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Petrografia i proweniencja piaskowców jury dolnej formacji piaskowca z Koperszadów 
w jednostce kriżniańskiej rejonu Kop Sołtysich w Tatrach

Monika Popiołek1, Dorota Salata1, Alfred Uchman1

Petrography and provenance of Lower Jurassic sandstones of the M ed’odoly 
Sandstone Form ation in the K riźna U nit o f the Kopy Sołtysie region in the 
T a tra  M ountains. Prz. Geol., 58: 154-162.

A b s t r a c t .  Petrographie types o f  sandstones belonging to the Babos 
Quartzite M b (Sinemurian) and the Waksmundzka Sandstone Mb 
(Sinemurian-?Lotharingian) o f  the M ed ’odoly Sandstone Fm (Kriźna Unit, 
Fatricum) in the Kopy Sołtysie region were identified. In the literature, they 
were usually described as quartzites or quartzose sandstones, but in fa c t 
they represent quartz arenites or subarkose arenites. Their composition 
indicates that the source o f  clastic material was o f  a cratonic interior type 
or related to a recycled orogenic material rich in quartz. I t is possible that 

the source was located in elevated parts o f  the Tatricum orHronicum domains. Sedimentaryfeatures andfacies context point to deepening 
o f  sedimentary environment from  the shallower sh e lf (Babos Quartzite Mb) to that o f  a deeper sh e lf (Waksmundzka Sandstone Mb).

K eyw ords: petrography, provenance, sandstones, Lower Jurassic, Tatra Mountains
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Piaskowce stanowią istotny składnik utworów dolnej 
jury w jednostce kriżniańskiej w Tatrach. Zostały one wyróż
nione jako formacja z Koperszadów (Lefeld i in., 1985). 
Wiedza o ich petrografii jest dość pobieżna. Zaledwie w 
kilku pracach można znaleźć ich mikroskopową charakte
rystykę (patrz rozdział Stan badań...).

Celem niniejszej pracy jest bardziej szczegółowe 
przedstawienie petrografii ogniwa piaskowca z Waks
mundzkiej oraz ogniwa kwarcytów z Babosza, należących 
do formacji piaskowca z Koperszadów, które odsłaniają się 
we wschodniej części strefy reglowej Tatr polskich w rejo
nie Kop Sołtysich (ryc. 1).

Tło geologiczne

Piaskowce jury dolnej jednostki kriżniańskiej w rejonie 
Kop Sołtysich (regle Tatr Wysokich) występują w obrębie 
jednostki Tatr Bielskich o cechach płaszczowiny cząstko
wej (Bac-Moszaszwili & Lefeld, 1999; Lefeld, 1999). 
Dawniej wyróżniano w tym rejonie łuskę tektoniczną Kop 
Sołtysich-Siodła (np. Bac-Moszaszwili i in., 1979). Jed
nostka Tatr Bielskich zawiera na tym obszarze sukcesję 
osadową w odwróconym położeniu, zaczynającą się wspo
mnianymi piaskowcami a kończącą się utworami kredy. 
Piaskowce te wchodzą w obręb formacji piaskowców z 
Koperszadów, podzielonej na ogniwo kwarcytów z Babosza 
i ogniwo piaskowców z Waksmundzkiej (Iwanow, 1985a). 
Ogniwo kwarcytów z Babosza znane jest głównie z Tatr 
Bielskich, gdzie zostało opisane przez Borzę (1958). Zani
ka ono ku zachodowi, jakkolwiek jest znane z wiercenia 
Zakopane IG1 (Nowicka, 1973) i z bloków w obrębie eoce- 
nu numulitowego w kamieniołomie pod Capkami (regle 
zakopiańskie). Z regli polskiej części Tatr ogniwo to znane 
jest z rejonu Kop Sołtysich (Iwanow, 1973). Jego miąższość 
w rejonie Przedniej Kopy Sołtysiej wynosi 10-20 m, a w 
Tatrach Bielskich 30-100 m (Iwanow, 1985a). Dolna gra
nica tego ogniwa w rejonie Kop Sołtysich nie jest znana,
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gdyż jego niższa część jest ścięta erozyjnie lub tektonicz
nie. Stratygraficznie ku górze piaskowce ogniwa kwarcy- 
tów z Babosza przechodzą stopniowo w piaskowce ogniwa 
z Waksmundzkiej, które ma miąższość 20 m, maksymalnie 
30-40 m (Iwanow, 1985a). Brak diagnostycznych skamie
niałości uniemożliwia dokładniejsze datowanie obu 
ogniw. Na podstawie pozycji stratygraficznej w stosunku 
do lepiej datowanych starszych i młodszych wydzieleń 
przypuszcza się, że należą one do dolnego synemuru (ryc. 2), 
a ogniwo piaskowca z Waksmundzkiej być może także do 
synemuru górnego — lotaryngu w terminologii tradycyjnej 
(Iwanow, 1985a).

Stan badań petrograficznych 
formacji piaskowca z Koperszadów

Badaniami piaskowców ogniwa kwarcytów z Babosza 
zajmowali się Uhlig (1897), Sokołowski (1948, 1973, 
1978), Andrusov (1950), Borza (1958), Grabowska-Ha- 
kenberg (1958), Iwanow (1973, 1979), Nowicka (1973), 
Teofilak-Maliszewska (1973), Lefeld i in. (1985) oraz Gaź- 
dzicki i Lefeld (1997b). Uhlig (1897) identyfikował je z 
dolnojurajskimi piaskowcami Tatr Zachodnich („Pisan- 
sandstein”). Andrusov (1950) opisał je jako jasne kwarcyty 
liasu, a Sokołowski (1948) jako masywne, białe, na 
przełamie migotliwe, wietrzejące na ciemno skały. Borza 
(1958) określił je jako kompleks jasnoszarych, masywnych 
piaskowców kwarcytowych o charakterze fliszowym, 
wktórychbrak skamieniałości. Iwanow (1973) dla białych, 
masywnych kwarcytów i piaskowców kwarcytowych 
pochodzących z góry Babos zaproponował nazwę kwarcy- 
ty z Babosza.

