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NA ŒL¥SKU OPOLSKIM
The new lithostratigraphic units in rank of bed
in the Gogolin Formation (Middle Triassic) in the Opole Silesia region
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Treœæ: Ogniwo wapienia krynoidowego z Zakrzowa zosta³o rozdzielone na trzy jednostki podrzêdne:
warstwê wapienia pelitowego z Krapkowic zbudowan¹ z cienko³awicowych, falisto-gruz³owych,
marglistych wapieni pelitowych, warstwê wapienia organodetrytycznego z D¹brówki utworzon¹ z grubo- i œrednio³awicowych, warstwowanych przek¹tnie wapieni organodetrytycznych (krynoidowych),
warstwê wapienia organodetrytycznego z Podboru sk³adaj¹c¹ siê z cienko- i œrednio³awicowych wapieni organodetrytycznych, wapieni pelitowych oraz podrzêdnie zlepieñców œródformacyjnych. Dolna
czêœæ le¿¹cego powy¿ej ogniwa margla ze Ska³y, zbudowana lokalnie ze zlepieñca œródformacyjnego
z du¿ymi intraklastami przykrytego zlepieñcem œródformacyjnym z ma³ymi intraklastami, zosta³a
wydzielona jako warstwa zlepieñca œródformacyjnego z Kociny. Le¿¹ce powy¿ej ogniwo wapienia
komórkowego z Emilówki zosta³o rozdzielone na dwie jednostki podrzêdne: warstwê wapienia organodetrytycznego z Kar³ubca zbudowan¹ z cienko- i œrednio³awicowych wapieni organodetrytycznych
i pelitowych oraz warstwê wapienia marglistego z Otmêtu utworzon¹ z silnie porowatych, cienko³awicowych wapieni marglistych (dedolomitów).
S³owa kluczowe: trias, wapieñ muszlowy, formacja gogoliñska, litostratygrafia, Górny Œl¹sk
Abstract: The Zakrzów Crinoidal Limestone Member is subdivided into the three subordinate units:
the Krapkowice Pelitic Limestone Bed built of thin-bedded, wavy-bedded and crumpled marly pelitic
limestones, the D¹brówka Bioclastic Limestone Bed consisting of thick- to medium-bedded, cross-bedded bioclastic limestones (crinoidal), the Podbór Bioclastic Limestone Bed built of thin- to
medium-bedded bioclastic limestones, pelitic limestones and intraformational conglomerates. The
lower part of the Ska³a Marl Member consisting locally of the intraformational conglomerate with big
intraclasts covered by the intraformational conglomerate with small intraclasts is designed as the
Kocina Intraformational Conglomerate Bed. The Emilówka Cellular Limestone Member is subdivided into the two subordinate units: the Kar³ubiec Bioclastic Limestone Bed built of thin-to medium-bedded bioclastic and pelitic limestones and the Otmêt Marly Limestone Bed consisting of strongly
porous, thin-bedded marly limestones (dedolomites).
Keywords: Triassic, Muschelkalk, Gogolin Formation, lithostratigraphy, Upper Silesia
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WSTÊP
Niniejsza publikacja stanowi propozycjê utworzenia szeœciu nowych jednostek w randze warstw w obrêbie trzech najni¿szych ogniw formacji gogoliñskiej na Œl¹sku Opolskim
(wschodnia czêœæ monokliny przedsudeckiej; tzw. zachodni obszar wystêpowania „warstw
gogoliñskich”; Kowal-Linka 2008). Wydzielenie tych jednostek, o charakterystycznych cechach litologicznych odró¿niaj¹cych je od jednostek s¹siednich, uproœci korelowanie utworów o tych samych atrybutach i podobnej pozycji litostratygraficznej z ró¿nych obszarów
oraz u³atwi rekonstrukcje sedymentologiczne.
Badania terenowe stanowi¹ce podstawê do wydzielenia nowych jednostek zosta³y
przeprowadzone w latach 1998–2004 w ods³oniêciach znajduj¹cych siê w Gogolinie i jego
najbli¿szej okolicy oraz w B³otnicy Strzeleckiej. By³y to jedyne dostêpne ods³oniêcia dolnej czêœci formacji gogoliñskiej na terenie Œl¹ska Opolskiego – pozosta³e, historyczne odkrywki zosta³y zniszczone (Fig. 1 i 2). Dostêpnoœæ opisanych tu ods³oniêæ, a szczególnie
stanowisk wyznaczonych jako stratotypy, zosta³a sprawdzona w grudniu 2008 r. i w tym
miesi¹cu zosta³y wykonane zamieszczone w niniejszej pracy fotografie.

Fig. 1. Mapa geologiczna g³ównej strefy wychodni formacji gogoliñskiej na Œl¹sku Opolskim
(wg Kotlickiego 1977, zmieniona szrafura)
Fig. 1. Geological sketch map of the main zone of the Gogolin Formation occurrence in the Opole
Silesia region (after Kotlicki 1977, modified pattern)
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Fig. 2. Lokalizacja g³ównych ods³oniêæ dolnej czêœci formacji gogoliñskiej (wskazane przez
strza³ki): A) 1 – Gogolin-Maszyny I, 2 – Gogolin-Maszyny II, 3 – Gogolin-Kocina; B) 1 – Gogolin-Ska³a I, 2 – Gogolin-Ska³a III; C) 1 – B³otnica Strzelecka I, 2 – B³otnica Strzelecka II. Szkice na
podstawie map topograficznych pod red. £ukaszewicza (1990) i Zawodnego (1988)
Fig. 2. Location of the main outcrops of the lower part of the Gogolin Formation (shown by arrows):
A) 1 – Gogolin-Maszyny I, 2 – Gogolin-Maszyny II, 3 – Gogolin-Kocina; B) 1 – Gogolin-Ska³a I,
2 – Gogolin-Ska³a III, C) 1 – B³otnica Strzelecka I, 2 – B³otnica Strzelecka II. Sketches based on the
topographic maps by £ukaszewicz (1990) and Zawodny (1988)

Proponowane nowe wydzielenia mo¿na skorelowaæ z odpowiadaj¹cymi im litostratygraficznie utworami z obszaru wschodniego (Assmann 1944, Siedlecki 1949) oraz z niecki
pó³nocnosudeckiej (Chrz¹stek 2002).
Definicje nowych jednostek zosta³y utworzone zgodnie z miêdzynarodowymi zasadami przedstawionymi w przewodniku pod redakcj¹ A. Salvadora (Salvador ed. 1994).

NOWE JEDNOSTKI W OGNIWIE WAPIENIA KRYNOIDOWEGO
Z ZAKRZOWA
Warstwa wapienia pelitowego z Krapkowic
Pochodzenie nazwy: Nazwa pochodzi od typowej litologii oraz miejscowoœci Krapkowice
(3 km na zachód od Gogolina), w której znajdowa³y siê historycznie ods³oniêcia dolnej
czêœci formacji gogoliñskiej (Assmann 1944).
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Historia i synonimika: Nowa jednostka (Tab. 1 na wklejce).
Definicja: Zespó³ cienko³awicowych marglistych wapieni pelitowych i wapieni pelitowych
o barwie kremowej lub jasnoszarej, cechuj¹cych siê struktur¹ falist¹ i falisto-gruz³ow¹;
w wy¿szej czêœci jednostki wystêpuj¹ równie¿ cienkie ³awice wapieni o z³o¿onej budowie
(zob. „Litologia”; Fig. 3 i 4A–C na wklejce).
Mi¹¿szoœæ: Sp¹g tej jednostki obecnie nigdzie siê nie ods³ania, w dostêpnych stanowiskach
ma ona mi¹¿szoœæ od 0.4 do 0.9 m.

