta kolo Rogalowa przerywa ciągłość 
walu jurajskiego, który pojawia się znowu na południe od niej, 
tworząc pagórek, wznoszący się równolegle do wsi Podlesko i Sto- 
josko. Pagórek ten posiada strome zbocze wschodnie, wznoszące 
się nad piasczystą równiną, zachodnie zaś łagodne. Utwory juraj
skie są tu odsłonięte w małych łomach na wschodniem zboczu, 
wówczas, gdy zachodnie jest pokryte tylko polami ornemi. Wprost 
wsi P o d l e s k o ,  przy drodze do Krasocina, prawie na samym 
szczycie odsłania się żółtawy bardzo twardy, cienkopłytowaty wa
pień nieco marglowaty, zawierający niezmierną ilość ramieniono- 
gów, w całości lub w części zastąpionych kalcytem. Znalazłem tu: 
Exogyra cf. viryula Defrance, Myłilus pectinatus Sowerby, Pec- 
łen Grenieri Etallon, Rhynchonella corallina Leymerie, Zeilleria 
humeralis Rómer. Upad warstw około 15° na południowy za
chód.

Zupełnie podobny wapień cienkopłytowaty, nieco marglisty 
odsłania się ponad wsią S t o j o s k o ,  i zawiera tutaj: Exogyra sp., 
Modiola aeąuiplicata Strombeck, Myłilus jurensis Merian, Pec- 
ten kimeridgiensis Cotteau, Trigonia cf. papillata Agassiz, Rhyn- 
chonella corallina Leymerie, Zeilleria humeralis Rómer.

Tuż za szosą z Łopuszna do Krasocina wzgórze to kończy się, 
jura niknie pod piaskami, a dalszy ciąg wychodni juiy odnajduje
my w innem paśmie wzgórz, które zaczyna się jednakże o wiorstę 
prawie na południo-zachód od końca wzgórza nad Stojoskiem, 
które nie ma ku południowi żadnego przedłużenia w prostej linii. 
Jura jest tu jakby ku południo-zachodowi przesunięta.

W wązkim tym paśmie, które ciągnie się po nad G r us z c z y -  
nem ku Występom pojawia się czerwono-brunatny piaskowiec 
cenomański, pokrywający południowo-zachodnie zbocze wzgórz, 
na szczycie zaś i na wschodniem zboczu występuje już jurajski 
szarawy muszlowiec złożony z Exogtjra.

Na południe od Gruszczyna pas wychodni jury rozszerza się, 
tak iż między Czostkowem a Występami wzgórza jurajskie mierzą 
powyżej wiorsty szerokości; rozszerzenie się to jest wywołane po
jawieniem się drugiego pasma wzgórz, równoległego do poprzed
niego a towarzyszącego mu od wschodu. Wschodnie pasmo szyb
ko się podnosi, koło Występów góruje już nad pasmem zachodniem,



stanowiącem bezpośredni ciąg dalszy pagórków Gruszczyńskich; 
pasmo wschodnie jest strome, zachodnie zaś płaskie i o łagodniej
szych zboczach. Ku południowi od Występów pasmo zachodnie 
obniża się stale i wreszcie zanika; nadal już tylko jedno pasmo ju
rajskie bieży po nad wsią Cieśle. Na wschód od pasm jurajskich 
rozpościera się równina piasczysta, na której aż do Skórkowa pod 
piaskami roboty ziemne wykazują obecność utworów jurajskich. 
Przez ten właśnie teren przeszła droga żelazna Herbsko-Kielecka 
i przecięła pasma jurajskie potężnym wykopem, który rzuca świa
tło na układ ju iy  i wyjaśnia przyczyny ukształtowania pasm ju
rajskich.

Droga żelazna Herbsko - Kielecka podchodzi do wału juraj
skiego prosto ze wschodu przez Skórków, u podnóża wszakże pasm 
jurajskich skręca ku północnemu zachodowi i bieży przez pewien 
czas po wschodniem zboczu pagórków jurajskich, wznosząc się 
powoli. Nie dochodząc do wsi W y s t ę p y  droga żelazna płytkim 
acz długim wykopem nadcina biały zbity wapień niekiedy krysta
liczny, wykazujący słaby upad na zachód — około 6°. Z wapienia 
tego oznaczyłem: Lima rudis Sowerby =  rotundata Buvignier, 
Rhynchonełla corallina Leymerie. Tuż za wsią W y s t ę p y  ko
lej przecina potężnym wykopem szczyt wschodniego pasma juraj
skiego. W wykopie tym, na 400 m długim, a do 16 m głębokim 
odsłonięte są, zaczynając od wschodu: 60 do 60 m białego wapie
nia drobnopyłkowatego, ścierającego się, przepełnionego neryno- 
jami i koralami zastąpionemi kalcytem; wapień ten jest uwarstwio
ny u dołu cieniej, gdyż warstwy jego mierzą po 60 — 90 cm gru
bości, w wyższych zaś poziomach grubość warstw wzrasta, docho
dząc do 2,5—3,5 m. Upad jest południowo-zachodni do 15°. Wa
pień ten zawiera: Isastrea sp., Pseudochaetetes polyporus Quen- 
stedt, Ostrea cf. piUligera Goldfuss, Ostrea Roemeri Quenstedt, 
Pinna sp., Ludna  sp., Nerinea cf. Mandelslohi d’Orbigny. 
W stropie tego wapienia pojawia się szary bardzo twardy wapień 
bez skamieniałości, przypominający wapień litograficzny.

Wązka dolina oddziela pasmo przecięte wykopem powyż
szym, od szerszego lecz niższego pasma, stanowiącego ciąg dalszy 
pasma Gruszczyńskiego. W paśmie tem droga żelazna bieży zno
wu wykopem, wprawdzie płytszym, bo nie więcej od 7 m głębo
kości mierzącym, lecz za to prawie na wiorstę długim; odsłania się



tu szereg utworów jurajskich i cenomańskich, pozwalając wejrzeć 
w ioh wzajemne stosunki.

Na wschodzie wykop zaczyna się w piaskach brunatnyoh, 
które wypełniają jego część początkową na przestrzeni około 
100 m, Piaski te nie posiadają wyraźnego uwarstwienia. Kończą 
się one niespodzianie, przytykając bezpośrednio, wzdłuż płaszczy
zny pionowej, do wyraźnie warstwowanego wapienia o upadzie 
około 15° na południowy zachód. Piaski te przypominają pewne 
sypkie odmiany piaskowców cenomańskich, granicę zaś ich z wa
pieniami jarajskiemi stanowi uskok.

Bezpośrednio do piasków powyższych przylega bardzo gruba 
masa ciemno-szarego wapienia marglowatego bez skamieniałości.

Z kolei następuje 10 m białego zbitego wapienia uławicone- 
go naprzemian z szarym wapieniem marglowatym, bez skamienia
łości. W stropie leży 6 m białego zbitego wapienia.

Powyżej leży 45 m masztowca ostrygowego złożonego pra
wie wyłącznie z Ostrea pulligera Goldfuss. Prócz tego znalazłem 
Terebratula subsella Leymerie, Mytilus pectinałus Sowerby, Li- 
ma cf. tumida Roemer.

Muszlowiec powyższy jest pokryty przez 16 ?n białego zbite
go muszlowca bez Ostrea pulligera lecz z ogromną ilością Eocogy- 
ra Bruntrutana.

Wapień ten zawiera: Dysaster granulosus Munster, Phola- 
domya multkostata Agassiz, Exogyra Bruntrutana Etallon.

Dalej następuje 100 ?n zbitego szarego wapienia nieco mar
glowatego, bardzo twardego, bez skamieniałości; powyżej idą ko
lejno: 10 m białego zbitego wapienia z podrzędnemi warstwami 
szarego iłu; 3,5 m białego wapienia.

Znowu 25 m białego zbitego wapienia cienkowarstwowego 
z podrzędnemi warstewkami szarego iłu.

Dalej w płytkim w tym miejscu wykopie widać czarno-bru- 
natne gliny piasczyste.

Za glinami pojawia się leżąca w ich stropie potężna serya 
piaskowców cenomańskich, u dołu białych i sypkich, powyżej ce- 
glasto-żółtych i również sypkich. Widoczna miąższość piaskowca 
do 180 m} upad zaś około 15° na południo-zachód, tak iż cała se
rya jury i cenomanu zalega zgodnie.

Pasm o wzgórz przecięte przez wy kop powyższy osiąga naj
większą szerokość właśnie między Występami a Czostkowem, ku



południowi zaś zwęża się. tak iż dalej na południe ku Cieślom bie
ży pojedyncze tylko wzgórze dość wązkie, o bardzo stromym spad
ku ku północo-wschodowi, o łagodnem zaś zboczu południowo-za- 
chodniem. stanowiące przedłużenie wschodniego pasma nad Wy
stępami. Śladów uskoku, stwierdzonego przez wykop przy Wy
stępach w dalszym ciągu odnaleźć nie można.

Na zachodniem zboczu pasma ciągnącego się wzdłuż wsi 
Cieślo występują czerwono-brunatne piaskowce cenomańskie, 
a szczyty wzgórza składają się z żółtawego nieco oolitycznego wa
pienia, w którym znalazłem przy drodze z Cieśli do Czostkowa, 
w lesie, Ostrea pulligera Goldfuss i Mytilus pectinatus Sowerby, 
przy samej zaś wsi Cieśle, przy drodze na szczyt wzgórza — Ostrea 
pulligera Goldfuss i Arca cf. subtexata Etallon. Pozatem, za
równo w przekopie kolejowym między Występami a Skórkowem, 
jak w małych pagórkach między Skórkowem a Leśnicą, tu i ow
dzie, z pod grubej masy piasków wyłania się żółtawy zbity wa
pień jurajski. Na południe od Leśnicy pojawia się szereg pa
górków jurajskich, skutkiem czego zamiast pojedynczego wału ju
rajskiego, górującego nad piasczystą równiną, powstaje potężny 
kompleks porozrzucanych pagórków jurajskich; jura pojawia się 
pasem znaczniejszej szerokości, tak iż w okolicach Małogoszczy ju 
ra występuje pasem na 5 km prawie szerokim, przerwanym tylko 
przez doliny poprzeczne i podłużne.

Najdalej ku północo-wschodowi od Ma ł o g o sz c z y  jest wy
sunięta góra z kapliczką, wznosząca się nad drogą do Bolmina; 
występuje tu gruboławicowy oolit zawierający w pewnych war
stwach bardzo liczne Terebratula subsella Leymerie. Upad oolit 
wykazuje południowo-zachodni do 20°.

W górach, położonych na południowy wschód od Mało
goszczy ,  przy samej Łośni, koło drogi do Chęcin występuje sza
rawy zbity wapień marglowaty z Ostrea pulligera Goldfuss, 
Gryphaea uff. Ermontiana Etallon i z igłami jeżowców. Upad 
południowo-zachodni, nie daje się wszakże dokładnie zmierzyć 
wobec małych rozmiarów odsłonięć.

Na zachód od Ma ł o g o s zc z y ,  koło drogi do Zarczyc, u pod
nóża pagórków odsłania się zbity wapień twardy z Anałina sp., 
Pecten kimeridgiensis Cotteau, 1IhynchoneUa corallina Leymerie 
i Terebratula subsella Leymerie, powyżej zaś, na szczycie wzgórz, 
widać szary muszlowiec twardy z nielicznemi ziarnami oolitu



i z Serpula sp., Efogyra Bruntrutana Etallon, Ezoyyra virguła 
Defrance, Trigonia sp.

Na południe od M a ł o g o s z c z y  przy drodze do Mironicy 
wznosi się góra, złożona prawie wyłącznie z oolitycznych cienko- 
płytowatych wapieni, w których znalazłem: Ostrea puUigera Gold- 
fuss, Pecten vitreus RSmer.

Na południe od Małogoszczy utwory jurajskie rozpadają się 
na dwa pasma równoległe, przedzielone szeroką płaską doliną, 
z której korzysta Łośnia od wsi Boclieniec do Papierni. Pasmo 
wznoszące się na wschodnim brzegu Łośni, wprost wsi Boche-  
niec,  całe lasem porośnięte, nie wykazuje lepszych odsłonięć. Tu 
i owdzie dostrzec można białe lub żółtawe oolity, skamieniałości 
wszakże nigdzie nie znalazłem. Drugie, zachodnie pasmo ciągnie 
się wzdłuż wsi Mironicy i Karsznicy do Nidy.

Na szczycie wzgórz, leżących na wschód od M i r o n i c y  od
słania się nieco oolityczny, nieco krystaliczny wapień. Pozatem 
całe pasemko o dość łagodnych zboczach jest pokryte polami or- 
nemi, na zachodnim zaś jego zboczu występują potężne piachy, 
być może z piaskowców cenomańskich pochodzące, a w których 
walają się niezliczone kawałki wapieni — oolitycznych i zbitych. 
Dopiero po nad K a r s z n i c ą  w niewielkim łomie odsłania się mu* 
szlowiec szarawo-żólty z Ezoyyra Bruntrutana Etallon i Ezogy- 
ra virgula Defrance, zawierający pozatem następujące skamienia
łości: Ostrea gregariti Sowerby, Pholadomya hortulana Agassiz, 
Trigonia Bronni Agassiz, Trigonia cf. papillata Agassiz, Tere- 
bratnia snbsella Leymerie, Waldheimia pseudolagenalis Moesch.

Na południe od Karsznicy pas jury jest przerwany przez sze
roką dolinę Nidy, która tu przerzyna się przez wał jurajski i z ni
ziny kredowej wpływa w teren jurajski gór Świętokrzyskich, któ
ry opuszcza wkraczając ponownie na teren kredowy nieco na po
łudnie od Brzegów. Na zachodnim brzegu Nidy pozostaje skut
kiem tego wysepka jury, ograniczona z północy i ze wschodu przez 
dolinę rzeki; teren ten jurajski stanowi płaskowzgórze o słabo fa
listej powierzchni, stromo zakończone ku Nidzie, łagodniej spada
jące ku południowemu zachodowi — ku Bizorendzie i Miąsowej. 
W tym jednolitym kompleksie jurajskim, pozbawionym większych 
odsłonięć, w kilku tylko miejscach udało mi się znaleźć nieco ob
fitszą faunę.



Kolo M ł y na  J a c ł o w s k i e g o  przy wyłomie Nidy znajdu
ją się zarzucone piece wapienne, przy których prawie na samym 
szczycie wzgórza odsłania się bardzo twardy wapień oolityczny 
cienkopłytowaty z upadem na południowy zachód 20—25°. Stąd 
na południe do Bizorendy droga bieży u podnóża zachodniego 
pasm jurajskich po piaskach, z pod których tu i owdzie wynurzają 
się czerwono-brunatne piaskowce cenomanu. Wzgórza ku wscho
dowi są złożone z wapieni jurajskich.

Wprost B i z o r e n d y  na zboczu wzgórza odsłania się szary, 
bardzo słabo oolityczny wapień z Terebratida subsella Leymerie, 
Rhynchonella corallina Leymerie, Exogyra wrgula Defrance, 
Exogyra sp.

Nieco dalej ku południo-wschodowi przy drodze do Brzegów 
znajdujemy żółtawo-biały dość zbity wapień z Isocardia striata 
d’Orbigny, Trigonia Bronni Agassiz, Trigonia cf. variegała Cred- 
ner, Chemnitzia Danae d’Orbigny, Nerinea sp.

Po drodze od Młyna Jacłowskiego do Żernik widać w wielu 
miejscach szarawy wapień oolityczny muszlowcowy z okruchami 
Terebratida i E:rogyra.

Na północ od Żernik koło wsi C h o j n y  u podnóża stromego 
zbocza nad doliną Nidy odsłania się zbity żółty wapień krystalicz
ny z Pecten vitreus Romer, Pleuromya jurassi Brongniart, Zeil- 
leria humeralis Romer i z licznemi koralami, źle zachowanemi.

Koło samych Ż e r n i k  w górze położonej na północ od drogi 
do Młyna Jacłowskiego, a wznoszącej się nad doliną Nidy, widać 
w małych zarzuconych łomach muszlowiec oolityczny szary, bru- 
natnawy, przekładany szaremi zbitemi wapieniami; upad dostrze
galny miejscami—zachodni—słaby. W wapieniu tym znalazłem 
Eaogyra lirgulu Defrance, GerciUia sp., Ostrea sp., Pecten cf. 
subtextorius Rómer, Pecten sp., Pleuromya jurassi Brongniart, 
Terebratida subsella leymerie, Rhynchonella corallina Leymerie.

Dalej na południe ku Brzegom odkrywek dobrych nie ma. 
Nieco na południe od Żernik przy drodze do Brzegów odsłania się 
żółty drobno-ziarnisty oolit, w którym znalazłem tylko: Diceras sp., 
Rhynchonella Matronensis de Loriol, i nieoznaczalne korale.

Bliżej ku Brzegom, wprost dworu w B r z e g a c h  w stromem 
zboczu odsłania się żółty wapień zbity, ze szczątkami korali, nieo- 
znaczalnych skutkiem złego zachowania i z Nerinea cf'. turricula•



ta dOrbigny, Hinnites cf. spondyloides Rómer, Modiola perplica- 
ta Etallon i Terebratula subsella Leymerio.

Na poludnio-zachód od Brzegów ku Miąsowej wyżyna stop
niowo obniża się ku zachodowi tworząc trzy garby, przedzielone 
podłużnemi dolinami; w ostatnim garbie nad Miąsową występuje 
opoka kredowa, już tu bardzo gruba, gdyż nawet w głębokiej stu
dni u stróża drogowego na szczycie trzeciego pasma opoka nie zo
stała przebita. Bliżej ku Brzegom piaskowce cenomańskie nigdzie 
nie są odsłonięte, a już na szczycie drugiego pasma są rozrzucone 
liczne kawałki szarego muszlowca z Exogyrami.

Poniżej Brzegów jura przechodzi na wschodni brzeg Nidy 
i ciągnie się tu pasem między Nidą z jednej a utworami tryasowe- 
mi wyspy Zbrzańskiej z drugiej strony. Najdalej na północ jest 
wysunięta wychodnia koło Mostów,  na wschodnim brzegu Nidy, 
nawprost Chojnów, gdzie w małym pagórku na zachód od wsi wy- 
stępuje twardy wapień szary z nielicznemi ziarnami oolitu i z Pec- 
ten Grenieri Etallon, Rhynchonella cf. MatronensUi de Loriol, Zeil- 
leria humeralis Rómer, Zeilleria sp. Wzgórze przy Mostach jest 
oddzielone od następnych wychodni jury przez dolinę Czarnej Ni
dy, na której brzegu południowym dookoła wsi T o k a r n i a  wzno
si się kompleks wzgórz jurajskich, dość intensywnie eksploatowa
nych dla wapienników.

Kompleks wzgórz Tokarniańskich rozpada się na trzy pasma, 
skierowane z północnego zachodu na południowy wschód; najwyż
sze z nich i zarazem najdalej na północo-wschód wysunięte niesie 
dość znaczne kopalnie wapienia dla obocznych wapienników. Na 
północnej stronie tego pasma, zwróconej ku Chęcinom, występuje 
gruboławicowy twardy wapień biały z Exogyra Bruntrutana 
Etallon, Ostrea pulligera Goldfuss, Modiola cf. perplicata Etallon, 
Nerinea Bruntrutana Thurmann. Wapień ten wykazuje upad 
do 20° ku północnemu wschodowi—ku Chęcinom.

Na południowej stronie góry, a więc w spągu wapieni powyż
szych występuje żółtawy wapień cień kopły to waty z upadem 20° 
na północo-wschód, zgodnym z warstwami stropowemi. Wapień 
ten zawiera: Belemnitcs hastatus Montfort, Perisphinctes aff. bi- 
furcatus Quenstedt, Perisphinctes cf. occultefurcatus Waagen, 
Perisphinctes cf. W ar tac Bukowski, Perisphinctes sp. (wszystkie 
Perisphinctes w odłamkach). Trigonia sp., Rhynchonella Arolica 
Oppel, Rhynchonella lacunosa Quenstedt, Rhynchonella sellifor-



mis Lewiński, RhynchoneUa sp., Terebratula Andelołensis Haas 
Zeilleria biicculenła Sowerby, Rhabdocidaris spinosa Agassiz.

Podobne wapienie lecz bez skamieniałości odsłonięte są w ma
łych łomach wzdłuż wsi Tokarnia, wykazując upad 20° ku północ
nemu wschodowi. Nieco ku południowi, gdzie wzgórza się obni
żają, wprost wsi Tokarnia nad łąką odsłania się ciemno-szary wa
pień silnie marglowaty z Cąrdioceras cordatum Sowerby, Pecten 
sp. aff. tens Romer, Pentacrinus subteres Quenstedt, Pentacri- 
nus sp.

Na zachód od pasma wychodni powyższych, ku Nidzie, na 
środkowem paśmie kompleksu Tokarniańskiego odsłania się żółty 
wapień płytowaty, a w zachodniem paśmie, na zboczu zwróconem 
ku Nidzie występuje bardzo zbity wapień o upadzie 20° ku po
łudniowemu zachodowi, a więc wręcz przeciwnym upadowi głów
nego pasma Tokarniańskiego.

Dobry przekrój przez część jury górnej znajdujemy nieco na 
południe od Tokarni, w przekopie kolei przy stacyi Chęc i ny ,  
którego część, mianowicie utwory środkowo-jurajskie, opisaliśmy 
już powyżej.

Utwory kellowejskie przekopu Chęcińskiego są pokryte bez
pośrednio przez grubą seryę piasków, które wypełniają jakieś za
głębienie powierzchni jurajskiej i występują w przekopie na prze
strzeni około 100 m , tak iż strop bezpośredni marglów kellowej- 
skich jest niewidoczny; dalej dopiero, na przestrzeni około 400 m 
aż do doliny Nidy odsłonięte są wapienie białe, zbite, zlekka mar- 
glowate cienko uwarstwione, z licznemi i dobrze zachowanemi 
skamieniałościami. Upad tych wapieni wynosi 20 — 25° ku po- 
łudnio-zachodowi i jest zupełnie zgodny z upadem starszych, środ- 
kowo-jurajskich utworów tegoż przekopu. W wapieniach tych 
znalazłem: Cardioceras alternans v. Buch, Ochetoceras canalicu- 
lałum v. Buch, Ochetoceras hispidtim Oppel, Oppelia Anar Oppel, 
Oppelia callicera Oppel, Oppelia Lorioli Lewiński, Oppelia Sara- 
sini de Loriol, Oppelia nimbata Oppel, TarameUiceras (Neumay- 
ria) Szajnochai Lewiński, Perisphinctes Lewińskii Oppenheimer 
(=  Perisphinctes Siemiradzkii Lewiński), Perisphinctes tricho- 
plocus Gemmellaro, Aptychus sp., Modiola cancellata Romer, 
Ostrea (Ezogyra) Roederi de Loriol, Ostrea (Alectryonia) grega- 
ria Sowerby, RhynchoneUa Monsalvensis Gillieron, Rhyncho- 
nella selliformis Lewiński, Terebratula bicanaliculata Zieten-



Douvilló, ZeiUeria cf. bucadenta Sowerby, Pentaerinw* subteres 
Goldfuss.

Na południe od drogi żelaznej Iwangrodzko-Dąbrowskiej 
utwory jurajskie występują pasem dośó szerokim, stanowiąc 
grzbiet rozległy i płaski, zakończony od wschodu dość stromem 
urwiskiem nad równiną kajprową, na zachodzie tworzący wschod
ni brzeg Nidy.

Na urwisku wschodniem nie wszędzie widać odsłonięcia wa
pieni; koło pieca wapiennego, położonego wprost stacyi C h ę c i n y  
kajper od samego przejazdu kolejowego ciągnie się aż do pieca, 
wzniesionego w połowie zbocza. Wapień jurajski jest dobrze od
słonięty dopiero o pół wiorsty ku zachodowi, w lesie, gdzie znaj
duje się duży kamieniołom obecnie nieeksploatowany, do 10 m 
głęboki, w którym występuje biały cienkopłytowaty wapień łatwo 
się lasujący, z upadem na południowy zachód około 20°.

Druga, większa i czynna kopalnia należy do wapienników 
p. H e m p l a ,  położonych tuż przy stacyi Chęciny. Stąd prowadzi 
kolejka na szczyt płasko wzgórza jurajskiego, przecinając po dro
dze wykopem seryę pstrych iłów kajprowych. Sam kamieniołom 
mierzy 17 m głębokości i odsłania gruboławicowy twardy biały 
zbity wapień, w którym znalazłem tylko odłam Perisphinctes cf. 
trichoplocus Gemmellaro. Upad południowo-zachodni wynosi 26°.

Najbliższe lepsze odsłonięcia jury górnej znajdujemy koło 
S i ed l ec .  Wieś ta stoi na czerwonych iłach kajprowych, ponad 
któremi, w połowie zbocza, ukazują się margle piasczyste kellowe- 
ju. Powyżej już na szczycie zbocza, niedaleko od drogi do Soko
łowa odsłania się biały wapień zbity z Belemnites sp. Perisphinc
tes Mindowe Siemiradzki, Perisphindes Vaydelota Siemiradzki, 
Perisphinctes a f f . Aeneas Gemmellaro, Perisphinctes sp., Astarte 
multiformis Roeder, Hinnites uelatus Goldfuss, Lima cf. notata 
Goldfuss, Rhynchonetta lacunosa Quenstedt, Rhynchonetta sellifor- 
mis Lewiński, ZeiUeria bucculenta Sowerby.

Na zachód od Siedlec, po drodze do Sokołowa droga wszędzie 
bieży po wapieniach jurajskich, których kawałki licznie są roz
rzucone po polach; wszakże dopiero koło Sokołowa Górnego znaj
dujemy w małym chłopskim łomie większą ilość skamielin; wystę
puje tu mianowicie żółtawy wapień zbity nieco oolityczny, zawiera
jący Cucidlaeacf.concinnoidesdeLoriol, Diceras sp., Ludna rugo• 
sa Sowerby, Modiola aeąuiplicata Strombeck, Mytilus pectinatus



Sowerby, Opis Moreana Buvignier, Pecten cf. vimineu$ Romer, 
Pecten strictus Munster, Trigonia cf. papillata Agassiz, Natica 
hemisphaerica Romer, Nerinea sezcostata d’Orbigny, Nerinea 
subtricincta d’Orbigny, Nerinea sp., RhynchoneUa cf. Thttrmanni 
Bronn, Terebrattda sp.

