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Badania przeprowadzono w oparciu o analizê sedymentologiczn¹ rdzeni z 34 otworów wiertniczych zlokalizowanych na obszarze NE obrze¿enia Gór wiêtokrzyskich. S¹ one usytuowane na obszarze kilku jednostek tektonicznych wydzielanych w obrêbie pod³o¿a paleozoicznego: elewacji hrubieszowskiej, rowu lubelskiego, elewacji radomsko-kranickiej oraz bloku
³ysogórskiego. Na wiêkszoci obszaru osady rodkowojurajskie le¿¹ bezporednio na ska³ach
pod³o¿a paleozoicznego. Jedynie w najbardziej zachodniej czêci obszaru oraz w obrze¿eniu
Gór wiêtokrzyskich w pod³o¿u wystêpuj¹ ska³y triasowe i dolnojurajskie. Mi¹¿szoæ utworów jury rodkowej waha siê tu od kilku metrów na elewacji hrubieszowskiej do oko³o 250 m
we wschodnim obrze¿eniu Gór wiêtokrzyskich i ponad 500 m w ich pó³nocnym obrze¿eniu.
Wiekowo utwory te obejmuj¹ pe³ny profil jury rodkowej w czêci zachodniej obszaru oraz
baton-kelowej w czêci centralnej i wschodniej.
W obrêbie badanych profili obserwuje siê znaczn¹ zmiennoæ litologiczn¹. Wród utworów silikoklastycznych stwierdzono ³upki ilaste, heterolity i piaskowce. W heterolitach wykazuj¹cych ró¿nego typu warstwowania soczewkowe i faliste, zaobserwowano  niekiedy doæ
liczne  skamienia³oci ladowe: Chondrites targioni (Brogniart), Planolites beverleyensis
(Billings), Planolites isp., Thalassinoides isp., Terebellina isp. W po³udniowo-wschodniej czêci
elewacji radomsko-kranickiej, w mu³owcach i mu³owcach piaszczystych stwierdzono równie¿ gruz³y i wpryniêcia anhydrytowe. Wród piaskowców stwierdzono odmiany masywne
lub ze smugami ilastymi oraz o warstwowaniu falistym lub smu¿ystym, rzadziej przek¹tnym
du¿ej skali (rynnowym). Czêsto wystêpuje w nich muskowit i fauna ma³¿owa, rzadziej szamozyt, ooidy ¿elaziste, okruchy wêgla oraz uwêglony detryt i wiêksze fragmenty rolin. Wród
skamienia³oci ladowych stwierdzono nieliczne Ophiomorpha isp., Skolithos isp., Palaeophycus isp., Asterosoma isp., Thalassiniodes isp.
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Górny, niekiedy znaczny odcinek profilu, zajmuj¹ wapienie organodetrytyczne barwy
rdzawej, reprezentowane g³ównie przez ziarnity (grainstones) i ziarnity mikrytowe (packstones) krynoidowo-mszywio³owe. W p³ytkach cienkich poza bardzo licznymi p³ytkami szkar³upni i mniej licznymi mszywio³ami stwierdzono ponadto kolce je¿owców, fragmenty muszli ma³¿y, rzadko komory otwornic oraz rurki serpul. Ziarna kwarcu wystêpuj¹ w ró¿nej iloci,
od pojedynczych ziaren do znacz¹cego udzia³u procentowego; miejscami ich udzia³ jest tak
liczny, ¿e s¹ to wapienie piaszczyste. W skale czêsto rozproszony jest limonit powoduj¹cy
charakterystyczn¹ rdzaw¹ barwê wapieni. W niektórych otworach na obszarze rowu lubelskiego oraz elewacji hrubieszowskiej licznie wystêpuj¹ ooidy ¿elaziste osi¹gaj¹ce wielkoæ
do 3 mm. Badania na mikroskopie elektronowym wykaza³y, ¿e s¹ one zbudowane z wodorotlenku ¿elaza (getytu), który tworzy zazwyczaj gruby korteks o regularnej laminacji. Jedynie
sporadycznie wystêpuj¹ wród nich pojedyncze laminy kalcytowe. W j¹drach tych ooidów
wystêpuj¹ ziarna kwarcu, bioklasty oraz fragmenty ska³. Wodorotlenki ¿elaza czêsto równie¿
impregnuj¹ bioklasty rozproszone w wapieniu.
W niektórych odcinkach profilu stwierdzono rozleg³¹ dolomityzacjê zarówno ska³ wêglanowych, jak i piaskowcowych. Jej stopieñ jest ró¿ny, od pojedynczych kryszta³ów dolomitu obserwowanych w p³ytkach cienkich po ca³kowit¹ dolomityzacjê ska³y pierwotnej.
Analizowane rodowiska sedymentacji charakteryzuj¹ siê du¿¹ zmiennoci¹. Na badanym obszarze stwierdzono wystêpowanie utworów rzecznych, rampy wêglanowej, sebhy oraz
klastycznych osadów przybrze¿a p³ytszego i przybrze¿a g³êbszego. Zarówno wykszta³cenie
litologiczne, jak i mi¹¿szoci jury rodkowej wykazuj¹ znaczne zró¿nicowanie w zale¿noci
od rejonu wystêpowania. Analiza rozk³adu facji w powi¹zaniu ze strefami nieci¹g³oci
w pod³o¿u paleozoicznym wskazuje na silny wp³yw aktywnoci tektonicznej wielu tych stref
na sedymentacjê rodkowej jury na badanym obszarze.