Fig. 3. Profile litologiczne warstwy wapienia pelitowego z Krapkowic, warstwy wapienia organodetrytycznego z D¹brówki i warstwy wapienia organodetrytycznego z Podboru. Legenda zbiorcza dla
figur 3 i 5
Fig. 3. Lithological logs of the Krapkowice Pelitic Limestone Bed, D¹brówka Bioclastic Limestone
Bed and Podbór Bioclastic Limestone Bed.
Legend for figures 3 and 5

Fig. 4. A) Ogólny widok ods³oniêcia Gogolin-Maszyny I, ogniwo wapienia krynoidowego z Zakrzowa: 1a – warstwa wapienia
pelitowego z Krapkowic, 1b – warstwa wapienia organodetrytycznego z D¹brówki, 1c – warstwa wapienia organodetrytycznego
z Podboru. B) Zbli¿enie ods³oniêcia Gogolin-Maszyny I: 1a – cienko³awicowe wapienie warstwy wapienia pelitowego
z Krapkowic, 1b – grubo³awicowe wapienie warstwy wapienia organodetrytycznego z D¹brówki. C) Cienkie ³awice
jasnoszarych wapieni pelitowych i organodetrytycznych o strukturze falisto-gruz³owej. Warstwa wapienia pelitowego
z Krapkowic (ods³oniêcie Gogolin-Maszyny I). Strza³ki wskazuj¹ skamienia³oœci œladowe Rhizocorallium. D) Warstwowana
przek¹tnie gruba ³awica wapienia krynoidowego. Warstwa wapienia organodetrytycznego z D¹brówki (ods³oniêcie Gogolin-Maszyny I). Objaœnienia symboli jak na figurze A. E) Gruba ³awica organodetrytyczna zbudowana w dolnej czêœci z wapienia
krynoidowego (3.5´ powiêkszenie fragmentu ³odygi liliowca widoczne w ramce) i w górnej z wapienia z dominuj¹cym udzia³em
fragmentów muszli ma³¿ów. Przez œrodek przebiega stylolit. Warstwa wapienia organodetrytycznego z D¹brówki (ods³oniêcie
Gogolin-Maszyny I). F) Cienkie i œrednie ³awice wapieni organodetrytycznych warstwy wapienia organodetrytycznego
z Podboru (ods³oniêcie Gogolin-Maszyny I). M³otek widoczny na zdjêciach ma wysokoœæ 32 cm
Fig. 4. A) General view of the Gogolin-Maszyny I outcrop, Zakrzów Crinoidal Limestone Member. 1a – Krapkowice Pelitic
Limestone Bed, 1b – D¹brówka Bioclastic Limestone Bed, 1c – Podbór Bioclastic Limestone Bed. B) Close-up of the
Gogolin-Maszyny I outcrop; 1a – thin-bedded limestones from the Krapkowice Pelitic Limestone Bed, 1b – thick-bedded
limestones from the D¹brówka Bioclastic Limestone Bed. C) Gray, thin-bedded, wavy-bedded and crumpled, pelitic limestones
and bioclastic limestones from the Krapkowice Pelitic Limestone Bed (Gogolin-Maszyny I outcrop). Arrows point
Rhizocorallium ichnofossils. D) Cross-bedded, thick-bedded crinoidal limestone layer from the D¹brówka Bioclastic Limestone
Bed (Gogolin-Maszyny I outcrop). For symbols see figure A. E) Thick-bedded bioclastic limestone layer built of the crinoidal
limestone in the lower part (3.5´ magnification of a crinoid stalk fragment seen in a frame) and limestone with high content of
bivalve shell bioclasts in the upper part. A stylolite visible in the middle of the layer. D¹brówka Bioclastic Limestone Bed
(Gogolin-Maszyny I outcrop). F) Thin- and medium-bedded bioclastic limestones from the Podbór Bioclastic Limestone Bed
(Gogolin-Maszyny I outcrop). The hammer for scale is 32 cm long

MUSZLOWY (LOWER MUSCHELKALK)

WAPIEÑ

DOLNY

GOGOLIÑSKIE (GOGOLIN BEDS)

WARSTWY

górne (upper)

dolne (lower)

wapienie z Pecten i Dadocrinus
(limestones with Pecten
and Dadocrinus)

poziom margli ilastych
(horizon of clayey marls)

wapieñ komórkowy
(cellular limestone)

grubo³awicowe wapienie i wk³adki
wapieni falistych
(thick-bedded limestones and
wavy-bedded limestones intercalations)

poziom wapienia marglistego
(horizon of marly limestone)

g³ówny poziom falisty
(the main horizon of wavy-bedded
limestone)

(Assmann 1944, Siedlecki 1949)

ogniwo wapienia krynoidowego z Zakrzowa
(Zakrzów Crinoidal Limestone Member)

ogniwo margla ze Ska³y
(Ska³a Marl Member)

ogniwo wapienia komórkowego z Emilówki
(Emilówka Cellular Limestone Member)

poziom wapienia marglistego z Odrow¹¿a jednostka
nieformalna
(Odrow¹¿ Marly Limestone Horizon – informal unit)

poziom wapienia z Malni
jednostka nieformalna
(Malnia Limestone Horizon – informal unit)

ogniwo wapienia falistego
z Ligockiej Góry
(Ligota Hill Wavy-Bedded Limestone Member)

(Kowal-Linka 2008)

Jednostki litostratygraficzne formacji gogoliñskiej na Œl¹sku Opolskim
Subdivision of the Gogolin Formation in the Opole Silesia region

warstwa wapienia pelitowego z Krapkowic
Krapkowice Pelitic Limestone Bed

warstwa wapienia organodetrytycznego z D¹brówki
D¹brówka Bioclastic Limestone Bed

warstwa wapienia organodetrytycznego z Podboru
Podbór Bioclastic Limestone Bed

warstwa zlepieñca œródformacyjnego z Kociny
Kocina Intraformational Conglomerate Bed

warstwa wapienia organodetrytycznego z Kar³ubca
Kar³ubiec Bioclastic Limestone Bed

warstwa wapienia marglistego z Otmêtu
Otmêt Marly Limestone Bed

Propozycja nowych jednostek litostratygraficznych
w obrêbie formacji gogoliñskiej
Proposal of the new lithostratigraphical units within the Gogolin Formation

Tabela (Table) 1
Pozycja nowych jednostek litostratygraficznych rangi warstw w obrêbie formacji gogoliñskiej
Position of the new lithostratigraphical units in rank of beds in the Gogolin Formation