Na podstawie obserwacji makroskopowych i mikrosko
powych opisano te piaskowce jako drobno- lub gruboziarni
ste (Borza, 1958; Teofilak-Maliszewska, 1973), o średnicy 
ziaren do 5 mm (Lefeld i in., 1985), barwy szarej lub nie- 
bieskoszarej, miejscami z wkładkami piaskowców wapni- 
stych. Według cytowanych autorów są one złożone z kwarcu, 
wygaszającego światło normalnie, faliście lub smużyście, 
lokalnie z obwódkami regeneracyjnymi (Lefeld i in., 1985). 
Rzadziej występuje w nich zserycytyzowany ortoklaz lub 
mikroklin i sporadycznie plagioklazy. Wśród litoklastów
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Ryc. 1. Lokalizacja terenu badań i miejsc poboru prób (geologia według Sokołowskiego & Jaczynowskiej, 1979a, b, 1980, zmodyfikowana) 
Fig. 1. Location map of the studied area and sampled points (geology after Sokołowski & Jaczynowska, 1979a, b, 1980, modified)
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Ryc. 2. Uproszczony profil niższej części 
jury dolnej płaszczowiny cząstkowej Tatr 
Bielskich (jednostka kriżniańska) w rejo
nie Kop Sołtysich (wg Iwanowa, 1985a, b) 
z zaznaczeniem miejsca poboru prób 
Fig. 2. Simplified lithostratigraphic section 
of lower part o f the Lower Jurassic in the 
Tatry Bielskie Nappe (Kriźna Unit) with 
indication of sampled poins (after Iwanow, 
1985a, b)

stwierdzono kwarcyty, łupki kwarcytowe i rogowce. W dol
nych partiach ogniwa spoiwo jest wapniste, bazalne, w środ
kowych krzemionkowe, a w górnych znów wapniste. Ze 
składników akcesorycznych stwierdzono cyrkon, leucyt, 
turmalin, muskowit, submikroskopowej wielkości rutyl, 
apatyt, piryt, ułamki szkliwa wulkanicznego oraz amfibo- 
le. Teofilak-Maliszewska (1973) rozpoznała ponadto stau- 
rolit oraz kalcytowe bioklasty.

Najbardziej szczegółowe analizy petrograficzne przed
stawiła Nowicka (1973), która piaskowce kwarcytowe z 
profilu wiercenia Zakopane IG-1 podzieliła na dolne, 
leżące normalnie, i górne, odwrócone. Piaskowce kwarcy- 
towe dolne są średnio- do gruboziarnistych lub różnoziar- 
niste, źle wysortowane. Ziarna kwarcu miejscami ściśle 
zazębiają się i są zmylonityzowane, lokalnie z widocznymi 
szwami stylolitowymi, niekiedy zawierają wrostki turmali- 
nu, łyszczyków, minerałów nieprzezroczystych oraz 
wypełnione węglanami lub drobnokrystalicznym kwarcem 
spękania, świadczące o kataklazie. Spoiwo jest krzemion
kowe, niekiedy regeneracyjne, lub węglanowe z krysz
tałami dolomitu, rzadziej ilaste lub mieszane. Wśród 
minerałów ciężkich, poza wcześniej wymienionymi, 
Nowicka (1973) opisała biotyt, chloryt, dysten, anataz oraz 
granat i epidot. Piaskowce kwarcytowe górne mają podob
ny skład. Wśród litoklastów pojawiają się okruchy skał 
kwarcowo-chalcedonowych impregnowanych węglanami, 
okruchy kwarcowo-skaleniowe, chalcedonowe oraz zmy- 
lonityzowany kwarc, rzadziej fragmenty kwaśnych skał 
głębinowych, złożone z kwarcu, mikroklinu i biotytu, oraz 
okruchy skał wylewnych o strukturze felzytowej.

Sokołowski (1973) w wierceniu Zakopane IG-1 w obrę
bie niższej jednostki, tak zwanej czarnej serii górnej, wyróż
nia dwa kompleksy synemurskich piaskowców kwarcytowych, 
z których jeden należy do jednostki normalnej, a drugi do 
odwróconej. Piaskowce te są szare, różnoziarniste i zawierają 
soczewki czarnego łupka ilastego. Miejscami są w nich 
widoczne większe ziarna niebieskawego kwarcu, o średni
cy do 4 mm, oraz żyły kalcytowe. Według Sokołowskiego 
(1973) pod względem cech petrograficznych i miąższości 
zbliżają się one do kwarcytów synemuru serii reglowej dol
nej Kop Sołtysich czy Tatr Bielskich.

Skały ogniwa piaskowca z Waksmundzkiej są utwora
mi przejściowymi od kwarcytów z Babosza do skał wyżej-

156

ległych (ogniwo wapienia z Płaśni; Iwanow, 1985b). Są to 
ciemne piaskowce i wapienie piaszczyste lub piaskowce 
wapniste z przeławiceniami ciemnych łupków (Sokołowski, 
1948; Borza, 1958; Iwanow, 1979; Lefeld i in., 1985; Uch- 
man, 2004). Grabowska-Hakenberg (1958) określiła je 
jako silnie wapniste piaskowce obfitujące w nieregularnie 
rozsiane ziarna kwarcu, średnicy od 0,5 do 3 mm, lub syne- 
murskie piaskowce kwarcowe o spoiwie wapnistym. Iwa
now (1973) określa je jako dolnoliasowe czarne osady 
detrytyczno-węglanowe.

