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Wprowadzenie
Region Górnego Śląska odgrywa szczególną rolę w stu
diach nad zjawiskami i procesami paleokrasowymi ponie
waż to tu, na relatywnie małym obszarze, grupują się formy
i osady krasowe, reprezentujące szerokie spektrum wiekowe
- od środkowotriasowych po kenozoiczne. Powszechne wy
stępowanie płytkomorskich osadów wapienia muszlowego
oraz istnienie ich dużych odsłonięć (głównie w kamienioło
mach), stwarza dogodne warunki do prowadzenia wszech
stronnych
badań,
w
tym
sedymentologicznych,
paleontologicznych i geochemicznych.
Tegoroczna konferencja sedymentologiczna jest pierwszą,
na której specjalną uwagę poświęca się procesom sedymen
tacyjnym zachodzącym w środowiskach krasu - tak po
wierzchniowego jak i podziemnego. Nie jest to przypadek
gdyż w ostatnich latach, właśnie na terenie tegorocznej
konferencji, dokonano wielu ważnych odkryć dotyczących
zjawisk paleokrasowych oraz ich uwarunkowań środowi
skowych.

Kras kopalny obszaru Górnego Śląska - stan wie
dzy
Trias środkowy - wczesna jura
Przejawy procesów krasowych w środkowym triasie są
dość dobrze poznane (Szulc, 1998) a dzięki licznym, dużym
odsłonięciom w czynnych kamieniołomach wapienia musz
lowego, ilość nowych danych szybko rośnie. Do najważniej
szych zjawisk paleokrasowych triasu środkowego należą
formy związane z syngenetycznym rozpuszczaniem ewaporatów (głównie gipsu i anhydrytu) i neomorficznym zastą
pieniem ich przez węglanowe utwory, po części
0 charakterze nacieków kalcytowych i dolomitycznych (Fig.
1A-C). Takie formy paleokrasu postewaporatowego cechują
niższe interwały triasu środkowego (ret, dolne warstwy gogolińskie) oraz środkowy wapień muszlowy (warstwy tarnowickie).
Zjawiska krasowej destrukcji skal podłoża, kontynuowały
się także później - szczególnie w fazach wyraźnego zwilgocenia klimatu - w późnym ladynie (kajper iłowęglowy),
karniku (piaskowiec trzcinowy) a szczególnie w retyku
1 wczesnej jurze, jednak ich efekty są gorzej poznane ze
względu na brak odsłonięć tych formacji. Dobrze zachowa
ne formy krasowe występują w górnotriasowych wapie
niach słodkowodnych tzw. wapienia woźnickiego, którego
pas odkrywek ciągnie się od Lublińca na W po rejon Olku
sza na E. Oprócz tego w czasie wierceń badawczych na tere
nie kamieniołomu w Górażdżach natrafiono na kopalną
brekcję jaskiniową, pod którą pogrzebane były mułowce
i iły zawierające pyłki z pogranicza triasu i jury (inf. ustna
Jadwiga Ziaja).

Kreda
Następna faza dynamicznego rozwoju procesów kraso
wych związana była z okresem wynurzenia w czasie wcze
snej kredy. Z tego okresu pochodzą leje krasowe z Rogowa
Opolskiego, rozwinięte w wapieniach warstw górażdżańskich a wypełnione pstrymi iłami rezydualnymi, przykryty
mi, z kolei, osadami morskimi górnej kredy (Głazek, 1989).
W kamieniołomie nefelinitu na Górze Św. Anny występuje
opisany przez Głazka i Barczuka (1998) kilkumetrowy lej
krasowy rozwinięty w warstwach karchowickich a wypeł

niony piaskowcami górnokredowymi, zawierającymi oto
czaki wapieni triasowych, podrążonych przez małże skałotocza, żyjące w morzu kredowym.

