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Stratygrafia dewonu antykliny Debnika

Na podstawie nowych otworow wiertniczych oraz obserwacji odsloniec i dotychczasowej literatury
przedstawiono schemat Iitostratygraficzny dewonu okolic Debnika. Wyr6Zniono 6 nieformalnych jed
nostek (od dolu): dolomity ze Zbrzy, wapienie debnickie, wapienie gruzlowe, wapienie ziarniste, wapienie
p1ytowe oraz wapienie ziarniste i mikrytowe. Przedyskutowano rowniez aspekty bio- i chronostratygra
ficzne dokonanego podzialu, Granica eifluz zywetem przebiega w obrebie lub ponizej dolomitow ze Zbrzy,
zywetu z franem - w poblizu kontaktu wapieni debnickich i gruzlowych oraz franu z famenern - w
obrebie wapieni p1ytowych.

WST~P

Niewielkie wychodnie dewonu w rejonie Debnika kolo Krzeszowic maja utrwa
lone w literaturze geologicznej znaczenie jako wazny punkt odniesienia przy bada
niach utworow podloza Zaglebia Gornoslaskiego i Karpat. Mimo to profil debnicki
nie uzyskal do tej pory zadowalajaco opracowanej litostratygrafii: poczatkowo
z powodu braku ciaglych odsloniec, a pozniej z racji niedostatkow podzialow
opartych na otworach wiertniczych. Przedstawiony w niniejszym artykule po
dzial - chociaz nieformalny - zostal opracowany zgodnie z Zasadami polskiej
klasyfikacji, terminologii i nomenklatury stratygraficznej (1975). Przeszkode w for
malizacji wydzielen stanowila trudnosc zachowania materialow wiertniczych
do pozniejszych badan, jako profili typowych.

Wykorzystano glownie nowe otwory wiertnicze, a czesciowo rowniez obser
wacje odsloniec i dotychczasowa literature, Uzupelnieniem opisow jednostek
litostratygraficznych bedzie dyskusja ich bio- i chronostratygrafii, przeprowadzona
za pomoca interpretacji danych z prac publikowanych, a takze na podstawie wlas
nych badan konodontowych.

Dziekujemy prof. S. Kozlowskiemu za inspiraeje i umozliwienie badan, pra
cownikom OBR Chemkop mgr M, Bobrowskiej i mgrowi T.Cwiklikowi za udostep
nienie materialow wiertniczych oraz drowi A. Balinskiemu za wypozyczenie szli-
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fow, pomoc w pracach terenowych oraz dyskusje wynik6w. Z. Belka uprzejmie
udostepnil nam probki z otworu wiertniczego Debnik IG I. Jestesmy tez wdzieczni
prof. drowi R. Dadlezowi i doc. M. Pajchlowej za wnikliwe przeczytanie tekstu.
Zdjecia naszlifow i szlifow zostaly wykonane przez J. Modrzejewska i R. Ufnal
(IG Warszawa)! oraz D. Lis (US Sosnowiec).

. MATERIALY ANALITYCZNE

Podstawowy material do badan uzyskano z profilowania i oprobowania utwo
row dewonskich z trzech pelnordzeniowych otworow wiertniczych Z-l, Z-3 i Z-7
(fig. 1- 3) wykonanych w latach 1981-1982 przez Przedsiebiorstwo Geologiczne
w Krakowie na zlecenie OBR Chemkop dla potrzeb dokumentacji geotechnicz
nej. Badaniami objeto lacznie 650 m rdzeni.

Wykorzystano tez niepublikowany opis profilu otworu Debnik IG I, pierwszego
otworu, ktory na poczatku lat siedemdziesiatych przebil calkowicie pokrywe
intruzji porfirowej w podlozu antykliny Debnika (W. Zajaczkowski, 1974). Z po
wodu zniszczenia wiekszosci rdzeni weryfikacji wspomnianego opisu rnozna bylo
dokonac jedynie na podstawie pojedynczych zachowanych probek i wykonanych
z nich szlifow. Dodatkowy material obserwacyjny uzyskano dzieki udostepnieniu
przez dra A. Balinskiego 17 szlifow z probek pochodzacych z naturalnych odslo
niec oraz szurfow zlokalizowanych w obrebie wychodni gornodewonskich,

Podstawa analiz litostratygraficznych byly profile graficzne otworow wiertni
czych (1: 50), okazy przeciete i naszlifowane (35) oraz szlify (lacznie 120). Plytki
cienkie w wiekszosci barwiono odczynnikiem Evamy'ego (Z. Migaszewski, M.
Narkiewicz, 1983). Badania biostratygraficzne prowadzono jedynie w· obrebie
utworow gornodewonskich z otworu Z-7 (35 probek konodontowych srednio po
0,5 kg kazda),

ZAGADNIENIA LITOSTRATYGRAFICZNE
W DOTYCHCZASOWYCH BADANIACH

Historia badan stratygrafii dewonu debnickiego wymaga nieco szerszego
ornowienia nie tylko dlatego, ze obejmuje dlugi, przeszlo stuletni okres wypelnio
ny pracami licznych geologow, Nie mniej waznym powodem jest czesty brak na
wiazania miedzy poszczegolnymi opracowaniami opartymi na odmiennych pod
stawach metodologicznych. Nastepujace po sobie badania na ogol prowadzily
do formulowania zupelnie osobnych wnioskow, w postaci m. in. nowych podzialow
stratygraficznych. Niniejszy przeglad jest proba przesledzenia wspolnego watku
tych podzialow, jakim jest ich aspekt litologiczny.

Sto dwadziescia lat temu F. Romer (1863) uzyl terminu Marmor von Demhnik
zaliczajac do dewonu czarne marmury i zblizone do nich skaly margliste. Pierwsze
jednak szczegolowsze opracowanie zawierajace opisy odsloniec i zarys podzialu
stratygraficznego zawdzieczarny dopiero S. .Zarecznemu (1888, 1889). Autor ten

I Panie J. Modrzejewska i R. Ufnal wykonaly rowniez zdjecia do artykulu M. Narkiewicza i L Olkowicz-Paprockiej
pt. "Stratygrafia dewonskich utworow weglanowych wschodniej czesci Gor Swietokrzyskich" (Kwart. Geol., 27. nr 2).
co nie zostalo odnotowane w tekscie tego artykulu, a co z podziekowaniem uzupelniamy.
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Fig. I. Lokalizacja rejonu Debnika w regionie krakowskim (A) i badanych profili (odsloniecia powierzch
niowe - puste kolka, otwory wiertnicze - peine kolka) w okolicach Debnika (B) wedlug A. Laptasia
(1982, fig. I)

Location of the investigated sections (open circles - surface exposures, solid circles - boreholes); B 
according to A. Laptas (1982, Fig. I)

Numeracja odsloniec: I - kamieniolom Dubie, 2 - Lorn Karrnelicki, 3 - nowy kamieniolorn debnicki, 4 - stary
/om Tumidalskiego, 5 - Cekierowa (= Czarna) Gora, 6 - Siwa Gora, 7 - Czerwona Gora, 8 - Marmurowa Gora,
9 -10 - odsloniecia nad Siedlcem, 11 - 12 - "nowe lomy" nad Zbikiem (= Z-I - Z-II u A. Balinskiego, 1979), 13 
zesp61 odsloniec w skalistej skarpie doliny Raclawki (= ska/ka stromatoporowa)
Numeration of exposures: I - Dubie quarry, 2 - Carmelite quarry, 3 - new Debnik quarry. 4 - old Tumidalski's
quarry, 5 - 7 - small exposures in Debnik Village, 8 - Marrnurowa Gora quarry, 9 - 10 - exposures over Siedlec
village. II -12 - ..new quarries" over Zbik Ravine (= Z-I and Z-II of A. Balinski, 1979), 13 - exposures in Raclawka
valley (= stromatoporoid rock)

wyroznil " ... w glownym gniezdzie miedzy Debnikiem i Siedlcem ..." trzy zasadni
cze, do dzis aktualne jednostki Iitologiczne (od dolu):

1. Utwory ze Zbrzy: " ...grubo ulawicone szare i czarniawe ziarniste wapienie
i dolomity ..." odslaniajace sie w wawozie Zbrza i w stromych stokach nad Dubiem.

2. Marmury debnickie : " ... pstre i czarne marmury, tj. bardzo drobno krysta
liczne i zbite ciemne bitumiczne wapienie, czerwonemi ilami poprzegradzane ..."

3. Wystepujace na polnoc od Debnika, pod Zarnowka " ... cienkowarstwowe,
a po czesci nawet lupkowe margIe i wapienie marglowe ...". W pracy z 1894 r.
(str. 38 - 39) S. Zareczny przypuszczal, ze utwory wapienno-margliste siegaja
do najwyzszego dewonu, graniczac z wapieniami dolnokarbonskimi.

Pozniejsze publikacje nie kwestionowaly powyzszego trojdzielnego podzialu,
a jedynie wnosily mniej lub bardziej udane proby jego uszczegolowienia. W pierw
szym systematycznym opracowaniu fauny dewonu debnickiego G. Giirich (1903)
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Tabela

Korelacja dotychczasowych podzlalow litostratygraficmych dolomitow okolic D\!bnika

S. Klimek, L. Koszarski (1955)

wapienie debnickie

W. Zajaczkowski (1974) A. Laptas (1982)

jednostka C = wa
pienie debnickie

dolomity amfipo
rowe

dolomity laminowa
ne, lokalnie z ro
gowcami i z soczew
kami dolomitow ko
ralowo-stromato
porowych

seria z margli pirytonosnych,
wapieni, dolornitow plytko
wych i czarnych lupkow

t
'N

warstwy amphiporo
we gorne

warstwy i/owcowe

warstwy arnphiporo
we dolne

dolomity i wapienie
ciemnoszare

dolomity cienkoplyto
we, czarne, przewar
stwione czarnym ilow
cern

jednostka B (= dolo
mity ze Zbrzy): dolo
mity czarne i ciemno
szare, czyste, drobno
krystaliczne, grubola
wicowe, czesto z lami
nacja horyzontalna.
pokrojem fenestral

nym i z pojedynczymi
/awicami z fauna

jednostka A: dolomi
kryty margliste, czar
ne, zwykle cienkolawi-

<::' cowe, z licznymi prze
Jl /awiceniami marglisty-
'0 mi i rzadkimi /awicami

wapieni marglistych,
ciernnoszarych; brak
fauny

wyroznil w obrebie utworow wapiennych i wapienno-marglistych 7 jednostek w
polnocnej czesci obszaru (Debnik i Zbrza) oraz 5 w poludniowej (Zbik i Siedlec).
Podzial ten byl efektem korelacji biostratygraficznej drobnych fragmentow profilu
z poszczegolnych odsloniec. Wydzielenia zostaly wiec zdefiniowane badz przez od
niesienie do lokalnych odsloniec (Palkowa-Kalk, Tumidalski-Schichten, Schichten
der Siwa Gora, Lochmarmor , Korallenkalk von Siedlec), badz tez za posrednictwem
kluczowych makroskamienialosci (Schichten mit Athyris reticulata, Schichten mit
Spirifer murchisoni, Leiorhynchus-Schichten, Fleckenkalk mit Phillipsastrea, Am
phipora-Bdnkei. Brak szerszych opisow litologicznych utrudnia ocene litostraty
graficznego aspektu omawianego podzialu oraz wiarygodnosci postulowanej kore
lacji miedzy obszarem polnocnyrn a poludniowym,

G. Giirichowi (1904) przypada tez zasluga znalezienia najbardziej kontrowersyj
nego ogniwa dewonu debnickiego - wapieni stromatoporoidowych na polnoc
od Debnika. Mimo ze nieznane byly odsloniecia stropu i spagu tej "skalki stromato
porowej", zgadzano sie na ogol, ze wystepuje ona w najwyzszej czesci sekwencji,
ponad wapieniami marglistymi (J. Jarosz, 1918, 1926; F. Rutkowski, 1928).