Metodyka badań

Próbki pobrane do badań reprezentują osady ogniwa 
piaskowca z Waksmundzkiej (lokalizacja: Kobyła, Czer
wone Brzeżki, Przednia Kopa Sołtysia i Średnia Kopa 
Sołtysia) oraz ogniwa kwarcytów z Babosza (lokalizacja: 
Suchy Wierch Waksmundzki, Ostry Wierch i Przysłop 
Waksmundzki) — ryc. 1 i 2 oraz tab. 1.

Obserwacje mikroskopowe wykonano w świetle prze
chodzącym pod mikroskopem optycznym Nikon Eclipse 
E 600 POL przy użyciu powiększeń obiektywu: 4 x 0 ,1  i 
10 x 0,25. Ponadto wykonano analizy EDS składu che
micznego w mikroobszarze na polerowanych płytkach 
cienkich z czterech próbek, przede wszystkim w celu 
dokładnej identyfikacji jakościowej minerałów szkieletu 
ziarnowego. Zbadane zostały skalenie, łyszczyki, cyrkony, 
turmaliny, granaty, rutyle, apatyty i monacyty. Badania 
wykonano pod napięciem przyspieszającym 20 kV i w cza
sie zliczeń wynoszącym 100 s, metodą bezwzorcową.

Badania rentgenowskie wykonano na dyfraktometrze 
Philips X ’Pert APD z zastosowaniem promieniowania 
CuK (1,54 Ä), w zakresie 29: 2,21°-63,99°, z krokiem 
0,02° i czasem pomiaru 1 s, oraz napięcia 40 kV i natężenia 
prądu anodowego 30 mA, w preparatach orientowanych na 
szkiełku podstawowym.

Ilościowy skład objętościowy składników badanych 
skał został określony na podstawie pomiarów planime- 
trycznych, którym poddano łącznie 20 próbek. Przeprowa
dzono planimetrowanie całej powierzchni preparatu w siatce 
0,2 x 2 mm, wykonując po około 500-550 zliczeń z każdej 
próbki, ze skokiem 0,2 mm, wyjątkowo próbki piaskow
ców drobnoziarnistych planimetrowano ze skokiem 0,4 mm 
(CzB2, SWW11 i SWW12). Wykorzystano do tego stolik



Przegląd Geologiczny, vol. 58, nr 2, 2010

planimetryczny połączony z urządzeniem zliczającym 
ELTINOR. Podczas planimetrowania podzielono składni
ki na osiem grup: kwarc monokrystaliczny, kwarc polikry
staliczny, skalenie, muskowit, ziarna lityczne (okruchy 
skał krzemionkowych, gnejsy, łupki krystaliczne i wapie
nie), minerały ciężkie (granat, rutyl, cyrkon, monacyt, tur
malin i apatyt), matrix i cement.

Wyniki badań

Ogniwo kwarcytów z Babosza. Piaskowce tego ogniwa 
(SWW1, 2, 11 i 12; OS1 i 2, PW1-5) są drobno-, średnio- 
lub gruboziarniste, kremowoszarobeżowe lub szarobrunat
ne, wyjątkowo różowawe (SWW13), o zróżnicowanym 
stopniu selekcji wielkości ziaren. Ich szkielet ziarnowyjest 
zwarty, o ziarnach ustalonych, rzadziej nieustalonych 
(SWW11 i 12), nieuporządkowany, złożony z kwarcu, ska-

Tab. 1. K oordynaty  GPS pobranych  prób
Table 1. GPS coordinates o f the samples

leni i litoklastów. Spoiwo jest krzemionkowe (w tym chalce- 
donowe), rzadziej krzemionkowo-ilaste, wapniste (PW5) 
lub częściowo wapniste (SWW1), porowo-kontaktowe. 
Matrix występuje wyjątkowo (PW2) (tab. 2).

Pobocznie występują jasne łyszczyki o składzie musko- 
witu oraz minerały ciężkie. Ziarna są średnio obtoczone 
(półostrokrawędziste i półobtoczone; Pettijohn, 1957), 
średnio lub dobrze wysortowane (Pettijohn i in., 1987). 
Kontakty między ziarnami są przeważnie suturowe lub 
proste, rzadziej wklęsło-wypukłe.

Ziarna kwarcu występują w postaci mniejszych, bar
dziej ostrokrawędzistych osobników monokrystalicznych 
oraz większych, lepiej obtoczonych ziaren kwarcu zgranu- 
lowanego. Przeważają odmiany monokrystaliczne, faliście 
wygaszające światło, często zawierające wrostki minerałów 
węglanowych. Kwarc we wszystkich próbkach jest składni
kiem dominującym. Jedynie w piaskowcach drobnoziarni

stych (SWW11 i 12) ilość kwarcu 
zgranulowanego jestznacznie mniejsza.

Skalenie, głównie mikroklin, są mniej 
liczne niż kwarc (tab. 3). W próbkach 
SWW11 i PW1 poza kwarcem w znacz
nych ilościach występuje dobrze zacho
wany ortoklaz (Or89 95Ab4 i2Ani), który w 
przeciwieństwie do skaleni ogniwa pias
kowca z Waksmundzkiej nie wykazuje 
przejawów albityzacji. W porównaniu do 
skaleni ogniwa piaskowca z Waks
mundzkiej są one znacznie lepiej zacho
wane.

Ziarna lityczne to okruchy czertów i 
innych skał krzemionkowych (30-100%). 
Rzadziej pojawiają się okruchy gnejsów 
(5,88% w próbce SWW13), łupków kry
stalicznych (11,76-15,00%) i wapieni 
(23,08-70,00%).