Droga z Sokołowa do Sobkowa bieży po piaskach u zachod
niego podnóża płaskowzgórza jurajskiego, na którem wszędzie od
słania się wapień. Niedochodząo S o b k o w a ,  w pól zbocza znajdu
je się mały łom, w którym odsłania się biały zbity wapień z Dice- 
ras sp., Lima cf. aciculata Munster, Ostrea gregaria Sowerby, 
Pecten kimeridgiensis Cotteau, Pholadomya concentrica Róraer, 
Pholadomya sp., Oidaris sp.

Ku wschodowi od Sokołowa, niedochodząc W i e r z b i c y  spo
tykamy szary oolit muszlowcowy z RhynchoneUa coraUina Leyme- 
rie i Zeilleria sp., a na wschód od wsi mały łom chłopski odsłania 
żółtawy drobnopyłkowaty wapień bardzo twardy, podobny do lito
graficznego, zawierający: Pecten aff.oitreus Romer, Trigonia aff. 
oariegata Cred ner, Terebratula insignis Schubler.

Posuwając się dalej ku wschodowi, na szczycie wzgórz juraj
skich, wznoszących się nad Ł u k o w ą  znajdujemy zbity wapień 
szarawy z Perisphinctes sp.

Na południe od Łukowej stroma krawędź wschodnia pła
skowzgórza jurajskiego obniża się, odsłonięcia są dośó rzadkie, 
tak iż dopiero koło C h m i e l o w i c p o  nad marglem piasczystym 
kellowejskim znajdujemy biały wApień zbity z: Peltoceras aff. Tou- 
casii d ’Orbigny, Perisphinctes sp., Macrodon sp., RhynchoneUa 
seUiformis Lewiński.

Bogatszą faunę znajdujemy na zachód od Chmielowic, w wą
wozie, po którym bieży droga z Chomentowa do S t a n o w i c ;  wy
stępuje tu  żółtawy wapień, zlekka oolityczny, zawierający: Peri
sphinctes sp., Anicula sp. aff. Miinsteri Goldfuss, Cardium sp., 
Ezogyra virgula Defrance, Lima aff. HaUeyana Etallon, Mytilus 
pectinatus Sowerby, Ostrea gregaria Sowerby, Ostrea puUigera 
Goldfuss, Pecten nitrem  Romer, Pecten interteztus Romer, Pho
ladomya hortidana Agassiz, Nerinea sp., Oidaris sp., Holectypm 
speciosus Desor, RhynchoneUa coraUina Leymerie, Terebrattda 
subseUa Leymerie.

W pobliżu samych Stanowic w podobnym wapieniu znala
złem Lima cf. Halleyana Etallon i Modiola perplicata Etallon.

8Sprawozdani* Tow. Nauk. Warsz. Rok V. 1912- Zeszył $.



Na południe od Stanowic, po drodze do Nizin, odsłania się 
wszędzie żółtawy ooiit z Ostrea pulligera Goldfuss, wreszcie koło 
samych N i z i n  znajdujemy żółtawy drobnoziarnisty zbity ooiit 
cienkoławicowy z Ceromya excentrica Agassiz, Hinnites aff. spon- 
dyloides Romer, Echinobrissus sp.

Zbite białe wapienie odsłaniają się w pobliżu C h o m e n t o -  
wa, na zachód od Nizin, lecz większe odsłonięcia jury spotykamy 
dopiero koło K o r y t n i c y .  Tu mianowicie, na wschód od wsi, na 
południe od drogi do Lipy, znajduje się dość duży łom, w którym 
odsłonięte są warstwy następujące: u samego dołu występuje żół- 
tozielonkawy wapień silnie marglowaty, gruzełkowaty, bez ska
mieniałości. Nad nim leży 2 do 3 m białego zbitego wapienia z od
ciskami liści. Wyżej zalega szary wapień zbity nieco oolityczny 
z licznemi młodemi Terebratula subsella Leymerie. Wreszcie 
całą seryę wieńczy wapień szarawy zbity, drobnopyłkowaty, 
podobny do wapienia litograficznego, zawierający Trigonia moni- 
lifera Agassiz, RhynchoneUa coraUina Leymerie, Oidaris sp., 
Echinobrissus Goldfussi Desor, Holectypm coraUinus Desor. Upad 
warstw powyższych wynosi IB do 20° na południowy zachód.

Na południe od Korytnicy wapienie jurajskie miejscami wy
nurzają się jeszcze z pod pokrywy piaskowej. Tu i owdzie wystę
pują zielonkawe wapienie analogiczne z temi, które zanotowałem 
u samego dołu w kamieniołomie Korytnickim; dalej ku południo
wi, przy małym wapienniku nad W i e r z b i c ą  występuje żółtawy 
cienkoławicowy oolityczny wapień, w którym znalazłem: Ar ca sp., 
Ostrea gregaria Sowerby, Ostrea pulligera Goldfuss, Pecten kinie- 
ridgiensis Cotteau, Pholadomya concentrica Romer, Nerinea sp., 
Rhynchonella coraUina Leymerie, Terebratula subsella Leymerie.

Żółtawo-szare oolity z Exogyra Bruntrutana Etallon wystę
pują przy małym wapienniku wprost G o ł u c h ó w  a na południe 
od Górek.

Pasemko wychodni jurajskich od Korytnicy ku Gołuchowo- 
wi stanowi najdalej na południowo-zachód wysunięty szereg od
słonięć jurajskich. Na wschód od tego pasemka jura kryje się pod pias
kami wcześniej, bo już na południe od Jaworu i Chomentowa. 
Odosobnione tylko wychodnie koło wsi Lipa wiążą pas Korytnicki 
z szeregiem wychodni, obrzeżających od zachodu teren tryasowy. 
Znajdujemy mianowicie twardy zbity wapień żółtawy bez ska
mielin w małym pagórku przy folwarku A d a m ó w  na wschód od



Lipy; tenże wapień odstania się ponownie w innym matym pagór
ku w pól drogi do Obie.

Szary twardy zbity wapień z koralami odsłaniający się w pa
górku, położonym na południowy zachód od dworu w Obie  ach, 
wiąże wychodnie jury koło Lipy z odsłonięciem w Grabowcu. 
Mianowicie, w pagórku położonym na północny zachód od G r a 
bowca i górującym nad piasczystą i zalesioną równiną, ciągnącą 
się ku Włoszczowicora, występuje wapień zbity szary, zawierający: 
Belemnites sp., Perisphinctes sp., Lima cf. oratissima Quenstedt, 
Pentacrinus sp., u podnóża zaś tego wzgórza, od zachodu, na po
lu znalazłem kawał wapienia białego z Terebratula bicanaliculata 
Zieten - Douville.

Opisane już powyżej pasmo jurajskie nad Piotrkowicami sta
nowi ciąg dalszy pasma Grabowieckiego. W ten sposób zamyka 
się od południa szereg wychodni jury, okalający wyspę Zbrzańską, 
i zarazem utwory jurajskie zapadają w głąb, ginąc pod utworami 
młod8zemi.

Stratygrafia.

S t r a t y g r a f i a  utworów jurajskich badanego terenu na
stręcza sporo trudności i temu zapewne przypisać należy, że do
tychczasowe badania nie dały całkowitego obrazu ich składu i że 
nietylko podział na poziomy nie został przeprowadzony, lecz nawet 
ogólne kolejne następstwo warstw nie zostało należycie wyjaśnio
ne. Trudności te stąd wynikają, że odsłonięcia są stosunkowo nie
liczne i drobne, teren zaś zajęty przez jurę jest rozległy, a jego bu
dowa tektoniczna dosyć zawikłana. Skutkiem tego nadmiernie 
trudnem było racyonalne uszeregowanie poszczególnych odsłonięć, 
tymbardziej że fauna zazwyczaj jest bardzo uboga, często różna 
facyalnie, a wobec tego prawie że nie porównywalna. Dopiero 
wówczas udało mi się w znacznej mierze przezwyciężyć trudności 
powyższe, gdy uzyskałem dwa rozległe przekroje w dużych wyko
pach kolejowych, mianowicie w wykopie drogi żelaznej Iwangrodz- 
ko-Dąbrowskiej koło przystanku Chęciny i w wykopie drogi że
laznej Herbsko-Kieleckiej między Występami a Czostkowem. Wy
kopy te dały mi pełne przekroje jury środkowej, oksfordu, górnego 
sekwanu i kimerydu, stanowiące schemat, w którego granicach 
rozmieszczenie poszczególnych odsłonięć nie nastręcza już żadnych 
nadzwyczajnych trudności. Dla sekwanu dolnego wszakże w obu



przekrojach nie odsłoniętego, pozostają pewne wątpliwości, które 
tylko częściowo rozwiązać było możliwem.

Serya jurajska na zachodniem zbocza gór Świętokrzyskich 
obejmuje wszystkie utwory poczynając od batu aż do końca kime- 
rydu; tylko obecność utworów portlandzkich nie została stwier
dzona.

U t w o r y  ś r o d k o w o - j u r a j s k i e  południowo-zachodniego 
zbocza gór Świętokrzyskich należą do pięter batońskiego i kello- 
wejskiego.

1) U t w o r y  b a t o ń s k i e  są bezporównania słabiej rozpo
wszechnione od pozostałych utworów jurajskich. Były one dobrze 
odsłonięte tylko w jednem miejscu, mianowicie w wykopie drogi 
żelaznej Iwangrodzko-Dąbrowskiej pod Chęcinami, a i ta wycho
dnia jest obecnie już niewidoczna, gdyż zbocze wykopu pokryło 
się trawą, tak samo, jak już mnie nie udało się dostrzec tychże 
utworów w okolicach Drochowa, gdzie przed laty kilkunastu wi
dział je Michalski.

Przyczyną tej rzadkości odsłonięć batu jest jego skład petro
graficzny; jest on mianowicie reprezentowany przez czarny ił pla
styczny, który oczywiście naturalnych odsłonięć nie daje, szybko 
wietrzeje i pokrywa się trawą, tym bardziej, że warstwa tych iłów 
jest bardzo niegruba, a wobec dość znacznego wogóle upadu warstw 
jurajskich wychodzi na powierzchnię tylko bardzo wązkiemi pasa
mi i to tylko u podnóża urwisk jury górnej.

Gdyby więc nie przekop Chęciński, być może iły batońskie 
nie byłyby wcale przezemnie odnalezione i szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności wykop ten nie tylko pozwolił stwierdzić skład utwo
rów batońskich, lecz zarazem dostarczył dość obfitej fauny, dosta
tecznej dla ścisłego określenia ich wieku.

a) Bezpośrednio nad kajprem leży cienka, osiemdziesięcio 
centymetrowa warstwa bardzo twardego marglu, ciemnoszarego 
z zielonym odcieniem, bez skamielin, a którego stanowisko wobec 
tego nie jest dla mnie jasnem. Można by go uważać za odpowiednik 
retu, ja  go wszakże zaliczam do batu, opierając się przedewszyst- 
kiem na tern, iż margiel ten jest niewątpliwie utworem morskim, 
czego dowodzi obecność w nim glaukonitu, ret zaś jest u nas za
zwyczaj lądowy.

b) Główna masa utworów batońskich jest reprezentowana



przez czarne iły plastyczne, mierzące do 26 m grubości, z nastę
pującą fauną:

S erpu la  p lica tU is Munster.
B elem nites B e y r ic h ii Oppel.
Okruch M acrocephalites sp.
A ta p h ru s  (M on odon ta) p a p U la Hóbert i Deslongchamps.
L itto r in a  af f .  p r a e to r Goldfuss.
L itto r in a  a e d ilis Munster,
P lew ro to m a ria  su belon ga ta d ’Orbigny.
P leu ro to m a ria  e lon ga ła Sowerby ( =  m u ta b ilis , var. elonga- 

ta Deslongchamps.
P leu ro to m a ria sp.
Trochus af f .  ba lin en sis Laube.
T urbo (D elph in u la) D a o o u sti d’Orbigny.
C tenostreon  p ec tin ifo rm e Schlotheim.
H in n ites sp.
N u cu la  cfr.  CaUiope d’Orbigny.
P ern a sp.
P h oladom ya  cfr.  M u rch ison i Sowerby.
T rig o n ia  co s ta ta Sowerby.
Fauna ta, której składnikiem głównym są drobne ślimaki, 

przeważnie roślinożerne, wskazuje, że utwory batońskie są osadem 
przybrzeżnym, pochodzącym z bardzo nieznacznej głębokości, a za
razem pozwala określić ich wiek, zaliczając je do p i ę t r a  ba toń-  
sk i ego ,  do poziomu z P a rk in so n ia  P a rk in so n i.

2. Następujące z kolei ogniwo utworów środkowo-jurajskich 
stanowią żółto-zielonkawe margle piasczyste, które swe zabarwie
nie zawdzięczają obfitej domieszce ziarn ciemno i trawiasto zielo
nego glaukonitu; w niektórych odmianach marglu glaukonit sku
pia się obficiej w pewnych partyach, tworząc ciemno-zielone pla
my lub żyłki pośród jaśniejszej masy marglu. Ogólna grubość tych 
warstw w jedynem miejscu, gdzie są one odsłonięte w całości, mia
nowicie w wykopie Chęcińskim, wynosi 40 m\ w dolnych pozio
mach margle są miększe, powierzchnia warstw gładka, wówczas 
gdy w górnych poziomach skała ta staje się twardą, przybiera 
szczególną budowę bulastą, powierzchnia zaś warstw staje się nie
równa, pokryta wypukłościami.

Margle tego typu są dość szeroko rozpowszechnione, wystę



pując wązkiin pasem w spągu wychodni wapieni górnojurajskich. 
Wyśledzić je można od Miedzianki przez Polichno do Korzecka; 
w okolicach Chęcin, przy Podzamczu i Starochęcinach nie są one 
widoczne, co przypisać można bardzo stromemu (do 70°) upadowi 
warstw, które tu w sąsiedztwie jądra pasma Chęcińskiego uległy 
intensywnym zaburzeniom, a może i odmiennym warunkom fa- 
cyalnym morza kellowejskiego w tym miejscu. Po za Chęcinami 
od Brzezin do Maleszowej margle piasczyste są wszędzie dostrze
galne. Koło Wymysłowa i w pobliżu Zbrzy zaznaczają one za
chodnie skrzydło synkliny Ostrowskiej; trzeci pas, od Chęcin aż do 
Drochowa ciągnie się u stóp płaskowzgórza górnojurajskiego, sta
nowiąc zachodnie skrzydło antykliny Zbrzańskiej.

Fauna margli piasczystych jest dość uboga. Elementem po
wszechnie występującym i naczelnym są belemnity, pozostałe zaś 
skamieniałości zostały znalezione tylko w niektórych odkrywkach.

Oto spis ogólny fauny margli piasczystych, pochodzącej, jak 
się zdaje, prawie wyłącznie z najwyższych ich warstw:

B elem nites B zo u im sis Zeuschner.
B elem niłes can a licu la tu s Schlotheim.
B elem nites h a s ta tu s Montfort.
B elem nites sp.
H arpoceras p u n c ta tm n Stahl.
H ecticoceras M ich a lsk ii Lewiński.
P erisp h in c tes sp.
A p tych u s sp.
A sta r te  in te r lin e a ta Lycett.
P ecten  lens Sowerby.
P ecten  v itre u s Rómer.
P ecten sp.
T ereb ra tu la sp.
ZeiUeria sp.
S erpu la  L iesbergen sis P. de Loriol.
Fauna ta jest dość uboga i zawiera zarazem sporo form obo

jętnych, tak iż bezwzględnie ścisłe oznaczenie jej położenia jest 
trudne. Pewną jest przynależność całokształtu margli piasczy
stych do ke l l o  w ej u, który w całości zapewne jest przez nie za
stąpiony; fauna zaś pochodzi z górnych tylko poziomów marglu



i odpowiednio do swego położenia batrologicznego nosi charakter 
g ó r n o  k e l l o w e j s k i .

W dwu punktach opisywanego terenu znalazłem w spągu 
oksfordu utwory, które muszą być zaliczone do kelloweju, posiada
ją wszakże inny charakter niż ogół utworów kellowejskich.

Mam tu na myśli szczególne utwory występujące na południo- 
wschód od Korzecka, przy drodze do Podzamcza, i koło Brudzowa.

Przy Korzecku jest to zlepieniec z kańciastych płaskich 
okruchów twardego żółtawego wapienia, spojonych lepiszczem 
brunatnem piasczysto-wapiennem, i skamieniałości nie zawierający; 
koło Brudzowa zaś występuje wapień czerwonawo-brunatny, zło
żony z drobnych okruchów pogruchotanych i otoczonych skorup 
małżów, serpul, ramienionogów i igieł jeżowców, z nielioznemi oto
czakami z żółto-brunatnego piaskowca; lepiszcze piasozysto-gli- 
niaste w bardzo niewielkiej ilości. Wapień Brudzowski zawiera 
B elem nites h n sła tu s Montfort i P ecłen  v itreu s Rómer, stwierdza
jące jego wiek kellowejski.

Utwory te stanowią odmianę facyalną kelloweju, reprezentu
ją mianowicie utwory brzegowe; zwłaszcza wapień Brudzowski — 
to typowy piasek muszlowy wybrzeża, a obecność otoczaków czer- 
wono-brunatnego piaskowca stwierdza, że wybrzeże składało się tu 
ze skał piaskowca pstrego.

Być może, że brak zielonego marglu piasczystego wprost 
Chęcin stąd pochodzi, że spąg wychodni jury białej leży tuż przy 
samej linii brzegowej morza kellowejskiego—a może już nawet na 
samym brzegu.

Wapień podobny do Brudzowskiego znalazłem uprzednio ko
ło Lasocina; mamy więc już trzy punkty, wyznaczające brzeg 
wschodni morza kellowejskiego w górach Świętokrzyskich.

3. Mniej od kelloweju są rozprzestrzenione utwory Oksfor 
du do l ne go ,  p i ę t r a  n e u w i z ^ j s k i e g o ,  co stąd pochodzi, że 
grubość ich ogólna musi być zgoła nieznaczna. Wprawdzie nigdzie 
nie widziałem ich całkowitego odsłonięcia, ale sądząc z odległości, 
jaka oddziela białe wapienie argowijskie od margli piasczystych 
kelloweju na zboczach nad Morawicą, grubość przedzielającej je 
warstwy neuwizyenu, której ślady się tu znalazły, może wynosić 
trzy do czterech metrów. Piętro to jest reprezentowane przez 
ciemnoszare wapienie, częstokroć raarglowate, przeważnie bardzo 
twarde, z bardzo ubogą fauną, która jednak określa zupełnie ściśle



ich stanowisko stratygraficzne; fauna taka została znaleziona w To
kami, Łukowej, Morawicy, Grabowcu, Zaborzu i Maleszo wej.

Podobne szare wapienie znajdują się koło Gnieździsk, w pa
górku na wschód od Korzecka, w najdalej na wschód wysuniętem 
paśmie koło Starochęcin, nie zawierają tu one wszakże form, któ- 
reby ich przynależność do Oksfordu dolnego bezpośrednio stwier
dzały. Wszakże podobieństwo petrograficzne i położenie straty
graficzne przemawiają zdaniem moim za zaliczeniem ich do neu- 
wizyenu.

Fauna, znaleziona w szarych wapieniach i wapieniach mar- 
glowatych oksfordu dolnego jest następująca:

B elem nites h a s ta tu s Montfort.
B elem nites sp.
C ard ioceras co rd a tu m Sowerby.
P erisp h in c tes  cf. p l ic a łi l is Sowerby.
P erisp h in c tes sp.
L im a  ova łis$ im a Quenstedt.
L im a  c f. o va ti$ sim a Quenstedt.
P ecten  v i t r e m  Romer.
P ecten  sp . af f .  lens Romer.
P ecten sp.
O strea sp.
T ereb ra tu la  A n delo ten sis Haas.
ZetU eria af f .  bucculen ta Sowerby.
P e n ta c r in u s  su b teres Goldfuss.
P e n ta crin u s sp.
4. Szeroko rozpowszechniony, dobrze reprezentowany i bo

gaty w skamieniałości jest o k s f o r d  g ó r ny ,  czyli p i ę t r o  ar- 
go wi j skie .  Składa się ono z grubej masy zbitych wapieni bia
łych lub zlekka żółtawych, dobAe i dość cienko uwarstwionych, 
niekiedy nieco marglowatych; ogólna grubość, jak widać z przekro
ju Chęcińskiego, gdzie zostały one odsłonięte prawie w całości, 
przenosi 150 m. Wobec tak znacznej miąższości, a upadu nie prze
kraczającego przeważnie 20 — 25°, utwory argowijskie zajmują 
dość znaczne przestrzenie. Występują one, poczynając od Eusta- 
chowa Dużego w odosobnionych wychodniach koło Grabownicy, 
Michałowej Góry, Gnieździsk i Młynków, składają się z nich pasem
ka nad Polichnem i Podpolichnem, wąziutkim pasem ciągną się



one od Korzecka ku Podzamczu, a stąd przez Starochęciny. Już 
przy Starochęcinach, pomimo stromego upadu — do 80°, pas wy
chodni argowienu rozszerza się, a na południe od Bobrzy zajmuje 
on całą nieckę od Ostrowa do Brzezin, całe płaskowzgórze, od 
Morawicy do okolic Dębskiej Woli i Chałupek, a dalej na południe 
Btanowi odosobnione wysepki Brodów, Maleszowej, Piotrkowic 
i Grabowca.

Drugi pas wychodni argowienu zaczyna się na brzegach Hut- 
ki koło Jedlnicy. Stanowi on jądro góry Tokarni, pojawia się 
w przekopie Chęcińskim, a stąd wzdłuż wschodniej krawędzi pła- 
skowzgórza jurajskiego ciągnie się ku południowi pasem, o ile się 
zdaje, zwężającym się stopniowo.

Typ facyalny utworów argowijskich jest bardzo stały, zacho
wują one jednolity charakter na całym obszarze swego rozprze
strzenienia, i nic nie wskazuje na blizkośó brzegu w okresie ioh po
wstawania. Są to utwory nery tyczne, wpływów litoralnych nie
ma zgoła.

Całokształt fauny argowijskiej jest dość bogaty; przeważają 
w niej co do liczby osobników ramienionogi, co do liczby gatun
ków wszakże pierwsze miejsce zajmują głowonogi.

Oto lista form, znalezionych w utworach powyższych:
B elem nites A rgoo ian u s Oppel.
B elem nites lia s ta tu ś Montfort.
B elem nites cf. h a s ta tu s Montfort.
B elem nites cf. sem isu lca tu s Munster.
B elem nites sp.
C ard ioceras a lte rn a n s v. Buch.
H aploceras E ra to dOrbigny.
Ochetoceras ca n a licu la tu m  v. Buoh.
Ochetoceras h isp id u m  Oppel.
O ppelia A n a r Oppel.
O ppelia ca tticera Oppel.
O ppelia L o rio li Lewiński.
O ppelia S a r a s in i P. de Loriol.
O ppelia n im b a ta Oppel.
T aram elliceras (N eu m ayria ) S za jn o ch a i Lewiński.
P eltoceras A rduenn en se dTOrbigny.
P eltoceras T ou casii d’Orbigny.
P erisp h in c tes  A eneas Gemmellaro.



P erisph in c tes cf. Aeneas Gemmeallro. 
P erisp h in c tes  af f .  b ifu rc a tu s Quenatedt. 
P erisp h in c tes  L ew itlsk ii Oppenheimer. 
P erisp h in c tes  M indow e Siemiradzki. 
P erisp h in c tes  aff .  occu ltefu rca tu s Quenstedt. 
P erisp h in c tes  p l ic a ti l is Sowerby.
P erisp h in c tes  p ro m iscu u s Bukowski. 
P erisp h in c tes  cf. p ra m iscu u s Bukowski. 
P erisp h in c tes  trichoplocus Gemmellaro. 
P erisp h in c tes  cf. trichoplocus Gemmellaro. 
P erisp h in c tes  V aydelo ta Siemiradzki. 
P erisp h in c tes  W a rta e Bukowski.
P erisp h in c tes  cf. W a rta e Bukowski. 
P erisp h in c tes sp.
A sta r te  m u ltifo rm is Roeder.
A oicu la  fo rn ic a ta Rómer.
H in n ites  ve la ta s Goldfuss.
Isoarca  cf. te z ta Etallon.
L im a  cf. n o ta ta Goldfuss.
M odiola  can cella ta Rdmer.
O strea  y re g a r ia Sowerby.
Pecten  cf. G a rn ie r i Etallon.
Pecten  su b te z to r iu s Munster.
P ecten  cf. su b te z to r iu s Munster.
P h oladom ya sp.
RhynchoneUa A ro lica Oppel.
R h yn ch onella  lacu nosa Quenstedt. 
RhynchoneU a M onsaloensis Gillieron. 
RhynchoneU a seU iform is Lewiński. 
RhynchoneU a sp.
T erebra tu la  A n delo ten sis Haas.
T erebra tu la  b ica n a licu la ta Zieten-Douvilld. 
T erebra tu la  S tu tz i Haas.
ZeiUeria bucculetita Sowerby.
ZeiU eria cf. bucculen ta Sowerby.
P e n ta c r in u s  su b teres Goldfuss.
E n crin u s sp.
R h a b d o c id a ris  sp in o sa Agassiz.
E ch in obrissu s sp.
S cyp h ia sp.



5. Bezpośrednio na wapieniach argowienu leży bardzo gru
ba, o ile sądzić można, serya wapieni zbitych, żółtawych, cienko- 
płytowatych, często nieco marglowatych, zupełnie prawie pozba
wionych skamieniałości. Wapienie te występują w zachodniej 
części góry Tokami, zapadając pod wapienie koralowe Brzegów 
i Źernik, leżą grubą masą na płaskowzgórzu między Siedlcami 
i Sobkowem w stropie warstw argowienu, i tworzą odosobnione pa
górki przy Obicach i Adamowie. W okolicach Skórkowa i Leśni
cy występują one na pagórkach i na równinie i zanurzają się ku 
zachodowi pod utwory koralowe ast&rcyenu.