Drugi etap badan dewonu debnickiego, trwajacy od poczatku lat piecdziesia
tych do dzis, charakteryzuje sie coraz szerszym wykorzystaniem materialow wiert
niczych. Wiekszy jest tez udzial obserwacji litologicznych, co z czasem prowadzi
do formulowaaia swiadomych podzialow litostratygraficznych.
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S. Kozlowski (1955), nawiazujac do wczesniejszych koncepcji F. Rutkowskiego
(1928), wyjasnil nieregularna zmiennosc w obrebie dolomitow ze Zbrzy i wapieni
debnickich (marmury lochowe i dolowe - S. Zareczny, 1888, 1889; G. Giirich,
1903) jako efekt zmian kontaktowych wokol intruzji porfiru. Znikla tym samym
podstawa do wydzielenia tych utworow jako osobnych jednostek stratygraficznych
(por. np. podzial G. Giiricha, 1903).

W wyniku opracowania wiercen surowcowych oraz badawczego otworu wiert
niczego Debnik IG 1 powstaly schematy litologiczne S. Klimka i L. Koszarskiego
(1955) oraz W. Zajaczkowskiego (1974). Oba te podzialy (tab. 1) ograniczone w
zasadzie do spagowej, dolomitowej partii profilu dewonu nie zawieraja definicji,
diagnoz ani szerszych opisow wyroznionych jednostek. Ponadto schemat S. Klimka
i L. Koszarskiego (1955) nie zostal udokumentowany przez odniesienie do jakich
kolwiek profili terenowych czy wiertniczych. Charakterystyczne dla obu tych po
dzialow jest przeciwstawienie nizszej, bardziej marglistej czesci dolomitow (eifel)
utwororn stropowym, czystym i krystalicznym (zywet). Jeszcze wyrazniej rysuje
sie to w podziale A. Laptasia (1982), opartym rowniez na otworze wiertniczym
D~bnik IG 1.

Podzial dokonany przez A. Laptasia (1982), aczkolwiek nieformalny, stanowi
pierwsza probe nowoczesnego ujecia litostratygrafii dewonu debnickiego. Jednostki
A - H, obejmujace pelna miazszosc dewonu, wyrozniono na podstawie profili
trzech otworow oraz kilku wiekszych odsloniec, Dysponujac dlugimi fragmentami
udokumentowanego profilu, badacz ten nie podjal jednak przekonywujacej proby
ich wzajemnej korelacji. Podwaza to zaufanie do ciaglosci i kompletnosci zestawio
nego z nich schematu ogolnego. Poniewaz autor ani nie wyszczegolnil cech diagnos
tycznych proponowanych przez siebie wydzielen, ani tez nie zdefiniowal ich granic,
nasuwa sie watpliwosc, czy zakres i charakter zroznicowania litologicznego, zwlasz
cza jednostek D - H, uzasadniaja ich osobne wyroznianie. W szczegolnosci znana
z literatury (C. Peszat, 1959) nieregularna, pozna dolomityzacja tych utworow
pozwala watpic w wartosc dolomitu jako odpowiedniej cechy diagnostycznej
(jednostki E i G). Z kolei wydzielenia D i F oraz G i H wedlug opisow A. Laptasia
roznia sie miedzy soba na tyle nieznacznie, ze praktyczne ich rozpoznawanie moze
bye utrudnione.

W zakonczeniu przegladu dotychczasowych badan nalezy wspomniec 0 bio
stratygraficznej pracy A. Balinskiego (1979). Grupujac rozsiane w niej informacje
litologiczne za pomoca podanych rownolegle datowan konodontowych, mozna
zestawic W obrebie franu kilka wydzielen zgodnych na ogol z obserwacjami dokona
nymi przez autorow.

LITOSTRATY GRAFIA

Porownanie roznych profili nizszej czesci weglanow dewonskich (otwory Z-l,
Z-3, Debnik IG 1) oraz wapieni debnickich i gruzlowych (otw6r Z-7 i odsloniecia
w Debniku) wykazuje, ze zmiennosc oboczna tych utworow w skali badanego ob
szaru jest nieistotna dla niniejszych rozwazan . Wniosek ten rozciagnieto na cala
badana sekwencje dewonska uznajac ze przy zestawianiujej profilu mozna pominac
efekty zmian obocznych. W przypadku podrzednych odmian litologicznych (np.
wapienie z Siedlca - por. nizej) przejscia facjalne nawet na odcinku kilkusetmetro
wym powinny bye oczywiscie brane pod uwage.

Opracowany przez autorow material wiertniczy nie rozklada sie rownomiernie
na wszvstkie ogniwa dewonu. Najlepsza dokumentacje uzyskano dla spagowych
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Fig. 2. Korelacja utworow srodkowodewonskich z otworow wiertniczych Z-3, Debnik IG 1 i Z-I; profil
otworu Debnik 10 I na podstawie zweryfikowanego opisu W. Zajaczkowskiego (1974); miazszosci
rzeczywiste
Correlation of the Middle Devonian sections in the Z-3, Debnik 10 1 and Z-l boreholes. The Debnik
101 section - according to W. Zajaczkowski (1974, unpubl., verified by the authors)
I - dolosparyty; 2 - brekcje calkowicie dolomitowe; 3 - brekcje dolomitowe 0 spoiwie wapnistym; 4 - dolo
mikryty; 5 - wapienie mikrytowe; 6 - grubsze wkladki margliste (;;>1 m grubosci): 7 - strefy silnie zmienione
kontaktowo; 8 - porfiry kwarcowe; 9 - polozenie stropu dolomitow ze Zbrzy w profilu Z-I; 10 - szlif; II - frag
menty liliowcow; 12 - rarnienionogi: 13 - stromatoporoidy masywne; 14 - Tabulata galazkowe ; IS - Rugosa
galazkowe; 16 - nieoznaczalne szczatki szkieletowe; kropki dotycza lawic 0 rniazszosci ponizej I m
1 - dolosparites; 2 - dolomite breccias with dolomitic matrix; 3 - dolomite breccias with calcareous matrix; 4 
dolomicrites; 5 - micritic limestones; 6 - thicker marly intercalations (;;> 1 m); 7 - intense contact metamorphism;
8 - quartz porphyry; 9 - location of the upper boundary of the Zbrza Dolostone in the Z-I section; 10 - location
ofthin sections; II - crinoid fragments; 12 - brachiopods; 13 - domal stromatoporoids; 14 - branching tabulates;
15 - branching tetracorals: 16 - non-identified skeletal remains; dots denote beds less than I m thick

dolomitow ze Zbrzy (otwory Z-I, Z-3 i Debnik IG 1 - fig. 2). Z kolei otwor Z-7
objal utwory wapienne - od nalezacych jeszcze do zywetu wapieni debnickich
po dolna czesc wapieni ziarnistych franu (fig. 3). W zwiazku z tym dokladne, przy
wiazane do konkretnych profili, definicje granic poszczegolnych wydzielen mozna
bylo podac jedynie dla nizszej czesci sekwencji weglanowej, po spag wapieni ziarnis-
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tych (fig. 4). Wyzej lezace jednostki opisano nieco pobiezniej, glownie na podstawie
obserwacji odsloniec. Nie udalo sie dotychczas stwierdzic granic jednostki wapieni
plytowych oraz gornej granicy kompleksu wapieni ziarnistych i mikrytowych.
W miare naplywania pelniejszych obserwacji moze wiec ulec zmianie koncepcja
granicy obu tychjednostek lub powstac koniecznosc ich dalszych podzialow,

Do definicji jednostek wykorzystano wyrozniajace je cechy makroskopowe 0

genezie sedymentacyjnej, natomiast pominieto slady procesow wtornych. Do tych
ostatnich naleza przede wszystkim zmiany kontaktowe wokol intruzji porfirowej
przejawiajace sie w nieregularnym odbarwieniu pierwotnych utworow lub w zmianie
ich skladu mineralnego (S. Kozlowski, 1955; M. Buczek, 1965; J. Kubisz, M.
Buczek-Pelka, 1972). W obrebie szczegolnie silnie zmienionych dolomitow ze Zbrzy
w wielu miejscach ulegaja zatarciu pierwotne struktury sedymentycyjne i eogene
tyczne, az po niemal calkowita hornogenizacje skaly (fig. 2, tabl. II, fig. 9). W skraj
nych przypadkach, np. w otworze wiertniczym Z-7 (fig. 3), zmiany kontaktowe
uniemozliwiaja rozpoznanie granic jednostek litostratygraficznych. W profilu
tym wystepuje rowniez przypuszczalnie towarzyszace przeobrazeniom kontakto
wym odbarwienie i neomorfizm agradacyjny w obrebie wapieni debnickich i ziar
nistych oraz sylifikacja szkieletow organicznych i warstwowo ulozone strefy silnego
skrzemionkowania.

Innym procesem modyfikujacym pierwotne wyksztalcenie opisywanych utwo
row jest nieregularna dolomityzacja (S. Klimek, 1955; C. Peszat, 1959), obserwowana
w obrebie wyzszej czesci wapieni debnickich w nowym kamieniolomie debnickim
oraz w niemal wszystkich odslonieciach jednostki wapieni ziarnistych i mikryto
wych (tabl, VI, fig. 26). W zadnym ze stwierdzonych przypadkow dolomityzacja
nie utrudnia rozpoznania odpowiedniej jednostki litostratygraficznej.