FORMACJA GOGOLIÑSKA (GOGOLIN FORMATION)
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Litologia: Margliste wapienie pelitowe dominuj¹ w najni¿szej czêœci jednostki, ku górze
ich udzia³ stopniowo siê zmniejsza na rzecz wapieni. Margliste wapienie pelitowe oraz wapienie pelitowe buduj¹ pakiety o mi¹¿szoœci do 35 cm, które s¹ utworzone z silnie ze sob¹
spojonych falistych warstw o gruboœci od 0.5 do 2 cm (Fig. 4B). Faliste warstwy maj¹ rozci¹g³oœæ do 1.5 m. Pomiêdzy nimi wystêpuj¹ zazwyczaj skamienia³oœci œladowe oraz nieregularne gruz³y o d³ugoœci do kilku centymetrów i gruboœci do 2 cm zbudowane z wapienia
pelitowego (Fig. 4C). Gruz³y te zastêpuj¹ równie¿ obocznie niektóre z falistych warstw – ten
sposób budowy pakietów daje strukturê falisto-gruz³ow¹. Wystêpuj¹ce w wy¿szej czêœci
jednostki ³awice o z³o¿onej budowie s¹ utworzone z bardzo cienkiej warstwy zbioturbowanego wapienia pelitowego, ze œciêtym erozyjnie stropem oraz silnie z nim spojonej, nadleg³ej, bardzo cienkiej warstwy wapienia organodetrytycznego. Wapienie organodetrytyczne
s¹ wykszta³cone jako kalkarenity o teksturze typu wackstone lub packstone. Bioklasty wchodz¹ce w sk³ad tych wapieni to g³ównie fragmenty muszli ma³¿ów i œlimaków, a tak¿e sporadycznie, pojedyncze cz³ony liliowców. Bioklasty zajmuj¹ zwykle do 20–30% powierzchni
ska³y. Fragmenty ³awic zbudowane z wapienia organodetrytycznego s¹ przewa¿nie uziarnione frakcjonalnie normalnie i warstwowane poziomo lub przek¹tnie pod ma³ym k¹tem. W stropowych czêœciach ³awic z³o¿onych bioklasty zwykle zupe³nie zanikaj¹ i wówczas najwy¿sze
czêœci warstw s¹ zbudowane ponownie z wapienia pelitowego. Wapienie buduj¹ce jednostkê s¹ przewarstwione laminami z³upkowanego margla o barwie szarej lub br¹zowawej.
Zespó³ skamienia³oœci: Najbardziej charakterystycznymi skamienia³oœciami wystêpuj¹cymi w tej jednostce s¹: liliowce Dadocrinus kunischi, Dadocrinus grundeyi, Dadocrinus
gracilis, Holocrinus acutangulus, ma³¿e Entolium discites, Hoernesia socialis, Gervilleia
mytiloides, Myophoria vulgaris, Myophoria elegans, Pleuromya musculoides, Enantiostreon
difforme, Placunopsis ostracina, Mytilus eduliformis i inne, œlimaki z rodzaju Omphaloptycha,
Natica, Neritaria, Loxonema i inne, ramienionogi z rodzaju Lingula oraz inne skamienia³oœci bezkrêgowców, elementy szkieletowe ryb, p³azów i gadów (szczególnie rodzaj Nothosaurus), a tak¿e skamienia³oœci œladowe Rhizocorallium (Assmann 1913, 1916, 1924, 1926,
1928, 1937, Senkowiczowa 1962, 1979a–c, 1998, Senkowiczowa & Kotañski 1979a–g,
GaŸdzicki et al. 1975, Zawidzka 1975a, 1975b, Zawidzka et al. 1979, Styk 1979a, 1979b,
Szewczyk 1980, G³uchowski 1986, 2000, Szulc 1990, 2000, Hagdorn & G³uchowski 1993,
Liszkowski 1993, NiedŸwiedzki 2002, Kowal-Linka 2008).
Pozycja stratygraficzna i wiek: Jednostka stanowi najni¿sz¹ czêœæ ogniwa wapienia krynoidowego z Zakrzowa i jednoczeœnie najni¿sz¹ czêœæ formacji gogoliñskiej (Tab. 1). Jej wiek
jest identyczny jak wiek ogniwa, które zgodnie z Zawidzk¹ (1975a) nale¿y do dolnego anizyku, a wed³ug wyników badañ Nawrockiego & Szulca (2000) – do górnego oleneku.
Definicje granic: Dolna granica jednostki jest to¿sama z doln¹ granic¹ ogniwa i stanowi j¹
sp¹g pierwszej szarej lub kremowej warstwy wapienia pelitowego o strukturze falisto-gruz³owej, lub sp¹g zastêpuj¹cej j¹ obocznie pierwszej ³awicy wapienia organodetrytycznego o barwie szarej, zawieraj¹cego elementy szkieletowe liliowców (Kowal-Linka 2008).
Górna granica przebiega w sp¹gu pierwszej bardzo charakterystycznej, grubej (30–40 cm)
³awicy wapienia organodetrytycznego, cechuj¹cego siê licznym wystêpowaniem cz³onów
liliowców (Fig. 3 i 4A–B).
Obszar typowy: Okolice Gogolina (ods³oniêcia dostêpne wspó³czeœnie) oraz Zakrzowa
i Krapkowic (stanowiska historyczne; Fig. 1).
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Zasiêg wystêpowania: Œl¹sk Opolski, obszar wschodni (?), niecka pó³nocnosudecka (?).
Jednostka zosta³a wydzielona w okolicy Gogolina, gdzie obecnie jest ods³oniêta. Brak szczegó³owych opisów zniszczonych ju¿ ods³oniêæ (Assmann 1944) uniemo¿liwia przeœledzenie
dok³adnego zasiêgu warstwy. Na obszarze wschodnim obecnoœæ utworów o cechach charakterystycznych dla tej jednostki i wystêpuj¹cych w tej samej czêœci profilu formacji gogoliñskiej zosta³a zanotowana w ¯yglinie (Kowal 1998 – „kompleks A”), okolicy Siemianowic
i Czeladzi, sk¹d Doktorowicz-Hrebnicki opisa³ „1.5–2 m zespó³ wapieni cienkop³ytkowych,
zbity z licznemi wk³adkami marglu ³upkowatego” (1935, cyt. str. 55), w Strzemieszycach
(Chudzikiewicz 1983) oraz w Mokrym (Bardziñski 1994 – „kompleks A”). Opisy i profile
przedstawione przez innych autorów dokumentuj¹cych wykszta³cenie litologiczne tej czêœci
formacji gogoliñskiej na obszarze wschodnim s¹ zbyt ogólne, by dokonaæ porównania.
Jako utwory o bardzo podobnym wykszta³ceniu zosta³y równie¿ opisane utwory z niecki
pó³nocnosudeckiej (Chrz¹stek 2002, najni¿sza czêœæ „warstw B”).
Holostratotyp: Stanowisko Gogolin-Maszyny I (Fig. 2A, 3 i 4A–C).
Typ ods³oniêcia: Teren rozleg³ego, nieczynnego kamienio³omu. Ca³y obszar wyrobiska jest
zaroœniêty i jedynie w najbardziej stromych œcianach s¹ widoczne niewielkie ods³oniêcia.
Lokalizacja: Oko³o 1750 m na wschód od centrum Gogolina, po lewej stronie drogi
prowadz¹cej z Gogolina do Strzelec Opolskich, oko³o 1000 m na pó³nocny zachód od
przysió³ka Maszyny; utwory s¹ wyeksponowane w dnie wyrobiska (ret) oraz w œcianie
pó³nocnej (formacja gogoliñska; kontakt utworów nie jest widoczny), tu¿ przy lokalnej,
nieutwardzonej drodze prowadz¹cej w kierunku pó³nocno-zachodnim.
Litologia i zespó³ skamienia³oœci: Jak w opisie jednostki.
Jednostki towarzysz¹ce: Powy¿ej warstwy wapienia pelitowego z Krapkowic le¿y
warstwa wapienia organodetrytycznego z D¹brówki oraz warstwa wapienia organodetrytycznego z Podboru.
Uzasadnienie wyboru: £atwo dostêpne ods³oniêcie jednostki, w którym ma ona najwiêksz¹ mi¹¿szoœæ i jest wykszta³cona w sposób typowy; w stanowisku tym jest widoczna górna granica jednostki, dolna granica nie jest ods³oniêta.