W trzech tylko punktach, i to w drobnych i z dala od siebie 
rozrzuconych wychodniach, w zbitych cienkopłytowatych wapie
niach znalazłem faunę, mianowicie koło Skórkowa u stóp wału 
z astarckich wapieni koralowych, w Mostach w odosobnionym pa
górku na północny zachód od Tokarni, stanowiącym jej przedłuże
nie, i w Wierzbicy na wschód od Sobkowa, i to skamielin w tych 
miejscowościach znalazłem zaledwie po kilka.

Oto spis ogólny znalezionych skamieniałości:
L im a  r u d is Sowerby ( = r o łu n d a ta Buvignier).
P ecten  O ren ieri Etallon.
P ecten  aff .  m łreu s Rómer.
T rig o n ia  cf. v a r  leg a ta Cred ner.
RhynehoneUa coru llin a Leymerie.
RhynehoneU a M a tro n en sis P. de Loriol.
T erebra tu la  in s ig n is Schiibler.
ZeiUeria h u m era lis Rómer.
Wobec warunków powyższych wiek wapieni zbitych cienko

płytowatych oznaczyć można ze stanowiska przedewszystkiem 
stratygraficznego. Ponieważ leżą one na argowienie, podścielają 
zaś wapienie piętra astarckiego, należy je zaliczyć do s e k w an i e -  
nu  d o l n e g o ,  do p i ę t r a  r a u r a c k i e g o .  Ubożuchna fauna 
przytoczona powyżej najzupełniej się zgadza z oznaczeniem po- 
wyższem.

6. Następujące ogniwo utworów góraojurajskich stanowi 
potężna masa bardzo białych zbitych wapieni lub też wapieni ooli- 
tycznych, które zaliczyć należy do p i ę t r a  a s t a r c k i e g o .  Utwo
ry tego wieku, zalegające w stropie opisanych powyżej utworów 
raurackich a przykryte przez kimeryd, są wykształcone w dwu



rozmaitych postaciach, których stosunek wzajemny wszakże nie 
może być dokładnie określony.

a) Na wschód od Boimina, w pagórkach między Korzeckiem 
a Jedlnicą, w górze Bocheńcu, w górze z kapliczką na północny 
wschód od Małogoszczy, wreszcie koło Ostrowa występuje żółtawy 
drobno-ziarnisty oolit, zawierający niewiele skamieniałości, mia
nowicie:

L u d n a  ru gosa Sowerby.
O strea g re g a ria Sowerby.
P ecłen  cf. O a rn ie r i Etallon.
P ecten  w tre u s Romer.
T erebra tu la  subseUa Leymerie.
Jak widaó z powyższego, rozprzestrzenienie oolitów jest nie

znaczne, wychodnie jego tak rozłożone, że niepodobna mi stwier
dzić, czy nalegają one bezpośrednio na wapienie raurackie, a leżą 
w spągu drugiej, zbitej odmiany wapieni astarckich, czy też prze
ciwnie są od nich młodsze. Wszakże ograniczone rozprzestrzenie
nie oolitu, występowanie jego w pobliżu starszych utworów gómo- 
jurajskich, jak w Korzecku lub w Ostrowie, nasuwają mi raczej 
przypuszczenie, że jest to odmiana facyalna astarcyenu, ograni
czona w swem rozprzestrzenieniu do bezpośrednich okolic Chęcin 
i zastępująca dolne części całego piętra, które po za tern jest do
skonale rozwinięte i zajmuje ogromne przestrzenie.

b) Drugi typ utworów astarckich jest reprezentowany przez 
zbity biały wapień nieco krystaliczny, czasami ścierający się kre- 
dowato, zawierający dość bogatą faunę, wśród której pokaźne 
miejsce zajmują gruboskorupowe ślimaki rafowe; prócz tego 
wapienie te są często przepełnione koralami, zastąpionemi kal- 
cytem i przeważnie nieoznaczalnemi, tak iż ogólny charakter tego 
wapienia stwierdza niezbicie jego pochodzenie rafowe.

Rozprzestrzenione są wapienie powyższe bardzo szeroko. Ma
leńkie ich wysepki pojawiają się koło Korzecka, przy drodze do 
Podzamcza, wprost Podzamcza przy Nidzie; ciekawa jest odoso
bniona partya na wschodniem zboczu góry Tokarni, zwróconem ku 
Chęcinom; najpotężniej rozwinęły się one wszakże w zachodniej 
części terenu; nieco na północ od Występów zaczynają one wcho
dzić w skład wału jurajskiego, zakańczającego od zachodu obszar 
gór Świętokrzyskich. Tu odsłonił je wykop drogi żelaznej Herb- 
sko-Kieleckiej, dowodząc, że jest to istotnie rafa koralowa.



Dalej ku południowi wapienie rafowe nie są widoczne i od
słaniają się dopiero wzdłuż Nidy, od Chojn do Brzegów, a dopiero 
na wschodnim brzegu Nidy rozwijają się najszerzej, w okolicach 
Sobkowa, Sokołowa, Wierzbioy.

Jak wykazuje wykop drogi żelaznej Herbsko-Kieleckiej, na 
wapieniu koralowym zalega bezpośrednio masa wapienia zbitego 
podobnego do wapienia litograficznego, który należy zaliozyć je
szcze do astaroyenu.

Przytoczona poniżej fauna utworów powyższych jest dość 
obfita.

Cucullaea cf. concinnoides P. de Loriol.
D icera s sp.
E z o g y r a  B ru n tr u ta n a Etallon.
H in n ites  cf. spondyloid.es Romer.
Iso ca rd ia  a tr ia ta d'Orbigny.
L im a  cf. a c icu la ta Munster.
L u d n a  ru gosa Sowerby.
Ludna  sp.
M odiola  a eą u ip lica ta Strombeck.
M odiola  p e rp lic a ta Etallon.
M odiola cf. p e rp lic a ta Etallon.
M odiola sp.
M y tilu s  p e c tin a tu s Sowerby.
O strea g reg a ria Sowerby.
O strea p u llig e ra G-oldfuss.
O strea B oem eri Quenstedt.
O pis k im erid g ien sis Cotteau.
O pis M orean a Buvignier.
P ecten  S ch n a ith e im ien sis Quenstedt.
P ecten  s tr ic tu s Monster.
P ecten  cf. m m in eu s Romer.
P ecten  af f .  m treu s Romer.
P h o la d o m ya  concen trica Romer.
P h o la d o m ya sp.
P in n a  sp .
P leu ro m ya  ju r a s s i Brongniart 
T rig o n ia  B ro n n i Agassiz.
T rig o n ia  cf. p a p i lla ta Agassiz.
T rig o n ia  cf. m r ie g a ta Credner.



C h em n itzia  D anak d’Orbigny.
N a tica  h em isph aerica Rómer.
N erin ea  B ru n tru ta n a Etallon.
N erin ea  cf. M andelsloh i dOrbigny.
N erin ea  sex co sta ta d’Orbigny.
N erin ea  su b tr ic in c ta d’Orbigny.
N erin ea sp.
RhynchoneUa coraU ina Leymerie.
RhynchoneUa M atron en sis P. de Loriol.
RhynchoneUa cf. T h u rm an n i Bronn.
T erebra tu la  subsella Leymerie.
ZeiU eria h u m era lis Romer.
J sa s tra e a sp.
P seudochaetetes p o lyp o ru s Quenstedt.
Liczne nieoznaczalne korale.
7. Utwory k i m e r y d z k i e  różnią się bardzo znacznie 

swym typem facyalnym od wapieni astarcyenu; przeważają tu mia
nowicie wapienie szare, mniej lub więcej marglowate, bardzo czę
sto wykształcone w facyi muszlo wcowej; naczelnym elementem 
fauny i głównym składnikiem muszlowców stają się ostrygi, na
przód większe O strea pu U igera } zastąpione w wyższych poziomach 
przez masy drobnych exogyr.

Przekrój drogi żelaznej Herbsko-Kieleckiej, odsłaniający 
utwory kimerydzkie w miąższości ogólnej około 200 m, pozwala 
zarazem przeprowadzić ich podział i podporządkować ogólnemu 
schematowi odosobnione wychodnie skał kimerydzkich.

a) W wykopie koło Występów u samego dołu utworów ki
merydzkich leży do 46 m mierząca serya ciemno szarych lub żółta
wych muszlowców z nielicznemi ziarnami oolitu, złożonych prze
ważnie ze skorup O strea puU igera. Podobne wapienie wychodzą 
na powierzchnię na północy już koło Świdna, od Występskiego 
wykopu przez Cieśle ciągną się one ku Małogoszczy, gdzie zajmują 
znaczne tereny, występując nad Łośnią i u podnóża wzgórz ku 
Zarczycom; wreszcie z nich są złożone pasma wzgórz nad drogą do 
Mironicy. Pojawiają się one ponownie koło Bizorendy, a silniej 
są rozwinięte na południu, gdzie pasmo jurajskie zanurza się już 
pod utwory młodsze, koło Stanowic, Korytnicy, Wierzbicy.

Muszlowce te zawierają faunę względnie dość obfitą, miano
wicie:



P erisph in c tes sp. okruch.
A n a tin a sp.
A rca  cf. 8u b texa ła Etallon.
A nicula sp . a f f .  M iłn s ter i Goldfuss.
C a rd iu m sp.
E x o g yra  B ru n tru ta n a Etallon.
E x o g yra  tń rgu la Defrance.
O ryp h a ea  af f .  E rm o n tia n a Etallon.
L im a  cf. a c icu la ta Munster.
L im a  cf. H aU eyana Etallon.
L im a  cf. tu m id a Rómer.
M odiola p e rp lic a ła Etallon.
M y tilrn  p e c tin a tu s Sowerby.
O strea  g re g a ria Sowerby.
O słrea puU igera Goldfuss.
Pecten  in te r te x tu s Rdmer.
P ecten  k im e r id g ie m is Cotteau.
P ecten  su p ra ju ren s is Buvignier.
P ecten  v itren s Romer.
P ern a  ru gosa Munster.
P h oladom ya  concen tricą Romer.
P h oladom ya  h o rtu la n a Agassiz.
T rig o n ia  m o n ilife ra Agassiz.
T rig o n ia  cf. p a p iU a ta Agassiz.
RhynchoneUa cora llin a Leymerie.
T erebra tu la  subseUa Leymerie.
Z eilleria  cf. h u m era lis Rdmer.
E ch in o b rissu s G o ld fa ss i Desor.
H olectypus coraU inus Desor.
H olectypu s speciosus Desor.
b) Nad utworami muszlowcowemi z O strea pu U igera w wy

kopie pod Występami odsłania się cieńsza, bo 15-to metrowa war
stwa białego muszlowca przepełnionego exogyrami, lecz bez dużych 
ostryg;’powyżej, aż do końca formacyi leżą już tylko pozbawione ska
mieniałości zbite białe lub szarawe wapienie z przewarstewkami sza
rego iłu. Podobne białe lub żółtawe muszlowce ezogyrowe, często 
nieco oolityczne, występują w licznych punktach: odnajdujemy je 
mianowicie w Jedlnicy na samym szczycie wzgórz, w Lisowie na 
południowym krańcu antykliny Zbrzańskiej; występują one na



krawędzi zachodniej terenów jurajskich kolo Oleszna i Gruszczy- 
na, w wykopie Występskim, na szczycie wzgórz na zachód od Ma
łogoszczy, nad Karsznicą, nad młynem Jacłowskim, wreszcie koło 
Nizin na południe od Stanowic.

Muszlowce powyższe zawierają następującą faunę, której ele
mentem głównym są ezogyry:

C erom ya excen trica Agassiz.
E x o g yra  B ru n tru ta n a Etallon.
E x o g yra  v irg u la Defrance.
GermUAa sp.
H in n ites  cf. spon dylo ides Romer.
O słrea  g re g a r ia Sowerby.
M y tilu s  fu rca tu s Sowerby.
P ecten  cf. su b te z to r iu s Rómer.
P h o la d o m ya  m u ltico s ta ta Agassiz.
P h oladom ya  h o rtu la n a Agassiz.
P leu ro m ya  ju r a s s i Brongniart.
T rigon ia  B ro n n i Agassiz.
T rig o n ia  cf. p a p illa ta Agassiz.
T ereb ra tu la  in s ig n is Schubler.
T ereb ra tu la  subsella Leymerie.
RhynchoneUa cora llin a Leymerie.
W ald h eim ia  pseu do lagen a lis Moesch.
Z eiU eria sp.
D y sa s te r  g ran u losu s Munster.
S e rp td a sp.
c) Wreszcie koło Podleska i Stojoska utwory kimerydzkie 

są reprezentowane przez cienkopłytowaty wapień żółtawy, w któ
rym co do ilości osobników preważają znacznie ramienionogi; sta
nowisko tych wapieni nie jest jasnem, leżą one jednak prawdopo
dobnie w spągu warstw eiogyrowych.

Oto ich fauna:
E z o g y r a  v ir g td a Defrance.
E z o g y r a sp.
M odiola  a eg u ip lica ta Strombeck.
M y tilu s  ju r e n s is Merian.
M y tilu s  p e c tin a tu s Sowerby.
P ecten  G ren ieri Etallon.



Pecten k im erid g ien sis Cotteuu.
T rig o n ia  cf. p a p U la ła Agassiz.
RhynchoneUa co ra llin a Leymerie.
ZeiUeria h u m era lis Rómer.

Tektoni ka.

Utwory jurajskie zachodniego zbocza gór Świętokrzyskich 
podległy dośń intensywnym zaburzeniom tektonicznym, zostały po- 
fałdowane i pocięte uskokami. Fałdowania jury nie są zupełnie 
prawidłowe, 03i fałd nie są proste lub łukowato wygięte, lecz zgo
ła nieprawidłowo powyginane, zwłaszcza w pobliżu Chęcin. Fał
dowania jurajskie są tak intensywne, że wzięły w nich udział 
i warstwy od jury starsze, tak iż jest to jedyny obszar jurajski 
dookoła gór Świętokrzyskich, wśród którego wyspowato występu
ją utwory prejurajskie, wyniesione do tych samych co jura po
ziomów.

Wschodnią granicę utworów jurajskich stanowi zachodnie 
skrzydło anty kliny Chęcińskiej, która zaczyna być widoczną koło 
Rudy nad Łośnią, gdzie z pod piasków równiny nadłośniańskiej 
wynurza się odrazu pagórek wapienia muszlowego, wykazującego 
upad bardzo stromy, prawie pionowy. Pagórek ten — to zwężony 
koniec północno-zachodni antykliny Chęcińskiej, która tu szybko 
się obniża i zanurza pod powierzchnią gruntu. Dalej ku południo
wemu wschodowi wapień muszlowy rozdziela się na dwa pasy, 
obrzeżające od zachodu i od wschodu jądro dewońskie Miedzianki, 
fałda się rozszerza i na południo-wschód od Miedzianki posiada 
już swą normalną szerokość 2,6 — 3 Am, którą z małemi wahania
mi zachowuje w dalszym swym przebiegu. Pas wapienia muszlo
wego ciągnie się po południowo-zachodniem zboczu zachodniego 
skrzydła antykliny Chęcińskiej, zaś wprost Chęcińskiej góry Zam
kowej wychyla się ku południowemu zachodowi, gdyż między kra
wędź wapienia muszlowego a zbocze fałdy Chęcińskiej wtłacza się 
mała dodatkowa antyklina Radomicka. Na poludnio-wschód od 
Chęcin brachyantyklina Radomicka znika i granica utworów pre- 
jurajskich odchyla się ku wschodowi.

W bezpośredniem sąsiedztwie wapienia muszlowego, oddzie
lona niegrubą warstwą kajpru, nie wszędzie zresztą widocznego, 
występuje jura, która tu  wchodzi w skład zachodniego skrzydła
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antykliny Chęcińskiej. Od Miedzianki do Maleszowej ciągną się 
utwory jurajskie, pochylone ku zachodowi, z upadem miejscami, 
mianowicie w okolicach Chęcin, bardzo stromym, i uławicone 
wszędzie z g o d n i e  z wapieniem muszlowym.

Na południowy zachód od antykliny Chęcińskiej leży równo
legła do niej antyklina Zbrzańska, w której również występują 
utwory prejurajskie. Jądro antykliny Zbrzańskiej stanowi sylur, 
występujący w maleńkiej wysepce niesymetrycznie, na północno- 
wschodniej krawędzi fałdy, dewon, piaskowiec pstry, wreszcie wa
pień muszlowy i kajper, silnie rozwinięty na zachodnim skrzydle 
fałdy. Antyklina Zbrzańska jest krótka, wypiętrzona nierówno
miernie, najsilniej koło Zbrzy, gdzie utwory paleozoiczne wycho
dzą na powierzchnię, ku południowemu wschodowi natomiast i ku 
północnemu zachodowi obniża się szybko, tak iż na jej osi wystę
puje już tylko tryas, wreszcie i ten niknie pod jurą. W antyklinie, 
a raczej brachy anty kii nie Zbrzańskiej utwory prejurajskie wynu
rzają się pasem od Tokarni na północnym zachodzie, u której stóp 
na równinie ku Nidzie widać ślady kajpru, a koło Wolicy—pagór
ki wapienia muszlowego, aż do okolic G-rabowca i Piotrkowic, 
gdzie utwory górno tryasowe nikną pod płaszczem jurajskim.

Między antyklinami Chęcińską a Zbrzańską mieści się synkli- 
na, którą nazywam Ostrowską, gdyż przy Ostrowie pojawiają się 
na jej osi utwory najmłodsze, wypełniona utworami jurajskiemi 
o upadzie zupełnie zgodnym z sąsiedniemi utworami tryasowemi.

Synklina Ostrowska zaznacza się, acz słabo, na południowym 
krańcu pasa jurajskiego, jak tylko jura wynurzy się z pod skał 
młodszych. Na północno-wschodniej krawędzi obszaru jurajskie
go wynurza się koło Brudzowa, Brodów i Maleszowej jura środko
wa, pokryta przez oksford, występujący już dalej ku zachodowi — 
koło Zaborza. Oksford znowu występuje w Piotrkowicach, leżą
cych na osi antykliny Zbrzańskiej, a między temi wychodniami 
oksfordu, w Lisowie, mieści się wysepka kimerydu. W tych oko
licach synklina jest jednak wyrażona słabiej, niż dalej na półnooy, 
znacznie bardziej płaska, a upady wogóle słabe. Dopiero dalej na 
północny zachód, tam gdzie antyklina Zbrzańska jest lepiej wy
kształcona, między nią a południowo-zachodnią krawędzią antykli
ny Chęcińskiej niecka jurajska rozwija się doskonale. Obydwa jej 
skrzydła są atoli niesymetryczne: od Morawicy i Brzezin jura upa
da na południowy zachód, upad jest niezbyt znaczny — 20 do 25°;



stosownie do upadu, ku południowemu zachodowi odsłaniają się 
coraz to młodsze utwory jurajskie, tak iż koło Ostrowa znajdujemy 
najmłodsze z zachowanych tu ogniw jury—sekwan.

Południowo-zachodnie skrzydło tejże synklinali jest nato
miast rozwinięte zupełnie inaczej. Koło Chałupek zarówno w ju 
rze jak w sąsiadującym z nią wapieniu muszlowym spotykamy 
upady bardzo znaczne, do 80°, w obszarze jurajskim między Zbrzą 
a Ostrowem upad dochodzi do 65°, a skutkiem tego utwory juraj
skie różnego wieku występują tu tylko bardzo wązkiemi pasami. 
Niecka jurajska jest tu wykształcona niesymetrycznie, ma łagodne 
zbocze wschodnie, strome zań zachodnie. I tu jest zgodnośó zupełna 
między jurą a utworami starszemi, które we wschodniem skrzydle 
antyklinali ZbrzaAskiej wykazują upady bardzo strome, w prze
ciwstawieniu do zachodniego jej skrzydła o łagodnem pochyleniu. 
Ta właśnie różnica upadu w zachód niem i wschodniem skrzydle 
antykliny ZbrzaAskiej wywołuje niesymetryczne występowanie 
w niej utworów palęozoicznych, jak również małą szerokośó obrze
żenia tryasowego na wschodzie w porównaniu ze zboczem za
chód niem.

Na północny zachód od Brzezin charakter niecki jurajskiej 
ulega zmianie. Zmienia się kierunek jej osi, która skręca ku za
chodowi, bieżąc równolegle do krawędzi wychodni skał prejuraj- 
skich, która tu  właśnie wychyla się ku zachodowi skutkiem poja
wienia się antykliny Radomickiej. Zarazem zmienia się stosunek 
obu skrzydeł fałdy: teraz północno - wschodnie, przylegające do 
Chęcin jest strome, koło Starochęcin notujemy upad jury i wapie
nia muszlowego do 80°, a koło Podzamcza do 65° na południowy 
zachód, wówczas gdy jura w północno-wschodniej części góry To- 
karniaAskiej i wapieA muszlowy w Wolicy, stanowiące zachodnie 
skrzydło tejże synklinali wykazują upad północno-wschodni nie 
przewyższający 20—26°.

Tymczasem antyklina ZbrzaAska obniża się intensywnie 
i już w górze Tokarni, położonej na jej osi, jedynie jura występuje 
na powierzchnię, stwierdzając antyklinalną budowę tylko różnym 
upadem na przeciwległych zboczach wzgórz TokarniaAskich. Syn- 
klina jurajska jednocześnie staje się coraz płytsza, coraz słabiej za
znaczona. Między Korzeckiem a Mostami ślad budowy synklinal- 
nej w tern tylko jest widoczny, że oksford odsłania się koło Ko- 
rzecka z jednej strony, z upadem południowo-zachodnim a koło



Jedlnioy z drogiej, tak ze pasmo wzgórz między Korzeckiem 
a Jedlnicą, złożone z wapieni sekwauskich, wypełnia oczywiście 
bardzo płytkie nieckowate zagłębienie, którego oś jest zaznaczona 
przez plamkę kimerydn na szczycie wzgórz nad Jedlnicą.

Dalej na północny zachód synklina Ostrowska ponownie, ale 
po raz ostatni zaznacza się intensywniej; koło fiolmina śród tere
nów jurajskich pojawia się płat cenomańskiego piaskowca, zazna
czający oś synklinali. Od Polichna i Miedzianki do Bolmina i Mi- 
łachowa występują kolejno różne piętra jury z jednakowym upa
dem, nie przekraczającym nigdzie 20 do 25° na południowy zachód. 
Koło Bolmina jura zanurza się pod cenoman. Na zachód od wy
chodni cenomanu, w górze wprost Boclieńca nad Łośnią, jura po
nownie wychodzi na powierzchnię, stanowiąc tu południowo-za
chodnie skrzydło synklinali Bolmińskiej, ale i od północnego za
chodu występuje jura; cenoman jest ze wszech stron otoczony 
przez wapienie jurajskie, wypełniając tylko kotlinowatą nieckę 
w utworach jurajskich, które kończą się na brzegach Łośni. Da
lej na północny zachód w nizinie piasczystej już śladów niecki 
Ostrowskiej nie odnajdujemy.

Podobny przebieg ma antyklina Zbrzańska: koniec jej po
łudniowo-wschodni, wynurzający się z pod skał młodszych, jest za
znaczony przez wychodnie oksfordu w Piotrkowicach i Grabowcu, 
który niebawem, z podnoszeniem się osi fałdy, zostaje w kierunku 
północno-zachodnim zastąpiony przez utwory tryasowe, które stąd 
wydłużonym owalem ciągną się aż do podnóża Tokarni, otaczając 
paleozoiczne jądro Zbrzy i Dębskiej Woli. Oba skrzydła antykli- 
ny Zbrzańskiej tu, gdzie jest ona najklasyczniej wyrażona, są roz
winięte nierównomiernie: północno-wschodnie zwrócone ku niecce 
Ostrowskiej jest strome, jakeśmy to zaznaczyli powyżej, południo
wo-zachodnie — łagodne. Na tern właśnie skrzydle skutkiem jego 
niewielkiego upadu rozwinięte są szeroko utwory tryasowe i zale
gające zgodnie z nimi jurajskie. Prostolinijnośó krawędzi juraj
skiej, ciągnącej się od okolic stacyi Chęciny do Drochowa i Obie 
wskazuje na prawidłowość ukształtowania antykliny Zbrzańskiej 
w tej jej części. Pozatem na całym płaskowzgórzu jurajskim le
żącym na południowy zachód od utworów tryasowych antykliny 
Zbrzańskiej utwory jurajskie coraz to młodsze występują kolejno 
ku zachodowi, a upad jest statecznie południowo-zachodni, co 
stwierdza, że na południo-zachód od antykliny Zbrzańskiej w gra



nicach terytoryum jurajskiego nie ma dalszych dyzlokacyi o cha
rakterze fałdowym.

Poza koleją żelazną Iwangrodzko-Dąbrowską oś antykliny 
Zbrzańskiej szybko się zanurza. Pomimo tego} iż poziom terenu 
tu się obniża, pas występowania tryasu zwęża się szybko, wreszcie 
niknie on pod górą Tokarniańską. Wychodnia warstw cordato- 
wych zaznacza oś antykliny, która pozatem wyraża się tylko w an- 
tyklinalnej budowie wzgórz Tokarniańskich. W północno-wschod
niej części Tokarni zarówno utwory oksfordzkie jak i szmat astar- 
cyenu pokrywający zbocze zwrócone ku Chęcinom wykazują upad 
do 25° na północny wschód, natomiast w zachodniej części kom
pleksu tychże wzgórz wapienie płytowe rauracyenu z takimże upa
dem, lecz w przeciwnym kierunku, zapadają pod utwory astarckie 
Brzegów i Źernik. Jeszcze słabiej zaznacza się antyklina Zbrzań- 
ska dalej ku północnemu zachodowi. Oksford koło Jedlnicy, se- 
kwan Chojnów i góry z kapliczką koło Małogoszczy zaznaczają 
dalszy jej przebieg, wreszcie i te ślady znikają w piasczystej rów
ninie. Budowa terenów jurajskich na zachód od osi antykliny i tu 
jest bardzo prosta; od Tokarni do Miąsowej, od Mostów do Bizo- 
rendy, w okolicach Małogoszczy, wszędzie prawidłowo następują 
po sobie kolejno coraz to młodsze utwory jurajskie, zanurzające się 
ostatecznie pod cenomanem. I ten teren jurajski odpowiada tylko 
południowo-zachodniemu skrzydłu antykliny Zbrzańskiej bez śla
dów dalszych fałdowań.