OOLOMITY ZE ZBRZY

D e fin i c j a. Kompleks ciemnych, jednorodnych badz laminowanych, ulawi
conych dolomitow drobno- i sredniokrystalicznych, w ktoryrn podrzedny udzial
maja wapienie mikrytowe, brekcje, wkladki margliste i dolomikryty,

W y s t ~ pow ani e. Dolomity ze Zbrzy stanowia centralna czesc antykliny
Debnika. Ich najwiekszym odslonieciem jest czynny kamieniolorn w Dubiu (od
sloniecie 1 na fig. I); niewielkie odkrywki znajduja sie wzdluz wawozu Zbrza (fig. I).
W trakcie obecnych badan omawiana jednostke stwierdzono w profilach otworow
wiertniczych Z-I (gleb. 115,6- 285,0 m), Z-3 (3,0 - 199,0 m) oraz Debnik IG 1
(7,0 - 228,0 m; fig. 2). Prawdopodobne jest tez wystepowanie jednostki dolomit6w
ze Zbrzy w profilu Z-7, gdzie jednakze utwory te zostaly silnie zmienione kontakto
wo (gleb, ok. 160-290 m).

Dot Yc h c z a sow e n a z e w n i c two. Dolomity (utwory) ze Zbrzy 
S. Zareczny (1888, 1889), J. Jarosz (1926); Dolomit der Zbrza - G. Giirich (1903);
eifel i dolomity ze Zbrzy (lacznie) - S. Klimek, L. Koszarski (1955); jednostki A
i B (lacznie) - A. Laptas (1982).

G ran ice. Dolna granica jest do chwili obecnej znana jedynie z trzech zba
danych profili wiertniczych (fig. 2), w kt6rych odpowiada niezgodnemu kontakto
z porfirem. C. Haranczyk (1982) wspomina 0 obecnosci fragment6w dolnodewon
skich (?) kwarcyt6w w brekcji intruzywnej w kamieniolomie Dubie, co mogloby
swiadczyc 0 pierwotnym wystepowaniu piaskowcowo-mulowcowych warstw z
Zabierzowa pod utworami weglanowymi,

Od gory dolomity granicza z wapieniami debnickimi (por. nizej),
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Fig. 3. Og6lny profillitologiczny otworu wiertniczego Z-7 (lewa strona figury), ze szczegolowyrn przed
stawieniem utwor6w niezmienionych kontaktowo (czesc srodkowa) i powiekszonymi fragmentarni
profilu obejmujacymi granice jednostek Iitostratygraficznych (strona prawa) ; miazszosci rzeczywiste
Columnar section of the Z-7 borehole with enlarged fragments showing unaltered upper part of the
section (middle) and location of the lithostratigraphic boundaries (right)

1 - utwory silnie zmienione kontaktowo; 2 - utwory nie zmienione kontaktowo ; 3 - porfiry kwarcowe: 4 - szlify:
5 - ciensze strefy zmienione kontaktowo « 1 m); 6 - relikty wapienne « 1m grubosci): 7 - relikty dolomitowe
« I m) grubosci): 8 - zlepience srodforrnacyjne 0 plaskich otoczakach: 9 - inne kalcyrudyty i gruboziarniste kalka-
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M i ~ zs z 0 SC. Korelacja profili Z-I, Z-3 i Debnik IG I przeprowadzona
za posrednictwem biostromy koralowcowo-stromatoporoidowej i cienkiej partii
wapiennej (patrz nizej) prowadzi do wniosku, ze profile te czesciowo sie uzupelniaja.
Najnizsze fragmenty opisywanej jednostki wystepuja w otworze Debnik IG I,
a najwyzsze, kontaktujace z nadleglymi wapieniami, w otworze Z-l. Minimalna
miazszosc obliczona na podstawie korelacji otworow wiertniczych Z-I i Z-3 wynosi
215 m, a Z-I i Debnik IG 1 - 260m.

o pis. Dobrze ulawicone dolomity, od ciemnoszarych do czarnych, na ogol
srednio- i drobnokrystaliczne ( < 250 11m). Przewazaja tekstury od zbitych do poro
watych, jednorodne; mniejszy udzial maja dolomity laminowane. Laminacja jest
najczesciej pofalowana i obocznie nieciagla z przejsciami do nieregularnego smugo
wania. Przejawia sie ona jako nastepstwo milimetrowej grubosci warstewek, roz
niacych sie odcieniem (jasniejsze - ciemniejsze) i domieszka ilasta.

Stosunkowo czesto wystepuja relikty szkieletowe, w tym skorupek ramienio
nogow i czlonow liliowcow, oraz fragmenty galazkowe i muszlowe trudne do iden
tyfikacji. W przypadku jednej warstwy 0 grubosci kilkumetrowej mozna mowic 0

pierwotnej biostrornie zlozonej z nieuszkodzonych mechanicznie, duzych szkiele
tow stromatoporoidow masywnych, Tabulata i Rugosa galazkowych oraz ramienio
nogow i liliowcow (tabl, II, fig. II). Warstwa ta zdaje sie miec znaczna oboczna
rozciaglosc: stwierdzono ja w profilach otworow Z-l i Z-3 (fig. 2) oraz w najwyz
szej czesci kamieniolomu Dubie. W niniejszym opracowaniu przyjeto ja za lokalny
poziorn korelacyjny, podobnie jak pojedyncza partie wapienna stwierdzona w
otworach Z-l i Z-3 w stalej pozycji 50 - 60 m ponizej biostromy, Grubosc wapieni
waha sie od ok. 3 m w otworze Z-l, poprzez 6 m w Z-3, do ok. 15 m(?) w otworze
Debnik IG 1. S~ to szare, laminowane lub jednorodne mikryty bez zauwazalnej
makrofauny (tab!. II, fig. 8).

Podrzednie spotykanymi odmianami litologicznymi sa dolomikryty, a takze
brekcje zlozone z okruchow dolomitow wspolwystepujacych w profilu oraz z jasniej
szego, silniej marglistego tla skalnego lub dolosparytu druzowego. Najgrubsza,
liczaca ok. 10 m miazszosci wkladka takiej brekcji z mikrytowo-marglistym Hem
i pelsparytowymi okruchami wystepuje w najnizszej czesci profilu dolomitow
w otworze Z-l (tabl, II, fig. 10).

Domieszka substancji ilastej przejawia sie w postaci milimetrowych smug i
lamin ilastych, a takze w forrnie pojedynczych warstw silniej marglistych, 0 grubosci
kilkudziesieciocentyrnetrowej, a wyjatkowo - nieco ponad I m.

D y sku s j a. Pewne cechy dolornitow ze Zbrzy, a zwlaszcza obecnosc ne
gatywnych, tj. zdolomityzowanych reliktow szkieletow organicznych oraz prze-

rcnity ; 10 - drobnoziarniste kalkarenity; II - kalcylutyty (z zaznaczonym charakterem ulawicenia); 12 - struktura
gruzlowa; 13 - ulawicenie faliste z cienkimi (do I em) smugami marglistymi; 14 - Stachyodes; IS - Amphipora;
16 - stromatoporoidy masywne; 17 - Tabu/ata galazkowe; 18 - ramienionogi; 19 - slirnaki; 20 - maize; 21 
trochity; 22 - bioturbacja; 23 - laminacja plaska, r6wnolegla (linie proste) i nieregularna, pofalowana (linie faliste);
24 ~ niewyrazne uziarnienie frakcjonalne; 25 - powierzchnie erozyjne; 26 - okruchy tufitowe; 27 - cienkie poziomy
intrarudytow «0,4 m grubosci) ; 28 - odbarwione obw6dkowo intraklasty (?) mikrytowe; probki konodontowe:
pozytywne (29) i negatywne (30); 31 - polozene granic litostratygraficznych; 32 - warstwy muszlowcowe

I ~ metamorphosed deposits; 2 - unaltered deposits; 3 - quartz porphyry; 4 - location of thin sections; 5 - thin
altered zones ( < 1 m); 6 - limestone relics less than 1 m thick; 7 - dolostone relics less than I m thick; 8 - flat-pebble
intraformational conglomerates; 9 - other calcirudites and coarse calcarenites; 10 - fine calcarenites; II - cal
cilutites; 12 - nodularity; 13 - wavy bedding with thin (up to I em) marly seams; 14 - Stachyodes; 15 - Amphipora;
16 - domal stromatoporoids: 17 - branching tabulates; 18 - brachiopods: 1'1 - gastropods: 20 - bivalves:
21 - crinoid fragments; 22 - bioturbation; 23 - lamination; 24 - graded bedding; 25 - erosional surfaces; 26 
ruttaceo us t ragments ; 27 thrn horizons of intrarudite (less than 0.4 m thick); 28 - oxidation halos on micritic
intraclasts ("): 2'1-30 - conodont samples-positive (29) and barren (30); 31 - location of lithostratigraphic boun
daries; 32 - coquinoid beds
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Lithostratigraphic division of the Devonian
of the Debnik anticline as compared to
the division by A. Laptas (1982)
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mits not observed by the authors

waga struktury jawnokrystalicznej nad mikrytowa, wskazywalyby na wtorny cha
rakter tych utworow. Rodzi to watpliwosc, podobna jak w przypadku krystalicz
nych dolornitow zywetu z Gor Swietokrzyskich (M. Narkiewicz, 1981), czy obec
nose dolomitu ma walor diagnostyczny dla litostratygrafii, a zatem czy celowe
jest wydzielanie omawianego kompleksu jako jednostki litostratygraficznej. Pro
blem ten trudno obecnie rozstrzygnac z powodu braku dobrych odsloniec kon
taktu dolomitow z wyzej lezacymi wapieniami. Tymczasowo mozna uznac, ze
za osobnym wydzieleniem dolomitow ze Zbrzy w schemacie litostratygraficznym
przemawiaja nastepujace przeslanki:

I. Z obserwacji szlifow wynika, ze co najmniej czesc dolosparytu powstala
w procesie rekrystalizacji mikrytu dolomitowego. Sugeruje to mozliwosc wystepo
wania pierwotnie facji dolomitycznej (dolomitow eogenetycznych).

2. Zakladajac, ze niektore struktury i tekstury dolornitow maja pochodzenie
sedymentacyjne, mozna zauwazyc znaczne roznice w stosunku do wapieni debnic
kich. W tych ostatnich rzadziej i mniej regulamie wystepuje laminacja i wkladki



523Stratygrafia dewonu antykliny Debnik.i -----------'-
margliste, wiekszy natomiast udzial maja mikryty zbioturbowane, struktura gruz
Iowa, szkielety organiczne i cienkie poziomy zlepiencow srodformacyjnych.