Wśród minerałów ciężkich w prób
kach z Suchego Wierchu Waksmundzkie
go rozpoznano cyrkon, monacyt i rutyl. 
W próbce SWW11 monacyt jest obecny 
w dużych ilościach, często w postaci zia
ren idiomorficznych. Niektóre ziarna 
monacytu wykazują ślady przeobrażeń, 
prawdopodobnie diagenetycznych. W prób
ce SWW1 zaobserwowano rutyl z mikro
krystaliczną otoczką żelazistą. W prób
kach z Przysłopu Waksmundzkiego mniej 
liczne minerały ciężkie są reprezentowa
ne jedynie przez cyrkon, najczęściej 
obecny w postaci wrostków w ziarnach 
kwarcu (głównie w próbce PW1).

W formie skupień ziarnistych w spo
iwie oraz jako wrostki w kwarcu i skale
niach występują znaczne ilości tlenków 
żelaza i pirytu. Jasne łyszczyki o składzie 
muskowitu są reprezentowane jedynie 
przez pojedyncze blaszki. Piaskowce te 
są dojrzałe mineralogicznie, natomiast 
mniej dojrzałe teksturalnie.

Kwarc jest dominującym minerałem 
na wszystkich dyfraktogramach pias
kowców. W próbce PW5 głównym mine
rałem węglanowym jest dolomit 
(refleks 2,92 Ä). W próbkach OS1 i 2, 
SWW1, 2 i 11-13 oraz PW2-5 wśród 
skaleni potasowych na podstawie reflek-
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Lokalizacja Numer próby Koordynaty GPS
Location Sample number G PS coordinates

Ogniwo piaskowca z W aksmundzkiej
Waksmundzka Sandstone Member

Ko1 N  49°16’38.7’’; E 020°02’36.2’’ ; ±  8 m

Ko2 ja k  wyżej, as above

Kobyła Ko3 N  49°16’39.0’’; E 020°02’39.6’’ ; ±  8 m

Ko4 N  49°16’38.7’’; E 020°02’40.4’’ ;±  15 m

Ko5 N 4 9 °1 6 ’38.5’’;E 0 2 0 ° 0 2 ’41.6’’ ; ±  8 m

CzB1 N 49°16’10.01’’; E020°03’03.2’ ; ±  5 m

CzB2 ja k  wyżej, as above

CzB3 N 49°16’08.2’; E020°03’05.7’’; ± 7 m

CzB4 na szczycie Czerwonych Brzeżków, 
at the Czerwone Brzeżki summit

Czerwone Brzeżki CzB6

CzB7

N 49°16’08.5’’; E020°03’08.8’’ 

ja k  wyżej, as above

± 22 m

CzB8 N 49°16’08.1’’; E020°03’05.4’’ ± 11 m

CzB9 ja k  CzB6, as CzB6

CzB10 ja k  CzB6, as CzB6

PK1 N  49°16’447’’; E 020°03’329’’ ± 24 m
Przednia Sołtysia Kopa

PK2 N 4 9 °1 6 ’412’’;E 0 2 0 ° 0 3 ’305’’ ± 13 m

Średnia Sołtysia Kopa ŚK1 N  49°16’302’’; E 020°03’638’’ ± 37 m

Ogniwo kwarcytów z Babosza
Babos Quartzite Member

SWW1 N 49°15’48.1’’; E 020°03’28.9’’; ± 7 5  m

SWW2 N 49°15’46.6’’; E 020°03’32.8’' ; ±  48 m
Suchy Wierch 
Waksmundzki SWW11

SWW12

N 49°15’35.9’’; E 020°03’45.5’’ 

ja k  wyżej, as above

; ±  5 m

SWW13 N49°15 ’ 28.1’ ’ ; E 020°04’06.2’’; ±  7 m

PW1 N  49°15’359’’ ; E 020°04’454’ ’ ± 7 m

PW2 N  49° 15 ’ 359 ’ ’ ; E 020°04’ 456 ’ ; ±  7 m

Przysłop W aksmundzki PW3

PW4

N  49°15’398’ ’ ; E 020°04’162’ ’ 

ja k  wyżej, as above

± 9 m

PW5 N  49°15 704 ; E 020°03 423 ; ± 8 m

OS1 N  49°15’788’ ’ ; E 020°03’506’ ’ ± 1 0 m
Ostry Wierch

OS2 N  49°15’896’ ’ ; E 020°03’410’ ’ ± 6 m
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Tab. 2. Cechy m akroskopow e i m ikroskopow e badanych  piaskowców
Table 2. Macroscopic and microscopic features o f the analysed sandstones
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sów 3,26 Ä i 3,28 Ä stwierdzono mikroklin, a w próbce 
PW1 na podstawie refleksu 3,37 Ä — ortoklaz. W prób
kach SWW11 i 12 oraz PW3 refleks o wartości 10 Ä 
pochodzi od zaobserwowanych mikroskopowo łyszczy- 
ków lub minerałów ilastych obecnych w spoiwie piaskow
ców.

Ogniwo piaskowca z Waksmundzkiej. Część pias
kowców tego ogniwa (Ko1, 2, 4, CzB1, 2, 4, 8) jest szaro- 
kremowa na świeżym przełamie, a brunatna na zwietrzałej 
powierzchni. Szkielet ziarnowy jest zwarty. Składa się on 
głównie z ziaren kwarcu i skaleni o zróżnicowanej wielko
ści, niskim stopniu wysortowania i bezładnej orientacji. 
Spoiwo jest krzemionkowe lub krzemionkowo-ilaste.

Pozostałe piaskowce (Ko3 i 5, CzB3, 6, 7, 9 i 10, PK1 i 
2 oraz SK1) są drobnoziarniste (z wyjątkiem próbek CzB6

i SK1 o średnim i grubym ziarnie) i lepiej wysortowane, 
ciemnoszare lub czarne na świeżym przełamie, a ciemno- 
beżowe na zwietrzałej powierzchni, o teksturze bezładnej. 
Ich spoiwo jest wapniste (tab. 2).