Mniej więcej na linii Łośni miejscowość zmienia 6wój cha
rakter powierzchniowy o tyle, że utwory predyluwialne stanowią 
tylko nieliczne wysepki wśród rozległej niziny pokrytej piaskami 
dyluwialnemi i młodocianemi alluwiami. Trudno tu zdaó sobie 
sprawę z budowy tektonicznej, tymbardziej, że jak się zdaje, budo
wa ta nie jest zupełnie analogiczna do budowy terenów już rozpa
trzonych. Przedewszy8tkiem pas wychodni jurajskich rozszerza się 
znacznie ku wschodowi, sięgając Wielebnowa i Łopuszna, a więc 
jura leży na przedłużeniu antykliny Chęcińskiej, która stanowiła jej 
granicę dalej na południe, a nawet części jej leżą wprost pasma 
Dymińskiego. Wielkie te sfałdowania odbiły się oczywiście na 
tektonice jury, wszakże istniejące dane są zupełnie niedostateczne 
dla wyrobienia sobie pojęcia o charakterze tego wpływu.

Z istniejących wychodni niewiele wywnioskować można. 
W WielebiiGwie,Eustachowie,Łojusznie, Grabcwnicj, Michałowej



Górze, Gnieżdziskach, a może i w Fanisławicach odsłania się oksford,
0 ile wobec braka skamieniałości sądzić można, oksford górny, piętro 
zaś neuwizyjskie występuje tylko prawdopodobnie koło Gnieżdzisk. 
Już sama szerokość pasa, na którym występują tedy skały jednego 
wieku, wykazujące, jak w Gnieżdziskach, upad do 16° na połud
niowy zachód, wskazuje, iż zaburzenia tektoniczne tu istnieją, lecz 
jakie, stwierdzić niepodobna. Prawdopodobnem mi się wydaje, że 
wychodnie Łopuszna, Eustachowa, ewentualnie zaznaczałyby dal
szy ciąg antykliny tryasowej przebiegającej przez okolice Ryko- 
szyna, wychodnie zaś Grabownicy, Michałowej Góry i Gnieżdzisk 
odpowiadałyby antyklinie Chęcińskiej. Są to wszakże tylko przy
puszczenia.

Zachodni pas jury, od okolic Małogoszczy do Oleszna posia
da budowę geologiczną bardzo prostą: wszystkie utwory w nim 
wykazują stateczny upad IB — 20° ku południowemu zachodowi,
1 w tym kierunku jura znika ostatecznie pod cenomanem.

D. S o b o l e w 1) pisząc o charakterze ogólnym tektoniki gór 
Świętokrzyskich połączył stwierdzone przezemnie fałdowe zabu
rzenia pasma Przedborskiego z paleozoicznemi antyklinami gór 
Świętokrzyskich, przypuszczając, że antyklina Żeleżnicka stanowi 
przedłużenie pasma Chęcińskiego, antyklina Policzkowska odpo
wiada siodłu Zbrzańskiemu, zaś analog pasma Wójczo-Pińczow- 
skiego upatrując w antyklinie Smotryczowskiej.

Przypuszczenia te znajdują niewątpliwie potwierdzenie 
w wynikach obecnych mych badań, aczkolwiek bezpośredni zwią
zek między tymi utworami stwierdzony nie został. Mniemam istot
nie, że wychodnie jury w Eustachowie, Łopusznie i Mninie stanowią 
przedłużenie pasma Dymińskiego, respective antykliny tryasowej 
Rykoszyńskiej.

Synklina, stwierdzona między Mninem a Lasocinem odpo
wiada niecce między Dyminami a pasmem Chęcińskiem, na osi 
siodła Chęcińskiego leżą wychodnie jury w Gnieżdziskach i okoli
cach, a dalej ku północy antyklinalna dolina Żeleżnicka, która ule
gła znacznie silniejszemu wypiętrzeniu niż to, które ewentualnie 
zaszło w okolicy Gnieżdzisk. Wreszcie bardzo jest prawdopo- 
dobnem, że antyklina Zbrzańska odpowiada siodłu Policzkowskie-

ł) D. S o b o lew . Ob obszczem charakbierie tiektoniki Kielecko-San- 
domirskaho krjaża Warszawa 1911.



mu, choć od Małogoszczy do Żeleżnicy ani śladu jej znaleźć niepo
dobna.

Jedną cechę wspólną posiadają fałdowania obszaru badanego 
z fałdami pasma Przedborskiego, mianowicie bardzo znaczne wa
hania w głębokości niecek i wysokości siodeł wzdłuż osi jednej fał
dy, skutkiem czego rozpadają się one na szereg brachysynklin 
i brachyantyklin. Nie są to poprostu ondulacye osi fałdy, jej 
podnoszenia się lub opuszczania w głąb, lecz istnienie pasów o róż- 
nem natężeniu zjawisk górotwórczych. Możemy odnaleźć pasy, 
w których naprzemian to niecki są głębokie a siodła wysokie, za
burzenie więc intensywne, to znowu fałdy stają się płaskie, roz
lewne, ledwie dostrzegalne.

Pas stosunkowo słabego fałdowania zaczyna na południo- 
wschodzie obszar jurajski. Antyklina Zbrzańska wywołuje tylko wy
niesienie oksfordu, a synklina Maleszowa—Piotrkowice jest płytka. 
Dalej ku północnemu zachodowi fałdowania stają się coraz inten
sywniejsze, osiągają maximum między Chałupkami a Ostrowem; 
na tej przestrzeni w antyklinie odsłania się jej jądro najstarsze, 
a i towarzysząca synklina wykazuje największe upady i największą 
głębokość. Ku północnemu zachodowi intensywność fałdowania 
słabnie, i między Korzeckiem a Chojnami leży pas najsłabszych 
zaburzeń; zarówno niecka jak i antyklina są bardzo słabo wyrażo
ne. Ponownie wzmaga się intensywność fałdowania wprost Mie
dzianki, wprawdzie na bardzo krótko, tak iż powstaje tylko bra- 
chysynklina Bolmińaka. Ponownie następuje pas słabo sfałdowa- 
ny, płaski; na osi synkliny Bolmińskiej wynurza się jura, ale jura 
również leży na szczytach antyklin, opady są małe; skutkiem sła
bego sfałdowania utwory jednowiekowe zajmują znaczne prze
strzenie. Ponownie pas wyjątkowo wzmożonej działalności tekto
nicznej stanowi pasmo Przedborskie. W synklinie Lasocin-Mnin 
pojawiają się upady do 65°, antyklina Żeleźnicka wznosi się bardzo 
wysoko, o ile sądzić można z zachowanych jej skrzydeł, powstaje 
brachy synklina Mojżeszyńska, analogiczna do Bolmińskiej, gdzie 
tak samo kotlinowato wśród jury występuje cenoman, wreszcie da
lej ku zachodowi wynurza się szczątek jeszcze jednej antyklinali— 
Smotryczow8kiej. Istnienie podobnych naprzemianległych pasów 
mniejszej lub większej intensywności fałdowań nasuwa myśl o jak- 
gdyby nierównomiernej sztywności utworów fałdowanych.



Wypada jeszcze rozejrzeć się w ogólnym stosunku fałdowań 
jurajskich do utworów starszych. Rzut oka na załączoną mapkę 
wskazuje, że pas utworów jurajskich posiada nierówną szerokośó, 
jest mianowicie przewężony w środku, wprost Chęcin i Miedzian
ki. Tu pas jury mierzy tylko 7 km szerokości, wówczas gdy dalej 
na południe, wprost Zbrzy, lub na północ, wprost Wielebnowa ma 
on do 12 km szerokości; szerokośó pasa jurajskiego zwęża się tu, 
pomimo,] źej właśnie w tych okolicach, wprost Brzegów i Mało
goszczy granica zewnętrzna południowo-zachodnia jury wygina się 
najdalej nazewnątrz. Zarazem w tym obszarze fałdy jurajskie 
ulegają zwężeniu, skręcają od pierwotnego swego kierunku, wygi
nając się ku zachodowi, jakgdyby omijając zaporę. Tu wreszcie, 
wciśnięta między krawędź niecki Ostrowskiej a antykiinę Chęciń
ską powstaje dodatkowa antyklina Radomicka, w której skrzydle 
zachodniem przyjmują udział warstwy wapienia muszlowego i jury 
o zgodnym, bardzo stromym upadzie. Na północny zachód od te
go przewężenia, jura jakgdyby przelewa się po za granice, zakre
ślone przez zachodnie skrzydło antykliny Chęcińskiej. Utwory 
jurajskie wysuwają się tu daleko na północny-wschód, zalegając 
na przedłużeniu nietyiko Chęcińskiego, lecz nawet Dymińskiego 
pasma. Zarazem zachodnia zewnętrzna granica jury zmienia nie
co ogólny swój kierunek, skręcając silniej ku północnemu zacho
dowi. Robi to takie wrażenie, jakgdyby na północ od antykliuy 
Chęcińskiej fałdowanie jury napotkało na mniejszy opór, i wcisnę
ło się głębiej ku półnoonemu wschodowi. Na południowym krań
cu obszaru jurajskiego rozszerzenie się pasa jurajskiego jest nieco 
słabsze, mniej raptowne i nie związane ze zmianą ogólnego kierun
ku. Jednak na południo-wschód od Wrzosów zachodnia granica 
antykliny Chęcińskiej uchyla się wschodowi, ustępując przed sfał- 
dowaniami jury.

Zjawiska uskokowe w terenie jurajskim nie odgrywają jak 
się zdaje, zbyt doniosłej roli. Stwierdziłem w jurze istnienie tylko 
jednego uskoku — w wykopie drogi żelaznej Herbsko-Kieleckiej 
pod Występami. Uskok ten zrzuca wschodnią część utworów ju 
rajskich, tak iż cenoman przylega bezpośrednio od wschodu do wa
pieni jurajskich, posiadających pozatem prawidłowy upad na po
łudniowy wschód i niknących w tym kierunku pod cenoraanem.



W i e k  zjawisk dyzlokacyjnycb, które dotknęły utwory juraj
skie zachodniego zbocza gór Świętokrzyskich, nie jest łatwy do 
odcyfrowania, tymbardziej, że znajomość nasza zarówno utworów 
tryasowych samych gór Świętokrzyskich, jak kredy w niecce Wło- 
sczowskiej jest jeszcze niedostateczna.

Wiemy, że utwory piaskowca pstrego zalegają niezgodnie na 
utworach paleozoicznych, które przed ich osadzeniem się oczywi
ście były zaburzone, ułożone w pasma, bardzo silnie zerodowane, 
tak iż rozpadły się one już podówczas na szereg równoległych 
grzbietów. Utwory piaskowca pstrego oblegają płnszczowato 
grzbiety wypreparowane z zaburzonych skał starszych, które oczy
wiście już wówczas stanowiły twardzielce (monadnoki) na pene- 
plenizującej się pretryasowej powierzchni. Uławicenie lądowych 
utworów tryasowych, często przekątne, oczywiście mogło i musia
ło być zależne od nachylenia podłoża, a więc niekoniecznie od po
czątku poziome.

Na lądowych utworach piaskowca pstrego zalega utwór mor
ski wapienia muszlowego. W nim, tak samo jak i w piaskowcu 
pstrym widać zaburzenia tektoniczne, miejscami bardzo intensyw
ne, jak na brzegach Łosni, koło Chęcin lub przy Chałupkach w te
renie opisywanym obecnie.

Że wapień muszlowy wszędzie jest uławicony zgodnie z jurą, 
że przeto już wraz z nią i po jej osadzeniu się podlegał ruchom 
górotwórczym, to można stwierdzić zarówno w antyklinio Chęciń
skiej jak w Zbrzańskiej, atoli stosunek jego do piaskowca pstrego 
nie jest tak na pierwszy rzut oka jasny. Wapień muszlowy zale
ga na piaskowcu pstrym transgresywnie, miejscowa niezgodność 
uławicenia może wynikać z lokalnych nieprawidłowości w uławi- 
ceniu piaskowca pstrego, który jest przecież utworem pustynnym, 
ale niewątpliwie między piaskowcem pstrym a wapieniem muszlo- 
wym żadne zaburzenia tektoniczne nie dotknęły gór Świętokrzy
skich.

Nie było również żadnych zaburzeń tektonicznych w pasmach 
gór Świętokrzyskich pomiędzy jurą a tryasem, jak to przypuszcza 
S o b o l e w 1). Najzupełniejsza zgodność upadu panuje wszędzie 
między utworami jurajskiemi a kajprem i wapieniem muszlowym,

l) Putiewoditiel dla gieołogiczesko] ekskurefi w Kielecko-Sandomir- 
skij krjaż. Warszawa 1911.



tak iż transgresya jurajska, tak samo jak transgresya wapienia 
muszlowego wkroczyły oczywiście spokojnie na teren gór Święto
krzyskich, które tylko epeirogenetycznym ruchom w tym czasie 
podlegać mogły.

Transgresya jurajska zniszczyła miejscami dość silnie kajper, 
zwłaszcza w okolicach Chęcin, lecz o niezgodności uławicenia mię
dzy niemi niema mowy.

I tak samo zgodnie, pomimo przerwy, nalega na słabo zresztą 
zerodowaną powierzchnię jury piaskowiec cenomański; zgodność tą 
zaznaczyłem już w paśmie Przedborskim, badania teraźniejsze po
twierdzają ją w zupełności. Cenoman już wraz z jurą uległ fałdo- 
waniom, które wtłoczyły jego partye w nieckę Bolmińską lub Moj- 
żeszyńską. Natomiast bezpośredniego nalegania turonu i senonu 
na cenoman silnie zaburzony, a więc ioh zgodności, stwierdzić i te
raz nie mogłem. Tam gdzie występuje opoka, jest ona przeważnie 
słabo nachylona. Nic w tem jednak dziwnego. Łatwo wietrzeją
ca opoka oddawna usunięta została z antyklin, tu obnażyły się 
skały starsze i oporniejsze, a senon i turon dochowały się tylko 
w nieckach. Jednak zgodność cenomanu, turonu i senonu w oko
licach Tomaszowa, istnienie w kredzie wypiętrzeń pasmowych
0 kierunku zgodnym z kierunkiem pasm jurajsko-cenomańskich, 
mianowicie grzbietu kredowego w okolicach Łodzi i pasma Wój- 
czo-Pińczowskiego, przemawiają moim zdaniem silnie za tem, że
1 turon i senon podległy temu samemu impulsowi górotwórczemu, 
co jura.

A ponieważ utwory mioceńskie u podnóża gór Świętokrzy
skich już zaburzeniom fałdowym nie podległy, przeto okres góro
twórczy, który ślady swej działalności pozostawił w fałdowaniach 
jurajskich, przypada na t r z e c i o r z ę d  s t a r s z y .

Podczas paleogenu potężny impuls górotwórczy dał się od
czuć w wyżynie środkowopolskiej, impuls skierowany z południo
wego zachodu na północny wschód. Wywołał on lekkie nabrzmie
nie pasma Krakowsko-Wieluńskiego, zaklęśnięcie niziny Włosz
czowe kiej, a wsparłszy się o nieustępliwą masę starych, zniszczo- 
nych gór Świętokrzyskich, wywołał tu intensywne fałdowania.

Stare fałdy pretryasowe, bardzo już zniszczone, ożyły na no
wo. Nowe parcie wywołało ich ponowne wypiętrzenie wzdłuż tych 
samych osi, wyniosło ku górze utwory mezozoiczne i ułożyło je 
w strome fałdy, które to oblegają, to znowu przedłużają stare fał



dy paleozoiczne. Tak prastare pasmo Dymińskie zaznacza się po
chyleniem jury w Mninie, pasmo Chęcińskie przedłuża się w anty- 
klinę mezozoiczną, koło Zbrzy i Dębskiej Woli w utwory mezozoicz- 
ne wtłacza się sylursko-dewońskie jądro. Fałdowanie jest najinten
sywniejsze na południowo-zachodnim zboczu pasma; tu utwory mezo- 
zoiczne pozyskują strome upady, układają się w wązkie fałdy, któ
re wyginają się łukowato przy zetknięciu z twardym jądrem anty- 
kliny Chęcińskiej, które widocznie najtrudniej poddawało się po
nownemu fałdowaniu. Natomiast źe tak powiem, w cieniu sztyw
nej masy gór Świętokrzyskich, na północnym wschodzie, impuls 
górotwórczy słabnie niepomiernie i już tylko jedna, płaska, ledwie 
dostrzegalna fałda powstaje w utworach mezozoicznych; fałdy tej 
ślady znalazłem koło Bałtowa, w Chustkach i koło Inowłodza.

Siły górotwórcze wyładowują się jak gdyby na sfałdowanie 
mezozoikum na zachodniem zboczu gór Świętokrzyskich i na od
nowienie sfałdowań paleozoicznych samego pasma.

Kierunek nowych fałd jest odmienny od kierunku starych 
fałd gór Świętokrzyskich, mianowicie północno-zachodni, tam, 
gdzie rozwijać się one mogły swobodnie. W okolicach Chęcin kie
runek fałd mezozoicznych jest do pewnego stopnia preformowany 
przez kierunek starych sfałdowań; stąd zmiana kierunku pasm ju 
rajskich na północny zachód od Chęcin, gdzie skręcają one ku 
północy.

Zdawałoby mi się jednak, że i kierunek obecnych fałdów pa- 
leozoikum uległ pewnej zmianie pod działaniem parcia górotwór
czego, skierowanego pod kątem do nich. Mianowicie pasma pa
leozoiczne gór Świętokrzyskich nie są zupełnie równoległe, lecz zbie
gają się, wprawdzie bardzo wolno, ku zachodowi, jak gdyby zaburze
nia tektoniczne, skierowane z południowego zachodu zgniotły pasmo 
nieco silniej w północno-zachodnim jego końcu. Sprawę tą roz
wiązać będzie mogło tylko studyum zaburzeń tektonicznych w trya- 
sie wewnątrz gór Świętokrzyskich. Przypuszczenie moje byłoby 
słusznem, gdyby się okazało istotnie, że zaburzenia tryasu są in
tensywniejsze w północno-zachodnim końcu gór Świętokrzyskich 
niż w południowo-wschodnim.

Rzeczą jest wreszcie ciekawą, czy naprzemianległe pasy 
mniejszej i większej intensywności fałdowań, stwierdzone prze- 
zemnie w utworach mezozoicznych zachodniego zbocza gór Święto
krzyskich, mogą być wyśledzone i w ich częściach wewnętrznych.



Rzut oka ogólny na utwory jurajskie dookoła gór Świętokrzyskich.

Niniejsza praca moja zamyka cykl badań nad utworami ju- 
rajskiemi, okalającemi góry Świętokrzyskie; mogę tedy przystąpić 
do porównania utworów jurajskich w różnych stronach położonych; 
spróbuję zarazem odtworzyć zmienne warunki facyalne mórz juraj
skich i skreślić rys krótki historyi terenu gór Świętokrzyskich 
podczas okresu jurajskiego.

Po kajprze, który zaznaczył się masami czerwonych iłów, 
i recie, który na wschodniem zboczu gór Świętokrzyskich pozosta
wił masy osadu lądowego w postaci białych piaskowców szydło- 
wieckich z wtrąconemi gniazdami glin, zawierających roślinność 
lądową, następuje w górach Świętokrzyskich okres denudacyi su- 
baeralnej, która żadnych śladów po sobie nie zostawiła. Dopiero 
w jurze środkowej powoli od północnego zachodu nasuwa się mo
rze. Początek tej transgresyi przypada na okres batoński. 
W pierwszej mej rozprawie, traktującej utwory jurajskie wschod
niego zbocza gór Świętokrzyskich, wyraziłem przypuszczenie, że 
może i ślady bajosu znaleźć można w dolnych częściach piaskow
ców żelazistych, które tam reprezentują dalszy ciąg jury środko
wej. Wszakże obecnie wydaje mi się, że transgresya jurajska do
okoła gór Świętokrzyskich dała się odczuć jednocześnie, w począt
kach piętra batońskiego. Co do zachodniego zbocza gór Święto
krzyskich jest to pewne. Tam bezpośrednio na kajprze zalegają 
czarne i szare iły plastyczne, zawierające faunę poziomu Parkinso- 
ni a Parkinsoni. Ale i na wschodniem zboczu gór Świętokrzyskich 
starszej fauny nie ma. Bat jest tam reprezentowany przez masy 
piaskowców żelazistych z fauną ubogą, odmiennego typu niż na 
zachodzie, lecz tegoż wieku. Już dawniej zaliczyłem utwory ba- 
tońskie ze skamielinami z okolic Chustek do poziomu Parkinsoni a 
Parkinsoni, a obecnie posiadam z tej samej miejscowości i samą 
tą skamielinę przewodnią. Mianowicie otrzymałem od p. St. Kon t -  
k ie w i c z a małą dobrze zachowaną Parkinsonia Parkinsoni pocho
dzącą z Chustek. Zważywszy, że morze jurajskie nasuwało się na 
ziemie polskie od północnego zachodu, mało bardzo prawdopodo- 
bnem mi się wydaje, aby na zboczu wschodniem pojawiło się ono 
wcześniej, niż na zachodniem, mniemam przeto, że i na wschodniem 
zboczu utwory batońskie stanowią najstarsze ogniwo jury.



Pod względem wszakże wykształcenia utwory batońskie za
chodniego i wschodniego zbocza są bardzo różne. Na wschodzie 
są to potężne masy piaskowców mniej lab bardziej żelazistych, nie
kiedy zawierających gniazda rady żelaznej, z ubogą fauną, złożo
ną z drobnych blaszkoskrzelnych, wśród których pierwsze miejsce 
zajmują drobne, lecz masowo występujące O słrea K n o rr i, liczne 
A vicu la , L im a, P e rn a i t. d. Zarówno typ fauny, jak charakter 
osadu wskazują wyraźnie na jego pochodzenie: jest to utwór przy
brzeżny, osadzony w wodzie płytkiej, w pobliżu wybrzeży, które 
dostarczały mas piasku.

Zupełnie inaczej wyglądają utwory batońskie zachodniego 
zbocza. Jest to szary tłusty ił plastyczny, złożony z najdrobniejsze
go namułu, a i fauna, choć współczesna, jest zupełnie odmienna. 
Nie małże, lecz ślimaki zajmują miejsce naczelne, ślimaki drobne 
i przeważnie roślinożerne. A więc i tu mamy do czynienia z osa
dem płytkowodnym, przybrzeżnym, a odmienny charakter petrogra
ficzny i faunistyczny tego obszaru jest wynikiem innego składu 
niszczonego podówczas wybrzeża. Istotnie, nasuwające się morze 
batońskie zastało na zachodzie góry Świętokrzyskie pokryte nad- 
niszczonym wprawdzie, lecz powszechnie występującym osadem 
gliniastym kajpru. Rzeki Świętokrzyskie i niszcząca działalność 
fal morskich dostarczały tedy materyału na osady batońskie, po
chodzącego ze zniszczonych, żelazem na czerwono zabarwionych 
utworów kajprowych. Na dnie płytkiego morza, porośniętego 
morszczynami, stanowiącemi pokarm niezliczonych ślimaków, że- 
laziste czerwone iły ulegają redukcyi, przybierając czarne zabar
wienie.

Inaczej było na wschodniem zboczu. Tam pstre iły kajpru 
zostały przykryte przez potężne masy piaskowców retyckich, i one 
to właśnie ulegały niszczącej działalności rzek i fal i dostarczały 
materyału dla osadu batońskiego; na piasczystem dnie nie rosną 
wodorosty i brak żerujących na nich ślimaków, żyją natomiast 
drobne małże.

Podobną różnicę facyalną między zachodem a wschodem 
obszaru gór Świętokrzyskich znajdujemy i w kelloweju, w innym 
natomiast stosunku.

Na wschodniem zboczu między piaskowcami żelazistemi bata 
a mlodszemi wapiennemi utworami leży masa czarnych i szarych 
iłów. Skamieniałości one nie zawierają, lecz statygraficzne ich



położenie wyjaśnia ich wiek w zupełności. Wyglądem swym i ty
pem przypominają one bardzo utwory batońskie zbocza zachodnie
go, i jak one, są niewątpliwie osadami płytkiego morza. Na zacho
dzie natomiast kellowej jest rozwinięty w postaci zupełnie odmien
nej: są to margle piasczyste, zielonkawe od domieszki glaukonitu, 
z dość bogatą fauną. Że jest to utwór płytkiego morza, w niewiel
kiej odległości od brzegu osadzony, na to mamy bezpośrednie do
wody w postaci brunatnych wapieni, złożonych z okruchów muszli, 
w LasocinieiBrudzowie, lub brekczyowatej skały z Korzecka, prze
bieg więc linii brzegowej kelloweju jest nam mniej więcej znany. 
Zasadniczo więc kellowej nie jest różny facyalnie od batu; tak sa
mo bowiem jest reprezentowany przez utwory przybrzeżne. Choć 
nie znam żadnych śladów linii brzegowej morza batońskiego, mnie
mam wśfeakże, iż zajmowało ono tą samą przestrzeń, co i morze 
kellowejskie; nigdzie nie widać przekraczania kelloweju, typ faoyal- 
ny, a więc głębokość morza pozostaje oczywiście podobna, co jest 
rzeczą łatwą do wytłomaczenia wobec małej miąższości utworów 
śród ko woj u raj skich.

Między utworami katońskiemi a kellowejskiemi ta tylko za
chodzi różnica, że wówczas gdy pierwsze są reprezentowane przez 
iły na zachodzie, zaś przez osady piasczyste na wschodzie, kellowej 
na odwrót: na wschodzie składa się on z czarnych i szarych iłów, 
na zachodzie zaś z margli, ale z silną domieszką piasku. Zjawisko 
to daje się wytłomaczyć zmieniającym się charakterem petrogra
ficznym wybrzeża. Na wschodzie do morza batońskiego dostarcza
ły materyału piaskowce retyckie; w miarę ich zniszczenia wynu
rzały się na powierzchnię leżące w ich spągu iły kajprowe, a w kel
loweju to właśnie źródło materyału przeważa, i ze zniszczonych 
czerwonych iłów kajprowych powstają czarne iły kellowejskie. Na 
zachodzie zaś, w miarę zniszczenia iłów kajprowych, które dostar
czały materyału ilastego inorzu batońskiemu, odsłania się cienka 
warstwa wapienia muszlowego i piaskowiec pstry, zaczyna się 
więc dowóz, prócz materyału ilastego, miału wapiennego i piasku— 
powstają margle piasczyste. Że istotnie piaskowiec pstry ulega 
zniszczeniu na wybrzeżach morza kellowejskiego—świadczą o tern 
otoczaki z czerwono-brunatnego piaskowca w spojonym piasku 
muszlowym wybrzeża w Brudzowie.