Warstwa wapienia organodetrytycznego z D¹brówki
Pochodzenie nazwy: Nazwa pochodzi od typowej litologii oraz miejscowoœci D¹brówka
(Fig. 1), w której znajdowa³y siê historyczne ods³oniêcia tej czêœci formacji gogoliñskiej
(Assmann 1944).
Historia i synonimika: Nowa jednostka (Tab. 1).
Definicja: Zespó³ grubo- i œrednio³awicowych wapieni organodetrytycznych, g³ównie krynoidowych, którym towarzysz¹ ³awice wapieni organodetrytycznych o mniejszej mi¹¿szoœci (Fig. 3, 4A i D).
Mi¹¿szoœæ: 0.8–1 m.
Litologia: Wapienie organodetrytyczne s¹ wykszta³cone jako kalcyrudyty i kalkarenity
o teksturze typu packstone lub grainstone. Wœród sk³adników ziarnistych mo¿na wyró¿niæ:
muszle ma³¿ów, œlimaków i ramienionogów, elementy szkieletowe liliowców, skorupki
otwornic i ma³¿oraczków, rurki wieloszczetów, koprolity, peloidy, intraklasty, fragmenty

Nowe jednostki litostratygraficzne w randze warstw w obrêbie formacji gogoliñskiej...

159

drewna, elementy szkieletowe ryb, p³azów i gadów. Elementy szkieletowe liliowców wystêpuj¹ tu masowo, a oprócz pojedynczych cz³onów widoczne s¹ równie¿ fragmenty ³odyg
(Fig. 4E). Ziarna szkieletowe s¹ zwykle pokruszone. Wiêkszoœæ z nich nosi œlady mikrytyzacji. Wyj¹tkowymi ziarnami, niewystêpuj¹cymi w innych jednostkach formacji gogoliñskiej, s¹ onkoidy i ooidy. Onkoidy maj¹ kszta³t owalny lub lekko wyd³u¿ony, wielkoœci do
1.2 mm i wystêpuj¹ w niewielkich iloœciach. Równie nieliczne ooidy s¹ koliste lub owalne
w przekrojach i maj¹ wielkoœæ od 0.3 do 0.9 milimetrów. Pow³oki tworz¹ce ich korteks
maj¹ mikrostrukturê radialn¹, lub s¹ zbudowane z bezstrukturalnego mikrytu, albo drobnokrystalicznego sparytu. Sk³adniki ziarniste s¹ przewa¿nie u³o¿one równolegle do powierzchni depozycji, gêsto upakowane i zajmuj¹ 40–60% powierzchni ska³y. W grupie wapieni
organodetrytycznych dominuj¹ wapienie krynoidowe, oprócz nich jednostkê buduj¹ równie¿ wapienie, których g³ównym sk³adnikiem ziarnistym s¹ muszle ma³¿ów (Fig. 4E).
Poszczególne ³awice wapieni organodetrytycznych s¹ utworzone z jednej do kilku wyklinowuj¹cych siê warstw, które s¹ u³o¿one poziomo lub lekko skoœnie. £awice s¹ warstwowane przek¹tnie w wielkiej skali (k¹t nachylenia lamin wynosi maksymalnie 35°; Fig. 4D),
a czêœæ z nich jest dodatkowo uziarniona frakcjonalnie normalnie. Lokalnie w sp¹gu ³awic
wystêpuj¹ struktury pogr¹zowe i bulaste. Bu³y maj¹ kszta³t bochenkowaty i bardzo ró¿ne
wymiary, przy czym maksymalna d³ugoœæ wynosi 50 cm przy szerokoœci 40 cm. Powierzchnie stropowe ³awic s¹ p³askie (œciête erozyjnie). W ods³oniêciu Gogolin-Emilówka, pomiêdzy grubymi ³awicami wapieni organodetrytycznych wystêpuj¹ cieñsze, z symetrycznymi riplemarkami na powierzchniach stropowych. Wapienie organodetrytyczne s¹ zazwyczaj
po³¹czone ze sob¹ szwami stylolitowymi o amplitudzie do 1.5 centymetra (Fig. 4E).
Zespó³ skamienia³oœci: Jak w opisie warstwy wapienia pelitowego z Krapkowic; skamienia³oœci œladowe wystêpuj¹ sporadycznie.
Pozycja stratygraficzna i wiek: Jednostka stanowi œrodkow¹ czêœci ogniwa wapienia krynoidowego z Zakrzowa, od do³u graniczy z warstw¹ wapienia pelitowego z Krapkowic,
a powy¿ej niej le¿y warstwa wapienia organodetrytycznego z Podboru (Tab. 1, Fig. 3). Wiek
identyczny jak wiek ogniwa (Kowal-Linka 2008).
Definicje grani: Doln¹ granicê jednostki stanowi sp¹g pierwszej grubej lub œredniej, masywnej ³awicy wapienia organodetrytycznego, a górn¹ – strop ostatniej ³awicy tego typu
(Fig. 3).
Obszar typowy: Okolice Gogolina (ods³oniêcia dostêpne wspó³czeœnie), Zakrzów, Krapkowice i D¹brówka (stanowiska historyczne; Fig. 1).
Zasiêg wystêpowania: Œl¹sk Opolski, obszar wschodni (?), niecka pó³nocnosudecka (?).
Na Œl¹sku Opolskim jednostka ods³ania siê obecnie jedynie w okolicy Gogolina. Na obszarze wschodnim utwory o cechach charakterystycznych dla tej jednostki i zajmuj¹ce tê
sam¹ pozycjê w profilu zosta³y udokumentowane w ¯yglinie (Kowal 1998 – „kompleks B”),
okolicy Siemianowic i Czeladzi, gdzie wystêpuje „bardzo sta³a warstwa wapienia trochitowego mi¹¿szoœci 1.0–1.2 m” (Doktorowicz-Hrebnicki 1935, cyt. str. 55), Che³mku i Strzemieszycach (Chudzikiewicz 1983), Pogorzycach (Siedlecki 1952) oraz w Mokrym (Bardziñski 1994 – „kompleks B”). Jako utwory o bardzo podobnym wykszta³ceniu i sk³adzie
ziarnowym (m.in. ooidy i onkoidy) zosta³y opisane równie¿ utwory z niecki pó³nocnosudeckiej (Chrz¹stek 2002, œrodkowa czêœæ „warstw B”).
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Holostratotyp: Stanowisko Gogolin-Maszyny I (Fig. 2A, 3, 4A, B, D i E).
Typ ods³oniêcia i lokalizacja: Jak w opisie holostratotypu warstwy wapienia pelitowego z Krapkowic.
Litologia i zespó³ skamienia³oœci: Jak w opisie jednostki.
Jednostki towarzysz¹ce: Poni¿ej warstwy wapienia organodetrytycznego z D¹brówki
le¿y warstwa wapienia pelitowego z Krapkowic, a powy¿ej – warstwa wapienia organodetrytycznego z Podboru.
Uzasadnienie wyboru: £atwo dostêpne i trwa³e ods³oniêcie jednostki.