Wyróżniono cztery grupy skał: 1) piaskowce o spoiwie 
krzemionkowym, 2) piaskowce o spoiwie wapnistym, 
3) wapienie piaszczyste i 4) wapienie i margle.

Piaskowce o spoiwie krzemionkowym (Ko1, 2 i 4, 
CzB1,2 ,4 i8 )to  skały o frakcji drobno- (CzB2); średnio- 
(Ko1 i 2, CzB1) i gruboziarnistej (Ko4, CzB4, CzB8), 
o spoiwie kontaktowo-porowym, krzemionkowym lub krze- 
mionkowo-ilastym. W próbkach Ko1 i 4 oraz CzB2 i 8 
występuje matrix. Szkielet ziarnowy jest zwarty, o ziar
nach nieustalonych, polimiktyczny, z wyjątkiem próbek 
Ko4 i CzB2, o szkielecie oligomiktycznym o ziarnach nie
ustalonych. Dominuje kwarc monokrystaliczny o prostym

Tab. 3. M inim alne i m aksym alne udziały składników  piaskowców  (w %  objętościowych)
Table 3. M inimum and maximum percentages o f sandstone grains (volume percents)

Ogniwo
M ember Qt Qm Qp F R M c Mx M Cm

kwarcytów 
z Babosza 
Babos Quartzite

54,1-89,69 53,17-85,4 0,93-13,31 1,08-12,55 1,63-8,17 0,19-2,61 2 ,83- 15,78 0,19-3,23 3,23-23,51

piaskowca z 
Waksmundzkiej 
Waksmundzka 
Sandstone

50,76-86,8 43,76-76,7 1,33-17,3 0,7-10,08 1,17-6,65 0,39-3,80 3,30-40,25 0,19-2,58 2,64-26,05

Qt —  sum a kw arcu, Qm  —  kw arc m onokrystaliczny, Qp —  kw arc polikrystaliczny, F —  skalenie, R  —  litoklasty, M c —  m inerały  ciężkie, 
Mx —  matrix, M —  miki, Cm  — cement
Qt —  to ta l quartz, Qm  —  m onocrysta lline quartz, Qp —  po lycrysta llin e  quartz, F  — fe ld sp a rs, R  — rock fragm en ts, M c  — heavy minerals, 
M x  — matrix, M  — micas, Cm  — cement
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lub falistym wygaszaniu światła, często zawierający wrost- 
ki minerałów ciężkich lub węglanowych. W podrzędnych 
ilościach występuje kwarc polikrystaliczny, skalenie pota
sowe (Or91 97Ab5 8Ano>5 i) — zwykle zserycytyzowane i 
noszące ślady postępującej od szczelin w ziarnach albityza- 
cji, litoklasty oraz jasne łyszczyki o składzie muskowitu i 
minerały ciężkie (tab. 3). Ziarna lityczne są reprezentowa
ne przez skały krzemionkowe (93-100% obj.), rzadziej 
gnejsy (2,86-6,25%). Wśród minerałów ciężkich są obec
ne: cyrkon, rzadziej turmalin, rutyl, monacyt, apatyt chlo
rowy oraz piryt i tlenki żelaza. Występują one w postaci 
wrostków w większych ziarnach kwarcu lub jako zaokrąglo
ne ziarna w przestrzeniach międzyziarnowych. W próbce 
CzB2 stwierdzono również turmalin z szeregu schörl -  dra- 
wit oraz ziarno granatu z serii piralspitu o przewadze 
udziałów cząsteczek almandynowej i piropowej (Alm — 
61,2-61,3% mol, Prp — 34,9-35,2% mol) nad innymi. 
W podrzędnych ilościach w granacie tym występuje 
cząsteczka grossularu (0,3-2,25% mol), andradytu 
(1,52-2% mol) i spessartynu (0,82-1,66% mol). Składniki 
piaskowców są źle wysortowane, z wyjątkiem dobrze 
wysortowanych w próbce CzB2, i odznaczają się niewiel
kim stopniem obtoczenia (ziarna półostrokrawędziste i 
półobtoczone). Kontakty między ziarnami są proste, 
wklęsło-wypukłe i punktowe oraz suturowe — w próbkach 
Ko4 i CzB8. Piaskowce te są dojrzałe mineralogicznie, 
natomiast mniej dojrzałe teksturalnie.

Piaskowce o spoiwie wapnistym (CzB6 i SK1) są 
skałami średnioziarnistymi, o spoiwie bazalnym, miejsca
mi porowym, krustyfikacyjnym. Szkielet ziarnowy jest 
zwarty, o ziarnach nieustalonych, polimiktyczny. Składa 
się on z ziaren kwarcu, skaleni i okruchów ziaren litycz
nych (tab. 3). Składniki szkieletu wykazują niski stopień 
wysortowania oraz średni stopień obtoczenia (ziarna 
półobtoczone). Kontakty międzyziarnowe są przeważnie 
proste, wklęsło-wypukłe i punktowe. Kwarc występuje w 
postaci ziaren monokrystalicznych, rzadziej zgranulowa- 
nych, spękanych i pociętych licznymi żyłkami kalcytowy- 
mi. Podrzędnie obecne są silnie przeobrażone skalenie 
potasowe. Ziarna lityczne są reprezentowane przez okru
chy skał krzemionkowych (34,78-60%), gnejsy (5,0% — 
próbka SK1), łupki krystaliczne (5,0% — próbka SK1) 
oraz wapienie (30,0-65,22%).