Niewiele powiedzieć mogę o osadach dolnego oksfordu, gdyż 
właściwie znam je tylko z zachodniego zbocza gór Świętokrzyskich.



Są one tu reprezentowane przez szare wapienie marglowate z Car- 
dioceras corda tu m . Natomiast ze wschodniego zbocza, czy z pasma 
Sulejowskiego lub Przedborskiego—utworów neuwizyjskich nie 
znamy. Przypuszczalnie tu należą piaski glaukonitowe Maksymi
lianowa na wschodniem zboczu gór Świętokrzyskich, lecz wobec 
braku skamielin twierdzić tego stanowczo nie podobna. Utwory 
neuwizyjskie zachodniego zbocza gór Świętokrzyskich nie wskazu
ją, aby między warunkami facyalnemi kelloweju i dolnego Oksfor
du zachodziły zasadnicze różnice. Mała miąższość warstwy 
neuwizyenu, obfita domieszka materyałów ilastych, czarna barwa, 
spowodowana obfitością substancyi organicznych—wszystko prze
mawia za małą głębokością morza dolnooksfordzkiego i małą od
ległością od brzegu.

Warunki facyalne zmieniają się kategorycznie dopiero z po
czątkiem argowienu. Piętro to jest reprezentowane przez masę 
cienkopłytowatych wapieni białych, niekiedy marglowatych, za
wierających bogatą faunę, wyróżniającą się zwłaszcza obfitością 
głowonogów. W zupełnie analogicznej postaci wapienie argowie
nu występują zarówno na zachodniem, jak na wschodniem zboczu 
gór Świętokrzyskich; nie znalazłem ich atoli na północno-zachodnim 
krańcu gór Świętokrzyskich, ani w paśmie Sulejowskiem ani w pa
śmie Przedborskiem. Nie sądzę wszakże, aby był to brak istotny; 
wapienie marglowate argowienu wietrzeją łatwo, do eksploatacyi 
na wapno lub na kamień budowlany mało się nadają; w paśmie 
Sulejowskiem, które stanowi część terenu jurajskiego najbardziej 
zniszczoną, gdyż speneplenizowaną prawie zupełnie, a jeszcze w do
datku przysypaną piaskami lodowcowemi, utwory jurajskie wystę
pują tylko w postaci z daleka rozrzuconych odosobnionych wyse
pek, w których występują tylko najtrwalsze odmiany utworów ju
rajskich, wapień skalisty (Miedzna, Opoczno, Paradyz) lub koralo
wy (Sulejów). Łatwo zaś wietrzejący wapień marglowaty argowij- 
ski kryje się pod utworami dyluwialnemi. W paśmie Przedbor- 
skiem dochowały się przeważnie tylko utwory młodsze jury górnej, 
i one tylko wynurzają się na powierzchnię; we wschodniej atoli 
części pasma, w antyklinie Źeleźnickiej, erozya zniszczyła cały 
szczyt fałdy i zachowały się tylko częściowo pewne drobne pery- 
feryczne partye skał bardziej opornych, a więc i tu warunki dla za
chowania się łatwo wietrzejących wapieni marglowatych argowie
nu były* niekorzystne. Warunki przeto, sprzyjające zachowaniu



się i występowaniu na powierzchnię wapieni argowijskich istnieją 
tylko na zachodniem zboczu gór Świętokrzyskich i w południowej 
części ich zbocza wschodniego, gdzie utwory jurajskie odsłaniają 
się jeszcze na dużych przestrzeniach, stanowiąc płaskowzgórza — 
ślady dawnej penepleny,która tu jednak zniosła tylko same szczy
ty antyklin — obecnie zaś uległa znacznemu odmłodzeniu. Za 
powszechnem rozprzestrzenieniem utworów argowijskich przema
wia zresztą ich typ facyalny, dziwnie stały, a dowodzący, że są to 
utwory morza głębszego, od brzegu niewątpliwie odległe. Świad
czy o tern zarówno ich pokaźna grubość—do 160 m> jak fauna 
przeważnie głowonogowa, jak wreszcie ich skład petrograficzny, 
drobnopyłkowaty, z niewielką domieszką nadzwyczaj drobnego 
namułu ilastego. Utwory argowijskie są tedy dowodem ponowne
go ruchu dodatniego linii brzegowej. Litoralne dawniejsze utwo
ry zostają zastąpione przez nerytyczne, głębokość więc morza 
wzrasta, a wraz z tern oczywiście linia brzegowa posuwać się mu
si w głąb gór Świętokrzyskich, zdobywając dla morza nowe tere
ny. Absolutny obecnie brak utworów jurajskich wewnątrz 
gór Świętokrzyskich nie pozwala stwierdzić, jak daleko w głąb 
nich posuwało się morze argowijskie, czy stanowiły one podówczas 
jeszcze wyspę, czy też już zupełnie przez morze były zalane. 
Pierwsza alternatywa wydaje mi się prawdopodobniejszą ze wzglę
du zwłaszcza na pewną domieszkę materyału naziemnego, w okre
sie argowijskim więc góry Świętokrzyskie stanowiły zapewne ma
łą wyspę; może dopiero w okresie raurackim wyspa ta została osta
tecznie przez morze pokryta.

Jak  wynika z powyższego, utwory argowijskie na zboczach 
gór Świętokrzyskich są rozwinięte zupełnie jednakowo, natomiast 
osady raurackie różnych zboczy są wykształcone rozmaicie. Na 
wschodniem i na północnem zboczu gór Świętokrzyskich sekwan 
dolny jest rozwinięty w postaci klasycznego wapienia skalistego, 
czyli w facyi scyfiowej, zawierającej, prócz gąbek krzemionkowych 
i skupień krzemiennych nadzwyczaj charakterystyczną, choć ubo
gą, faunę ramienionogową. Wapień skalisty na północno-wschod
niem zboczu gór Świętokrzyskich jest zupełnie identyczny z wa
pieniem skalistym pasma Krakowsko-Wieluńskiego, natomiast na 
zboczu zachodniem, w paśmie Przedborskiem, występują ślady 
oksfordu, astarcyen i kimeryd są doskonale rozwinięte, rauracyenu 
zaś nie znalazłem wcale. Wprawdzie pasmo Przedborskie jest bar



dzo zniszczone, ocalały w niem tylko odosobnione partye jury, 
wszakże, gdyby piętro raurackie było reprezentowane przez wapie
nie scyfiowe, to wydawało by się mało prawdopodobnem, aby ta 
właśnie skała, najoporniejsza na działanie niszczące atmosfery, 
uległa pierwsza całkowitemu zniszczeniu. Istotnie, to co widzimy 
w terenie obecnie opisywanym, wyjaśnia nam zagadkę powyższą. 
Piętro raurackie składa się tu z cienkopłytowatych wapieni mar- 
glowatyoh, łatwo wietrzejących; w okolicach Występów i Mało
goszczy teren zajęty przez utwory sekwanu dolnego jest już zupeł
nie prawie zrównany, i wapień odsłania się tylko w małych pagór
kach lub w sztucznych odsłonięciach. Natomiast czysto wapienne 
rafy koralowe zwycięsko opierają się wietrzeniu i tworzą wał ju
rajski, odgraniczający cały teren od zachodu. Nic dziwnego tedy, 
że w silniej zerodowanem paśmie Przedborskiem utwory raurackie 
zupełnie zostały zniszczone.

Oczy wistem więc jest, że zachodnie zbocze gór Świętokrzys
kich podczas okresu raurackiego znajdowało się w innych warun
kach facyalnych, niż zbocze północne i wschodnie, i obszar Kra
kowsko-Wieluński, gdzie w tym samym czasie, gdy w naszym te
renie osadzały się wapienie cień kopły to watę, zapewne nerytyczne, 
powstawały masy wapieniu scyfiowego, który uważałbym rad za 
utwór batyalny. Widzimy tedy, że, pomimo osadzenia się znacz
nej miąższości wapieni argowijskich i raurackich, morze raurackie 
na pólnocnem i wschodniem zboczu gór Świętokrzyskich osiągnę
ło nieznane przedtem głębokości; wprawdzie zjawisko to było 
znacznie mniej intensywne na zachodniem zboczu gór Święto
krzyskich, gdzie głębokość morza w ciągu argowienu i ran racy en u 
się nie powiększa, lecz stałość facyesu pomimo nagromadzenia 
około 400 m osadu o typie nerytycznym wskazuje, że i tu dno mo
rza się opuszczało, wprawdzie tylko o tyle, że utrzymywała się 
w ciągu długiego czasu jednakowa mniej więcej głębokość. Otóż 
powiększenie się głębokości morza na północnem i wschodniem 
zboczu gór Świętokrzyskich, gdzie nerytyczny argowien został za
stąpiony przez utwór batyalny rauracyenu wskazuje na dalszy i to 
bardzo intensywny dodatni ruch linii brzegowej. Prawdopodobnem 
mi się tedy wydaje, iż podczas rauracyenu całe góry Świętokrzysr 
kie były przez morze zalane. Centralne ich części, tak samo jak 
i zbocze zachodnie, stanowiły ławicę płytszą, na której, w pośród 
utworów batyalnych, powstawały osady typu nerytycznego. Nie
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jest zresztą niemożliwe, że jakaś część tej ławicy wznosiła się po 
nad poziom morza, stanowiąc drobną wysepkę.

W każdym razie z końcem okresu raurackiego głębokość mo
rza jurajskiego okalającego góry Świętokrzyskie zmniejsza się 
szybko, dookoła nich zapanowywują znowu warunki dość jedno
stajne, tak iż piętro astarckie dookoła gór Świętokrzyskich jest 
rozwinięte zupełnie prawie identycznie. Mianowicie wszędzie uka
zują się tu utwory nerytyczne, reprezentowane już to przez typo
we zupełnie rafy koralowe, już to przez wapienie z koralami i ze 
ślimakami o grubej skorupie, lecz nie stanowiące prawdziwej rafy 
koralowej. Dookoła jądra gór Świętokrzyskich, które teraz już 
z pewnością stanowi wyspę, choć pewno niewielką, o ile sądzić 
można z braku materyału naziemnego pochodzenia, rozwija się pas 
raf koralowych, tu i owdzie przerwany przez utwory odmienne. 
Miejscami, jak w paśmie Przedborskim, miast rafy koralowej roz
wijają się ławice ostrygowe, gdzieindziej, jak w terenie opisywa
nym obecnie, części piętra astarskiego są wykształcone w postaci 
oolitów, gdzieindziej rozwijają się białe zbite wapienie z Diceras 
i z nerynejami, lecz bez korali. Lokalne te różnice nie wpływają 
wszakże na charakter ogólny utworów astarckieh; zawszeć jest to 
olbrzymi wieniec koralowy, otaczający góry Świętokrzyskie. Rafy 
koralowe nie dochodzą nigdzie do zbyt wielkiej miąższości; warun
ki sprzyjają tylko ich rozrostowi poziomemu, i nic w tern dziwne
go, skoro ruch ujemny linii brzegowej trwa w dalszym ciągu, choć 
bardzo wolno. Jeszcze przed końcem astarcyenu warunki facyalne 
zmieniają się o tyle, że rafy koralowe przestają się rozwijać, a na 
nich osadzają się już to oolity, jak w Sulejowie, już znowu zbite 
drobnopyłkowatę wapienie, jak koło Występów. Z jednego tylko 
punktu, ze Zdziebłowic na północnem zboczu gór Świętokrzyskich, 
znamy astarcyen wykształcony w postaci drobnopyłkowatych wa
pieni z cienkoskorupowemi małżami — osad niewątpliwie bardziej 
głębokowodny i od brzegu odległy, niż rafy koralowe, wy
kształcone bliżej gór Świętokrzyskich.

Z końcem okresu astarckiego warunki facyalne dookoła gór 
Świętokrzyskich zmieniają się o tyle, że zaczyna się bardzo obfity 
dopływ materyału ilastego pochodzenia naziemnego, oczywiście 
skutkiem wynurzania się coraz to rozleglejszej wyspy na miejscu 
gór Świętokrzyskich. Wszędzie dookoła gór Świętokrzyskich utwo
ry kimerydzkie są reprezentowane przez wapienie margliste, cza



sami, jak to widać w przekroju pod Występami, z podrzędnemi 
warstwami iłu; na ilastem dnie rozwija się obfita fauna, której 
składnikiem głównym są ostrygi; miejscami powstają istne ławice 
°strygowet a masztowiec, złożony ze skorupek ostryg, jest najbar
dziej typową skałą kimerydzką. Z początku główną rolę odgry
wają duże Ostrea pulligera, w wyższych zaś i najwyższych pozio-. 
mach drobne exogyry.

Podczas kimerydu morze otacza jeszcze dookoła wyspę gór 
Świętokrzyskich, na wszystkich ich zboczach powstają utwory 
oczywiście należące do jednego basenu morskiego. Lecz ruch 
ujemny linii brzegowej trwa nieprzerwanie dalej, góry Święto
krzyskie dźwigają się coraz wyżej nad poziom morza, które ustę
puje całkowicie na zachodzie. W portlandzie utwory morskie od
najdujemy w dwu punktach na zboczach gór Świętokrzyskich: na 
zboczu północnem koło Tomaszowa nad Pilicą, gdzie występują 
znane utwory wirgatowe, i na zboczu wschodniem, gdzie koło Za
lesie, Maleni i Krzyżanowic1) występują utwory jurajskie zupełnie 
niepodobne do żadnych innych w granicach Królestwa Polskiego. 
Utwory z Maleni złożone są z lekkich tufowatych wapieni glaukoni- 
tycznych, koło Krzyżanowic zaś występuje skała złożona z drob
nych otoczonych okruchów gruboskorupowych muszli spojonych 
lepiszczem piasczysto-gliniastem, utwór niewątpliwie brzegowy. 
Obydwa te utwory na zasadzie ich położenia stratygraficznego zali
czałem już dawniej do portlandu, obecnie zaś mniemam, że do tego 
samego poziomu zaliczyć należy wapień glaukonityczny z Zalesie, 
zawierający szczególną faunę z olbrzymich nerynej, który dawniej 
zaliczałem do górnego kimerydu. W takim razie w Tomaszowie 
i w Zalesicach występują jednoczesne, bo portlandzkie utwory, lecz 
typ ich jest zupełnie odmienny. Utwory Tomaszowskie z wirga- 
tami posiadają ten sam typ co utwory portlandzkie Pomorza, Ro- 
syi, Anglii i Normandyi; oczywiście od północy, od Pomorza przez 
Kujawy2) sięgała zatoka do północnego zbocza gór Świętokrzyskich. 
Natomiast utwory portlandzkie wschodniego zbocza gór Święto
krzyskich nie wykazują ani śladu wpływów morza północno-europęj-

l ) J. L e w iń s k i .  Utwory jurajskie ua wschodniem zboczu gór Świę
tokrzyskich. Pam. Piz.

*) J. L e w i ń s k i .  Utwory górno-jurajskie na Kujawach. Spraw, 
Tow. Nauk. Warsz. 1910.
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skiego; jedyny ich analog odnajdujemy w utworach jurajskich nad- 
dniestrzańskich w okolicach Niżniowa. Oczywiście tedy druga za
toka portlandzka sięgała od południo-wschodu do wschodniego 
zbocza gór Świętokrzyskich, do okolic Iłży i Zalesie; między tą 
jednak zatoką, a zatoką Tomaszowską nie było żadnego połączenia; 
zarówno góry Świętokrzyskie jak tereny na północny wschód od 
nich były już oczywiście nad poziom morza wyniesione.

Z końcem wreszcie juiy morze ostatecznie wycofuje sję 
z obrębu gór Świętokrzyskich, a ślady neokomu i wealdu odnajdu
jemy tylko na Kujawach.

W załączonej tabelce (str. 564) zestawiłem porównawczo 
utwory jurajskie dookoła gór Świętokrzyskich z jurą pasma Kra
kowsko-Wieluńskiego.

Z Pracowni Geologicznej 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie.

K Ć S V  M fc.
M-r J. L e w i ń s k i :

Les dópdts jurassiąues du versant oooidental des 
montagnes de Święty Krzyż.

Coumutiicaliou Aiiuuuc&i U 117. 1. I01-.

Le travail prńsent finit mes explorations des dćpóts jurassiąues 
entourant les montagnes de Święty Krzyż *). La rćgion qu’il con- 
cerne est immćdiatement contigiie au terrain dćcrit dans mon tra- 
vail sur „la chaine de Przedborzu que j ai delimitć au sud par la val- 
Iće de la rivićre Żeleźnica et par les plaines marćcageuses au sud

') L ew iński J. (x)ntribution a la connuissancc des dćpóts jurassiąues 
sur le versant oricntal des montagnes dc Święty Krzyż. Pamiętnik Fizyograficz- 
ny 1902.

Lewiński  J. Les dćpóts jurassiąues de „la chaine dc Sulejów44. Buli. 
Acad Sciences. Cracovic 1906.

Lewiński  J. La chaine de Przedbórz. Buli. Acad. Sciences. Cracovie 1908.
Lewiński  J. Les dćpóts jurassiąues prćs la station Chęciny et leur fau

nę. Buli. Acad. Sciences Cracovie 1908.
Lewiński  J. Compte - rendu des explorations geologiąues le long du 

chemia de fer de Herby a Kielce. Comptes-rendus Soc. Scient. Varsovie. 1912.
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de Łopuszno. Cette limite esi pureinent conventionelle et ne dć- 
pend que du progrćs de mes explorations; k prćsent jłaborde la der- 
niire partie de mes travaux prolongćs en consacrant le trayail prć
sent k la description des dćpóts jurassiques qui rćcouyrent le ver- 
sant Occidental des montagnes de Święty Krzyż au sud de la Że- 
leźnica.

La rógion dćcrite dans ce trayail est limitóe au nord 
par une ligne conduisant de Żeleżnica yers Łopuszno et Wielebnów 
qui nła aucun fondement stratigraphique, mais qui correspond k un 
certain changement de la topographie. Sur cette ligne finit prćcise- 
ment cette rćgion au rćlief rćgulier et dćpendant de lastructure tec- 
toniquef que j ’ai appelć la „chafne de Przedbórz", les formes du 
terrain sont beaucoup plus alterees par Pćrosion, ici enfin commence 
le bassin de la Łośnia affluent de la Nida.

La limite occidentale de la rćgion jurassique est bien nette: 
elle est rćpresentće par la ligne sćparant le Jurassique du Crćtacć, 
presque tout k fait droite, dirigće du nord—ouest au sud—est; cette 
limite est d’ailleurs accusće par les formes du terrain: k 1'ouest ap- 
paralt une plaine ćtendue, occupóe par des dćpOts crćtacćs, k Test 
s’ćlevent des crćtes paralleles composćes de calcaires jurassiques 
borddes k Touest d’une etroite bandę de grćs cćnomanien. La sćrie 
des affleurements du Jurassique commence dans une colline au N. 
W. dłOleszno, oCi ćmerge de nouyeau le Jurassique interrompu par 
la large vallće de la Żeleżnica. La limite occidentale des terrains 
jurassiques passe sur le yersant Occidental d*une rangće de collines 
en laissant a Touest Wola Świdzieńska et Świdno, {)res de Kraso
cin, en deyiant un peu vers 1’ouest aux enyirons de Gruszczyn et de 
Czostków. Dćs ici la limite du Jurassique longe le village de Cieśle, 
passe k Touest de Małogoszcz et par Mironica et Karsznica atteint 
la riviere Nida. Au sud de la Nida les crćtes jurassiques sont bien 
indiyidualisćes et la limite du Jurassique et du Cretacć passe aux 
pieds du yersant Occidental des collines, qui surmontent la plaine 
crćtacće, mais plus loin au sud la dćlimitation du Jurassique est 
beaucoup plus difficile, puisque cette limite n’apparait pas dans les 
formes du terrain. lei, entre Brzegi et Miąsowa le terrain formę un 
plateau ólargi, sur lequel apparalssent consćcutivement des affleu- 
rements du Jurassique et du Cretacć.

La yallće de la Nida rćcoupe pour la deuxićme fois les colli
nes jurassiques et sort definitivement de la rógion occupće par les



depóts jurassiąues pour couler vers la Vistule sur les terrains plus 
meubles du Crćtacó et du Miocdne. La limite du Jurassique est 
bien apparente tout le long de la Nida, puisąue les calcaires jurassi- 
aues forment la rive orientale ćlevee de la large vallee de la Nida, 
ici d6ja assez importante, tandis que la rive droite de cette vallóe est 
piąte et constituće par des marnes sónoniennes. Entre Sokołów et 
Korytnica le Jurassique rćcouvre un plateau ćtendu, qui atteint 
366,8 m  d'altitude. Au sud de Korytnica les dćpóts marins du Mio- 
c&ne emplissent une large baie s'ouvrant dans le plateau jurassique; 
au sud dc cette baie le Jurassique n’apparaft que sous formę d’affleu- 
rements sćparćs et ne formę plus de collines importantes.

Le parcours gónćral de la limite occidentale du Jurassique est 
presque parfaitement rectilinćaire et suit la direction NW—.SE.

La limite nord du terrain jurassique n'est pas bien nette k cau- 
se du dćyeloppement considćrable des sables quaternaires k 1'est 
d’01eszno; le Jurassique n’apparalt que bien k Test des aftleurements 
d'01eszno prćs d'Eustachów et de Grabownica.

La limite orientale du Jurassique est ćgalement effacće dans la 
partie septentrionale de la rćgion explorće, ou nous ne trouvons 
que des affleurements isolós k Eustachów, Grabownica, Michałowa 
Góra et Fanisławice. Plus k Test je n'ai pas retrouvć de dćpóts 
jurassiques; ils sont remplacćs par le Muschelkalk. Au sud la 
limite orientale du Jurassique est bien marqu6e par une sórie d’af- 
fleurements, k Młynki, dans les collines k 1'ouest de Miedzianka 
pres de Polichno, Korzecko, Podzamcze, Starochęciny; plus loin la 
limite du Juras$ique traverse la Bobrza, passe un peu k Pouest de 
Brzeziny, traverse la Nida Czarna prds de Woyda; dfes ici on peut 
suivre le Jurassique vers le sud, par Brudzów el Zaborze, jusqu*& 
Maleszowa.

La limite meridionale du terrain jurassique est mai dćflnie, 
parce que les cretes jurassiques s’abaissent graduellement en plon- 
geant vers le sud-est sous des dópóts plus jeunes; les chatnes ju- 
rassiques perdent leur continuitć, se divisent en collines isolćes et 
disparaissent enfin totalement sous le Miocfene et le Diluvium.

Enfin, dans les limites ci-dessus dćfinies le Jurassique est in- 
terrompu par deux ilóts d'autre kge. Notamment pr6s de Bolmin 
apparalt le gr6s cćnomanien, qui nfoccupe d’ailleurs qu’un terrain 
de peu d’ćtendue, et plus au sud apparalt une bandę de dćpOts prć- 
jurassiques—du Silurien au Triassique. Cette bandę est ólongće



dans la direction des cretes jurassiques; elle commence pres de To
karnia, traverse la voie du chemin de fer k fest de la station Chęci
ny; sa limite occidentale presąue rectilinćaire passe par Siedlce, 
Wójkowiec, Drochów jusqu'k Obice et Grabowiec, la limite orien- 
tale, un peu arquee, passe pres de Wolica k Pouest d’Ostrów, entre 
Dębska Wola et Morawica, cliange de direction en se dirigeant vers 
Pouest, et entre Chałupki et Grabowiec rencontre la limite occi
dentale.

Aperęu stratigraphique.

La stratigraphie des dćpóts jurassiques du terrain dćlimitć 
ci-dessus prćsente quelques difficultćs, k cause dequelles les explo- 
rations antćrieures rf ont pas ćclairci leur constitution; le Jurassique 
n'est pas divisć en zOnes stratigraphiques et meme la succession 
des couches consćcutiyes n*est pas suffisamment ótablie. Ces diffi
cultćs proviennent des faibles dimensions des affleurements dissć- 
minćs sur un territoire, relatiyement assez ćtendu k la tectonique 
assez complexe. En sus, la faunę des dćpóts jurassiąues est ordi- 
nairement bien pauvre et prćsente souvent de notables diffćrences 
faciales. Je n’ai rćussi k  surmonter ces difficultćs que grace k deux 
coupes ótendues dćcouvertes dans deux grandes tranchees de 
chemin de fer, notammentdans la tranchće du chemin de fer de Iwan- 
gród k Dąbrowa prćs de la station Chęciny, et du chemin de fer de 
Herby k Kielce pres de Występy. Ces tranchćes ont fourni des 
coupes completes du Mćdiojurassique, de rOxfordien, du Sćquanien 
supćrieur et du Kimmćridgien, et ont permis de dresser un tableau 
gćnćral de la succćssion des couches, obseryćes dans les affleure- 
ments isolćs. Quelques doutes persistent nćanmoins en rapport au 
Sćquanien infćrieur, qui n’est decouvert dansaucune des tranchćes.

La sćrie jurassiąue du versant Occidental des montagnes de 
Święty Krzyż comprend tous les niveau du Bathonien jusqu*au 
Kimmćridgien. Seule, le prćsence du Portlandien n’a pas ćtć con- 
statóe.

Le M ć d i o j u r a s s i q u e  du terrain explorć comprend les 
dćpóts du Bathonien et du Callovien.

1) L es d ć p O t s  b a t h o n i e n s  sont beaucoup plus faible- 
ment reprósentćs que les autres couches du Jurrassique. Ils 
n’ćtaient bien dćcouverts que dans la tranchće du chemin de fer 
pres de la station Chęciny; maintenant ils n’y sont non plus yisibles,

Sprawozdania Tow. Nauk. Warsz. Rok V. 1912. Zeszyt 8. 10*



s*ćtant recouverts d'herbe; je n’ai point rćussi k retrouyer les mć- 
mes couches aux environs de Drochów, ou les avait trouvć Mi
chalski.