3. Jednolicie wyksztalcona "wkladka" wapienna w obrebie dolomitow zacho
wuje wzglednie stala miazszosc i pozycje w profilach odleglych od siebie 0 ok.
I km. Przeczyloby to intensywnym procesom niezgodnej, poznej dolomityzacji,
a przemawialo raczej za eogenetycznym, uwarunkowanym facjalnie zastepowaniern
wapieni zgodnie z ich stratyfikacja,

Dotychczasowe proby dalszego podzialu dolomitow (tab. I) opieraly sie na
nastepujacych cechach litologicznych, traktowanych jako diagnostyczne: I 
wystepowanie szkieletow organicznych, w tym zwlaszcza amfipor; 2 - obecnosc
substancji ilastej jako domieszki lub w formie wkladek lupkowych; 3 - obecnosc
lub brak wkladek wapiennych; oraz 4 - wystepowanie sparytu lub mikrytu.

Z jednej strony obecne obserwacje ujawnily, ze pod wzgledem rozprzestrzenie
nia wymienionych cech nie istnieje w obrebie dolomitow ze Zbrzy jakas ostra
granica litologiczna, uzasadniajaca ich dalszy podzial. Z drugiej zas zauwaza sie
niewatpliwa polaryzaeje profilu polegajaca na stopniowym i nierownoczesnym
zmniejszaniu sie ku gorze zawartosci dolomikrytu i substancji ilastej przy wzroscie
frekwencji skamienialosci i partii dolosparytowych (fig. 2).

WAPIENIE D~BNICKIE

De fin i c j a. Wapienie mikrytowe sredniolawicowe, od ciemnoszarych do
czarnych, z warstwami wzbogaconymi w szkielety stromatoporoidow i koralowcow
lub z fauna muszlowa (tabl. III, fig. 13-14); podrzedny udzial maja wapienie
gruzlowe, czesciej wystepujace ku stropowi jednostki.

W y s t ~ pow ani e. Glowny Lorn Karmelicki (odsloniecie 2 na fig. 1),
nowy kamieniolom debnicki (odsloniecie 3), lomy: Siwa Gora (odsloniecie 6),
Czerwona Gora (odsloniecie 7), Cekierowa Gora (odsloniecie 5) oraz odsloniecia
na N od Siedlca (9, 10). Ponadto stwierdzono wystepowanie wapieni debnickich
w otworze wiertniczym Z-I (gleb. 115,6-123,0 m) oraz Z-2, w ktorym zajmuja
przedzial gleb, od 83,2 do 126,3 m, przy czym na gleb. 155,3 m wystepuja najnizsze
relikty wapieni w obrebie sekwencji zmienionej kontaktowo (fig. 3).

Dot y c h c z a sow e n a z e w n i c two. Schwarzer Marmor von Demb
nik - F. Romer (1863); wapien debnicki - A. Alth (1872); warstwy debnickie =
marmury debnickie wlacznie z marmurem lochowym i dolowym - S. Zareczny
(1888); lacznie: Korallenkalk von Siedlec, Lochmarmor, Schichten der Siwa Gora,
Amphipora-Banke des Karmeliterbruches, der Czarna Gora - G. Giirich (1903);
za tym autorern rowniez m. in. J. Jarosz (1926) i F. Rutkowski (1928); wapienie
debnickie - S. Klimek, L. Koszarski (1955), A I .iptas (= jednostka C; 1982).
Ten ostatni autor wlaczyl do wapieni debnickich rowniez najnizsza cz~sc wapieni
gruzlowych w rozumieniu niniejszego opracowania (por. profil nowego kamienio
lomu debnickiego - A. Laptas, 1982; fig. 5).

G ran ice. M. Buczek (1965) opisala kontaktowo zmienione dolomity ze
spagu profilu wapieni debnickich Lomu Karmelickiego. W trakcie obecnych badan
znaleziono te utwory u podnoza poludniowej skarpy tego kamieniolomu, Niewielkie
rozmiary odsloniec i nasilenie procesow kontaktowych, w tym dedolomityzacji,
nie pozwalaja na potwierdzenie przypuszczen M. Buczek (1965), ze wystepuje
tu " ... seria przejsciowa miedzy wapieniami i dolomitami zywetu, gdzie wapienie
i dolomity przelawicaja sie wzajemnie ...".
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W otworze wiertniczym Z-1 sukcesja jednorodnie dolomitowa ciagnie sie od
gleb. 129,7m w dol, natomiast wapienna - od 123,Om w gore, W przedziale 115,4
123,0 m wystepuja ciemnoszare wapienie mikrytowe, przewaznie jednorodne,
z kilkoma wkladkami marglisto-lupkowymi 0 grubosciach 30 - 100 em. W posrednim
interwale glebokosci, zaliczonym do jednostki dolomitow ze Zbrzy, wystepuja
dolomity krystaliczne obfitujace w nieoznaczalne relikty szkieletow organicznych,
i silnie zmienione kontaktowo, glownie w wyniku dedolomityzacji (123,0 -127,3 m),
oraz wapienie mikrytowe, miejscami krystaliczne, z nieregularnymi partiami ilas
tymi i pojedynczymi czarnymi krzemieniami (127,3 -129,7 m).

Gorna granice opisywanej jednostki stanowi spag wyzej lezacego zespolu wa
pieni gruzlowych.

M i '! z s z 0 Sc. W Lomie Karmelickim brakuje stropowej czesci jednostki,
a w nowym karnieniolornie debnickim - najnizszej, Rozpoznana przez A. Balin
skiego (1979, fig. 2 - 3) sekwencja rarnienionogow (m. in. lawica atrypidowa 
zona zasiegu Desquamatia (Seratrypa) oneidensis; por. G. Racki, A. Balinski,
1981) pozwala na precyzyjna korelacje obu profili i okreslenie ich lacznej miazszos
ci na 35 - 36 m. Zblizona grubosc (34 m) rna niezmieniona czesc wapieni debnic
kich w otworze Z-7, choc relikty wapienne w obrebie utworow zmienionyeh kontak
towo stwierdzono 57 m ponizej stropu jednostki, a niewatpliwe dolomity - jeszcze
85 m nizej (fig. 3).

o pis. Szczegolowy opis podany przez A. Laptasia (1982) mozna uzupelnic
nastepujacymi obserwacjami:

1. Dla wyzszej czesci jednostki typowy jest stopniowy wzrost udzialu wkladek
gruzlowych prowadzacy do plynnego przejscia w wyzej lezaca jednostke wapieni
gruzlowych (fig. 3; por. G. Racki, A. Balinski, 1981, fig. 6).

2. W otworze wiertniczym Z-7 (gleb. 90,5 m) stwierdzono poziom intrarudytu
o grubosci 15 em, z kanciastymi okruchami wapiennymi i tufitowymi dochodzacy
mi do 5 em (tabl, III, fig. 15). Badania na dyfraktometrze rentgenowskim ujawnily
tu wystepowanie mineralow ilastych z grupy smektytow. Zmiennie wyksztalcone
powierzchnie erozyjne ze zlepiencami i brekcjami srodformacyjnymi 0 niewiel
kich miazszosciach spotyka sie tez w wyzszej czesci profilu jednostki w nowym
kamieniolornie debnickim.

3. W najnizszej czesci wapieni debnickich wsrod mikrytow bez widoeznej
makrofauny czesto sa wkladki 0 pokroju falisto-gruzlowyrn ze smugami marglisty
mi 0 grubosci do 1 em oraz smugowane i laminowane (tab!. 111, fig. 12). Tekstury te
przejawiaja sie w nastepstwie warstewek w roznyrn stopniu pofalowanyeh, obocz
nie nieciaglych i rozniacych sie odcieniem oraz domieszka ilasta. Typowe dla tej
czesci jednostki sa tez obwodkowe odbarwienia drobnych intraklastow (?) wapien
nych (A. Laptas, 1982; tab!. VIII, fig. 1-2).

4. Na polnoc od Siedlca (odsloniecia 9. 10 na fig. I) wystepuja znane od czasow
S. Zarecznego wychodnie wapieni stromatoporoidowo-koraloweowych. S'! to
obecnie slabo odsloniete eiemne biomikryty z licznymi szkieletami masywnyeh
stromatoporoidow i roznorodnych Tabulata (tab!. IV, fig. 17) oraz slimakow
i ramienionogow w tym m.in. rodzaju Stringocephalus (por. rowniez opis i profil
u A. Nowinskiego, 1976). Odpowiednikow litologieznych tych wapieni nie zaob
serwowano ani w odslonieciach debnickich, ani tez w zlokalizowanym opodal
Siedlca otworze wiertniezym Z-7. Wydaje sie, ze wapienie z Siedlca stanowia izo
Iowan'! soczewke (bioherme) lub szybko wyklinowujacy sie poziom w obrebie
ubogiej w makrofaune, nizszej czesci wapieni debnickich (S. Klimek, L. Koszarski,
1955).
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o e fin i c j a. Cienkolawicowe, mikrytowe wapienie margliste od ciemno
szarych do czarnych, z wieloma przewarstwieniami 0 pokroju falistym i gruzlowym ;
w wyzszej czesci wystepuja lawice kalkarenitow z licznymi fragmentami liliowcow.

W y s t ~ pow ani e. Stary lorn Tumidalskiego (odsloniecie 4 na fig. I),
nowy karnieniolom debnicki (odsloniecie 3; zob. A. Balinski, 1979, fig. 3), otwor
wiertniczy Z-7 (gleb. 45,0 - 83,2 m).

Dot Yc h c z a sow e n a z e w n i c two. Opisywanej jednostce (jej spago
wej czesci") odpowiadaja przypuszczalnie Tumidalski-Schichten wydzielone przez
G. Giiricha w 1903 r. Jednakze termin "wapienie gruzlowe" w odniesieniu do utwo
row znad wapieni debnickich po raz pierwszy podal A. Laptas (1982). Jednostka 0
opisana przez tego autora obejmuje margliste mikryty gruzlowe oraz, wyzej, wa
pienie ciemnoszare, laminowane, bez przelawicen marglistych. Tak szerokie rozu
mienie wydzielenia D oraz podana przez A. Laptasia (1982) znaczna jego miazszosc
(100 m) i szerokie rozprzestrzenienie (por. fig. 1 tego autora) pozwalaja na przy
puszczenie, ze cytowany autor wlaczyl do wapieni gruzlowych rowniez co najmniej
czesc utworow zaliczanych w niniejszym opracowaniu do jednostek wyzszych,

G ran ice. Wapienie debnickie przechodza stopniowo ku gorze w wapienie
gruzlowe. Spag opisywanej jednostki przyjeto w miejscu, gdzie lawice mikrytow
staja sie wyraznie ciensze, 0 bardziej falistym ulawiceniu i z grubszymi smugami
marglistymi (tabl. I, fig. 5). W otworze Z-7 tak zdefiniowana granica przebiega
na gleb. 83,2 m, natomiast w szczegolowyrn profilu nowego kamieniolomu debnic
kiego podanym przez A. Balinskiego (1979) mozna ja wyznaczyc w przedziale
20,6 - 23,0 m.