Wapienie piaszczyste (Ko3 i 5, CzB3, 7, 9 i 10) to skały, 
w których często występują częściowo skarbonatyzowane 
igły gąbek, płytki szkarłupni, otwornice bentoniczne, rza
dziej fragmenty skorup małżów oraz w próbce CzB7 — 
kolec jeżowca. Materiał detrytyczny jest reprezentowany 
przez kwarc, muskowit, okruchy skał węglanowych oraz 
wyjątkowo, w próbce Ko5, przez litoklast łupka krystalicz
nego. Tło skalne stanowi mikryt. Detrytyczne ziarna węgla
nowe należą do frakcji piaszczysto-pyłowej (CzB10), są 
średnio lub dobrze wysortowane, ułożone bezładnie. Miej
scami można zaobserwować kierunkowe ułożenie spikul 
(Ko3) lub delikatną laminację (Ko5), niekiedy marglistą 
(CzB10). Wapienie przecinają liczne żyłki kalcytowe. 
Według klasyfikacji Folka (1959, 1962) są to mikrokrysta
liczne wapienie allochemiczne z bioklastami i intraklasta- 
mi lub biosparyty i intrasparyty (CzB10). Zgodnie z 
podziałem Dunhama (1962) są to wackstony lub packsto
ny, rzadziej grainstony (CzB10), natomiast po zmodyfiko
waniu go przez Embry’ego i Klovana (1972) są to 
floatstony lub rudstony.

Wapienie (PK1 i PK2) to biomikryty i biomikrosparyty 
ze skupieniami sparytu, delikatną laminacją i licznymi 
żyłkami kalcytowymi. Szkielet skały stanowią bioklasty

(igły gąbek, otwornice bentoniczne, fragmenty skorup 
małży oraz płytki szkarłupni), intraklasty węglanowe oraz 
ziarna detrytycznego kwarcu. Tło jest mikrytowe. Według 
Folka (1959, 1962) są to wapienie mikrytowe z bioklastami, 
a według Dunhama (1962) — mudstony lub wackestony.

Na niemal wszystkich dyfraktogramach piaskowców 
tego ogniwa dominującym minerałem jest kwarc, z wyjątkiem 
skał silnie wapnistych (CzB3, 9, i 10), w których dominuje 
kalcyt. W próbkach Ko3 i 5, CzB3, 6, 7, 9 i 10 oraz SK1 
obok kwarcu występuje kalcyt oraz dolomit. W próbkach 
C zB 1,2i4 wśród skaleni potasowych na podstawie reflek
sów 3,26 Ä i 3,28 Ä stwierdzono mikroklin oraz w próbce 
CzB9 na podstawie refleksu 3,32 Ä — ortoklaz. W prób
kach Kol, 2, 3 i 5, CzBl, 2, 6, 9 i 10 oraz ŚK1 na podstawie 
refleksów 3 ,1 9 Ä i3 ,2 1 Ä  stwierdzono również obecność 
albitu. Refleks zbliżony do 10 Ä na dyfraktogramach pró
bek CzB2 i 8 pochodzi od zaobserwowanych mikroskopo
wo łyszczyków lub minerałów ilastych zawartych w spoiwie 
piaskowców. Na dyfraktogramach próbek Ko5 i CzB1 
występują odpowiednio refleksy 14,778 Ä i 14,014 Ä, któ
re mogą świadczyć o obecności chlorytu lub innych mine
rałów ilastych. Refleksy te charakteryzują się bardzo 
małymi intensywnościami.

Dyskusja

Przeprowadzone analizy stanowią istotne uzupełnienie 
badań i obserwacji wcześniejszych autorów zajmujących 
się formacją piaskowca z Koperszadów. Poza wykonaniem 
standardowego opisu petrograficznego obliczono udziały 
procentowe składników ziarnowych, spoiwa oraz matrix i 
na tej podstawie ustalono dokładne typy petrograficzne 
piaskowców dolnojurajskich, dotychczas opisywanych 
ogólnie jako piaskowce kwarcowe lub kwarcytowe. Na 
podstawie składu szkieletu ziarnowego określono prowin
cje geotektoniczne, z których pochodził materiał klastycz- 
ny, a wyniki analizy składu chemicznego EDS pozwoliły 
na identyfikację nie stwierdzonego dotychczas monacytu, 
określenie rodzaju i pochodzenia turmalinu oraz granatu, 
a także odmian skaleni.

Skały okruchowe formacji piaskowca z Koperszadów 
zaliczają się ogólnie do arenitów kwarcowych i arenitów 
subarkozowych, które można wyróżnić zarówno w pias
kowcach ogniwa kwarcytów z Babosza, jak i ogniwa pias
kowców z Waksmundzkiej. Wyjątek stanowią próbki 
CzB8 i PW2, będące wakami kwarcowymi. Według klasy
fikacji piaskowców Pettijohna i in. (1987) w polu arenitów 
kwarcowych, charakteryzujących się bardzo wysokim 
udziałem kwarcu i niewielkim udziałem skaleni i ziaren 
litycznych, znalazły się punkty projekcyjne próbek OS1 i 2 
oraz PW3, 4 i 5, reprezentujących ogniwo kwarcytów z 
Babosza, oraz próbek Ko4, CzB1, 4, 6 i SK1 ogniwa pias
kowca z Waksmundzkiej. W polu arenitów subarkozo- 
wych, cechujących się wysokim udziałem kwarcu i śred
nim udziałem skaleni, lokują się punkty projekcyjne 
próbek SWW1 i 2, SWW11, 12 i 13 oraz PW2 ogniwa 
kwarcytów z Babosza, a także próbek Ko1 i 2 oraz CzB2 
ogniwa piaskowca z Waksmundzkiej (ryc. 3A).