C*est la constitution pćtrographique du Bathonien qui produit 
la raretć de ses afłleurements; il est composć d*argiles noires, qui 
n’offrent pas de coupes naturelles et se recouvrent bien vite de ver- 
dure. A cause de la faible ćpaisseut de ces couches et de leur assez 
forte inclinaison elles affleurent en minces bandes aux pieds des 
escarpements du Suprajurassique et y disparaissent ordinairement 
sous les śboulis. Sans la tranchće de Chęciny je n'aurais peut etre 
point retrouvć de Bathonien, cette coupe m'a permis nonseulement 
de dćfinir la constitution des dćpóts bathoniens mais encore a fourni 
une faunę assez importante.

a) Immćdiatement sur le Keuper apparait une couche de 80CM 
d’ćpaisseur seulement composće de marne gris foncó yerdatre, 
tres dure, sans fossiles, dont la situation stratigraphiqne ne m’est 
pas tout k fait claire. Je rapporte cette marne ąu Bathonien, vu 
que c’est un depót sans aucun doute marin tandis que le Rhat, qui 
pourrait entrer en question est dans les montagnes de Święty Krzyż 
representć par des dćpóts continentaux.

b) Le gros des dćpóts bathonien est representć par des argi- 
les noires de 25 m  d’ćpaisseur avec la faunę suivante:

S erp id a  p lic a łi l is Munster, B elem nites B e y r ic h ii Oppel, frag
ment de M acrocephalites sp., A ta p h ru s  ( M onodonta) p a p illa Hć- 
bert et Deslongchamps, L itto r in a  aff.  p r a e to r Goldfuss, L itto r in a  
a ed ilis Munster, P leu ro to m a ria  su be lon ga ta d’Orbigny, P leu ro to• 
m a ria  e lon gata Sowerby ( =  m u ta b ilisf var. elon ga ta Deslong
champs, P leu ro to m a ria sp., Trochus aff\  ba lin en sis Laube, Turbo  
(D elphinula) D a v o u s ti d’Orbigny, G tenostreon pec tin ifo rm e Schlot- 
heim, H in n ite s sp., N u cu la  cf. C alliope d’Orbigny, P e r n a sp., 
P h oladom ya  c f  M u rch iso n i Sowerby, T rig o n ia  co s ta ta Sowerby.

Cette faunę dont 1’ćlement principal reprćsentent de petits Ga- 
stćropodes en grandę partie herbivores, demontre que les depóts 
du Bathonien sont deposćs pres du littoral, k une petite profondeur 
et dćtermine leur age permettant de les rapporter au Bathonien, k la 
zonę de P a rk in so n ia  P a rk in so n i

2) Les dćpóts suivants du Mćdiojurassique sont representćs 
par des marnes sablonneuses jaune-yerdatre dont la coloration pro- 
vient de nombreux grains de glauconie vert foncć; dans certaines



vari6tes des marnes la glauconie s'accumule par places en formant 
des taches vertes sur le fond plus clair de la marne. L’6paisseur to* 
tale de ces couches dans la tranchće de Chęciny, oń. elles sont d6- 
couyertes en totalitć alteint 40 m ; dans les niveaux infćrieurs les 
marnes deviennent tr6s dures, sont remplies de parties concrć- 
tionnćes et les plansdestratificationssontrecouyertsdebombements.

Les marnes de ce type sont assez rćpandues en apparaissant 
en bandes ótroites aux pieds des escarpements du Suprajurassique. 
Une bandę affleure depuis Miedzianka par Polichno jusqu’& Korzec- 
ko; aux environs de Chęciny, pres Podzamcze et Starochęciny elles 
ne sont pas visibles, ce qui dćpend de la trfes forte inclinaison 
(jusqu’a 70°) des couches du Jurassique dans cet endroit, oń les 
dislocations ont 6t6 le plus intenses; peut fitre d*ailleurs le manque 
des marnes provient des conditions faciales de la mer callovienne 
dans ces parages. Au Sud de Chęciny depuis Brzeziny jusqu’& Ma- 
leszowa les marnes sablonneuses apparaissent partout. Pr6s de 
Wymysłów et aux environs de Zbrza elles marquent Paile occiden- 
tale du synclinal d’Ostrów; une troisieme bandę d’affleurements 
longe la base des escarpements suprajurassiques depuis Chęciny 
jusqu’k Drochów qui constituent 1’aile occidentale de Tanticlinal de 
Zbrza.

La faunę des marnes sablonneuses est assez pauvre; les Bć- 
lemnites en forment Telement le plus saillantetle plusrćpandu, les 
autres fossiles n^nt ótć trouves que sporadiquement.

Voila la listę complete de la faunę des marnes sablonneuses, 
qui proyient exclusivement de leurs couches les plus ćlevóes: 
B elem nites B zo m en sis Zeuschner, B elem nites ca n a lic id a tu s Schlot- 
heim, B elem nites h a s ta tu s Montfort, B elem nites sp., H arpoceras  
p u n c ta tu m  Stahl, H ecticoceras M ich a lsk ii Lewiński, P erisp h in c tes  
sp., A p tych u s sp., A s ta r te  in te r lin ea ta Lycett, P ecten  lens Sower- 
by, P ecten  v itre u s Romer, P ecten sp., T ereb ra tid a sp., Z eilleria  
sp., S erpu la  L iesb erg en sis P. de Loriol.

Cette faunę est assez pauvre et contient plusieurs formes 
neutres et la dćfinition dćcisiye de son &ge n’est pas facile. Sure- 
ment 1’ensemble des marnes sablonneuses appartient au Cal lo-  
vien,  dont elles reprćsentent la totalitć; la faunę provient des cou
ches supćrieures des marnes et doit fttre rapportće au Calloyien 
supćrieur.



Dans deux points j’ai trouvć k la base de fOxfordien des dć- 
póts qui doiyent Ćtre rapportćs au Calloyien, mais qui prćsentent 
un caractćre diffćrent. Prćs de Korzecko apparait un conglomerat 
ou plutdt une breche composee de petits fragments de calcaire jau- 
natre, plats, k aretes aigues, cimentćs par du calcaire brun sablon- 
neux, sans fossiles. Prćs de Brudzów apparait un calcaire brun- 
rougefttre composć de petits fragments de coquillages roulćs avec 
de rares galets de gres brun-rouge; le ciment est sablonneux et argi- 
leux en petite quantite. Le calcaire de Brudzów contient B elem n i- 
tes h a s ta tu s Montfort et P ecłen  v itre u s Romer, qui confirment son 
age callovien.

Ces dćpóts prćsentent une yarićtć faciale du Calloyien, notam- 
ment ses dćpOts cótiers; le calcaire de Brudzów c’est un type de 
sable coquillier des plages, et la prćsence de galets de grfes brun- 
rougeitre prouve que le rivage ćtait composć de grćs bigarrć.

Peut etre que le manque de marne sablonneuse prćs de Chę
ciny est reel, et que la limite actuelle des dópóts suprajurassiques 
dćpasse ou atteint le riyage de la mer calkmenne.

J’ai trouvćl) auparayant prćs de Lasocin un calcaire ressem- 
blant k celui de Brudzów; nous avons ainsi trois points delimitants 
le rivage oriental de la mer callovienne dans les montagnes de 
Święty Krzyż.

3) Les dćpóts de l 'Oxford i en i nfór i eur ,  de Pć t a g e  neu-  
v i z yen ,  sont moins rćpandus que ceux du Calloyien k cause de 
leur moindre ćpaisseur. Nulle part je n*en ai vu une coupe compló- 
te, mais la distance, qui sćpare les calcaires argoyiens des marnes 
calloyiennes dans les escarpement pres de Morawica permet de por
ter k 3 ou 4 metre Pópaisseur du Neuyizyen qui Jes sópare et dont 
j*ai retrouyć les traces. Cet ótage est reprósentć par des calcaires 
noir&tre, parfois marneux, en grandę partie trós durs avec une fau
nę bien pauvre, mais qui dófini suffisamment leur kge. J’ai trouvć 
cette faunę k Tokarnia, Łukowa, Morawica, Grabowiec et Maie- 
szowa.

De semblables calcaires foncćs se trouvent pres de Gnieździ- 
ska, dans une colline k Test de Korzecko et dans la chatne la plus 
orientale prćs de Starochęciny, mais ils n'ont pas liyrć de fossiles 
qui permettraient de les rapporter a POxfordien inlćrieur. Nćan-

*) Chainc de Przedbórz.



moins la ressemblance pćtrographiąue et leur situation stratigra- 
phique plaident pour leur age neuvizyen.

Dans les calcaires gris et dans les calcaires marneux de l’Ox- 
fordien infórieur j'ai trouvć la faunę suiyante:

B elem n ites h a s ta tu s Montfort, B elenm ites sp., C ard ioceras  
corda tu m Sowerby, P erisp h in c tes  cf. p l ic a tt t is Sowerby, B e ri- 
sph in cłes sp., L im a  o v a tis s im a Quenstedt, L im a  c f . o va tis$ im a  
Quenstedt, P ecłen  v iłr e u s Romer, Pecten  sp. a f f . lens Romer, Pec- 
ten sp., O strea sp., T ereb ra tu la  A n delo ten sis Haas, ZeiU eria aff. 
bucciden ta Sowerby, P en ta c r in u s  su b teres Goldfuss, P e n ta c r i-  
n u s sp.

4) L ' Ox t o r d i e n  s u p ć r i e u r ,  Pótage a r g o v i e n  est lar- 
gement repandu, bien representó et fossiliffere. II se compose dłune 
sćrie ópaisse de calcaires compacts blancs, ou Ićgferement jauna- 
tres, bien et assez finement stratifićs, parfois un peu marneux; leur 
ópaisseur totale dćpasse 150 m  dans la tranchće de Chęciny qui les 
coupe dans toute leur masse. A cause de leur ćpaisseur considć- 
rable et de leur inclinaison ne dćpassant ordinairement 20 k 25° les 
dćpóts argoviens recouvrent des ćtendues considćrables. Ils appa- 
raissent depuis Eustachów Duży dans des affleurement isolćs pris 
de Grabownica, Michałowa Góra, Gnieździska et Młynki, compo- 
sent les cretes pres de Polichno et de Podpolichno, forment une 
bandę etroite depuis Korzecko jusqu'& Starochęciny. Pr6s de Sta- 
rochęciny malgrć une inclinaison de 80° la bandę d’affleurements 
de lłArgovien s*ślargit, et au sud de la Bobrza ils occupent tout le 
synclinal depuis Ostrów jusqu’& Brzeziny, tout le plateau depuis 
Morawica jusquł& Dębska Wola et Chałupki; plus au sud 1’Argo- 
vien formę les Ilots isoles de Brody, Maleszowa, Piotrkowice et Gra
bowiec.

Lłautre bandę dłaffleurements de PArgoyien commence aux 
bords de la Hutka pres de Jedlnica. II constitue la montagne de la 
Tokarnia, apparatt dans la tranchće de Chęciny, et longe le bord 
oriental du plateau jurassiąue.

Le facićs de TArgoyien est tres stable; il conserve un caracte- 
re identique dans toute son etendue, et rien ne rappelle la proximi- 
tć du rivage pendant sa sćdimentation. Cest un dćpót nćritique 
sans influences littorales.

La faunę argovienne est assez riche; les Brachiopodes y do-



minent en nombre d’individus, les Cóphalopodes en nombre d’ć- 
spóces.

Voici la listę des formes, trouvóes dans les calcaires argoviens. 
B elem nites A r g w ia n m  Oppel, B elem nites h a s ta tu ś Montfort, B e
lem n ites cf. h a s ta tu s Montfort, B elem nites cf. sem isu lca tu s Mun
ster, B elem n ites sp., C ard ioceras a lte rn a n s v. Buch, H aploceras  
E ra to d’Orbigny, Ochetoceras can a licu la tu m  v . Buch, Ochetoceras 
h isp id u m  Oppel, O ppelia  A n a r Oppel, O ppelia ca llicera Oppel, 
O ppelia  L o rio li Lewiński, O ppelia S a r a s in i P. de Loriol, O ppelia  
n im b a ta Oppel, T aram etticeras (N eu m a yria ) S za jn o ch a i Lewiń
ski, P eltoceras A rduenn en se d’Orbigny, P d to c era s  T ou casii d’Or- 
bigny, P erisp h in c tes  A eneas Gemmellaro, P erisp h in c tes  cf. A eneas  
Gemmellaro, P erisp h in c tes  aff .  b ifu rc a tu s (juenstedt, P e r isp h in 
ctes L e io iń sk ii Oppenheimer, P erisp h in c tes  M in dow e Siemiradzki, 
P erisp h in c tes  af f .  occu ltefu rca tu s (juenstedt, P erisph in c tes p lic a -  
tilis Sowerby, P erisp h in c tes  p ro m iscu u s Bukowski, P erisp h in c tes  
trichoplocus Gemmellaro, P erisp h in c tes  cf. trichoplacus Gemmella
ro, P erisp h in c tes  V aydelo ta Siemiradzki, P erisp h in c tes  W a rta e  
Bukowski, P erisp h in c tes  cf. W a rta e Bukowski, P erisp h in c tes sp., 
A sta r te  m u ltifo rm is Roeder, A vicu la  fo rn ica ta Romer, H in n ite s  
oelatus Goldfuss, Isoarca  cf. te x ta Ltallon, L im a  cf. n o ta ta Gold- 
fuss, M odiola  can cella ta Romer, O strea  g re g a ria Sowerby, P ecten  
cf. G a rn ie r i Etallon, P ecten  su b tex to r iu s Munster, P ecten  cf. sub- 
te x to r im  Munster, P h o la d o m ya sp., B hynchonetta  A ro lica Oppel, 
BhynćhoneUa lacu nosa Quenstedt, B hynchonetta  M onsalnensis  
Gillićron, B h yn ch onetta  se llifo rm is Lewiński, B h yn ch onetta sp., 
T erebra tu la  A n delo ten sis Haas, T ereb ra tu la  b ica n a lic id a ta Zieten- 
Douvillć, T erebra tu la  S tu tz i Haas, Z eitteria  bucculen ta Sowerby, 
P en ta crin u s  su b teres Goldfuss, E n crin u s sp., B lia b d o cid a ris  sp i-  
nosa Agassiz, E ch in obrissu s sp., S cyp h ia sp.

ó) Les calcaires argoviens sont immćdiatement rócouverts 
par une sćrie tres ópaisse de calcaires compacts, jaun&tres, finement 
stratifiśs, parfois quelque peu marneux et presque entierement pri- 
ves de tossiles. Ces calcaires apparaissent dans la partie occiden- 
tale de la montagne de Tokarnia en plongeant sous les calcaires 
coralliens de Brzegi et de Żerniki, recouvrent le plateau entre Siedlce 
et Sobków en formant le toit des couches argoviennes, et forment 
enfin des coteaux isolćs prós de Obice et de Adamów. Pres de 
Skorków et de Leśnica ils apparaissent dans les collines et dans la



plaine et disparaissent vers le nord sous des calcaires coralligćnes 
de TAstartien.

Seulement dans trois endroits, dans des affleurements petits 
et ćloignćs j’ai trouvć une faunę dans les calcaires compacts fine- 
ment stratifiós, notamment prćs de Skorków aux pieds des collines 
coralliennes, k Mosty dans une colline isolće au nord—ouest de To
karnia dont elle formę le prolongement, et k Wierzbica k 1'est de 
Sobków.

En voici la listę complete: L im a  r u d is Sowerby (ro tu n d a ta  
Buyignier), P ecten  G ren ieri Etallon, Pecłen aff. v itreu s Romer, 
T rig o n ia  c f.v a r ieg a ta Credner, R h yn ch onella  coraU ina Leymerie, 
RhynchoneUa M a tro n en sis P. de Loriol, T erebra tu la  in s ig n is  
Schiibler, ZeiU eria h u m era lis Romer.

L’£ge des calcaires compacts finement stratifiós peut ćtre de- 
terminć du point de vue stratigraphiąue; puisqu‘ils recouyrent PAr- 
govien et sont recouverts k leur tour par les calcaires de PAstartien, 
il faut les rapporter au S e q u a n i e n  in fe r i eur ,  k 1’ćtage Rau- 
rac i en .  La petite faunę ćnumerće ci-dessus confirme cette attri- 
bution.

6) Les depóts suivants du Suprajurassiąue sont reprćsentćs 
par une sćrie ćpaisse de calcaires blancs compacts et de calcaires 
oolithiques qu’il faut rapporter k Pćtage  as t a r  t i en. Les dćpóts 
de cet age recouyrant les dćpóts rauraciens sont dćveloppćs dans 
deux types distincts dont les rapports mutuels ne sont pas totale- 
ment clairs.

a) A Test de Bolmin, dans les collines entre Korzecko et Jedl- 
nica, dans la montagne Bocheniec, dans la colline avec la chapelle 
au nord-est de Małogoszcz, enfin prds de Ostrów apparait un cal- 
caire oolithique jaunatre contenant des fossiles peu nombreux, no
tamment: L u d n a  ru gosa Sowerby, O strea g re g a ria Sowerby, 
P ecten  cf. G a rn ie r i Etallon, P ecten  m treu s Romer, T erebra tu la  
su bsella Leymerie.

L’ćtendue du calcaire oolithique nłest pas importante, et nulle 
part je n’ai pu observer directement ni sa superposition sur les cou- 
ches rauraciennes ni ses rapports k 1'autre type de calcaire astar- 
tien, aux calcaires compacts. Nćanmoins la faible ćtendue de Pooli- 
the, ses affleurements k proximitć des dćpóts suprajurassiques plus 
anciens, comme k Korzecko ou k Ostrów me font plutót supposer, 
que c’est une yarietć faciale de TAstartien limitće aux enyirons im-



módiats de Chęciny et remplaęant les niveaux infórieurs de 1’ćtage, 
dłailleurs bien dćveloppe sur des ótendues considórables.

b) L’autre type des dćpóts astartiens est reprćsente par un 
calcaire blanc compact un peu cristallin, parfois crayeux. contenant 
une faunę assez riche, ou dominent des Gastćropodes des rócifs co- 
ralliens k test ópais; ces calcaires sont souvent remplis de coraux 
remplacós par la calcite et indóterminables; le caractćre gćnćrat de 
ce sćdiment en dćmontre clairement la naturę rćcifienne.

Ces calcaires sont largement dćyeloppćs; ils apparaissent en 
petits Tlots pris de Korzecko, prfes du chemin vers Podzamcze, sur 
le bord de la Nida prós de Podzamcze; une partie isolće se trouve 
sur le versant oriental de la Tokarnia, mais ils occupent des eten- 
dues bien plus considórables dans la partie occidentale de la rćgion 
explor6e; un peu au nord de Występy les calcaires rćcifiens appa
raissent dans les collines jurassiques qui forment la limite occiden
tale des montagnes de Święty Krzyż; ici ils ont ótć recoupćs par la 
tranchće du chemin de fer de Herby-Kielce. Plus au sud les cal
caires coralliens disparaissent et affleurent seulement sur les bords 
de la Nida depuis Chojny jusqu’& Brzegi, et ne se dóyeloppent lar
gement que sur le bord oriental de la Nida aux enyirons de Sobków, 
Sokołów, Wierzbica.

Dans la tranchće du chemin de fer de Herby-Kielce le calcaire 
corallien est directement recouyert par du calcaire compact ressem- 
blant k la pierre lithographique, qu'il faut rapporter encore 
k TAstartien.

La faunę des dćpóts coralliens est assez riche; en voici la listę:
GucuUaea c f  concinnoides P. de Loriol, D iceras sp., E x o g yra  

B ru n tru ta n a Etallon, H in n ites  cf. spon dylo ides Romer, Iso ca rd ia  
s tr ia ta d’Orbigny, L im a  cf. a c ic id a ta Munster, L u d n a  ru gosa So- 
werby, L u d n a sp., M odio la  a eą u ip lica ta Strombeck, M odiola  p e r- 
p lic a ia Etallon, M odio la  cf. p e r p lic a ta Etallon, M odiola sp., M y li- 
lu s p e c tin a łu s Sowerby, O strea g reg a ria Sowerby, O slrea p u U i- 
gera Goldfuss, O strea R oem eri yuenstedt, Opis k im erid g ien sis  
Cotteau, O pis M orean a Buyignier, Pecten  S ch n aith eim ien sis  
Quenstedl, P ecten  s tr ic tu s Munster, P ecten  cf. v im in eu s Romer, 
P ecten  aff.  c itreu s Romer, P h o la d o m ya  concentrica Romer, PAo- 
la d o m ya sp., P in n a sp., P leu ro m ya  ju r a s s i Brongniart, T rigon ia  
B ro n n i Agassiz, T rig o n ia  cf. 'pap iU a ta Agassiz, T rigon ia  cf. va -  
r ie g a ta Credner, C h em n itzia  D a n a € d’Orbigny, N a tica  hem isphae-



r ic a Romer, N erin ea  B ru n tru ta n a Etallon, N erin ea  cf. M andel- 
sloh i d'Orbigny, N erin ea  su b tr ic in c ta d'Orbigny, N erin ea sp., 
R hynchonella  co ra llin a Leymerie, R hynchonella M atron en sis P. 
de Loriol, RhynchoneUa cf. T h u rm an n i Bronn, T erebra tu la  sub- 
sella Leymerie, Z eilleria  h u m era lis Romer, I sa s łra e a sp., P seu d o- 
chaetetes p o lyp o ru s Quenstedt, de nombreux coraux indćtermi- 
nables.

7) Les d ć p ó t s  K i m m e r i d g i e n s  diffórent essentiellement 
par leur type facial des calcaires astartiens; ils sont reprćsentós 
principalement par des calcaires gris, plus ou moins marneux sou- 
vent formant de vćritables lumachelles; rćlćment principal de la 
faunę et le constituant des lumachelles est reprćsentć par des hul- 

* tres, en bas des plus grandes O strea  pulligera> retjiplacćes dans les 
niveaux plus elevćs par des innombrables petites Exogyres.

La tranchee du chemin de fer de Herby-Kielce coupe les dć
póts kimmćridgiens d’une ćpaisseur de 200 m environ et nous per- 
met de les subdiviser ęt de rapporter au schćma gćnćral les affleu- 
rements isolćs de roches kimmćridgiennes.

a) Dans la tranchće de Występy au bas des dćpóts kimmć- 
ridgiens git une sćrie de lumachelles gris foncć ou jaunfttres avec 
de rares grains d'Oolithe, composćes principalement d'O strea p u l-  
l ig e ra , d’une ćpaisseur totale de 45 m. Des calcaires semblables 
apparaissent au nord dej& prćs de Świdno; de la tranchće de W y- 
stępy par Cieśle ils atteignent les environs de Małogoszcz, oii ils 
occupent une ćtendue considćrable; ils forment les collines domi
nant Mironica. Ces calcaires rćapparaissent prćs de Bizorenda et 
sont dćveloppes plus intensement au sud, pres de Stanowice, Ko
rytnica, Wierzbica, oii le Jurassiąue plonge sous des dćpóts plus 
jeunes.

Les lumachelles contiennent une faunę assez riche, notamment: 
fragments de P erisp h in c tes sp., A n a tin a sp., A rca  c fL su b tex a ta  
Etallon, A vicu la  sp . a ff. M iln s łe r i Goldfuss, C ard iu m sp., E x o- 
g y r a  B r u n tr u ta n a Etallon, E x o g yra  v irg u la Defrance, O ryph aea  
aff. E rm o n tia n a Etallon, L im a  cf. a c ic td a ta Munster, L im a  cf. 
H aU eyana Etallon, L im a  cf. tu m id a Romer, M odio la  p e rp lic a ta  
Etallon, M y tilu s  p e c tin a tu s Sowerby, O strea g re g a r ia Sowerby, 
O strea pu U igera Goldfuss, P ecten  in te r tex tu s Romer, P ecten  k im - 
m erid g ien sis Cotteau, P ecten  su p ra ju re n s is Buvignier, P ecten  v i-  
treu s Romer, P e rn a  ru gosa Munster, P h o la d o m ya  concen trica
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Romer, P h oladom ya  h o rtu la n a Agassiz, T rigon ia  m onU ifera  
Agassiz, T rigon ia  cf. p a p i lia ła Agassiz, R hynchonella  cora llin a  
Leymerie, ZeiUeria cf. h u m era lis Romer, E ch in obrissu s O oldfussi 
Desor, H olectypu s cora łlin u s Desor, H oleciypus speciosus Desor.

b) Dans la tranchóe de Występy les lumachelles k O strea  
p u llig e ra sont rćcouvertes par I5tn de lumachelle blanche pćtrie 
d’Exogyres sans grandes hultres; plus haut, jusqu’k la fin de la for- 
mation sont dćcouverts seulement des calcaires compacts blancs ou 
grisatres avec couches subordonnóes d’argile grise. De semblables 
lumachelles k Exogyres, blanches ou jaunatres, parfois faibiement 
oolithiques, apparaissent en de nombreux points; nous les retrou- 
vons k Jedlnica sur les sommets des collines, a Lisów a l’extremitć 
mćridionale de Uanticlinal de Zbrza, elles apparaissent sur la limite 
occidentale du terrain jurassique prfcs de Oleszno et de Gruszczyn, 
dans la tranchće de Występy, sur le sommet des collines & 1’ouest 
de Małogoszcz, prós de Karsznica & Młyn Jacłowski, enfin prfes de 
Niziny au sud de Stanowice.

Les lumachelles sus citćes contiennent la łaune suivante, dont 
Tćlćment dominant prósentent les Exogyres: Cerom ya ezcen tr ica  
Agassiz, E x o g y ra  B ru n tr u ta n a Etallon, E zo g y ra  virgxda Defran- 
ce, G e rw llia sp., H in n iłes  cf. spon dylo ides Romer, O strea grega- 
r ia Sowerby, M y tilu s  fu rc a tu s Sowerby, Pecten cf. su b tex to riu s  
Romer, P h oladom ya  m u ltic o s ta ta Agassiz, P h oladom ya h ortu lan a  
Agassiz, P leu ro m ya  ju r a s s i Brongniart, T rig o n ia  B ro n n i Agassiz, 
T rig o n ia  cf. p a p i t ta ta Agassiz, T ereb ra tid a  in s ig n is Schubler, 
T erebra tu la  su bsella Leymerie, R hynchonella  cora llin a Leymerie, 
W aldh eim ia  p seu do lagen a lis Moesch, ZeiUeria sp., D y sa s te r  g ra -  
nu losu s Munster, S erp ttla sp.

c) Enfin prds de Podlesko et de Stojosko le Kimmćridgien 
est rśpresentó par un calcaire jaunfttre finement stratifić oii domi- 
nent numćriquement les Brachiopodes; la situation de ces calcaires 
n'est pas claire, mais ils sont vraisemblab!ement plus anciens que 
les couches & Exogyres.