M i '! z s z 0 Sc. W otworze wiertniczym Z- 7 miazszosc rzeczywista jednostki
wynosi 28 m. lest to niemal dokladnie tyle sarno, ile liczy grubosc wapieni 0 wy
ksztalceniu gruzlowym w otworze 2-IIIa, podana przez A. Laptasia (1982, fig. 6).

o pis. Przewazajaca odmiana litologiczna sa ciemnoszare i czarne, cienko
lawicowe (przecietnie 20 - 30 em grubosci) mikryty margliste 0 mniej lub bardziej
zaznaczonym pokroju gruzlowym. Wyraza sie on wystepowaniern nieregularnych,
falistych powierzchni lawic, oddzielonych smugami marglistymi 0 zmiennej grubos
ci; rzadziej spotyka sie warstwy izolowanych gruzlow, tkwiacych w silniej marglis
tym tle skalnym (tabl. IV, fig. 16). Podrzedne wkladki tworza wapienie ziarniste;
na przyklad w starym lomie Tumidalskiego wystepuje lawica biopelmikrosparytu
z fragmentami ramienionogow i tentakulitoidow. Rowniez w profilu Z-7 (56,0
62,9 m) w wyzszej czesci jednostki stwierdzono kilkumetrowy, silnie zneomorfizo
wany pakiet z lawicami kalkarenitow krynoidowych. W wapieniach gruzlowych
obserwuje sie ponadto intensywne bioturbacje (A. Laptas, 1982; tabl, XII) oraz
nagromadzenia fauny muszlowej (tabl. IV, fig. 18).

WAPIENIE ZIARNISTE

De fin i c j a. Zroznicowane wapienie detrytyczne, od drobnoziarnistych
kalkarenitow z uboga makrofauna (dolna czesc) po gruboziarniste kalkarenity
z wkladkami zlepiencow srodformacyjnych oraz szkieletami stromatoporoidow
i koralowcow. Podrzedny udzial maja wkladki mikrytowe.

W y s t ~ pow ani e. Niepelny, pozbawiony wyzszej czesci profil jednostki
wapieni ziarnistych stwierdzono w otworze Z-7 (fig. 3) w przedziale gleb, 2,5 - 45,0 m.
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Jest to odcinek 0 slabym uzysku rdzenia, stad mozliwosc luk w przedstawionej
nizej charakterystyce.

Na podstawie wyrywkowych inforrnacji litologicznych podanych przez A. Balin
skiego (1979) do opisywanej jednostki mozna zaliczyc utwory z szurfow Z-V, Z-VII,
Z-IV, S-I, Zar-I i Zar-III(?) oraz czesc utworow z Rokiczanego Dolu (biopelsparyty,
biopelintrasparyty),

Dot y c h c z a sow e n a z e w n i c two. W literaturze trudno doszukac
sie wydzielen stratygraficznych porownywalnych z jednostka wapieni ziarnistych;
przypuszczalnie odpowiada ona czesciowo Fleckenkalk mit Phillipsastrea G.
Guricha (1903).

G ran ice. W profilu Z- 7 dolna granica jednostki zostala postawiona w stro
pie najwyzszego zespolu lawic 0 wyraznie gruzlowej strukturze, powyzej ktorego
ilosciowo dominuja czyste wapienie ziarniste.

Gornej granicy nie udalo sie zaobserwowac w trakcie obeenych badan, Sadzac
z opisu A. Balinskiego (1979) na pograniczu wapieni ziarnistyeh i lezacych wyzej
marglistych wapieni plytowych wystepuja cienkolawicowe, szare i ciemnoszare,
margliste biopelintramikryty z liczna fauna, m. in. stromatoporoidow i Rugosa
(szurfy Z-XIB i Z-XI). Spotyka sie tez lawice detrytyczne z domieszka piasku kwar
cowego. Tego typu utwory moga tworzyc ciagle przejscie litologiczne miedzy obu
wymienionymi jednostkami, a szczegolowe ustalenie graniey pozostaje sprawl!
przyszlych badan.

Mil! z s z 0 S C. Calkowita miazszosc jest nieznana, jednak z pewnoscia prze
kracza ona 34 m, tj, rzeczywista grubosc nizszych partii jednostki w otworze Z-7.

o pis. W otworze Z-7 dolna czesc opisywanej jednostki, 0 miazszosci 26 m,
jest reprezentowana przez jasne i eiemnoszare drobnoziarniste kalkarenity z wklad
kami ciemniejszych, gruzlowych kalcylutytow (fig. 3). Wystepowanie wiekszych
szczatkow szkieletowyeh ogranicza sie do kilku cienkieh poziomow muszlowyeh
i krynoidowych, glownie w przedziale gleb. 36,3 - 37,4 m. Nieliezne sa takze wklad
ki brekcji srodformacyjnych z intraklastami mikrytowymi 0 rozmiaraeh do 1 em.
Niektore warstwy wykazuja niewyrazne smugowanie i laminacje polegajaca na
naprzemianleglym wystepowaniu warstewek intraklastow mikrytowyeh roznej
frakcji (tabl. V, fig. 21).

Wyzsza czesc jednostki wapieni ziarnistych w otworze Z-7, 0 miazszosci prze
kraczajacej 8 m, stanowia szare, na ogol gruboziarniste kalkarenity z lieznymi
poziornami zlepiencow, rzadziej - brekeji srodformacyjnych (tabl. V, fig. 19- 20).
Wystepujace w nich plaskie i nieregularne intraklasty 0 rozmiarach do 10 em utwo
rzone sa z ciemnych mikrytow, w rzadszych przypadkach - z kalkarenitow.
Znaczny udzial maja tez bioklasty, w tym zwlaszcza galazkowe Tabulata i stromato
poroidy z rodzaju Stachyodes, czlony liliowcow oraz ramienionogow. Stepien upako
wania okruchow jest na ogol duzy - czasem wystepuja miedzy nimi nawet kontakty
stylolitowe. Podrzedna odmiana litologiczna sa eiemne kalcylutyty, w tym bio
mikryty z norami,

OGNIWA WYZSZE

Niewielkie i trudne do wzajemnej korelacji odsloniecia utworow znad wapieni
ziarnistych znajduja sie w obrebie wschodniego i zachodniego skrzydla antykliny
Debnika. W czesci zachodniej zbadano kilka malych sztueznyeh odkrywek oraz
wiekszosc szurfow usytuowanych w okolicaeh WllWOZU Zbik (lokalizaeja w praey
A. Balinskiego, 1979). Prowizoryczne ustalenie nastepstwa utworow bylo mozliwe
dzieki datowaniom konodontowym udostepnionyrn przez A. Balinskiego.
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Obserwacje terenowe wykazaly, ze nad wapieniami ziarnistymi leza cienko
lawicowe, regularnie lub nieco faliscie warstwowane wapienie mikrytowe 0 barwach
od ciemnoszarych do czarnych (tabl, I, fig. 6). Utwory te, w niniejszym artykule
okreslone jako wapienie plytowe, wyrozniaja sie m. in. wzglednym ub6stwem
szczatkow szkieletowych, glownie ramienionogow, tentakulitoidow i otwornic
(tabl, V, fig. 22). Jedna z odmian mikrofacjalnych - 0 trudnym do sprecyzowania
znaczeniu ilosciowym - sa pelbiomikryty z licznymi ziarnami drobnego piasku
kwarcowego.

Wedlug M. Paszkowskiego (inf. ustna) w otworach wiertniczych zlokalizowa
nych na wschodnim i polnocnym skrzydle antykliny Debnika, ponizej utwor6w
zaliczonych w niniejszym artykule do jednostki wapieni ziarnistych i mikrytowych,
przewazaja wapienie 0 pokroju gruzlowym z przelawiceniami regularnie warstwo
wanymi. A. Laptas (1982, fig. 7) opisal podobne utwory z profilu WB-110 jako
jednostke F - wapienie czarne gruzlowe margliste (l. C., tab. I).

Najlepszymi obecnie odslonieciami opisywanej jednostki sa tzw. nowe lomy
(odsloniecia 11 i 12 na fig. 1). Na podstawie opis6w A. Balinskiego (1979) oraz
obserwacji terenowych do wapieni plytowych zaliczono ponadto utwory z szurfow:
Z-XII-Z-XIV, Z-VI, Z-XVI, Z-XV i Z-III. Opierajac sie na profilu zbiorczym
podanym przez cytowanego autora, laczna miazszosc wapieni plytowych mozna
szacowac na co najmniej 70 m (A. Balinski, 1979; fig. 6). Przypuszczalnym odpowied
nikiem opisywanej jednostki w podziale G. Guricha (1903) sa Leiorhynchus-Schich
ten. Z kolei A. Laptas (1982) czesciowo zaliczyl te utwory, jak sie wydaje, do jed
nostki D. Wynikaloby to z zasiegu wychodni jednostki D (A. Laptas, 1982, fig. 1),
obejmujacego m. in. odsloniecie 11.

W rejonie WllWOZU Zbik na zach6d od odsloniecia wapieni plytowych stwier
dzono nieco inne utwory - stosunkowo czyste i z wyraznie wiekszym udzialem
skladnikow ziarnistych, a zwlaszcza szkieletowych. Obserwowano tu m. in. bio
mikryty z ramienionogami, szkarlupniami, malzoraczkami, mszywiolami galazko
wymi i pojedynczymi glonami (Solenopora). Przypuszczalnie wyzej stratygraficz
nie pojawiaja sie rowniez wapienie onkolitowe z biointrasparytowym tlem skalnym,
mikryty z onkoidami i malzoraczkarni oraz kalkarenity, w tym ze stromatoporoida
mi. Jak wynikaloby z og61nej sytuacji tektonicznej, utwory te wiencza cala obserwo
wana sekwencje,

Powyzsza charakterystyka opiera sie na wyrywkowych obserwacjach terenowych
i dotyczy zapewne niewielkiej procentowo czesci profilu opisywanych utworow.
Nawet jednak uznajac, ze wymienione odmiany litologiczne nie sa reprezentatywne
dla calosci tych utwor6w, mozna przyjac, ze mamy do czynienia z odrebna jednostka
litostratygraficzna, nazwana wapieniami ziarnistymi i mikrytowymi (fig. 4). G16w
nymi roznicarni w stosunku do wapieni plytowych Sll : wyraznie mniejsza domieszka
ilasta, wzrost grubosci lawic oraz bogaty i urozmaicony material ziarnisty.