Warstwa wapienia organodetrytycznego z Podboru
Pochodzenie nazwy: Nazwa pochodzi od typowej litologii oraz przysió³ka Podbór (pó³nocno-wschodnie obrze¿enie Gogolina; Fig. 2A), w pobli¿u którego znajduj¹ siê ods³oniêcia tej
jednostki.
Historia i synonimika: Nowa jednostka.
Definicja: Jednostka o zró¿nicowanej litologii; dominuj¹ ³awice z³o¿one zbudowane
z cienko- i œrednio³awicowych wapieni pelitowych i organodetrytycznych, a podrzêdnie
wystêpuj¹ cienko- i œrednio³awicowe zlepieñce œródformacyjne oraz wapienie piaszczyste
(Fig. 3, 4A i F).
Mi¹¿szoœæ: Dostêpne, fragmentaryczne profile maj¹ mi¹¿szoœæ 1.1–4.3 m. Ca³kowita mi¹¿szoœæ jednostki jest trudna do okreœlenia, poniewa¿ nigdzie nie ods³ania siê jej kompletny
profil – zgodnie z opisami Assmann (1944) najprawdopodobniej wynosi 4.5–6.0 m.
Litologia: Jednostkê tworz¹ g³ównie ³awice z³o¿one zbudowane z warstwy wapienia pelitowego o mi¹¿szoœci od kilku milimetrów do 2 cm, zwykle zbioturbowanego, ze œciêtym
erozyjnie stropem, spojonego z nadleg³¹ warstw¹ wapienia organodetrytycznego o mi¹¿szoœci od 2 do 15 cm, wykszta³conego jako kalkarenit lub kalcyrudyt o teksturze typu
wackstone lub packstone. G³ównymi sk³adnikami ziarnistymi warstw organodetrytycznych
s¹ fragmenty muszli ma³¿ów, œlimaków oraz cz³ony liliowców, a tak¿e muszle ramienionogów bezzawiasowych, skorupki otwornic i ma³¿oraczków, koprolity oraz peloidy. Czêœæ
wapieni ma w swoim sk³adzie wy³¹cznie muszle ma³¿ów lub muszle ma³¿ów i œlimaków,
a nie wystêpuj¹ w nich cz³ony liliowców. Warstwy organodetrytyczne s¹ uziarnione frakcjonalnie, niektóre z nich s¹ równie¿ warstwowane przek¹tnie pod ma³ym k¹tem lub poziomo. Warstwy organodetrytyczne wykszta³cone jako kalcyrudyty maj¹ zwykle wiêksz¹
mi¹¿szoœæ ni¿ warstwy kalkarenitów, a w ich sp¹gu wystêpuj¹ czêsto ju¿ jedynie niewielkie,
zdeformowane gruz³y wapienia pelitowego, stanowi¹ce jedyn¹ pozosta³oœæ po zerodowanych warstwach.
Podrzêdnie jednostkê buduj¹:
– bardzo cienkie lub cienkie warstwy szarych, marglistych wapieni pelitowych, które s¹
na ogó³ zbioturbowane i maj¹ p³askie powierzchnie stropowe;
– œrednie i cienkie ³awice zlepieñców œródformacyjnych (przede wszystkim w ods³oniêciu B³otnica Strzelecka), zawieraj¹cych p³askie, dyskoidalne i elipsoidalne intraklasty
o d³ugoœci do 6 cm zbudowane z wapienia pelitowego; intraklasty te s¹ rozmieszczone
chaotycznie w masie wapienia organodetrytycznego wykszta³conego jako kalkarenit
lub kalcyrudyt o teksturze typu packstone;
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– wapienie piaszczyste zawieraj¹ce kilka procent ziaren kwarcu i muskowitu; ³awice te
s¹ warstwowane poziomo lub przek¹tnie pod ma³ym i œrednim k¹tem; najliczniej wystêpuj¹ w ods³oniêciu Gogolin-Kocina;
– kilkumilimetrowe laminy z³upkowanego margla; w ods³oniêciu Gogolin-Kocina margle osi¹gaj¹ wyj¹tkow¹ dla tej jednostki mi¹¿szoœæ 3–4 centymetrów.
W okolicy Gogolina ³awice wapieni maj¹ na ogó³ wiêksz¹ mi¹¿szoœæ, a utwory cechuj¹ siê wysok¹ zawartoœci¹ CaCO3. W oddalonym o 27 km na wschód ods³oniêciu w B³otnicy Strzeleckiej, ³awice s¹ cieñsze, a utwory bardziej margliste (Fig. 1 i 3).
Zespó³ skamienia³oœci: Jak w opisie warstwy wapienia pelitowego z Krapkowic; bardzo
liczne skamienia³oœci œladowe Rhizocorallium, Planolites i Palaeophycus.
Pozycja stratygraficzna i wiek: Jednostka stanowi górn¹ czêœæ ogniwa wapienia krynoidowego z Zakrzowa, od do³u graniczy z warstw¹ wapienia organodetrytycznego z D¹brówki, a powy¿ej niej le¿y ogniwo margla ze Ska³y (Tab. 1). Jej wiek jest identyczny jak wiek
ogniwa (Kowal-Linka 2008).
Definicje granic: Doln¹ granicê jednostki stanowi strop ostatniego grubo- lub œrednio³awicowego wapienia organodetrytycznego (nale¿¹cego do warstwy wapienia organodetrytycznego z D¹brówki; Fig. 3).
Ze wzglêdu na oboczn¹ zmiennoœæ w wykszta³ceniu litologicznym le¿¹cego powy¿ej
ogniwa margla ze Ska³y (Kowal-Linka 2008), górna granica przebiega w:
– sp¹gu pierwszej, kilkucentymetrowej warstwy z³upkowanego margla (Fig. 5),
– lub sp¹gu zlepieñca œródformacyjnego z du¿ymi intraklastami (Fig. 5 i 6B–C),
– lub sp¹gu zlepieñca œródformacyjnego z ma³ymi intraklastami (Fig. 6A).
Obszar typowy: Od Gogolina na zachodzie po B³otnicê Strzeleck¹ na wschodzie.
Zasiêg wystêpowania: Œl¹sk Opolski, obszar wschodni (?), niecka pó³nocnosudecka (?).
Na Œl¹sku Opolskim jednostka ods³ania siê obecnie jedynie w okolicy Gogolina i w B³otnicy
Strzeleckiej. Na obszarze wschodnim, utwory o cechach charakterystycznych dla tej jednostki i zajmuj¹ce tê sam¹ pozycjê w profilu zosta³y opisane z ¯yglina (Kowal 1998 – wy¿sza
czêœæ „kompleksu C” oraz „kompleks D”), okolicy Siemianowic i Czeladzi (DoktorowiczHrebnicki 1935) oraz ze Strzemieszyc, Che³mka i Z¹bkowic (Chudzikiewicz 1983).
W niecce pó³nocnosudeckiej równie¿ zosta³y udokumentowane utwory o podobnym wykszta³ceniu i pozycji w profilu (Chrz¹stek 2002, œrodkowa czêœæ „warstw B”).
Stratotyp: Jednostka nigdzie nie ods³ania siê kompletnie, dlatego konieczne by³o ustanowienie stratotypu z³o¿onego, na który sk³adaj¹ siê:
1)
2)
3)
4)

holostratotyp dolnej granicy i œrodkowej czêœci jednostki,
parastratotyp œrodkowej czêœci jednostki,
holostratotyp górnej granicy
parastratotyp górnej granicy.