Trzeciorzęd
Kras trzeciorzędowy obszaru śląsko-krakowskiego jest
znany od dawna (Michael, 1914; Assmann, 1944; Gilewska,
1964; Gradziński & Wójcik, 1966; Panek & Szuwarzyński,
1976). Jak wykazują ostatnie badania (Worobiec & Szulc,
2010, 2012) wypełnienia różnych form krasowych, głównie
lejów obejmują osady rożnego wieku - od eoceńskich przez
oligoceńskie po plioceńskie, ze zdecydowaną dominacją
osadów mioceńskich.
Na terenie Śląska większe trzeciorzędowe formy krasowe
rozwinęły się głównie w dwóch kompleksach stratygraficz
nych wapienia muszlowego - w warstwach górażdżańskich
oraz w warstwach karchowickich i diploporowych. Takie
rozmieszczenie ma podstawy strukturalno-litologiczne.
Obydwa wymienione kompleksy wapienne są podścielone
gorzej rozpuszczalnymi i mniej przepuszczalnymi utworami
warstw gogolińskich (w przypadku warstw górażdżańskich)
oraz warstw terebratulowych (w przypadku kompleksu
warstw karchowickich-diploporowych).
Pod względem morfologicznym można wydzielić dwa
podstawowe typy lejów - leje proste czyli takie o kształcie
odwróconego stożka (V-kształtne) oraz leje o kształcie klep
sydry. Pierwszy typ lejów reprezentuje otwarte obniżenia
rozwijające się na drodze postępującej w dół korozji podło
ża. Leje o kształcie klepsydry powstały przez kolaps i połą
czenie
lejów
otwartych
z podległym
systemem
jaskiniowym. Leje osiągają do 20 m głębokości i kilkudzie
sięciu metrów średnicy (Fig. 2A).
Leje różnią się także litologią osadów je wypełniających.
Dotyczy to lejów sąsiadujących ze sobą (por. Stop C2-3).
w Tarnowie Opolskim). Zmienność ta wskazuje na polifazową naturę omawianego krasu kopalnego co potwierdzają
datowania palinologiczne. Według studiów paleobotanicznych (Worobiec, 2011, 2014), prawie idealnym odpowiedni
kiem
trzeciorzędowego
paleośrodowiska
obszaru
konferencji jest dzisiejsza Floryda, gdzie poważnym proble
mem ekonomicznym są aktywne leje kolapsyjne.
W wielu lejach, szczególnie tych V -kształtnych, obser
wuje się stała sukcesję wypełnienia, którą otwiera pakiet
piaszczysto-ilasty, zastąpiony wyżej przez węgle brunatne,
na których z kolei, leżą tzw. piaski formierskie - rezyduum
wietrzenia osadów kredowych (Fig. ID; Gradziński, 1977).

Plejstocen
Do najciekawszych, pod względem procesów sedymento
logicznych, osadów związanych z krasem należą niewątpli
wie osady krasu subglacjalnego czyli piaski, przekątnie
warstwowane deponowane w warunkach turbulentnych,
subglacjalnych przepływów wodnych, w systemach jaski
niowych (Fig. 2D-E). Jak dotąd nie prowadzono studiów
hydrodynamicznych nad tego typu transportem i sedymen
tacją hipogenicznych osadów krasowych, tak więc niniejsza
konferencja otwiera kolejny, nowy poligon badań sedy
mentologicznych.

Sesja terenowa
Trasa: Góra Świętej Anny - kamieniołom w Górażdżach kamieniołom w Tarnowie Opolskim - kamieniołom w Ka
mieniu Śląskim
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Fig. 1. Paleokras w kopalni Kamień Śląski. A. Dolomityczne pseudomorfozy po dużych, zbliźniaczonych kryształach gipsu (selenicie). B.
Dolomit komórkowy - część próżni poewaporatowych wypełniona kalcytem. C. Makropizoid z krasu poewaporatowego (fot. M. Matysik).
D. Profil wiercenia mioceńskiego wypełnienia leja w Tarnowie, Średnica rdzeni - 10 cm.