Voici leur faunę: E x o g y ra  o irg u la Defrance, E z o g y r a sp., 
M odiola a eg u ip lica ta Strombeck, M y tilu s  ju ren sis Merian, M y ti 
lus p e c tin a tu s Sowerby, P ecten  O ren ieri Etallon, P ecten  K im e-  
r id g ien sis Cotteau, T rig o n ia  cf. p a p i l la ta Agassiz, R h yn ch onella  
.corallina Leymerie, ZeiU eria h u m era lis Romer.



Aperęu tectonique.

Les dćpóts jurassiąues du versant Occidental des montagnes 
de Święty Krzyż ont ćte soumis k des dislocations tntenses, ont ćtć 
plissćs et traversćs par des failles. Les plissements du Jurassiąue 
ne sont pas rćguliers, les axes des plis ne sont pas droits ou simple- 
ment rćcourbćs, mais irrćgulićrement sinueux. Les plissements du 
Jurassiąue sont si intenses, qu’ils ont fortement afTectć les roches 
plus anciennes; c’est le seul terrain jurassiąue des versants des mon
tagnes de Święty Krzyż, oń les dćpóts prćjurassiąues aflleurent au 
milieu des dćpóts jurassiąues, et sont ćlevćs au memes niveaux.

La limite orientale du Jurassiąue est constituće par Paile occi- 
dentale de ranticlinal de Chęciny qui apparalt prós de Ruda sur la 
Łośnia oii des sables de la plaine parcourue par la Nida ćmćrgent 
les calcaires du Muschelkalk en formant une colline; 1’inclinaison'de 
ces calcaires est tres raide, presąue yerticale. Cette colline lorme 
l’extrćmitć rćtrecie NW de fanticlinal de Chęciny, qui s*abaisse ici 
trćs rapidement et disparalt sous la surface. Plus au SE le Mu
schelkalk se divise en deux bandes, qui entourent de Test et de Pou- 
est les affleurements dćvoniens de la Miedzianka, le pli s’ólargit sen- 
siDlement et au SE de la Miedzianka atteint sa largeur normale de 
2,5—3 km  qu'il maintient avec de faibles oscillations dans tout son 
parcours. Une bandę de Muschelkalk suit Paile occidentale de fan- 
ticlinal de Chęciny; aux enyirons de la montagne de Chęciny cou- 
ronnee par les ruines d’un ancien ch^teau le Muschelkalk s’ćloigne 
vers le SVV, parcequ’entre sa limite et le versant du pli de Chęciny 
sintroduit le petit anticlinal de Radomice. Au SE de Chęciny le 
brachyanticlinal de Radomice disparalt et la limite des dćpóts prć
jurassiąues s'incline vers Pest.

Le Jurassiąue ąui prend part k  la constitution de Paile occi- 
dentale de ranticlinal de Chęciny apparalt dans le voisinage du Mu
schelkalk, dont il est sćparć par une couche de Keuper de peu 
d’ćpaisseur, d’ailleurs visible seulement en des points isolćs. De- 
puis Miedzianka jusąu1̂  Maleszowa apparaissent des dćpóts juras
siąues inclinćs vers le SW et concordant avec le Muschelkalk; leur 
inclinaison est par places, notamment aux enyirons de Chęciny, 
trfes forte et atteint 80°:

Au SW de ranticlinal de Chęciny apparalt Panticlinal de Zbrza 
parallćle au prćcćdant et affectant egalement les depóts jurassiąues.



Le noyau de Tanticlinal de Zbrza est constituó par le Silurien qui 
affleure dans un petit ilót situ6 asym6triquement sur le bord NE du 
pli, entourć parle Devonien, le gres bigarrć, enfin par le Muschel- 
kalk et le Keuper bien dśyeloppś dans la partie occidentale du pli. 
L’anticlinal de Zbrza est court et a subi la plus grandę ćlćvation prfes 
de Zbrza oii affleure le Palćozoiąue; il s’abaisse rapidement vers le 
SE et le NW; sur son axe n*apparalt que le Triassique qui disparatt 
enfin sous les dćpóts jurassiques. Dans Tanticlinal de Zbrza les 
dópóts prćjurassiąues apparaissentdepuis la montagne de Tokarnia 
au NW, au pieds dequelle affleure le Keuper, et depuis Wolica oii 
le Muschelkalk formę des collines, jusqułaux environsde Grabowiec 
et de Piotrkowice oń les dćpóts du Triassique disparaissent sous les 
sćdiments jurassiąues.

Entre les anticlinaux de Chęciny et de Zbrza est situe le syn- 
clinal cTOstrów, que je dćnomme d’aprfes ce yillage oii apparaissent 
sur son axe les dćpOts les plus jeunes; ce synclinal est rempli de 
dćpóts jurassiques inclinćs concordement avec les couches triassi- 
ques yoisines.

Le synclinal d’Ostrów quoique faiblement d6veloppć apparatt 
au sud dbs que le Jurassiąue affleure k la surface du sol. Sur la 
limite NE du terrain jurassique, pres de Brudzów, Brody et Male- 
szowa affleure le M6diojurassique rćcouvcrt par lłOxfordien, qui 
apparatt plus & 1’ouest pr6s de Zaborze. Nous r6trouvons POxfor- 
dien k Piotrkowice qui est situć sur l’axe de Panticlinal de Zbrza, 
mais cet affleurement est sćparć des affleurements cit6s aupara- 
vant par un ilOt de Kimmćridgien aux enyirons de Lisów. Le syn
clinal est ici dćveloppć plus faiblement que plus au nord, beaucoup 
plus piat et Tinclinaison des couches est gćnćralement faible. Ce 
n’est que plus au NE, o£i 1'anticlinal de Zbrza est plus accentuć, 
que le synclinal jurassique situó entre le pli de Zbrza et celui de 
Chęciny est bien dóveloppó. Ses ailes sont asym6triques: k Mora
wica et k Brzeziny le Jurassique prósenteune inciinaison de 20 k 25° 
au SW; vers le SW apparaissent tour k tour des niveaux jurassi- 
ques plus ćlevćs, et prós dfOstrów nous rótrouyons le S6quanien, 
)*ćtage le plus jeune du Jurassique conserve en ces endroits.

L’aile SW du meme synclinal prćsente au contraire des incli- 
naisons trfes fortes: prśs de Chałupki le Muschelkalk et le Jurassiąue 
sont inclinśs vers le NE jusqułk 80°, entre Zbrza et Ostrów Tincli-



naison atteint 65°; par suitę les dćp&ts jurassiąues de diffćrent &ge 
apparalssent en bandes ćtroites.

Au NW de Brzeziny le synclinal jurassiąue change de caractfe- 
re. II d6vie de sa direction rćctilinćaire vers 1’ouest parallćlement 
klalimite des affleurementsprćjurassiąues qui prćsentent iciun bom- 
bement vers 1’ouest, causć par Tapparition de fanticlinal de Rado- 
mice. En mfime temps change rćciproąuement Finclinaison des 
couches dans les deux ailes du synclinal: k prćsent Taile NE est for- 
tement inclinśe, pres de Starochęciny les couches du Muschelkalk 
et du Jurassiąue sont inclinćes vers le SW jusqu’a 80°, pres de Pod
zamcze — de 65°, tandis que le Jurassiąue dans la partie NE de la 
montagne de Tokarnia et le Muschelkalk dans les collines de Wo- 
lica, qui rćpresentent Paile occidentale du mfime synclinal ne sont 
inclinós vers le NE que de 20 k 25°.

L/anticlinal de Zbrza abaisse intensement et dans la montagne 
de Tokarnia situće sur son axe apparatt seulement le Jurassiąue, 
dont la structure anticlinale est dómontróe par 1'inclinaison diffćren- 
te des couches des calcaires sur les versant opposós des collines de 
Tokarnia.

En m6me temps le synclinal jurassiąue devient plus piat. En- 
tre Korzecko et Mosty la structure synclinale ne se traduit que par 
Tapparition de l’Oxfordien d*un c6te prfcs de Korzecko, oii il est in- 
clinć vers le SW, de 1’autre cótć pres de Jedlnica, de sorte que les 
collines sćąuaniennes entre Korzecko et Jedlnica remplissent 6vi- 
demment une dćpression peu profonde dont l’axe est marqu6 par 
Papparitiondu Kimmćridgiensur le faitedes collines pres de Jedlnica.

Plus au NW le synclinal dłOstrów est de nouyeau mieux dć- 
veloppć mais d ś ji pour la dernifere fois; pres de Bolmin apparatt un 
tlot de gres cćnomanien entourć de toute part par des dćpóts juras
siąues. Depuis Polichno et Miedzianka jusqu’k Bolmin et Miłacho- 
\vo apparaissent consócutivement les diffćrents ótages du Jurassiąue 
avec une inclinaison constante vers le SW ne depassant pas 20 k 25°. 
Prfes de Bolmin le Jurassiąue plonge sous le Cćnomanien, et rćap- 
paratt k Pouest des affleurements des grfes cćnomaniens, aux bords 
de la Łośnia en formant ici 1’aile occidentale du synclinal de Bol
min; mais le Jurassiąue apparatt egalement au NW; le Cćnomanien 
est entińrcment entoure par les calcaires jurassiąues, ąui disparais- 
se nt sur les bords de la Łośnia. Plus au NW dans la plaine sa- 
blonneuse nous ne r6trouvons pas de traces du synclinal dłOstróvv



Le parcours de Panticlinal de Zbrza est bien ressemblant; son 
extremitć au SE est marquće par les affleurements oxfordiens 
k Piotrkowice et k Grabowiec; POxfordien est bientOt remplacć 
dans Paxe du pli par les dćpóts triassiques, qui occupent une bandę 
allongće jusqu'aux pieds de la montagne de Tokarnia, en entourant 
le noyau palćozoiquc de Zbrza et de Dębska Wola. Les deux ailes 
de Panticlinal de Zbrza sontdćveloppćes diflfóremment; Paile NE est 
trfcs fortement inclinće, Paile SW prósente des inclinaisons beaucoup 
moindres. A cause de cette faible inclinaison dans cette aile sont 
largement dćveloppćs les dćpóts triassiques et le Jurassique qui les 
rócouyre concordement. Le parcours rćctilinóaire de la falaise ju- 
rassiąue depuis les enyirons de lastation Chęciny jusqu’& Drochów 
et Obice dćmontre la rćgularitć de la structure de Panticlinal de 
Zbrza dans cette partie. Sur tout le plateau jurassique, situć au SW 
des dćpOts triassiques de Panticlinal de Zbrza vers Pouest apparais- 
sent consecutivement des dćpóts jurassiques de plus en plus jeu- 
nes, 1'inclinaison reste constante, vers le SW; ces faits prouvent 
qu'il n*y a pas de plissements dans les limites du territoire jurassique 
au SW de Panticlinal de Zbrza.

Au nord du chemin de fer dMwangród k Dąbrowa Paxe de 
Panticlinal de Zbrza abaisse vite. Quoique le niveau du terrain est 
moins ćlevć la largeur de la bandę des affleurements triassiques di- 
minue rapidement, et le Triassique disparait finalement sous la mon
tagne de Tokarnia. Un affleurement des couches k G ard. cordatum  
marque Paxe de Panticlinal, et les niveaux plus elev6s du Jurassique 
dont est composće la montagne de Tokarnia, prćsentent une struć- . 
turę clairement anticlinale. Dans la partie NE de ia montagne de 
Tokarnia Pinclinaison de Oxfordien et de PAstartien qui recouvre le 
yersant tournć vers Chęciny est de 25° vers le NE, tandis que dans 
la partie occidentale des mfcmes collines les calcaires rauraciens 
sont inclinós de 25° mais en direction opposće et plongent sous 
PAstartien de Brzegi et de Żerniki. L’anticlinal de Zbrza est encore 
mois accusć plus au NW. L’Oxfordien pres de Jedlnica, le S6qua- 
nien de Chojny et de la coliine avec la chapelle prfes de Małogoszcz 
marquent son parcours, enfin ses traces disparaissent definitivement 
dans la plaine sablonneuse.

La structure des terrains k Pouest de Panticlinal de Zbrza est 
ici ćgalement tres simple: depuis Tokarnia jusqu& Miąsowa, depuis 
Mosty jusqu*k Brzegi, aux enyirons de Małogoszcz, partout appa-



raissent consźcutivement des niveaux de plus en plus ćleyćs du Ju- 
rassique qui disparaissent enfin sous le Cćnomanien. Tout ce ter- 
ritoire ne formę que Taile SW de Panticlinal de Zbrza et ne porte 
aucune tracę d’autres plissements.

A peu pres sur la ligne de la Łośnia le caractere du rćlief 
change profondement; les dćpóts prćquatemaires n’apparaissent 
qu*en ilOts isolćs dispersćs dans une plaine ćtendue rćcouyerte de 
sables ąuatemaires et d’alluvions rćcents. La rćconstitution de la 
structure tćctonique dóvient bien difficile, d’autant plus que cette 
structure n’est pas, k ce qui semble, identique avec la tćctonique 
des territoires dćcrits ci-dessus. La rćgion occupće par le Jurassi- 
que devient ici beaucoup plus large, en dćbordant I’extremitć de 
ranticlinal de Chęciny. Le Jurassique atteint Wielebnów et Ło
puszno, et nous le rćtrouvons dans le prolongement de 1’anticlinal 
de Chęciny et meme de la chaine de Dyminy. Ces grands plisse
ments se sont rćfletós sur la tectoniąue des dćpóts jurassiąues, 
mais les affleurements actuels ne sulfisent pas pour rćconnaitre le 
caractere de cette influence.

Pres de Wielebnów, Łopuszno, Eustachów. Grabownica, Mi
chała Góra, peut 6tre k Kanisławice apparait l’Oxfordien supćrieur; 
le Neuyizyen n’affleure que pr6s de Gnieździska. La largeur de la 
bandę occupee par des dćpóts du meme age prćsentant, comme 
k Gnieździsko, une inclinaison de 15° vers le SW prouye l’existen- 
ce de dislocations qu’il est nćanmoins impossible de prćciser. II me 
semble, que les affleurements de Łopuszno et d’Eustachów marquent 
le prolongement de Panticlinal triassique qui passe par les enyirons 
de Rykoszyn, tandis que les affleurements de Grabowiec, Michała 
Góra et de Gnieździska rćpondent k Panticlinal de Chęciny. Mais ce 
ne sont que des suppositions.

La bandę occidentale du Jurassique, depuis Małogoszcz 
jusqu’2i Oleszno a une structure bien simple; tous les dćpóts y sont 
inclinós de 15 k 20° vers le SW, et dans cette direction le Jurassique 
disparalt dćfinitiyement sous le Cćnomanien.

M. S o b o l e w 1) en etudiant le caractere gćnćral de la tścto- 
nique des montagnes de Święty Krzyż k rćlić les plissements de la

') D. Sobolew.  Ob obszczem charaktierie tiektouiki Kielecko-Sandomir 
skaho kijata. Varsovio 1911.



chaine de Przedbórz, que j ’avait dćcrit dans un travail antćrieur1), 
aux anticlinaux palćozoiques des montagnes de Święty Krzyż; il 
suppose que Panticlinal de Żeleźnica constitue le prolongement de 
la chaine de Chęciny, que Panticlinal de Policzko rćpond au pli de 
Zbrza, et que Panticlinal de Smotryczów est analogue au pli de Wój- 
cza-Pińczów.

Le travail prćsent confirme sans doute les suppositions de 
M. S o b o 1 e w. Je crois, que les affleurements du Jurassique k Eu- 
stachów, Łopuszno et Mnin constituent le prolongement de la chai
ne de Dyminy, resp. de Panticlinal triassique de Rykoszyn. Le syn- 
clinal que j'ai trouvć entre Mnin et Lasocin rćpond au synclinal 
entre la chaine de Dyminy et la chaine de Chęciny; dans le prolon
gement de Panticlinal de Chęciny se trouyent les affleurements ju- 
rassiques de Gnieździska et des enyirons et plus au nord la vallće 
anticlinale de la Żeleźnica, qui k subit une ćlćyation beaucoup plus 
sensible que les depóts des enyirons de Gnieździska.

Enfin cłest bien probable que Panticlinal de Zbrza rćpond 
a celui de Policzko, quoique nous n'en trouvons guere de traces de- 
puis Małogoszcz jusquł& Żeleźnica.

Les plissements du territoire dćcrit dans le travail prćsent ont 
cela de commun avec ceux de la chaine de Przedbórz, que la pro- 
fondeur des synclinaux et la hauteur des anticlinaux yarient forte- 
ment sur le parcours d'un meme pli; pour cette cause chaque pli 
consiste plutót d*une sćrie de brachyanticlinaux ou bien de brachy- 
synclinaux consecutifs; ce ne sont pas de simples ondulations de 
Paxe du pli, ses abaissemenls ou surćlćvement alternatifs, mais ce 
sont des bandes oh les ćfifets tćctoniques ont atteint une intensitć 
diflfćrente. Avec des places, oń les synclinaux sont profonds et les 
anticlinaux ćlevćs et les dislocations bien intenses, alternent des 
bandes oti les plissements sont plats, k peine accusćs.

Une bandę de faible inlensitć des plissements commence au 
SE le territoire jurassique. Sur Paxe de Panticlinal de Zbrza appa- 
rait seulement POxfordien, le synclinal entre Maleszowa et Piotrko
wice est peu profond. Plus au NW les plissements deviennent plus 
intenses, et atteignent leur maximum entre Chałupki et Ostrów, oh 
dans Panticlinal affleure son noyau palćozoique, et dans le synclinal 
adjacent se trouyent les inclinaisons les plus gran des et oii il atteint

') La Chaine de Przedbórz. Buli. Acad. Cracovie 1908.



son maximum de prołondeur. Vers le NW Pintensitś des plisse- 
ments diminue et entre Korzecko et Chojny les dislocations ont ćtć 
les plus faibles; le synclinal et Panticlinal sont tout les deux trćs fai- 
blement accentućs. L'intensitć des plissements augmente aux en- 
yirons de Miedzianka, mais sur une etendue | assez faible; cette 
augmentation d’intensitć produit le brachysynclinal cćnomanien de 
Bolmin. De nouyeau commence une bandę de faible intensitć des 
plissements; sur Paxe du synclinal de Bolmin apparait le Jurassiąue, 
mais il reprćsente ógalement le terme le plus ancien des anticlinaux.

Dans la chaine de Przedbórz les dislocations ont atteint une 
intensitć exclusive. Dans le synclinal entre Lasocin et Mnin Pincli- 
naison des couches atteint 65°; Panticlinal de Źeleźnica etait trćs 
61ev6, comme le prouyent les restes de ses ailes, ici apparait le 
brachysynclinal de Mojżeszyn analogue k celui de Bolmin, oii ćga- 
lement le Cćnomanien apparait entre les dćpóts jurassiąues, enfln 
plus k 1'ouest ćmerge encore un anticlinal celui de Smotryczów. 
Ces yariations alternatiyes de Pintensitć du plissement le long des 
plis du Jurassiąue semblent provenir de la diffćrente rigiditć des de- 
póts plissćs.

Les rapports des plissements jurassiąues aux dćpóts plus an- 
cicns mćritentąueląue attention. Un coup d’oeil sur la carte ci-jointc 
sufifit pour constater la largeur yariable du territoire jurassiąue qui 
est rćtrćci au milieu, prfes de Chęciny et de Miedzianka; la bandę 
jurassiąue n*a ici que 7 Jem de largeur, tandis que plus au sud prós 
de Zbrza ou plus au nord prćs Wielebnów elle dćpasse 12 Jcm9 
quoique prćcisement aux enyirons de Chęciny la limite extćrieure 
du Jurassiąue est bombće vers lc SW. En meme temps les plis du 
Jurassiąue se rćtrćcissent ćgalement, dćvient de leur direction pri- 
mitiye en se courbant vers Pouest comme pour eviter un obstacle. 
Enfln dans cet endroit entre le synclinal dłOstrów et Panticlinal de 
Chęciny apparait Panticlinal accessoire de Radomice, dont Paile 
occidentale est composee par le Muschelkalk et le Jurassiąue con- 
cordants. Au NW de ce rćtrćcissemnt le Jurassiąue dćborde vers 
Porient et dćpasse Pextremit6 du pli de Chęciny, dont Paile occiden
tale en tormait la limite orientale. En meme temps la limite ćxterieu- 
re du Jurassiąue change un peu de direction en dćviant yers le NW.

Cfest comme si au nord de Panticlinal de Chęciny le plisse
ment jurassiąue avait trouyć une rćsistance moindre et ayait pć- 
netre plus au NE. Dans la partie mćridionale du territoire jurasi-

1L*Sprawozdania Tow. Na ule Warsz. Rok V. 1912. Zeszyt H.



que lłćlargissement est un peu moindre, moins subit et nfest pas rć- 
lić k  un changement de direction. Nćanmoins au sud de Wrzosy 
la limite occidentale de Tanticlinal de Chęciny dćvie vers 1'orient en 
rćculant deyant les plissements jurassiąues.

Les failles ne jouent aucun róle prominent dans la structurc 
du terrain. Je nTai constatć que lapresence d’une faille dans latran- 
chće du chemin de fer de Herby-Kielce prćs de Występy. Cette 
faille rćjćte la partie orientale des dćpóts jurassiąues dtf sorte que 
le Cćnomanien apparait k Torient des calcaires jurassiąues auxquels 
il attouche directement; ces calcaires sont d'ailleurs rćgulićrement 
inclinćs vers le SW et disparaissent dans cette direction sous le Cć
nomanien.

L*age des dislocations qui ont affectć les dćpóts jurassiąues 
du versant Occidental des montagnes de Święty Krzyż n*est pas fa
cile k dćterminer puisąue notre connaissance du Triassiąue des 
montagnes de Święty Krzyż et des dćpóts crćtacćs de la plaine de 
Włoszczowa n’est pas cncore assez approfondie.

Le grćs bigarrć rćcouvre en discordance les dćpóts palćo- 
zoiąues ąui etaient dćjć. ćvidemment intensement disloąućs et for- 
maient des chafnes parallóles fortement ćrodćes. Le gres bigarre 
enyeloppe des crćtes formćes de roches palćozoiąues disloąućes ąui 
se prćsentaient comme des nmonadnocksa sur la surface prćtriassi- 
que qui se pćneplainisait La stratification souyent diagonale, des 
dćpóts triassiąues continentaux dćpendait de Tinclinaison de la sur
face prćtertiaire, et pouvait n’ćtre pas primairement horizontale.

Les dćpóts continentaux du grćs bigarrć sont rćcouyerts par 
les sćdiments marins du Muschelkalk, ąui a subi avec lui des dislo
cations bien intenses, comme sur les bords de la Łośnia, prćs de 
Chęciny ou de Chałupki dans le territoire dont traite le trayail prć- 
sent

La concordance du Muschelkalk et du Jurassiąue ąui prouve 
ąue 1’effort tectóniąue s^st produit dćjk aprćs la sedimentation des 
dćpóts jurassiąues, peut etre constatće dans les anticlinaux de Chę
ciny et de Zbrza, mais les rapports du Muschelkalk au grćs bigarrć 
ne sont pas si clairs. Le Muschelkalk rćcouyre le grćs bigarrć 
transgresiyement, des discordances locales sont causees par des ir- 
rćgularites dans la stratifications primaire du gres bigarrć qui est un 
dćpót dćsertiąue, mais s*est absolument stlr qu'entre le gres bigarrć



ct le Muschelkalk les montagncs de Święty Krzyż nłont subi aucu- 
nes dislocations notables.

II n*y ayait non plus de dislocations dans les montagnes de 
Święty Krzyż entre le Jurassique et le Triassiąue, comme le suppo- 
se S o b o l e w 1). Une concordance absolue se trouve partout entre 
les.dćpóts jurassiąues, le keuper et le Muschelkalk; la transgression 
jurassiąue tout comme la transgression du Muschelkalk a envahi 
tranquillement le territoire des montagnes de Święty Krzyż qui ne 
pouvaient subir en ces temps—1& que des mouvemcnts ćpeirogćni- 
ques. La transgression jurassiquc a en quelques endroits dćtruit 
partieliement le keuper, comme aux environs de Chęciny, mais il n’y 
a point entre eux de discordance.

Le Cćnomanien rćcouyre en concordance la surface du Juras- 
sique faiblement ćrodć, quoique il en est sćparć par une lacune; j ’ai 
trouvć cette concordance dans la chalne de Przedbórz, les explora- 
tions prćsentes la confirment entierement. Le Cćnomanien a subi 
avec le Jurassique des plissemments et il en reste encore des lam- 
beaux dans les cuvettes de Bolmin ou de Mojżeszyn. Je n’ai pas 
pu constater actuellement si le Turonien et lc Sćnonien sont con- 
cordants avec le Cćnomanien qui est assez fortement disloquć. Les 
marnes crćtacćes ne sont que faiblement inclinćcs partout oti ellcs 
atfleurent; mais nous ne les rencontrons qu'au fond des synclinaux, 
tandis que dans les anticlinaux ne sont conservćes que des roches 
plus anciennes dont la dćsagregation est moins rapide.

Nćanmoins la concordance du Cćnomanien, du Turonien et 
du Sćnonien aux enyirons de Tomaszów, Pexistence d’ćlevations 
anticlinales crćtacćes paralleles aux plissement du Jurassique et du 
Cćnomanien prćs de Lodź et de Wójcza et Pińczów, plaidcnt en 
faveur de Tidentitć de PefFort tectonique qui a produit les plissements 
du Jurassique et du Supracretacć.

Vu que les dćpóts miocżnes aux pieds des montagnes de 
Święty Krzyż nfont plus ćtć plissćs, feflfort orogenique qui a pro
duit les plissements jurassiques doit ćtre rapportć au T e r t i a i r e  
i n f e r i e u r ,  a u P a l ć o g ć n e .