Holostratotyp dolnej granicy i œrodkowej czêœci jednostki: Stanowisko Gogolin-Maszyny I (Fig. 2A, 3, 4A i F).
Typ ods³oniêcia i lokalizacja: Jak w opisie holostratotypu warstwy wapienia pelitowego z Krapkowic.
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Litologia i zespó³ skamienia³oœci: Jak w opisie jednostki.
Jednostki towarzysz¹ce: Poni¿ej warstwy wapienia organodetrytycznego z Podboru
le¿y warstwa wapienia organodetrytycznego z D¹brówki oraz warstwa wapienia pelitowego z Krapkowic.
Uzasadnienie wyboru: £atwo dostêpne ods³oniêcie, w którym widoczna jest granica
z jednostk¹ podœcielaj¹c¹ oraz wykszta³cona w sposób typowy œrodkowa czêœæ
jednostki.

Fig. 5. Profile litologiczne warstwy wapienia organodetrytycznego z Podboru, warstwy zlepieñca
œródformacyjnego z Kociny, warstwy wapienia organodetrytycznego z Kar³ubca i warstwy wapienia
marglistego z Otmêtu. Objaœnienia symboli na figurze 3
Fig. 5. Lithological logs of the Podbór Bioclastic Limestone Bed, Kocina Intraformational Conglomerate Bed, Kar³ubiec Bioclastic Limestone Bed and Otmêt Marly Limestone Bed. See figure 3 for
legend
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Fig. 6. A) Widok ogólny ods³oniêcia Gogolin-Kocina: 1c – warstwa wapienia organodetrytycznego
z Podboru, 2 – ni¿sza czêœæ ogniwa margla ze Ska³y = warstwa zlepieñca œródformacyjnego z Kociny.
Strza³ka wskazuje zlepieniec œródformacyjny z ma³ymi intraklastami. B) Zlepieniec œródformacyjny
z du¿ymi intraklastami w postaci bu³ wapiennych (wskazane przez pionowe strza³ki) przykryty zlepieñcem œródformacyjnym z ma³ymi intraklastami (wskazany przez poziom¹ strza³kê). Warstwa zlepieñca œródformacyjnego z Kociny (ods³oniêcie Gogolin-Kocina). Pozosta³e symbole jak na figurze A.
C) Zdeformowane fragmenty ³awic wapieni w zlepieñcu œródformacyjnym z du¿ymi intraklastami
(wskazane przez skoœne strza³ki) przykryte zlepieñcem œródformacyjnym z ma³ymi intraklastami
(wskazany przez poziom¹ strza³kê). Warstwa zlepieñca œródformacyjnego z Kociny (ods³oniêcie
Gogolin-Kocina). Pozosta³e symbole jak na figurze A. D) Zbli¿enie ³awicy zlepieñca œródformacyjnego z ma³ymi intraklastami. Warstwa zlepieñca œródformacyjnego z Kociny (ods³oniêcie Gogolin-Kocina)
Fig. 6. A) General view of the Gogolin-Kocina outcrop: 1c – Podbór Bioclastic Limestone Bed, 2 –
lower part of the Ska³a Marl Member = Kocina Intraformational Conglomerate Bed. The arrow
shows the layer of intraformational conglomerate with small intraclasts. B) Intraformational conglomerate with big intraclasts – calcareous lumps (pointed by vertical arrows) covered by an intraformational conglomerate with small intraclasts (pointed by horizontal arrow). The Kocina Intraformational
Conglomerate Bed (Gogolin-Kocina outcrop). For other symbols see figure A. C) Deformed fragments of limestone layers (pointed by oblique arrows) in the intraformational conglomerate with big
intraclasts covered by an intraformational conglomerate with small intraclasts (pointed by horizontal
arrow). The Kocina Intraformational Conglomerate Bed (Gogolin-Kocina outcrop). For other symbols see figure A. D) Close-up of the intraformational conglomerate layer with small intraclasts. The
Kocina Intraformational Conglomerate Bed (Gogolin-Kocina outcrop)
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Parastratotyp œrodkowej czêœci jednostki: stanowisko B³otnica Strzelecka I i II (Fig. 2C i 3).
Typ ods³oniêcia: Niewielkie, nieczynne, silnie zaroœniête wyrobisko. W pionowych
œcianach widoczne s¹ dwa profile: ni¿szy – kontaktuj¹cy z dnem wyrobiska, wyeksponowany w œcianie wschodniej, którego mi¹¿szoœæ wynosi oko³o 2.10 m oraz wy¿szy –
o mi¹¿szoœci oko³o 2.30 m widoczny w œcianie pó³nocnej; oko³o jednometrowa czêœæ
profilu (pomiêdzy stropem pierwszego ods³oniêcia i sp¹giem drugiego) jest silnie
zaroœniêta.
Lokalizacja: Teren prywatnej posesji Andrzeja Kondrackiego (firma – Kred Pasz-Kondracki S.C.), po³o¿onej przy ul. Toszeckiej 1a, po lewej stronie drogi prowadz¹cej ze Strzelec Opolskich do Toszka.
Litologia i zespó³ skamienia³oœci: Jak w opisie jednostki.
Jednostki towarzysz¹ce: Brak.
Uzasadnienie wyboru. Ods³oniêcie œrodkowej czêœci jednostki, o nieco innym wykszta³ceniu litologicznym ni¿ w okolicy Gogolina – wystêpuj¹ce tu ³awice s¹ cieñsze,
a utwory bardziej margliste, liczniej wystêpuj¹ tu zlepieñce œródformacyjne (Fig. 3).
Holostratotyp górnej granicy: Stanowisko Gogolin-Maszyny II (Fig. 2A i 5).
Typ ods³oniêcia i lokalizacja: Jak stanowisko Gogolin-Maszyny I (zob. holostratotyp
warstwy wapienia pelitowego z Krapkowic); ods³oniêcie jest widoczne w œcianie
po³udniowej, oko³o 350 m na pó³noc od stanowiska Gogolin-Maszyny I.
Litologia i zespó³ skamienia³oœci: Jak w opisie jednostki.
Jednostki towarzysz¹ce: Powy¿ej le¿y ogniwo margla ze Ska³y i ogniwo wapienia
komórkowego z Emilówki.
Uzasadnienie wyboru: W ods³oniêciu tym mo¿na obserwowaæ kontakt jednostki
z nadleg³ym ogniwem margla ze Ska³y, którego dolna czêœæ jest wykszta³cona w sposób typowy (Kowal-Linka 2008).
Parastratotyp górnej granicy: Stanowisko Gogolin-Kocina (Fig. 2A, 5, 6A–C).
Typ ods³oniêcia: Du¿y nieczynny kamienio³om, silnie zaroœniêty; obecnie jego pó³nocno-zachodnia czêœæ jest u¿ytkowana jako miejskie wysypisko œmieci.
Lokalizacja: Pó³nocne obrze¿enie Gogolina, po prawej stronie drogi prowadz¹cej
z Gogolina do Góra¿d¿y; wschodnia czêœæ wyrobiska, profil jest widoczny w œcianie
pó³nocno-wschodniej.
Litologia i zespó³ skamienia³oœci: Jak w opisie jednostki.
Jednostki towarzysz¹ce: Powy¿ej le¿y ogniwo margla ze Ska³y (warstwa zlepieñca