Kamieniołom w Górażdżach
Stop C2.1
Zespół lejów krasowych w N części kopalni (Jam niska”)
W odsłonięciu widoczny jest kompleks krasowy, złożony
z trzech dużych lejów krasowych rozwiniętych w obrębie
wapieni warstw górażdżańskich (Fig. 2A). Największy z le
jów, o kształcie klepsydry, ma średnicę ok. 17 m. Jego głę
bokość jest nieznana, ze względu na przykrycie spągu
miąższą pryzmą zwietrzeliny i hałdy, ale z pewnością prze
kracza 10 m.
Leje te są rozdzielone grzbietami i grzędami zwietrzałych
wapieni triasowych. Bliższa obserwacja pozwala stwierdzić,
że wewnątrz dużych lejów występują resztki podrzędnych
grzbietów, dzielących je na mniejsze obniżenia. Wypełnie
nie lejów wykazuje charakterystyczną zonację. Strop skały
macierzystej jest zwietrzały i zbudowany z pylastej sub
stancji kalcytowej, przykrytej z kolei, zwięzłą skorupą ilasto-żelazistą, barwy czerwono-brunatnej. Tę część pełniska
uznać można za integralną, choć zmienioną partię skały
macierzystej („impregnat”; Fig. 2B). Na niej leży kilkume
trowy pakiet pstrych osadów ilastych i mułowcowych
z cienkimi interkalacjami piasków oraz gniazdami konkrecji
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wodorotlenków żelaza. Pakiet pstry przykryty jest osadami
ilasto-lignitowymi a sekwencję wypełnienia kończą kilku
metrowej grubości mieszane jasne iły i piaski typu piasków
formierskich. Leje i ich wypełnienia przykryte są zestawem
szarych iłów i piasków fluwioglacjalnych, zawierających
próchnicze horyzonty paleoglebowe.
W obrębie osadów lignitowych występują często duże (do
40 cm średnicy) pasiaste konkrecje krzemionkowe, wyługo
wane ze skal triasowych (warstw karchowickich). Ich ciem
ne przebarwienie (blackening) dowodzi iż poddane były one
impregnacji przez roztwory o wysokiej koncentracji materii
organicznej.
Konkrecje limonitowe, które powszechnie występują w le
jach, były w średniowieczu eksploatowane jako podstawo
wy surowiec do wytopu żelaza głównie w okolicy Kamienia
Śląskiego.
Najbardziej intrygującym problemem wypełnienia lejów
jest brak poziomej stratyfikacji osadów pełniska. Pierwotne
struktury (laminacja) są zwykle zaburzone oraz plastycznie
zdeformowane i wykazują najwyższe upady przy kontakcie
ze skałą macierzystą (Fig. 2C). W miarę oddalania się od
ścian leja ku jego centrum, upady maleją a deformacje stają
się mniej intensywne. Taka sukcesja i geometria osadów
wypełniających leje wskazuje na stopniowe osiadanie osa
dów w lejach, z centrum subsydencji (i kompakcji) położo

nym w centralnej części leja. Proces ten mógł mieć przebieg
stopniowy, bądź gwałtowny, w przypadku kolapsu systemu
jaskiniowego, podścielającego leje powierzchniowe (tzw.
drop-out sinkhole). Za pulsacyjnym osiadaniem pełniska
mogą świadczyć niewielkie uskoki i skośne ześlizgi, po
wszechne w ilastych pakietach osadów lejów (Fig. 2C). Nie
można także wykluczyć, że na deformację wypełnienia
wpływ miało jej obciążenie masą lądolodu, rozwiniętego na

terenie Śląska w czasie plejstocenu (zlodowacenia Sanu II
i/lub Odry), jak też zaburzenia krioturbacyjne, dobrze wi
doczne w osadach piaszczystych.
Skład taksonomiczny i proporcje poszczególnych sporom orf w badanym materiale pochodzącym z leja krasowego
wskazują na późnomioceński wiek jego wypełnienia. Wy
niki analizy pyłkowej wskazują na występowanie w czasie
sedymentacji badanych osadów lasów mezofilnych oraz na

Fig. 2. Leje krasowe w kopalni Górażdże. A. Widok ogólny; w środku widoczny lej o kształcie klepsydry. B. Strefa graniczna zmienionych
skał podłoża (impregnat ilasto-żelazisty) i wypełnienia leja; skala - 10 cm. C. Deformacje w obrębie osadów pełniska. Widoczne prawie
pionowe ułożenie warstw osadów wewnętrznych i ich zuskokowanie (strzałka) oraz deformacje plastyczne (fotografia szczegółowa); skala
- 10 cm. D-E. Subglacjalny kanał krasowy wypełniony przekątnie warstwowanymi piaskami i żwirami.