Niektore (wyzsze") ogniwa opisywanej jednostki sa lepiej odsloniete we wschod
niej czesci badanego obszaru, przede wszystkim w znanej od czas6w G. Giiricha
(1904) skalce stromatoporowej (odsloniecie 13 na fig. 1). Wystepuja w niej jasne
nieulawicone lub slabo ulawicone wapienie 0 frakcji od kalcylutytow do grubych
kalkarenitow, Zmienny, choc miejscami znaczacy ilosciowo udzial maja poprzewra
cane i czesciowo zabradowane szkielety stromatoporoidow masywnych 0 rozmia
rach od kilku do kilkunastu centymetrow (tabl, VI, fig. 24). Nad tymi utworami
w zwietrzelinie stwierdzono kalcylutyty 0 strukturach fenestralnych,

W lomie Marmurowa G6ra (odsloniecie 8 na fig. 1) wystepuje sekwencja kilku
dziesieciocentymetrowych lawic ciemnych mikrytow laminowanych i jasnych,
jednorodnych kalkarenit6w (tabl, VI, fig. 23, 25, 26). Laminacja mikrytow jest
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plaska, rownolegla z przejsciem do nieregularnej, pofalowanej; w szlifach ujawnia
ona charakter kryptoalgowy. Kalkarenity spoczywaja na powierzchniach erozyj
nych 0 reliefie dochodzacym do 40 em (tabl. I, fig. 7). Wystepuja w nich nieliczne
szkielety stromatoporoidow masywnych i Tabulata. Podrzedna odmiana w tym
profilu sa jasne mikryty jednorodne, czasem ze strukturami fenestralnymi.

Do jednostki wapieni ziarnistych i mikrytowych zaliczono takze utwory odslania
jace sie w zachodnim zboczu Raclawki miedzy Rokiczanym Dolem a Dubiern (A.
Laptas, 1982, fig. 8). Opisane w tym rejonie przez cytowanego autora jednostki
G i H sa przypuszczalnymi odpowiednikami dyskutowanego wydzielenia.

Nalezy podkreslic, ze wzajemny stosunek profili wyzej opisanych odsloniec
pozostaje niejasny. Z jednej strony wlaczenie wszystkich wymienionych utworow
do tej samej jednostki jest uzasadnione relacjami tektonicznymi oraz powinowac
twem litologicznym, z drugiej zas urozmaicenie litologiczne, zwlaszcza w dolnej
czesci jednostki, moze bye w przyszlosci podstawa jej dalszych, szczegolowszych
podzialow.

BIO- I CHRONOSTRATYGRAFIA

Celem niniejszych uwag jest mozliwie dokladne datowanie wyroznionych jed
nostek litologicznych za posrednictwem uniwersalnej skali biostratygraficznej.
Jednoczesnie przedstawiono dyskusje nad umiejscowieniem granic pieter dewon
skich w badanych profilach.

Trudnosc w wykorzystaniu prac dotychczas opublikowanych polega na tym, ze
zjednej strony na ogol nie nawiazuja one do zadnego schematu litostratygraficznego,
z drugiej zas najczesciej nie zajmuja sie skamienialosciami obecnie wykorzystywa
nymi w chronostratygrafii srodkowego i gornego dewonu - glowonogami i kono
dontami. Przykladowo, dokladne i w swoim czasie nowoczesne opracowanie
paleontologiczne G. Giiricha (1903) oparte bylo z reguly na poszczegolnych, izolo
wunych odslonieciach, nie zawsze latwych dzisiaj do odszukania, a ponadto objelo
roznorodny zespol makrofauny 0 walorach przewodnich budzacych dzis watpli
wosc, a w kazdym razie wymagajacych weryfikacji. To sarno dotyczy pozniejszych
prac J. Jarosza (1918, 1926) i czesciowo A. Nowinskiego (1976).

Wieksza wartosc dla przedstawionych nizej rozwazari rna niedawno opubliko
wane pszez A. Balinskiego (1979) opracowanie ramienionogow i konodontow franu
Debnika i to mimo faktu, iz badania skamienialosci nie sa tu osadzone na szkielecie
litostratygraficznym. W pracy tej zawarto jednak wiele informacji litologicznych,
a probki konodontowe, czesto z formami wartosciowymi dla biostratygrafii, zosta
ly stosunkowo dokladnie zlokalizowane na mapach i zdjeciach. Przy zalozeniu
uprzedniej znajomosci nastepstwa litologicznego, umozliwilo to autorom reinter
pretacje konodontow oznaczonych przez A. Balinskiego (1979) pod katern datowa
nia granic jednostek zdefiniowanych w niniejszym artykule.

Dodatkowym wsparciem byly wlasne badania konodontowe, ktore wykonano
na podstawie 35 probek z otworu wiertniczego Z-7. Lacznie oznaczono 320 form
nalezacych do 5 rodzajow (tab. 2).

W i e k k 0 m pie k sud 0 lorn i t 6 wag ran i cae i f e 1/z y wet.
Nieudane pr6by znalezienia skamienialosci w dolomitach ze Zbrzy sprawialy, ze
ich wiek od poczatku pozostawal w sferze domyslow. Wedlug jednego ze skrajnych
pogladow (G. Gurich, 1903) utwory te mogly w og61e nie nalezec do dewonu,
wedlug innego natomiast (1. Jarosz, 1926) sa franskie. S. Zareczny (1888) i F. Rut-
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Polygnathus sp. I 3 2 - 4 1 9 4 2 4 8 13 26 4 7 2 2 I 6 4 - - 7 - 2
Polygnathus dubius - - - I - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nothognathella klapperi - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nothognathella sp. - - - - - - 2 - - - - 3 2 1 - - - - - - - - - - -
Polygnathus pollocki - - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - - - - - - - -

Palmatolepis punctata - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Icriodus symmetricus - - - - - - - 16 - 4 45 4 52 2 1 - - - - - 2 - - - 1
Palmatolepis sp. - - - - - - - J - - - - - - 1 4 11 - - 1 3 - 6 3 -

Polygnathus asymmetricus asymmetricus - - - - - - - 2 - - - - 1 - - - - - - - - - - - -

Ancyrodella rotundiloba vel rugosa - - - - - - - - - - - I 1 - - - - - - - - - - - -

Ancyrodella sp. - - - - - - - - - - - - I 1 - I - - - - - - - - -

Palmatolepis transitans - - - - - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - -

Palmatolepis subrecta - - - - - - - - - - - - - - 1 14 1 - 4 2 - 3 2 2 -

Ancyrodella gigas - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - 1 - - - -
Palmatolepis cf. hassi - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - 4 -

Palmatolepis gigas - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
Elementy galazkowe - - 1 4 - I - 2 6 3 21 2 - 2 3 - - I 3 3 1 - 2 - -

Poziomy konodontowe: g. h. -c. - gorny poziom Schmidtognathus hermanni - Polygnathus cristatus, d. as. - dolny poziom Polygnathus asymmetricus,
sr, as. - srodkowy poziom P. asymmetricus, g. as. - gorny poziom P. asymmetricus, d. gig. - dolny poziom Palmatolepis gigas, g. gig. - gorny poziom
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kowski (1928) opowiadali sie - znowu bez odwolania sie do swiadectw paleontolo
gicznych - za eifelskim wiekiem dolomitow, Ten drugi autor wspieral swoje
sugestie analogiami z profilami Kluczy i Siewierza, a takze Gor Swi~tokrzyskich.

W pozniejszych pracach granice eiflu z zywetem prowadzono w obrebie komplek
su dolomitow, Ramienionog Stringocephalus burtini Defrance, oznaczony w wyzszej
czesci tych utworow, sklonil S. Klimka i L. Koszarskiego (1955; por. tez S. Kozlow
ski, 1955) do zaliczenia jej do zywetu nizszego ; ta sarna skamienialosc oraz Amphi
pora cf. angusta Lecompte byly podstawa do uznania stropowej czesci dolomitow za
gornozywecka przez A. Laptasia (1982). Jednakze w pracach tych oraz w podziale
W. Zajaczkowskiego (1974) granica pieter zostala wyznaczona najwidoczniej
na podstawie kryteriow litologicznych (tab. I). Zgodnie z tradycja stratygraficzna
zakorzeniona w Gorach Swietokrzyskich (np. J. Czarnocki, 1950)do eiflu zaliczono
utwory silniej margliste, cienkolawicowe, bez skamienialosci, podczas gdy do zy
wetu - krystaliczne i ze szkieletami fauny. Tak wyznaczona granica nie moze
pretendowac do miana granicy chronostratygraficznej, a wiek dolomitow i obecnosc
w ich obrebie ewentualnego kontaktu eiflu z zywetem pozostaja zagadnieniami
niewyjasnionymi, Prawdopodobny jest zarowno zywecki wiek calego kompleksu,
jak i obecnosc w jego dolnej czesci pietra eifelskiego.

K 0 n t a k t dolo mit 0 w z e Z b r z y z w a pie n i ami d ~ b n i c
kim i. Najstarsza cz~se serii wapiennej jest pozbawiona konodontow, totez
ogolne wnioski chronostratygraficzne mozliwe sa jedynie na podstawie analizy
makrofauny z wapieni stromatoporoidowo-koralowcowych z Siedlca, a zwlaszcza
ramienionoga Stringocephalus. G. Giirich (1903) uwazal Korallenkalk von Siedlec
za najnizsze ogniwo wapieni okolic D~bnikalco jest zgodne z sekwencja faunistycz
nil w analogicznych utworach w Gorach Swietokrzyskich i okolicach Siewierza
(G. Racki, 1982). Rodzaj Stringocephalus zdaje sie bye charakterystyczny dla zy
wetu, nie wystepuje bowiem powyzej konodontowego poziomu Schmidtognathus
hermanni - Polygnathus cristatus (J. G. Johnson i in., 1980; obserwacje niepubliko
wane G. Rackiego z Gor Swietokrzyskich), Rowniez obecne nad Siedlcem zespoly
koralowcow, szczegolnie Caliapora battersbyi (Milne-Edwards et Haime), maja
charakter wyraznie zywecki (A. Nowinski, 1976; T. Wrzosek, info ustna).