Punkty projekcyjne próbek PW2, 4 i 5, OS1 i 2 oraz 
SWW1 i 2, reprezentujące skład piaskowców ogniwa 
kwarcytów z Babosza, a także próbek Ko1 i 4 oraz CzB8 
ogniwa piaskowca z Waksmundzkiej na diagramie dyskry
minacyjnym (F-Qt-L), przedstawiającym prowincje geo- 
tektoniczne, z których mógł pochodzić materiał detrytyczny 
piaskowców (Dickinson i in., 1983), znalazły się w polu 
reprezentującym wnętrze platformy kontynentalnej (blok
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kontynentalny nieaktywny tektonicznie). Pozostałe punk
ty, odpowiadające próbkom SWW11, 12 i 13 oraz PW3 
ogniwa kwarcytów z Babosza i próbkom Ko2, CzB1, 2, 4, 
6 i SK1 ogniwa piaskowca z Waksmundzkiej, znalazły się 
w polu reprezentującym recyklowany orogen (ryc. 3B).

Nadiagramie (F-Qm-Lt) (Dickinson i in., 1983)punkty 
projekcyjne reprezentujące próbki Ko4, SWW1, OS2 i 
PW5 lokują się w polu odpowiadającym wnętrzu platfor
my kontynentalnej (blok kontynentalny nieaktywny tekto
nicznie), a punkty reprezentujące próbki CzB2 i SWW11 
odpowiadają pośredniemu obszarowi kontynentalnemu 
(blok kontynentalny). Pozostałe punkty, odpowiadające 
próbkom Ko1 i 2, CzB1,4,6 i8 , SK1, SW W 2,12 i 13, OS1 
oraz PW2, 3 i 4, znalazły się w polu reprezentującym recy- 
klowany orogen zasobny w kwarc (blok kontynentalny) 
(ryc. 3C).

Obszarem źródłowym był niewątpliwie kompleks skał 
zasobnych w kwarc. Kwarce faliście wygaszające światło i 
polikrystaliczne mogą pochodzić ze skał metamorficznych. 
Kwarc monokrystaliczny oraz pozostałe minerały mogą 
pochodzić zarówno ze skał magmowych, jak i metamor
ficznych, co potwierdza również obecność okruchów gnej
sów, magmowych lub metamorficznych okruchów 
kwarcowo-skaleniowych oraz obtoczonych lub idiomor- 
ficznych ziaren cyrkonów. Skład chemiczny turmalinu 
należącego do szeregu schörl (Fe-Mn) -  drawit (Mg) wska
zuje, że jego skałami macierzystymi były ubogie w Li 
granitoidy, pegmatyty i aplity (Henry & Guidotti, 1985), a brak 
różnicy w składzie chemicznym pomiędzy częścią centralną 
a krawędziami turmalinu wskazuje na stabilne warunki pod
czas jego krystalizacji. Wysoka zawartość cząsteczki piro- 
powej w granacie w próbce CzB2 świadczy o tym, że 
powstawał on w warunkach metamorfizmu wysokiego stop
nia. Większą ilość ziaren monacytu, cyrkonu, turmalinu, 
granatu, rutylu oraz apatytu zaobserwowano w piaskow
cach reprezentujących arenity subarkozowe. W arenitach 
kwarcowych ich ilość jest znikoma. Okruchy skał krze
mionkowych oraz w mniejszych ilościach skał węglano

wych świadczą o obecności skał osadowych w obszarze 
źródłowym.

Chociaż wykształcenie składników oraz ich skład che
miczny wskazują, że ich skałami macierzystymi były 
głównie skały magmowe lub metamorficzne, to jednak 
wysoka dojrzałość mineralogiczna piaskowców świadczy 
raczej o wielokrotnej przeróbce materiału klastycznego. 
Sugeruje to jego pochodzenie z erozji skał klastycznych 
o zróżnicowanym udziale kwarcu, skaleni i innych składni
ków w niedaleko usytuowanym obszarze źródłowym, na 
co z kolei wskazuje niewielka dojrzałość teksturalna.

W obrębie ogniwa piaskowca z Waksmundzkiej okru
chy skał węglanowych oraz spoiwo węglanowe mogą 
pochodzić z erozji skał węglanowych usytuowanych bliżej 
brzegu. Turnau-Morawska (1953,1955) sugeruje, że mate
riałem źródłowym liasowych skał klastycznych i węglano
wych mogły być osady kajpru i werfenu. Wskazuje na to 
również podobieństwo otoczaków, kwarcu i skaleni pota
sowych. Brak biotytu i plagioklazów w osadach liasowych 
może być wynikiem bardziej zaawansowanych procesów 
wietrzeniowych na pierwotnym złożu. Według cytowanej 
autorki obszarem źródłowym osadów liasowych był 
masyw, który dostarczał także składników do kajprowego i 
werfeńskiego basenu sedymentacji lub też osady liasowe 
pochodziły z przerobienia utworów kajpru lub werfenu. 
Spoiwo węglanowe w wielu próbkach skał ogniwa pias
kowca z Waksmundzkiej występuje jako składnik przewa
żający, a tylko w niektórych jest to spoiwo kontaktowe. 
Można więc przypuszczać, że w wyniku erozji skał węgla
nowych duża ilość CaCO3 przeszła do roztworu w basenie 
sedymentacyjnym i została wytrącona w postaci spoiwa 
syngenetycznego, natomiast okruchy skalne pochodzące 
z erozji triasowych skał węglanowych zachowały się w 
postaci ziaren litycznych, reprezentowanych przez wapienie 
mikrytowe i sparytowe (Turnau-Morawska, 1953, 1955). 
W próbkach CzB6 i SK1 ziarna kwarcu tkwiące w spoiwie 
węglanowym są poprzecinane licznymi żyłkami kalcyto- 
wymi, co przemawia za syngenetycznym wytrąceniem