47

dużą rolę lasów łęgowych i roślinności zielnej. Liczne glony
słodkowodne i ziarna pyłku roślin wodnych przemawiają
za tym, że w leju krasowym istniał mały zbiornik wodny
(oczko wodne).

Stop C2.2. Kras subglacjalny
Kilkadziesiąt metrów na E od kompleksu lejów A l, na
granicy warstw górażdżańskich i terebratulowych, a około
4 m pod powierzchnią terenu, widoczna jest zamknięta for
ma jaskiniowa kompletnie wypełniona sypkim, żółtym pia
skiem i żwirem, wykazującym warstwowanie przekątne
(Fig. 2D-E).
Analiza składu petrologicznego tych osadów dowodzi ich
plejstoceńskiego wieku (Kazik & Mierzwiński, 2010) zaś
warstwowanie przekątne wskazuje na dużą energię prze
pływu. To wszystko z kolei może wskazywać na zatłacza
nie pod ciśnieniem wód pochodzących z topniejącego
lodowca w podległy masyw wapienny. Te agresywne i turbulentne wody miały duży potencjał korozyjny z jednej
strony oraz dużą kompetencję mechaniczną, umożliwiającą
erozję miękkich skal warstw terebratulowych i tłoczenie
dużej ilości materiału klastycznego do utworzonego w ten
sposób systemu jaskiniowego, z drugiej strony.

mionka jest też powszechnie obecna jako cement spajający
różne osady wypełniające lej - tak klastyczne jak i orga
niczne. Wewnętrzną część leja wypełnia masa pstrych osa
dów ilastych oraz utwory węgliste, złożone z ilastych węgli
brunatnych. W odróżnieniu jednak od poprzedniego leja te
osady są mocno zdeformowane, szczególnie w jego stropo
wej części, gdzie występują typowe konwolucje krioturbacyjne.

Stop C2.4

W SE części kopalni uwagę zwraca charakterystyczny
„ostaniec” poeksploatacyjny, o średnicy około 150 metrów,
zbudowany z mocno zwietrzałych wapieni organogenicznych (głównie gąbkowych) warstw karchowickich. Osta
niec zawiera kilka sąsiadujących ze sobą lejów, które
wykazują diametralne różnice co do ich formy jak i wypeł
nień.

Około 300 m na N od ostańca w północnej ścianie kopalni
występuje rozległy system lejów krasowych, wypełnionych
głównie jasnymi, miejscami wręcz białymi, ilastymi piaska
mi formierskimi. Struktury depozycje w piaskach są słabo
zachowane, chociaż trafiają się fragmenty laminowanych,
scementowanych piaskowców oraz liczne wyługowane
triasowe czerty. Kontakt pełniska z macierzystą skałą wa
pienną jest podobny jak w leju C2-3b, a na dodatek także
podkreślony wyściółką krzemionkową. Liczne są konkrecje
limonitowe a w górnych partiach leja występują warstwo
wane osady węglanowe o naciekowym charakterze.
Piaski formierskie są przypuszczalnie, podobnie jak w re
jonie Częstochowy, rezydualnym produktem wietrzenia
i redepozycji górnokredowych osadów klastycznych i marglistych (Gradziński, 1977), formujących przed trzeciorzę
dem pokrywę osadową na omawianym terenie.
Występowanie okruchów skał kredowych w piaskach for
mierskich oraz relikty słabo zachowanej fauny otwornicowej (Rogala, 2006) potwierdzałoby takie pochodzenie
piasków formierskich w lejach Tarnowa Opolskiego i Gó
rażdży. Z drugiej strony nieindeksowa fauna otwornicowa,
może równie dobrze dowodzić obecności pokrywy mor
skich osadów trzeciorzędowych, stwierdzonych przez Frecha (za Assmannem, 1944) w stropie kamieniołomu
nefelinitu na Górze św. Anny.