S t r 0 p w a pie n i d ~ b n i c k i c hag ran i c a z y w e t/f ran. Prob
ka 4 A. Balinskiego (1979, fig. 3), pobrana kilka metrow powyzej spagu wapieni
gruzlowych w nowym kamieniolomie debnickim, umozliwia precyzyjne okreslenie
wieku na dolny poziom Polygnathus asymmetricus dzieki wspolwystepowaniu P.
dubius Hinde i Ancyrodella rotundiloba rotundiloba (Bryant) - W. Ziegler, G. Klap
per (1979). Starsze zespoly konodontowe, zawierajace m.in. P. asymmetricus asym
metricus Bischoff et Ziegler, P. dubius Hinde i P. incompletus Uyeno, pozwalaja jedy
nie na szersze datowanie obejmujace najnizszy - dolny poziom P. asymmetricus.
Kontakt miedzy wapieniami debnickimi a gruzlowymi przypada w obrebie obu
wspomnianych podpoziomow, przypuszczalnie w poblizu granicy miedzy nimi.

Zgodnie z najnowszymi propozycjami badaczy belgijskich granica zywetu z
franem bylaby odpowiednikiem granicy miedzy Ancyrodella binodosa Uyeno i
A. rotundiloba rotundiloba (Bryant), ktora z kolei przebiega w spagu dolnego po
ziomu P. asymmetricus (P. Bultynck, 1982).

W profilu Debnika nie wystepuje diagnostyczna sekwencja przedstawicieli
rodzaju Ancyrodella, prawdopodobnie z powodu uwarunkowan facjalnych. Na
podstawie rozprzestrzenienia podgatunkow A. rotundiloba mozna jednak zakla
dac, ze spagowa czesc wapieni gruzlowych nalezalaby do najnizszego franu. Granica
pieter przebiegalaby wiec w poblizu kontaktu wapieni debnickich z gruzlowyrni.
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Granica wapieni g r u z l o w y c h z wapieniami z i a r n i s
t y m i. W obrebie utworow marglistych, ktore na podstawie opisu A. Balinskiego
(1979) mozna zaliczyc do wapieni gruzlowych, wystepuja, wedlug cytowanego
autora, konodonty wskazujace na dolny i srodkowy poziom P. asymmetricus.
Z kolei w wapieniach ziarnistych z Rokiczanego Dolu stwierdzil on formy 0 za
siegach od srodkowego poziomu P. asymmetricus do dolnego poziomu Palmato
lepis gigas, a z szurfow w rejonie wawozu Zbik - gorny poziom P. asymmetricus 
gorny poziom Pa. gigas.

Opierajac sie na tych datowaniach mozna przypuszczac, ze opisywana granica
biegnie w obrebie srodkowego poziomu P. asymmetricus. Potwierdzaja to dane z
otworu wiertniczego Z-7. W probce sasiadujacej z omawianym kontaktem litolo
gicznym, pobranej z gleb, 45,0 m wystepuje bowiem A. rotundi/oba (Bryant) vel
rugosa Branson et Mehl (zasieg: dolny - srodkowy poziom P. asymmetricus),
a w probce z gleb, 56,3 m - Pa. punctata (Hinde), pojawiajaca sie od srodkowego
poziomu P. asymmetricus (tab. 2).

W obrebie nizszej, kalkarenitowej czesci jednostki wapieni ziarnistych prze
biega gorny poziom P. asymmetricus (co najmniej od gleb, 32,8 m, czyli pierwszego
licznego wystapienia Pa. subrecta Miller et Youngquist) i przypuszczalnie poziom
Ancyrognathus triangularis, na co wskazywalaby obecnosc Pa. cf. hassi Muller
et Muller od gleb, 30,5 m. Na podstawie Pa. gigas Miller et Youngquist (probka
z gleb. 7,7 -9,0 m) mozna datowac spag warstw kalcyrudytowo-kalkarenitowych
w obrebie opisywanej jednostki na poziom Pa. gigas, a prawdopodobnie na jego
dolna czesc,

G ran i caw a pie n i z i a r n i sty c h z w a pie n i ami ply t o
w y m i. W utworach mikrytowo-marglistych znad Zbika A. Balinski (1979)
znalazl konodonty wskazujace na przedzial wiekowy obejmujacy dolny poziom
Pa. gigas - srodkowy poziom Pa. crepida, przy czym z pewnoscia wystepuje tu,
poza poziomem Pa. gigas, rowniez poziom Pa. triangularis (obecnosc formy indek
sowej). W zestawieniu z wyzej przytoczonym maksymalnym wiekiem wapieni
ziarnistych (gorny poziom Pa. gigas) wskazywaloby to na umiejscowienie opisywa
nej granicy litostratygraficznej w obrebie poziomu Pa. gigas.

G ran i c a f ran u z fa men e m. Opierajac sie na danych A. Balinskiego
(1979) mozna usytuowac granice obu pieter w obrebie jednostki wapieni plytowych
w rejonie odsloniecia 11 (fig. I).

W i e k w a pie n i z i a r n i sty chi m i k r y tow y c h. Najstarsze
utwory wsrod zaliczonych w niniejszym opracowaniu do jednostki wapieni ziarnis
tych i mikrytowych, a wystepujace w rejonie polnocnego zakonczenia wawozu
Zbik, zostaly przez A. Balinskiego (inf. ustna) datowane na poziom Pa. crepida.
Najmlodsze konodonty znalezione przez wspomnianego badacza i pochodzace
jeszcze z warstw lezacych ponizej wapieni ze stromatoporoidami odpowiadaja
poziomowi Pa. rhomboidea. Jak wysoko w skali biostratygraficznej siegaja opisy
wane utwory tego obecnie nie mozna stwierdzic z powodu braku ciaglej sukcesji
konodontowej. Zdaniem A. Laptasia (1982) obecnosc stromatoporoida Labechia
aff. devonica Riabinin i blizej nie sprecyzowane oznaczenia konodontow wyzna
czaja granice famenu z turnejem w obrebie jednoski H (= wapienie ziarniste i
mikrytowe; fig. 4). Wnioski te nie sa jednak oparte na szczegolowej dokumentacji
biostratygraficznej, co nie pozwala przyjmowac ich za pewnik.

W opinii autorow wciaz istnieje niepewnosc co do wzajemnych stosunkow
granic litologicznych i granicy dewon/karbon w rejonie Debnika, W zwiazku z
tym nie jest w dalszym ciagu wyjasniony problem ewentualnej ciaglosci sedymentacji
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obu systernow. Obok hipotez zakladajacych taka ciaglosc, a wypowiadanych przez
licznych badaczy od F. Romera (1863) poczynajac, znane sa w literaturze rowniez
poglady przeciwstawne (G. Giirich, 1903; S. Siedlecki, 1954).
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MapeK HAPKEBV14, r>Kero>K PAl..\KV1

CTPATi-1rPA<I>IIU' AEBOHA AHTi-1Kni-1HAni-1 AEM6HII1K

B pa~oHe aHTHKnHHanH ,[\eM6HHK (!\>Hr. 1) HMelOTCR yHHKanbHb,e Ha -ore Flon suia Bb'XOAbl sepx

Hero naneosos. HMelOU\He 60nbwoe 3Ha4eHHe AnR cpaBHeHHR H KOppenRl\HH C !\>yHAaMeHTOM Kapnar
H Bepxaecaneaxoro 6acceHHa. no AaHHblM 6ypeHHR CKBa>KHH (!\>Hr. 2-3) H 06Ha>KeHHRM B AeBOHe t;\eM6

HHKa BblAeneHbl cneAYIOU\He 3neMeHTbi (CHH3Y asepx}:

1. ,[\onoMHTb' 36>KH - MOU\HOCTb 60nee 260 M (Ta6n. II, !\>Hr. 8-11)

2. V13BecTHRKH ,[\eM6HHKa - 35 M (Ta6n. III, !\>Hr. 12-15; Ta6n. IV, !\>Hr. 17)

3. KOMKoBaTble H3BeCTHRKH - 28 M (Ta6. I, !\>Hr. 5; Ta6n. IV, !\>Hr. 16, 18)

4. 3epHHCTbie H3BeCTHRKH - 60nee 34 M (Ta6n. V. !\>Hr. 19-21)

5. nnHT4aTbie H3BeCTHRKH - 60nee 70 M (rafin. I. !\>Hr. 6; Ta6n. V. !\>Hr. 22)

6. 3epHHcTbie H MHKpHToBble H3BeCTHRKH - MOU\HOCTb HeH3BeCTHa (Ta6n. I. !\>Hr. 7; rafin, VI, !\>Hr.

23-26).
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HMlKHeM rpaHMl\eM paspesa cnYlKMT AeBOHCKaIl nopcjlMpOBaIl MHTpy3I1R. Caepxy 113y'laeHaR ronuia

nepexperra HMlKHeKap60HcKI1HM OTnOlKeHMRHM Toro lKe cjlal\ManbHOro CoCTaBa.

BBMAY OTCyTCTBMR PYKOBOAR~MX oKaHeHenocTeK, HeB03HOlKHO yCTaHoBMTb eospacr HMlKHero

cjlparHeHTa paspeaa, nocneAHMe BHM3 no paapesy 6MocTpaTMrpacjll1'leCKMe AaHHbie nony'leHbl B6nl1311

KOHTaKTa AOnOHI1TOB 36lKM C M3BeCTHRKaHM AeH6HMKa. OHM YKoublBalOT Ha lKMBeTCKI1M B03paCT TOn~l1,

nOACTl1nalO~eM KOHOAOHTOBblM rOpl130HT Polygnothus asymmetricus. Cornacao KOHoAoHTaH rpaHMl\a

lKMBeTa M cjlpaHa npMXOAMTCJI npMHepHo Ha KOHTaKT M3BeCTHRKOB AeH6HMKa M KOHKOBaTblX 113BeCTHRKOB.

rpaHM~ cjlpaHa 11 cjlaHeHa npcxoasrr B nnMT'laTbiX 113BeCTHRKax. CaHall Hn~WaR KOHO,llOHTOBaR cjlayHa,

3aKnlO'leHHaR B HM3ax Ton~M 3epHMCTbiX M HMKPI1TOBblX M3BeCTHRKOB COOTBeTcTByeT ropM30HTaH

Palmatolepis crepida - Po. rhamboidea.