Pendant le Palćogćne une puissaute poussće orogenique diri* 
gće du SW au NE a atteint les montagnes de Święty Krzyż; cette

‘) Putiewoditiel dla gieołogiczeskoj okskureii w Kielecko-Sandomirskij 
krjaż. Warszawa 1911.



poussće a provoquć un lćger bombement de la chaine jurassiąue 
de Cracovie k Wieluń et a produit des plissements intenses en ren- 
contrant Tancienne masse rigide et degradće des montagnes de 
Święty Krzyż. Lcs plis prćtriassiąues fortement dćgradćs ont ćtć 
rajeunis; la nouvelle poussee a produit un ćlćvement rćnouvelć le 
long des mfimes axes, a fortement plissć les dćpóts mćzozoiques 
qui entourent ou prolongent les anciens plissements. La chaine 
palćozoique de Dyminy se rćflżte dans 1’inclinaison du Jurassique 
k Mnin, la chaine de Chęciny se prolonge dans ranticlinal mćzozoi- 
que de Źeleźnica, prćs de Zbrza et Dębska Wola un noyau palćo- 
zoique perce les dćpóts mćsozoiques.

Le plissement est Ie plus intense sur le versant SW des mon
tagnes de Święty Krzyż; les dćpdts mćsozoiques sont ici fortement 
inclinćs, disposćs en plis ćtroits qui se rćcourbent en contournant le 
noyau rigide de 1'anticlinal de Chęciny qui opposait la plus grandę 
rćsistance k un plissement rćnouvelć. Au contraire au NE des 
montagnes de Święty Krzyż, k leur ombre pour ainsi dire, la pous
see orogćnique dćvient beaucoup plus faible; les dćpóts mćsozoiques 
ne forment qu’un pli piat presque imperceptible, dont jTai trouvć les 
traces k Bałtów k Chustki et prós d*Inowłodz. La poussće orogć- 
nique s’ćpuise dans les plissements mćsozoiques du versant Occi
dental des montagnes de Święty Krzyż et dans le rćnouvellement 
des plissements palćozoiques des parties intćrieures de ces montagnes.

La direction des nouveau plissements diftćre de la direction des 
plissements palćozoiques, est notamment du NW au SE partout oil 
ils pouvaient se developpcr librement. Aux environs de Chęciny la 
direction des plissements mćsozoiąues est en queique manićre prć- 
formće par la direction des plissements antćrieurs; c^st la cause du 
changement de direction des chaines jurassiąues au NW de Chęci
ny, oii elles dćvient vers le nord.

Je crois que la direction actuelle des plissements palćozoiques 
a subit quelque changement sous 1'action de la poussće orogćniąue 
dirigće obliąuement k eux. Notamment les chaines palćozoiques 
des montagnes de Święty Krzyż ne sont pas absolument parallćles, 
mais elles convergent, faiblement pour sór, vers Touest, comme si 
la nouvelle poussee les avait comprimć un peu plus fort a l’extre- 
mitć occidentale. La rćsolution de ce problfeme dćpend de Pćtude 
des dislocations du Triassique k Pintćrieur des montagnes de Świę
ty Krzyż. Ma supposition serait prouvće si les dislocations du



Triassique ćtaient les plus intenses dans I’extremit6 occidcntale des 
montagnes de 8więty Krzyż et faiblissaient progressiyement vers 
Pest.

La question si les bandes alternatives de moindre ou plus 
grandę intensitć des plissements que j*ai constatć sur le versant 
Occidental des montagnes de Święty Krzyż dans les dćpóts mćso- 
zoiques, se prolongent dans rintćrieur de ces montagnes, est aussi 
un probleme bien intćressant k rósoudre.

Coup d’oeil gónóral sur les dóoóts jurassiques autour des montagnes
de Święty Krzyż.

Le travail present conclue mes explorations des depóts juras- 
siques qui entourent les montagnes de Święty Krzyż, je puis donc 
comparer les dćpóts jurassiques qui rćcouyrent leurs yersants diffć- 
rents, tenter de reconstruire les yariables conditions faciales des mers 
jurassiques et de tracer les lignes les plus saillantes de Phistoire du 
territoire des montagnes de Święty Krzyż pendant le Jurassique.

Apres le Keuper qui a dćposć des masses d’argiles rougcs, ct 
le Rhat dont les dćpóts sous formę des grćs olancs de Szydłowiec 
avec gisements subordonnćs d’argiles blanches k vćgetaux, de pro- 
venence continentale rćcouyrent le versant oriental des montagnes 
de Święty Krzyż, succćde une pćriode de dćnudation subaerale qui 
n’a laissć aucune tracę. Ce n’est que dans le Mćdiojurassique 
que la mer avance du nord-ouest. Cette transgression commence 
dans le Bathonien. Dans mon travail sur le Jurassique du yersant 
oriental des montagnes de Święty Krzyż j ’ai ćmis la supposition 
qu*on pourra peut ćtre rćtrouyer des traces du Bajocien dans les 
niveaux infćrieurs des grćs ferrugineux qui y rćpresentent la partie 
infćrieureduMediojurassique. Aprćsent je crois que la transgression 
jurassique sfest fait sentir dans le mćme temps tout autour des monta
gnes des Święty Krzyż, notamment au commencemment du Batho
nien. C’est stir ąuand au yersant Occidental, 0C1 le Keuper est rć- 
couvert directement par des argiles noires ou grises contenant une 
faunę du niveau de P a rk in so n ia  P a rk in so n i, mais il n’y a guere 
de faunę plus ancienne sur le yersant oriental. Le Bathonien y est 
reprćsentć par des masses de grćs ferrugineux avec une faunę bien 
pauvre d'un autre type que celle du yersant Occidental, mais du 
meme age. Payais dćja auparayant classć les dćpóts bathoniens



fossiliferes des eiwirons dc Chustki au niveau de P a rk in so n ia  P a r -  
k in so n i; k prćsent je possćde de cette localite une petite P a rk in so 
n ia  P a rk in so n i bien conservće que je tiens de M. K o n t k i e w i c z. 
Vu que la mer envahissait la Pologne du nord-ouest il me semble 
peu probable qu'elle ait atteint le versant oriental plus tót que le 
versant Occidental et je crois que le Bathonien reprćsente les niveaux 
les plus bas du Jurassique sur le versant oriental,

Le facies du Bathonien sur les versants opposes diflfere pro- 
fondement. A Porient ce sont des couches ćpaisses de gres plus 
ou moins ferrugineux avec une faunę pauvre composće de petits 
Lamellibranches parmi lequels le premier rang occupent les petites 
mais excessivement nombreuses O strea K n o rr if de nombreuses 
A vicitla , L w ia, P e rn a etc. Le type de la faunę et le caractfere pć- 
trographique du sćdiment dćmontrent clairement sa provenencc: 
0’est un sćdiment littoral, dćposć dans des eaux peu profondes prćs 
de la cóte qui fournissait des masses de sable.

Les dćpóts bathoniens du versant Occidental sont tout k fait 
diffćrents: c'est une argile noire, plastique; la faunę quoique con- 
tcmporaine est tout k fait diffćrente. Le premier rang occupent les 
Gastćropodes, non les Lamellibranches, des Gastćropodes petits et 
en plus grandę partie herbivores. C'est egalement un sćdiment 
d'eau peu profonde, une vase littorale, dont le diffćrent caractere 
pćtrographiquc et faunistique rćsulte d’une autre constitution du ri- 
vage detruit par les vagues de la mer bathonienne. Lłavancement 
de la mer bathonienne a trouyć les montagnes de Święty Krzyż rć- 
couyertes dans leur partie occidentale par une nappe d*argiles keu- 
periennes; les riyieres et 1’action des vagues fournissaient aux sć- 
diments bathoniens du limon proyenant des argiles du Keuper colo- 
rćes intensivement ęn rouge par Poxyde de fer. Au fond de la mer 
peu profonde rćcouvert d'algues qui seryaient de p^ture & d’innom- 
brables petits Gastćropodes, le limon rouge ferrugineux se colorait 
en noir k cause dc la rćduction du fer.

Sur le versant oriental les argiles bigarrćes du Keuper etaient 
rćcouvertes par des gres rhćticns de grandę ćpaisseur qui subissaient 
Taction des yagues et fournissaient le materiel pour les s^diments 
bathoniens; sur le fond sablonneux il n*y avait pas d'algues et de 
Gastćropodes par consćquence; de petits Lamellibranches constituent 
la faunę.

Dans le Callovien nous trouvons egalement une grandę 
diffćrence de facies entre les yersants des montagnes de 8więty



Krzyż; sur le yersant oriental entre les gres bathoniens et les dćpóts 
calcaires du Suprajurassique git une sćrie d’argiles noires et grises 
sans fossiles, dont Page est dómontrć parleur situation stratigraphi- 
que. Ces argiles ressemblerit singulierement aux dćpóts batho
niens du versant Occidental et sont comme eux des sćdiments litto- 
raux. Le Callovien du versant Occidental est par contrę reprćsentć 
par des marnes sablonneuses verdatres k cause de nombreux grains 
de glauconie, avec une faunę assez riche. Nous avons des preuves 
directes que ce sont des dćpdts dłeau peu profonde dćposćs k pro- 
ximitć du littoral; le calcaire brun composć de fragments de coquil- 
lages k Lasocin et & Brudzów, le calcaire composć de fragments 
anguleux de calcaire k Korzecko marquent la ligne du rivage callo- 
vien. Le Callovien est en consćquence un dćpót littoral tout com
me le Bathonien; quoique la ligne du rivage bathonien n'est pas 
connue, je crois que la mer bathonienne occupait le mćme empla- 
cement que la mer callovienne; nulle part n’apparalt une transgres- 
sion callovienne, le type facial et par consćquence la profondeur de 
la mer restent ćgales pendant le CalIovien et le Bathonien, cequi est 
facile k comprendre vu la faible ćpaisseur des dćpGts mćdiojuras- 
siques.

Entre le Bathonien et le CalIovien il n y  a quc cette diffćren- 
ce, que tandis que le prćmier est rćprćsentć par des argiles sur le 
versant Occidental et par des dćpóts sablonneux sur le yersant orien
tal, le Ca)lovien au contraire se compose d'argiles noires k 1'orient 
et de marnes, mais fortement sablonneuses k 1‘occident. Ces diffć- 
rences sont produites par le caractćre variable du littoral. Sur le 
versant oriental les gres rhćtiens foumissaient un sćdiment sa- 
bionneux k la mer bathonienne; k mesure dę la destruction des 
grćs apparaissaient k la surface les argiles keupćriennes qui en 
etaient rćcouyertes; dans le Calloyien ce sont ces argiles qui fournis- 
sent les matćriaux terngćnes, et les argiles rouges du Keuper don- 
nent naissance aux argiles noires du CalIovien. Sur le yersant Occi
dental k mesure de la destruction des argiles keupćriennes ćmerge 
une mince couche des calcaires du Muschelkalk et le gres bigarre; 
le continent fournit outre le limon argileux—de la vase calcaire et du 
sable dont se composent les marnes sablonneuses du Calloyien. Des 
galets de grćs rouge-brun dans le calcaire de Brudzów qui n’est 
qu*un sable coquillier cimente prouvent que le gres bigarrć subissait 
la destruction sur les bords de la mer calloyienne.



U n*y a pas beaucoup k dire des dfepOts de lłOxfordien infć- 
rieur qui ne sont bien connus que sur le versant Occidental des 
montagnes de Święty Krzyż. II sont reprósentć par des calcaires 
foncćs marncux k Cardioceras cordatum. Sur le yersant oriental, 
dans la chalne de Sulejów ou dans celle de Przedbórz le Neuvizyen 
n’est pas sOrement connu; j’y rapporte prćsomptiyement les sables 
k glauconie de Maksymilianów sur le versant oriental des montagnes 
de Święty Krzyż, mais ce n’est qu’une hypothfese vu le manque de 
fossiles. Les dćpóts neuyizyens du yersant Occidental des mon
tagnes de Święty Krzyż ne prćsentent pas de diffferences faciales 
plus accentuóes avec le Calloyien. La faible ćpaisseur du Neuyi- 
zyen, Pabondance d’ćlćments argileux, la coloration noire ou gris 
foncć due k une grandę quantitć de substance organique—tout d6- 
montre la petite profondeur dc la mer de TOxfordien inferieur et la 
proximit6 du riyage.

Les conditions faciales changent profondement avec le com- 
mencement de 1’Argoyien, qui est reprfesentó par une sórie ćpaisse 
de calcaires blancs finements stratifićs, partois mameux, conte- 
nant unc faunę riche principalement en Cćphalopodes. Les cal
caires argoviens sont tout k fait semblables sur les yersants orien
tal et Occidental des montagnes de Święty Krzyż; je ne les ai retrou- 
vć pourtant sur l'extr6mitć nord ouest des montagnes de Święty 
Krzyż, dans les chaines de Sulejów et de Przedbórz. Je ne crois 
pas que ce soit un manque róel; les calcaires mameux de PArgo- 
yicns sont peu rćsistants et nvont pas de valeur pratique; dans la 
chalne de Sulejów qui constitue la partie du territoire jurassique la 
plus dćgradće, presque pćneplainisóe et r6couverte en outre par des 
sables quaternaires9 le Jurassique n’apparalt qu’en des ilóts isolćs 
et disseminćs ou apparaissent les yarićtós les plus rćsistantes des 
dćpóts jurassiąues, le calcaire k spongiaires (Miedzna, Opoczno, 
Paradyz) ou le calcaire coralien (Sulejów). Le calcaire marneux 
peu rćsistant de l'Argovien se cache sous les dópóts glaciaires.

Dans la chalne de Przedbórz ne se sont conserv6s que les ni- 
veaux supćrieurs du Suprajurassique, et il n’y a qu’eux qui aflleu- 
rent; dans la partie oricntale de cette rćgion dans 1'anticlinal de Źe- 
leźnica Pćrosion a dćtruit tout le falte du pli et seulement de petites 
partics pćripheriques de roches plus rćsistantes sont conservćes; 
les conditions n'etaient pas ici non plus propices k la conseryation 
des calcaires argoviens. Seulement sur le yersant Occidental des



montagnes de Święty Krzyż et dans la partie mćridionaie du ver- 
sant oriental, ou les dćpóts jurassiąues rćcouvrent encore des ćten- 
dues considćrables en formant un plateau—yestige d’une pćneplai- 
ne ancienne qui n'a dćtruit que les sommets des anticlinaux, les cal- 
caires argoyiens ont pu se conseryer et affleurent a la surface du 
terrain.

La constitution pćtrographique des dćpóts argoviens et leur 
type facial identique sur les deux versant qui prouye que ce sont 
des dćpóts d'une mer plus profonde et assez ćloignćs du riyage, 
plaident en faveur de leur prćsence dans les chaines de Przedbórz et 
de Sulejów.

L'ćpaisseur considćrable des dćpóts argoviens qui comptent 
plus de 150 m, leur faunę composće principalement de Cćphalopodes 
enfin leur constitution pótrographique de limon calcaire extrćme- 
ment fin avec une faible proportion de vase argileuse tćmoignent 
que pendant TArgoyień se produisait un mouvement positif de la 
ligne du rivage.# Les depóts littoraux des pćriodes prćcćdentes sont 
remplacćs par des sćdiments nćritiques, la profondeur de la mer 
augmente et en meme temps la mer gagne des nouveaux terrains 
dans les montagnes de Święty Krzyż. Le manque absolu de dćpóts 
jurassiques dans les montagnes de Święty Krzyż ne permet pas de 
dćfinir jusqu*ou pćnetrait autrefois la mer argovienne; c’est impossi- 
ble de dire si les parties centrales des montagnes de Święty Krzyż 
formaient une ile ou bien si elles ćtaient complćtement enyahies 
par la mer. La premićre supposition est plus probable vu la prć- 
sence de matćriaux terrigćnes dans les dćpóts argoyiens; les mon
tagnes de Święty Krzyż se prćsentaient k cette pćriode sous formę 
d’une petite ile,, probablement totalement envahie par la mer pen
dant la pćriode rauracienne.

Les dćpóts rauraciens des deux versants des montagnes de 
Święty Krzyż sont reprćsentćs par des dćpóts diffćrents. A l’est et au 
nord de ces montagnes le Sćąuanien infórieur est reprósentć par des 
calcaires rocheux appartenant au facićs k spongiaires et contenant 
outre les spongiaires siliceux et des concrśtions de silice une faunę 
de Brachiopodes extrćmement caractćristique quoique assez pauvre. 
Le calcaire rocheux du nord-est montagnes de Święty Krzyż est 
absolument identique au calcaire k spongiaires de la chaine jurassi- 
que de Cracovie k Wieluń. Dans la chaine de Przedbórz apparais- 
sent des traces de rOxfordien, TAstartien et le Kimóridgien sont bien
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dóveloppćs, mais j'y n’ai point trouvć de Rauracien. La chaine de 
Przedbórz est fortement dćgradće, le Jurassiąue ne s’y est conservć 
qu’en parties isolćes, mais il semble peu probable que le Rauracien 
soit completement dćtruit s’il y ćtait reprćsentć par des calcaires 
rocheux, les plus rćsistants de tous les dćpóts jurassiąues. La rć- 
solution de ce problćme devient tres facile si nous considćrons les 
conditions du territoire dćcrit dans le travail prćsent; le Rauracien 
s’y compose de calcaires marneux finement stratifićs et peu rćsis- 
sant; pris de Występy et de Małogoszcz le territoire occupć par le 
Seąuanien infćrieur est presque aplani et le calcaire n’affleure que 
dans des petites collines ou dans des coupes artificielles. Au con- 
traire les rćcifs coralliens composós de calcaire pur offrent une rć- 
sistance considćrable et forment une chaine ćleyće qui dćlimite 
vers Touest le territoire jurassique.

C*est bien naturel que les dćpóts rauraciens ont ćtć complć- 
tement dćtruits dans la chaine de Przedbórz qui est fortement dć- 
gradóe. Le versant Occidental des montagnes de Święty Krzyż se 
trouvait en consćquence dans d*autres conditions faciales pendant le 
Rauracien que les versants oriental et septentrional et que la chaine 
jurassique de Cracovie k Wieluń oń se deposaient des calcaires 
k  spongiaires qui sont probablement des dćpóts bathyaux, tandis 
que sur le v6rsant Occidental se dćposaient des calcaires tinement 
stratifićs au caractćre nćritique. Malgrć la sćdimentation d'une sć- 
rie ćpaisse de calcaires argoviens et rauraciens la mer rauracienne 
a atteint sur les versants oriental et septentrional des montagnes de 
Święty Krzyż une profondeur inconnue auparavant; ce procćs etait 
moins intense sur le yersant Occidental, oix la profondeur de la mer 
n’augmente pas pendant PArgoyien et le Rauracien, nćanmoins la 
constance du facies nonobstant une sćdimentation de 400 nt de dć
póts au type nćritique dćmontre que le fond de la mer abaissait 
ćgalement dans cette rćgion mais dans une proportion suffisante 
seulement pour maintenir pendant de longues pćriodes une profon
deur sensiblement constante. L*augmentation de la profondeur de 
la mer sur les versants oriental et septentrional des montagnes de 
Święty Krzyż oix l'Argovien nćritique a ćtć remplacć par les dćpóts 
bathyaux du Rauracien tćmoigne un mouyement positif tres inten
se de la ligne de riyage. C’est probable, que pendant le Rauracien 
jes montagnes de Święty Krzyż ćtaient entiórement enyahies par la 
mer; leur parties centrales et leur yersant Occidental formaient un



banc oń se dćposaient des sćdiments nćritiques entourćs de dćpóts 
bathyaux. C*est possible d^illeurs qu’une partie de ce banc ćmer- 
geait de la mer en formant une Ile de petites dimensions.

En tout cas avec la fin du Rauracien la profondeur de la mer 
Jurassique entourant les montagnes de Święty Krzyż diminue rapi- 
dement, tout autour se rćtrouyent des conditions presque identiques 
et le faciós de TAstartien autour des montagnes de Święty Krzyż 
est partout le meme. Partout apparaissent des dćpóts nćritiques 
representćs tantót par de typiques rćcifs coralliens, tantót par des 
calcaires avec des coraux et des Gastćropodes k test ópais, mais ne 
formant pas de yćritables rćcifs. Autour du noyau des montagnes 
de Święty Krzyż qui formait k prćscnt une Ile, peu importante d*ail- 
leurs k juger par le manque de matćriaux terrigónes, surgit une ban
dę de rćcifs coralliens ęa et liinlerrompus par des dćpóts diffćrents. 
Par places, comme dans la chalne de Przedbórz le rćcif corallien est 
remplacć partiellement par des bancs dTiuItres; en d’autres endroits, 
comme dans la rćgion dćcrite ci dessus, 1’Astartien est rćpresentć 
partiellement par des oolithes, partiellement par des calcaires blancs 
avec des Diceras et des Nerinćes, mais sans coraux, partiellement 
enfin par des roches coralligćnes. Mais ces diffćrences locales n*in- 
fluent pas sur le caractere gćnćral des dćpóts astartiens: c’est tout 
de mćme un enorme anneau de rćcifs coralliens entourant les mon
tagnes de Święty Krzyż. Lfćpaisseur des rćcifs coralliens n’est pas 
tres grandę; les conditions ne favorisent que leur dćveloppement ho- 
rizontal; c’est produit par le tres faible mais constant mouyement 
nćgatif de la ligne du riyage. Encore avant la fin de PAstartien les 
conditions faciales changent de telle manićre que le developpement 
des rćcifs coralliens est entravć; ils sont rćcouverts d’oolithes com
me k Sulejów ou bien de calcaires compacts comme pres de Wy
stępy. Dans une localitć seulement, k Zdziebłowice sur le yersant 
septentrional des montagnes de Święty Krzyż PAstartien est connu 
sous formę de calcaires compacts crayeux avec des Lamellibranches 
k test mince qui reprćsentent un dćpót d*eau plus profonde et plus 
distante du rivage que les rćcifs coralliens dćveloppćs plus prćs des 
montagnes de Święty Krzyż.

A la fin de PAstartien les conditions faciales autour des mon
tagnes de Święty Krzyż subissent un changement profond; les ma- 
tćriaux terrigenes sont apportćs en trćs grandę quantite, śvidemment 
en suitę de la formation d*une Ile plus ćtendue sur Templacement
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des montagnes de Święty Krzyż. Les dćpóts Kimmćridgiens tout 
autour des montagnes de Święty Krzyż sont representćs par des 
calcaires marneux, parfois comme dans la tranchće du chemin de 
fer de Herby k Kielce avec des couches subordonnóes d'argile; sur 
le fond vaseux se developpe une faunę riche dont les huitres rćprć- 
sentent Pćlćment principal; par places se produisent de veritables 
bancs d’huitres; la roche la plus typiąue pour le Kimmćridgien c’est 
une lumachelle composóe entierement de coquilles d*huitres; dans 
les nivcaux infćrieurs c’est Ostrea pulligerą qui occupe la premićre 
place, plus haut ce sont les petites Exogyres qui dominent.

Pendant le Kimmćridgien la mer entourait encore Pile des 
montagnes de Święty Krzyż, sur tous les versants dequelles se dć- 
posent des sćdiments qui appartiennent ćvidemment au meme bassin 
maritime. Mais le mouyement nćgatif de la ligne du rivage dure 
encore, les montagnes de Święty Krzyż s’ćlćvent de plus en plus au 
dessus du niveau de la mer qui rćcule entićrement a 1'ouest. Les 
dćpóts marins du Portlandien ne se trouvent qu*en deux localitćs 
sur les versants des montagnes de Święty Krzyż: sur le versant sep- 
tentrional pres Tomaszów sur la Pilica oil affleurent les couches 
bien connues k Virgates, et sur le versant oriental oil pres de Zalc- 
sice, Malenie et Krzyżanowicel) affleurent des dópóts jurassiques 
qui ne ressemblent k aucuns des sćdiment jurassiques du Royaume 
de Pologne. Les dćpóts de Malenie sont rćprćsentćs par des calcai
res Ićgers tufTeux k glauconie, pris de Krzyżanowice apparaft une 
roche composće de petits fragments roulćs de tests de Lamelli- 
branches avec un ciment argileux et sablonneux qui est surement 
un dćpót.cdtier. J’avais rapportć ces deux roches au Portlandien 
en raison de leur poskion strątigraphique; je crois k prćsent qu*on 
doit rapporter au meme niveau le calcaire glauconitique de Zalesicc 
qui contient une faunę singuliere composee d’ćnormes Nerinćes et 
que je rapportait auparavant au Kimmćridgien supćrieur. Dans ce 
cas^kjTomaszów et k Zalesice apparaissent des dćpóts contempo- 
rains, appartenants au Portlandien, mais totalement diflfćrents. Les 
dćpóts k Virgates de Tomaszów possfedent le m£me caractere que 
les dćpóts Portlandiens de la Pomćranie, du Boulonnais, de PAngle- 
terre et de la Russie; ćvidemment une baie profonde atteignait le

ł) J. Lewiński  Utwory jurajskie na wschodniem zboczu gór Święto
krzyskich. Pam. Piz.



versant septentrional des montagnes de Święty Krzyż en passant de 
la Pomóranie par la Couyavie *). Les dćpOts portlandiens du ver- 
sant oriental des montagnes de Święty Krzyż ne prćsentent aucune 
tracę dMnfluences borćales; leur analogue ne peut fitre retrouve que 
dans le Jurassiąue au bord du Dniestr, k Niżniów. Evidemment un 
autre bras de mer se prolongeait du SE jusqu’au versant oriental des 
montagnes de Święty Krzyż, jusqu’aux environs d'Iłża et de Zale- 
sice; cette baie ne communiquait pourtant point avec le golfe de 
Tomaszów, les montagnes de Święty Krzyż et les territoires avoisi- 
nant au NE ćtant dńjk ćlevóes au dessus du niveau de la mer.

Avec la fin du Jurassique la mer est dćfinitiyement rćfoulće 
du territoire des montagnes de Święty Krzyż, et les traces du Nćo- 
comien et du Wealdien ne se retrouyent qu'en Couyayie.

Le tableau schematique ci joint (page 596—597) permet de com- 
parer les dćpOts jurassiques des differents versants des montagnes de 
Święty Krzyż avec ceux de lachaine jurassique qui s'ćtend de Cra- 
covie jusqu'k Wieluń.

Du Laboratoire geologique 
du Musee d'Industrie et d^griculture de Varsovic.

') J. L e w i ń s k i. Contribution a la connaissance des depóts su^ajuras- 
siques de la Couyayie. Comptes-Rendus Soc. Scientif. de Varsovie. 1910.