Stop C2.3a

Kamieniołom w Kamieniu Śląskim

Pierwszy ze zwiedzanych lejów, (położony w zachodniej
części ostańca) jest lejem prostym i ma dużą średnicę (ok.
30 m) przy relatywnie malej głębokości (ok. 8-12 m). Wy
pełniony jest osadami ilasto-piaszczystymi, na których spo
czywa co najmniej 6 m grubości złoże lignitu. Nie
obserwuje się zaburzeń w strukturze osadów wypełniają
cych lej. Pod względem jest to, jak dotąd, jedyne tak zacho
wane wypełnienie lejów, na badanym terenie. Kształt leja
i brak zaburzeń wypełnienia sugerują, że lej rozwijał się ja
ko otwarte obniżenie, bez komunikacji z ewentualnym,
podległym systemem jaskiniowym. Bardziej szczegółowe
dane dot. warunków jego rozwoju przyniosły badania palinologiczne, oparte o niezwykle bogaty i dobrze zachowany
zespół środkowomioceńskich sporomorf.
Umożliwiło to rekonstrukcję zbiorowisk roślinnych, wy
stępujących w trakcie powstawania osadów wypełniają
cych badany lej oraz prześledzenie zmian facjalnych;
początkowo lej wypełniony był wodą, a w miarę groma
dzenia się materiału organiczno-klastycznego i spłycania
zwiększała się rola zbiorowisk bagiennych. Prawdopodob
nie wypełnienie leja następowało w stosunkowo krótkim
czasie.

Stop C2.5

Kamieniołom w Tarnowie Opolskim
Stop C2.3. Ostaniec krasowy

Na najwyższym poziomie eksploatacyjnym kopalni odsła
niają się płytkowate wapienie i dolomity warstw tarnowickich, reprezentujących regresywne osady środkowego
wapienia muszlowego. Węglany te tworzyły się w wysy
chających okresowo lagunach a prócz dolomitów i wapieni,
osadzały się nich także ewaporaty - głównie halit, anhy
dryt i gips. W sytuacji całkowitego wynurzenia tych osa
dów dochodziło do rozpuszczania wytrąconych wcześniej
ewaporatów, co spowodowało powstanie charakterystycz
nych ostrokrawędzistych pustek, od kształtu których
struktury te nazywa się „komórkowymi” (Fig. IB). W przy
padku gdy powstały większe próżnie (wielkości 1-2 m), to
mogły one ulec kolapsowi albo były wypełniane naciekami
węglanowymi - stalaktytami, stalagmitami i wielkimi pizoidami (Fig. 1C), osiągającymi niekiedy średnicę 20 cm.
Czasami dochodziło do płynnego podstawiania siarczanów
przez węglany, i w tym przypadku uformowały się węgla
nowe podstawienia (pseudomorfozy) gipsu bądź anhydrytu
(Fig. 1A). Wszystkie wymienione wyżej formy syngenetycznego tj. środkowotriasowego krasowienia warstw tarnowickich, można znaleźć w prezentowanym odsłonięciu.

Stop C2.3b
W zachodniej ścianie ostańca, w odległości kilkunastu
metrów od leja C2 - 3a, odsłania się lej, wyraźnie różniący
się od tego ostatniego zarówno kształtem jak i składem
wypełnienia. Lej ten ma kształt klepsydry a skład osadów
wypełniających, przypomina w znacznym stopniu główny
lej z Górażdży. Strop wapieni triasowych tworzy pylasta
substancja kalcytowa, przykryta „impregnatem” ilasto-żelazistym. Dodatkowo w tej warstwie pojawia się prawie
ciągła skorupa krzemionkowa, której przebieg nawiązuje
do kształtu ściany leja, co dowodzi, że jest to produkt diagenezy, granicznej warstwy wietrzejących wapieni. Krze
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Badania paleokrasu obszaru konferencji współfinansowane
z grantu NCN 2011/01/B/ST10/04052.
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