œródformacyjnego z Kociny oraz wy¿sza, nierozdzielona czêœæ tego ogniwa).
Uzasadnienie wyboru: Jedyne ods³oniêcie górnej granicy jednostki, w którym mo¿na
obserwowaæ jej kontakt z nadleg³¹ warstw¹ zlepieñca œródformacyjnego z Kociny stanowi¹c¹ lokalnie najni¿sz¹ czêœæ ogniwa margla ze Ska³y (Kowal-Linka 2008).
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NOWA JEDNOSTKA W OGNIWIE MARGLA ZE SKA£Y
Warstwa zlepieñca œródformacyjnego z Kociny
Pochodzenie nazwy: Nazwa pochodzi od charakterystycznej litologii oraz przysió³ka Kocina (pó³nocno-wschodnie obrze¿enie Gogolina; Fig. 2A), w pobli¿u którego znajduje siê
holostratotyp.
Historia i synonimika: Nowa jednostka.
Definicja: Zlepieniec œródformacyjny z du¿ymi intraklastami w postaci bu³ wapiennych
i fragmentów ³awic wapieni spojonych marglem, przykryty zlepieñcem œródformacyjnym
z ma³ymi intraklastami (Fig. 5 i 6B–D) lub tylko zlepieniec œródformacyjny z ma³ymi intraklastami (Fig. 6A i D).
Mi¹¿szoœæ: Do 0.6 m.
Litologia: Zlepieniec œródformacyjny z du¿ymi intraklastami jest zbudowany z bu³ wapieni
i po³amanych fragmentów ³awic, a jego masê podstawow¹ stanowi margiel. Bu³y s¹ utworzone
z szarych wapieni organodetrytycznych (kalcyrudyty i kalkarenity o teksturze typu packstone lub wackstone) i piaszczystych. Maj¹ kszta³t bochenkowaty i bardzo zró¿nicowan¹
wielkoœæ, od kilku centymetrów d³ugoœci a¿ do 1.5 metra (Fig. 6B). S¹ one u³o¿one p³asko,
skoœnie lub pionowo wzglêdem powierzchni u³awicenia. Czêœæ bu³ jest silnie zdeformowana,
powyginana, powgniatana lub skrêcona. Fragmenty ³awic s¹ zbudowane z wapieni organodetrytycznych, w tym krynoidowych (kalcyrudyty i kalkarenity o teksturze typu packstone
lub wackstone). Osi¹gaj¹ one d³ugoœæ do 70 cm przy gruboœci do 10–15 cm, maj¹ ostre, postrzêpione lub ob³e krawêdzie (Fig. 6C), s¹ ustawione zazwyczaj skoœnie do powierzchni
u³awicenia, maksymalnie pod k¹tem 50°, i s¹ nachylone w kierunku pó³nocno-zachodnim.
Zlepieniec œródformacyjny z du¿ymi intraklastami wystêpuje lokalnie i jest przykryty ³awic¹
zlepieñca œródformacyjnego z ma³ymi intraklastami (Fig. 6B–D). Tam gdzie zlepieniec
z du¿ymi intraklastami nie wystêpuje, zlepieniec z ma³ymi intraklastami spoczywa bezpoœrednio na ska³ach le¿¹cego poni¿ej ogniwa wapienia krynoidowego z Zakrzowa (Fig. 6A).
Zlepieniec œródformacyjny z ma³ymi intraklastami osi¹ga maksymalnie mi¹¿szoœæ
40 cm. Jego masê podstawow¹ tworzy szaro¿ó³tawy, z³upkowany marglisty wapieñ pelitowy,
który zawiera liczne skupienia zwietrza³ego pirytu. Intraklasty s¹ równie¿ zbudowane
z szarego, marglistego wapienia pelitowego, s¹ jednak bardziej wapniste ni¿ masa podstawowa. Maj¹ one najczêœciej kszta³t wrzecionowaty, rzadziej dyskoidalny lub elipsoidalny,
a ich d³ugoœæ wynosi od kilku milimetrów do 20 cm, najczêœciej jednak 1–5 cm. W wiêkszej
iloœci wystêpuj¹ w dolnej czêœci zlepieñca œródformacyjnego, gdzie zajmuj¹ do 20–30% powierzchni ska³y, s¹ jednak rozmieszczone doœæ chaotycznie, wiêksze z nich s¹ obecne zarówno w dolnej, jak i górnej czêœci tego zlepieñca. Intraklasty nie stykaj¹ siê ze sob¹.
Zespó³ skamienia³oœci: Skamienia³oœciami charakterystycznymi dla tej jednostki s¹ ma³¿e
Hoernesia socialis, Pleuromya fassaënsis, Myoconcha roemeri, Entolium discites, Gervilleia
mytiloides i inne, œlimaki z rodzaju Omphaloptycha i inne, liliowce Dadocrinus kunischi,
Dadocrinus grundeyi oraz inne skamienia³oœci bezkrêgowców, elementy szkieletowe ryb,
p³azów oraz gadów (Assmann 1913, 1916, 1924, 1926, 1928, 1937, Senkowiczowa 1962,
1979a–c, 1998, Senkowiczowa & Kotañski 1979a–g, GaŸdzicki et al. 1975, Zawidzka
1975a, b, Zawidzka et al. 1979, Styk 1979a, 1979b, Szewczyk 1980, G³uchowski 1986, 2000,
Hagdorn & G³uchowski 1993, Liszkowski 1993, NiedŸwiedzki 2002, Kowal-Linka 2008).
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Pozycja stratygraficzna i wiek: Jednostka ta stanowi lokalnie najni¿sz¹ czêœæ ogniwa
margla ze Ska³y (Tab. 1); obocznie graniczy z marglami zawieraj¹cymi pojedyncze, mniejsze bu³y wapieni. Wiek identyczny jak wiek ogniwa – wed³ug badañ Zawidzkiej (1975a) ta
czêœæ formacji gogoliñskiej nale¿y do dolnego anizyku, a wed³ug autorów Nawrockiego
& Szulca (2000) – do najwy¿szego oleneku lub do najni¿szego anizyku.
Definicje granic: Doln¹ granicê jednostki i tym samym lokalnie doln¹ granicê ogniwa
margla ze Ska³y stanowi sp¹g zlepieñca œródformacyjnego z du¿ymi intraklastami w postaci
bu³ wapiennych i po³amanych ³awic wapieni lub sp¹g ³awicy zlepieñca œródformacyjnego
z ma³ymi intraklastami (Kowal-Linka 2008; Fig. 5 i 6A–C). Górn¹ granicê wyznacza strop
zlepieñca œródformacyjnego z ma³ymi intraklastami (Fig. 5).
Obszar typowy: Okolice Gogolina.
Zasiêg wystêpowania: Jednostka wystêpuje lokalnie na Œl¹sku Opolskim i obecnie ods³ania siê jedynie w stanowisku Gogolin-Kocina (Fig. 5). Zachodnia granica jednostki przebiega pomiêdzy stanowiskiem Gogolin-Kocina i Gogolin-Ska³y III, a wschodnia – pomiêdzy
stanowiskiem Gogolin-Kocina i Gogolin-Maszyny II, w których na tym poziomie wystêpuj¹
margle z pojedynczymi bu³ami wapieni (Fig. 2 i 5). Pozosta³ych granic nie mo¿na obecnie
wyznaczyæ.
Holostratotyp: Stanowisko Gogolin-Kocina (Fig. 2A, 5, 6A–D).
Typ ods³oniêcia i lokalizacja: Jak w opisie holostratotypu górnej granicy warstwy
wapienia organodetrytycznego z Podboru.
Litologia i zespó³ skamienia³oœci: Jak w opisie jednostki.
Jednostki towarzysz¹ce: Poni¿ej jednostki zalega warstwa wapienia organodetrytycznego z Podboru, a powy¿ej – pozosta³a, nierozdzielona czêœæ ogniwa margla ze Ska³y.
Uzasadnienie wyboru: Jedyne dostêpne ods³oniêcie tej jednostki, w którym jest ona
wyeksponowana.