Ryc. 3. Punkty projekcyjne form acji piaskowca z K operszadów  na diagram ach klasyfikacyjnych i dyskrym inacyjnych piaskow 
ców: A  —  Według Pettijohna i in. (1987): F —  skalenie; Q —  kwarc; R —  fragmenty skał; I —  arenity kwarcowe; II —  arenity subarko- 
zowe; III—  arenity sublityczne; B —  Według Dickinsona i in. (1983): Qt —  kwarc całkow ity mono- i polikrystaliczny; F —  skalenie; 
L —  fragmenty skał; 1 —  wnętrze platformy kontynentalnej; 7 —  orogen recyklowany; C —  Według Dickinsona i in. (1983): Qm —  
kwarc monokrystaliczny; F —  skalenie; Lt —  fragmenty skał i kwarc polikrystaliczny; 1 —  wnętrze platformy kontynentalnej; 2 —  
obszar kontynentalny pośredni; 8 —  orogen recyklowany zasobny w kwarc
Fig. 3. Projection points for sandstones o f the M ed’odoly Sandstone Formation in the classification and discrimination diagrams: A —  
According to Pettijohnet al. (1987): F — feldspars; Q —  total quartz (monocrystalline and polycrystalline); R —  rock fragments; I —  quartz 
arenites; II —  subarkose arenites; III —  sublithic arenites; B —  According to Dickinson et al. (1983): Qt —  quartz; F —  feldspars; L —  
lithics; 1— craton interior; 7 —  recycled orogen; C —  According to Dickinson et al. (1983): Qm —  monocrystalline quartz; F —  feldspars; 
L t— rock fragments and polycrystalline quartz; 1 —  craton interior; 2—  transitional continental area; 8—  recycled orogen rich in quartz
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Ryc. 4. Warstwowanie równoległe, prawie równoległe i skośne dużej skali (linie przerywane), świadczące o znacznej 
energii środowiska: A -B  —  Przysłop Waksmundzki; C -F  —  Ostry Wierch; G -H  —  laminacja, gradacja ziarna i 
powierzchnia erozyjna, Srednia Kopa Sołtysia. C -H  —  warstwy tektonicznie wychylone
Fig. 4. Parallel, almost parallel and large scale cross lamination (marked by dashed lines) indicating high-energy environ
ment: A -B  —  Przysłop Waksmundzki; C -F  —  Ostry Wierch; G -H  —  lamination, graded bedding and erosional surface, 
Srednia Kopa Sołtysia. C -H  —  tectonically inclined beds
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CaCO3. Składniki tych osadów były poddane intensywnym 
procesom diagenetycznym, o czym świadczą liczne zatoki 
z rozpuszczania w ziarnach kwarcu, kalcytyzacja igieł 
gąbek oraz fragmentów muszli małżów. Geneza spikuli- 
tów mogła być następująca: na dnie występowały dywano- 
wo rozpościerające się siedliska gąbek, zasypane przez 
materiał klastyczny opadający z zawiesiny lub przynoszo
ny przez słabe prądy. Taki schemat depozycji tłumaczy 
małą zawartość materiału detrytycznego oraz dużąkoncen- 
trację spikul w wapieniu (próbka Ko3).

Sedymentacja utworów ogniwa piaskowca z Waks
mundzkiej zachodziła w środowisku morskim, poniżej nor
malnej podstawy falowania, lecz prawdopodobnie w zasięgu 
dystalnej sedymentacji sztormowej i działania prądów den
nych. Wskazują na to lokalnie występujące nagromadzenia 
intraklastów mikrytowych (Czb6 i 10) i bioklastów w prób
kach węglanowych, reprezentowanych przez spikule gąbek, 
otwornice bentoniczne, fragmenty płytek szkarłupni oraz 
skorupy małżów. Osady te są całkowicie zbioturbowane, 
o czym świadczą struktury bioturbacyjne, widoczne w 
płytkach cienkich w postaci smug (PK1).

Piaskowce ogniwa kwarcytów z Babosza były depono
wane w środowisku płytszego szelfu, w zasięgu normalnej 
podstawy falowania. Gaździcki i Lefeld (1997) sugerowa
li, że depozycja kwarcytów baboszańskich zachodziła w 
ujściach podmorskich kanionów, lecz brak jakichkolwiek 
przesłanek sedymentologicznych wskazujących na głębo
kowodny typ sedymentacji. Mimo że skały te w literaturze 
są określane jako masywne, to miejscami można dostrzec 
w nich warstwowania równoległe, prawie równoległe i 
skośne dużej skali (ryc. 4), typowe dla środowisk płytszego 
szelfu. Ich geneza jest związana z procesem erozji i powtór
nego osadzania materiału ze starszych skał osadowych lub 
krystalicznych i jego obróbki w płytszych partiach basenu 
sedymentacyjnego, czego efektem jest wysoka dojrzałość 
mineralogiczna piaskowców. Osady te charakteryzują się 
jednak stosunkowo niską dojrzałością teksturalną, co może 
świadczyć o niskiej intensywności przerabiania i prawdopo
dobnie bliskim transporcie. Również dobry stan zachowania 
monacytów (próbka CzB2) wskazuje na krótki transport.

Sukcesja osadowa: ogniwo kwarcytów z Babosza -  
ogniwo piaskowca z Waksmundzkiej -  margle z Płaśni 
wskazuje na pogłębianie środowiska sedymentacji. Jest to 
trend typowy dla utworów jury dolnej jednostki kriżniań
skiej (np. Wieczorek, 2001).

Próba określenia paleogeograficznej lokalizacji obsza
ru źródłowego jest bardzo trudna. Nie udało się ustalić kie
runku transportu. Nie wykluczone, że materiał pochodzi z 
wyniesionych i erodowanych części Tatricum, Hronicum 
lub obszarów na ich zapleczu.

Autorzy dziękują Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowe
go za pozwolenie na przeprowadzenie badań, Pani prof. Annie 
Maliszewskiej i Anonimowemu Recenzentowi za krytyczne 
uwagi.
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