Marek NARKIEWICZ, Grzegorz RACKI

STRATIGRAPHY OF THE DEVONIAN OF THE DF;BNIK ANTICLINE

Summary

The Devonian and Carboniferous carbonates outcropping near Debnik in southern Poland (Fig. I)
form a unique reference section which is important for detailed correlations with similar deposits covered
by the Carpathian nappes and underlying the Upper Silesian Coal Basin. Basing on the cored borings
(Figs. 2 - 3) and on outcrops six informal lithostratigraphic units have been described representing the
Devonian sequence of this area (from base to top):

I. Zbrza Dolostone - thickness over 260 m (PI. II, Figs. 8 - I I).
2. D~bnik Limestone - 35 m (PI. Ill. Figs. 12-15; PI. IV, Fig. 17).
3. Nodular Limestone - 28 m (PI. I, Fig. 5; PI. IV, Figs. 16, 18).
4. Grained Limestone - over 34 m (PI. V, Figs. 19-2\).
5. Platy Limestone - over 70 m (PI. I, Fig. 6; PI. V, Fig. 22).
6. Grained and Micritic Limestone - thickness unknown (PI. I, Fig. 7; PI. VI, Figs. 23 - 26).
The described carbonates rest discordantly on the quartz porphyry intrusion of the post-Devonian

age. Their upper boundary is unknown and overlying Lower Carboniferous strata are developed in highly
comparable carbonate platform lithofacies.

The lack of key fossils precludes dating of the basal part of the profile. The lowermost biostratigraphic
data were obtained from near the contact of the Zbrza Dolostones with the Debnik Limestone. They
point to the Givetian age, just below the Polygnathus asymmetricus conodont Zone. Basing on the co
nodonts the Givetian/Frasnian boundary corresponds more or less to a lithologic transition between
the Debnik LsI. and the Nodular Lst. The Frasnian/Famennian boundary runs within the Platy LsI.
unit. The youngest conodont fauna found within the lower Grained and Micritic LsI. unit corresponds
to the crepida - rhomboidea Zones of the standard conodont division.

Translated by M. Narkiewicz
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TABLICA I

Fig. 5. Nowy kamieniolom debnicki - fragment sciany p6Inocnej z sck wencja naprzernianlegfych po

ziom6w mikryt6w gruzlowych (wskazane strzalkami) i jednorodnych. Najnizsza czesc jednostki wapieni
gruzlowych

New Debnik quarry - view of the northern part showing succession of nodular (arrowed) and homo

geneous micrites. The lowermost part of the Nodular Limestone unit
Fig. 6. "Nowy lorn" na wschodnim zboczu wawozu Zhik (odsloniecie J I na fig. I) - utwory marglisto
-mikrytowe 0 wyksztalceniu plytowym. Jednostka wapieni plytowych

"New quarry" on the eastern slope of Zhik Ravine (exposure II, Fig. I). Marly micritic deposits of
the Platy Limestone unit

Fig. 7. Lorn Marmurowa G6ra - powierzchnia erozyjna (przebieg wskazany strzalkami) rozcinajaca

lawice jasnego mikrytu laminowanego i przykryta kalkarenitem. Jednostka wapieni ziarnistych i mikry

towych.
Marmurowa G6ra quarry. Erosional surface (arrowed) within light laminated micrite overlain by cal

carenite. The Grained and Micritic Limestone unit
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TABLICA II

Jednostka dolornitow ze Zbrzy. Dlugosc skali - I ern
The Zbrza Dolostone unit. Scale length - I ern

Fig. 8. Tektonicznie zbrekcjowane szare mikryty laminowane z pojedynczej partii wapieni wystepujacej
w obrebie kompleksu dolornitow. Naszlif, otwor wiertniczy Z-I, gleb. 235,6 m
Tektonically brecciated gray laminated micrites from the single calcareous intercalation within the Zbrza
Dolostone. Polished section, Z-I borehole, depth 235.6 m
Fig. 9. Dolomity ze strefami zmian kontaktowych (odbarwienie, dedolomityzacja) wzdluz laminacji
i powierzchni spekari. Najnizsza czesc profilu Lomu Karmelickiego. Naszlif
Contact alterations along sedimentary lamination and minor tectonic joints (decolouration, dedolo
mitization). The lowermost part of the Carmelite quarry section. Polished section
Fig. 10. Brekcja zlozona z okruchow ciemnych dolornikrytow w jasniejszym, rowniez dolomikrytowym

tIe skalnym. Naszlif', otwor wiertniczy Z-I, gleb. 281,7 m
Breccia build of dark dolomicrite fragments within lighter dolo micritic matrix. Polished section, Z-I
borehole, depth 281.7 m
Fig. II. Ciernny dolosparyt z reliktami fauny (galazkowe stromatoporoidy i Tabulata, ramienionogi).
Kamieniolom Dubie, biostrorna w najwyzszej czesci profilu. Naszlif
Dark dolosparite with skeletal relics of branching stromatoporoids and tabulates, and brachiopods.
Dubie quarry. the biostrome in the uppermost part of the section. Polished section



Kwan . Geol., nr 3/4, 19114 r. TA BLICA III

Marek NA R KIE WIcz. Grttllor-l RA<.: KI - Sua lYlP"afia ckwonu anlyllbny ~bmh



TABLICA III

Jednostka wapieni debnick ich

The Debnik Limestone unit

Fig. 12. Mikryt fenestralny z niewyraznym smugowaniern horyzontalnym i pojedynczymi oosporami

rarnienic (strzalka). Relikt w obrebie silnie kontaktowo zrnienionej, najnizszej partii wapieni debnickich

(7). Szlif, otwor wiertniczy Z-7, gleb. 155,3 m

Fenestral micrite showing irregular horizontal lamination and a few charophyte gyrogonites (arrowed).
Limestone relic within strongly metamorphosed lowermost part of the Debnik LsI. (''). Thin section,

Z-7 borehole, depth 155.3 m

Fig. 13. Biomikryt arnfiporowy z silna mikrytyzacja nick torych szk ielct ow. Lorn Kurrnclick i. Szlif LK

wxw, coil. A. Balinski

Amphipora biomicrite displaying considerable micritization of some skeletons. Carmelite quarry. Thin
section LK wxw, coll, A. Balinski

Fig. 14. Mikryt z licznymi szczatkarni szkieletowymi (glownie slirnakow) i bioturbacja (nieco jasnicjszc

partie tla). Lorn Karmelicki. Szlif LK 42w, coil. A. Balinski

Micrite with numerous skeletal fragments (mostly of gastropods) and bioturbation (lighter areas in the

matrix). Carmelite quarry. Thin section LK 42w, coil. A. Balinski

Fig. IS. Granica crozyjna brekcji wapienno-tufitowej i rnikrytu ze slimakarni, arnfiporoidami i fragmen

tami liliowcow. Wiekszc okruchy tufitu zaznaczono strzalkami. Naszlif, otwor wiertniczy Z-7, glcb.
90,S m

Erosional contact of calcareous-tuffaceous breccia with micrite containing gastropod, Amphipora and

crinoid debris. Larger tuffaceous fragments -, arrowed. Polished section. Z-7 borehole. depth ,)O.S m
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Jednostki wapieni: gruzlowych (16, 18) i debnickich (17)
The Nodular (16, 18) and Debnik (17) Limestone units

Fig. 16. Czesc mikrytowego gruzla otoczona drobnoziarnistym tlem przecietyrn gesta siecia rnikrostylo
litow. Szlif, otwor wiertniczy Z-7, gleb, 47,7 m
Part of the micritic nodule surrounded by fine-grained matrix displaying microstylolitic "swarms".
Thin section, Z-7 borehole, depth 47.7 m
Fig. 17. Biomikryt ze strornatoporoidami. Tabulata i skorupami stringocefali. Odsloniecie nad Siedlcem
(9 na fig. I). Naszlif
Biomicrite with remains of stromatoporoids, tabulates and stringocephalid brachiopods. Exposure no.
9 on Fig. I. Polished section
Fig. 18. Powierzchnia lawicy z liczna fauna muszlo wa. glownie rarnienionogow. Nowy lorn debnick i.

najmlodsze odsloniete warstwy
Shelly accumulation, mostly of brachiopods. on the bedding surface. New Debnik quarry, the youngest
beds exposed
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TABLICA V

Jednostki wapieni: ziarnistych (19 - 21) i plytowych (22)
The Grained (19 - 21) and Platy (22) Limestone units

Fig. J9 - 20. Dwie odmiany zlcpiencow srodformacyjnych, z licznymi bioklastarni, glownie strornato
poroidow galazkowych, liliowc6w i ramienionog6w (m.in. wskazane strza/kami okazy Biernatella).

Naszlify, otw6r wiertniczy Z-7, glcb, 6,5-7,7 m (19) i 5,0-6,5 m (20)
Two variants of intraformation conglomerates with numerous bioclasts mostly representing branching
stromatoporoid, crinoid and brachiopod fragments (arrowed are Biernatella brachiopods). Polished
sections. Z-7 borehole. depth 6.5-7.7 m (19) and 5.0-6.5 m (20)
Fig. 21. Intrasparenit z kilkoma wiekszymi intraklastami. Szurf Z-V nad wawozern Zbik (zob. A. Ba
linski, 1979 - lokalizacja). Szlif', coll. A. Balinski
/ntrasparenite with some larger intraclasts. Z-V trench over Zbik Ravine (see Balinski, 1979 for loca
tion). Thin section, coll, A. Balinski
Fig. 22. Pelbiomikryt ze szczatkami ramicnionog6w i tentakulitoidow, Szurf Z-VI nad wawozern Zbik.
Szlif, coil. A. Balinski
Pelbiomicrite with brachiopod and tentaculitoid remains. Z-VI trench over Zbik Ravine. Thin section.
coll. A. Balinski
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TABLICA VI

Jednostka wapieni: mikrytowych i ziarnistych
The Grained and Micritic Limestone units

Fig. 23. Drobny kalkarenit z licznymi rurkowymi fragmentami glon6w Palaeobereselleae. Lorn Marmu
rowa G6ra. Szlif
Fine calcarenite with numerous tubular algal fragments assigned to Palaeobereselleae. Marmurowa
Gora quarry. Thin section
Fig. 24. Intrabiosparenit z duzym szkieletem stromatoporoida masywnego. Skalka stromatoporowa.
Szlif
Intrabiosparenite containing skeleton of domal stromatoporoid. Stromatoporoid rock. Thin section
Fig. 25. Wapien z nieregularnymi laminami mikrytowymi i pelsparytowymi. Lorn Marmurowa G6ra.
Szlif
Limestone showing alternation of irregular micritic and pelsparitic laminae. Marmurowa Gora quarry.
Thin section
Fig. 26. Mikryt czesciowo i nieregularnie zdolomityzowany; strzalka wskazuje szkielet glona z rodzaju
Solenopora, otoczony dolosparytem. Lorn Marrnurowa G6ra. Szlif
Partly and irregularly dolomitized micrite. Arrowed is the skeleton of solenoporid alga surrounded by
dolosparite. Marmurowa G6ra quarry. Thin section