NOWE JEDNOSTKI W OGNIWIE WAPIENIA KOMÓRKOWEGO
Z EMILÓWKI
Warstwa wapienia organodetrytycznego z Kar³ubca
Pochodzenie nazwy: Nazwa pochodzi od typowej litologii oraz od dzielnicy Gogolina (zachodnia czêœæ Gogolina, Fig. 2B), w pobli¿u której znajduje siê holostratotyp.
Historia i synonimika: Nowa jednostka.
Definicja: Œciœle ze sob¹ spojone i czêœciowo zamalgamowane, cienko- i œrednio³awicowe
wapienie organodetrytyczne, organodetrytyczno-piaszczyste i pelitowe (czêœæ z nich to dedolomity), tak¿e margliste, o charakterystycznej pomarañczowej barwie, tworz¹ce masywny zespó³
ska³, wyraŸnie odró¿niaj¹cy siê od ska³ le¿¹cych poni¿ej i powy¿ej (Fig. 5 i 7A–B na wklejce).
Mi¹¿szoœæ: Oko³o 0.8–1.1 m.
Litologia: Wapienie organodetrytyczne to kalkarenity i kalcyrudyty o teksturze typu packstone i wackstone (Fig. 7A–B). Wœród bioklastów mo¿na wyró¿niæ muszle ma³¿ów, œlimaków, ramienionogów bezzawiasowych, elementy szkieletowe liliowców, skorupki otwornic
i ma³¿oraczków, koprolity oraz peloidy.

Fig. 7. A) Widok ogólny ods³oniêcia Gogolin-Ska³a III: 2 – wy¿sza, nierozdzielona czêœæ ogniwa margla ze Ska³y, 3a – warstwa
wapienia organodetrytycznego z Kar³ubca (dolna czêœæ ogniwa wapienia komórkowego z Emilówki), 3b – warstwa wapienia
marglistego z Otmêtu (górna czêœæ ogniwa wapienia komórkowego z Emilówki). B) Masywne ³awice warstwy wapienia
organodetrytycznego z Kar³ubca (ods³oniêcie Gogolin-Ska³a III). Objaœnienia symboli jak na figurze A. C) Porowate
dedolomity z warstwy wapienia marglistego z Otmêtu (ods³oniêcie Gogolin-Ska³a III). D) Skalcytyzowany dolomit (pseudosparyt) – w centrum widoczny kryszta³ o pokroju rombowym. Warstwa wapienia marglistego z Otmêtu (ods³oniêcie
Gogolin-Ska³a III). E) Kryszta³y o pokroju rombowym zbudowane z dolomitu (jaœniejsze fragmenty) i kalcytu (ciemniejsze
fragmenty). Zdjêcie mikroskopowe p³ytki cienkiej barwionej alizaryn¹. Warstwa wapienia marglistego z Otmêtu (ods³oniêcie
Gogolin-Ska³a III). F) Dedolomit ze struktur¹ komórkow¹ na powierzchni warstwy. Warstwa wapienia marglistego z Otmêtu
(ods³oniêcie Gogolin-Maszyny II). G) Wapieñ komórkowy z soczewkowatymi makroporami. Warstwa wapienia marglistego
z Otmêtu (ods³oniêcie Gogolin-Ska³a I)
Fig. 7. A) General view of the Gogolin-Ska³a III outcrop: 2 – non-subdivided higher part of the Ska³a Marl Member, 3a –
Kar³ubiec Bioclastic Limestone Bed (lower part of the Emilówka Cellular Limestone Member), 3b – Otmêt Marly Limestone
Bed (upper part of the Emilówka Cellular Limestone Member). B) Close-up of massive layers from the Kar³ubiec Bioclastic
Limestone Bed (Gogolin-Ska³a III outcrop). For symbols see figure A. C) Porous dedolomites form the Otmêt Marly Limestone
Bed (Gogolin-Ska³a III outcrop). D) Calcitized dolomite (pseudospar) – rhombohedral crystal is visible in the centre. The Otmêt
Marly Limestone Bed (Gogolin-Ska³a III outcrop). E) Rhombohedral crystals built of dolomite (brighter fragments) and calcite
(darker fragments). Thin section stained with alizarin red S. The Otmêt Marly Limestone Bed (Gogolin-Ska³a III outcrop).
F) Dedolomite with cellular structure in the top of a layer. The Otmêt Marly Limestone Bed (Gogolin-Maszyny II outcrop).
G. Cellular limestone with lenticular macropores. The Otmêt Marly Limestone Bed (Gogolin-Ska³a I outcrop)
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W ods³oniêciu Gogolin-Ska³a III najni¿sza ³awica, wyró¿niaj¹ca siê kilkuprocentow¹
domieszk¹ kwarcu i muskowitu, jest lokalnie nieci¹g³a i wykszta³cona jako p³askie bu³y
o œrednicy do 0.5 m (Fig. 7A). £awice s¹ zwykle warstwowane poziomo lub przek¹tnie pod
ma³ym k¹tem oraz uziarnione frakcjonalnie normalnie. Czêœæ z wystêpuj¹cych tu wapieni
to dedolomity. Pomarañczowa barwa jest skutkiem obecnoœci du¿ej iloœci tlenków i wodorotlenków ¿elaza w masie ska³y.
Zespó³ skamienia³oœci: Najbardziej charakterystycznymi skamienia³oœciami wystêpuj¹cymi
w tej jednostce s¹ ma³¿e Hoernesia socialis, Gervilleia mytiloides, Myoconcha gastrochaena
i inne, œlimaki, ma³¿oraczki, liliowce, otwornice oraz inne skamienia³oœci bezkrêgowców,
a tak¿e elementy szkieletowe ryb, p³azów i gadów (Assmann 1913, 1916, 1924, 1926,
1928, 1937, Senkowiczowa 1962, 1979a–c, 1998, Senkowiczowa & Kotañski 1979a–g,
GaŸdzicki et al. 1975, Zawidzka 1975a, 1975b, Zawidzka et al. 1979, Styk 1979a, 1979b,
Szewczyk 1980, G³uchowski 1986, 2000, Hagdorn & G³uchowski 1993, Liszkowski 1993,
NiedŸwiedzki 2002, Kowal-Linka 2008).
Pozycja stratygraficzna i wiek: Jednostka stanowi doln¹ czêœæ ogniwa wapienia komórkowego z Emilówki (Tab. 1). Wiek identyczny jak wiek ogniwa – najprawdopodobniej
wczesny anizyk (Zawidzka 1975a, Nawrocki & Szulc 2000).
Definicje granic: Dolna granica jednostki jest to¿sama z doln¹ granic¹ ogniwa wapienia
komórkowego z Emilówki i stanowi j¹ sp¹g pierwszej ³awicy wapienia organodetrytycznego lub pelitowego, o charakterystycznej pomarañczowej barwie, wchodz¹cej w sk³ad
masywnego zespo³u ska³ – lokalnie, w sp¹gu tej ³awicy wystêpuj¹ p³askie bu³y wapienne
wyznaczaj¹ce granicê (Kowal-Linka 2008; Fig. 5 i 7A–B). Górn¹ granicê wyznacza strop
ostatniej ³awicy wchodz¹cej w sk³ad masywnego zespo³u ³awic (Fig. 5 i 7A–B).
Obszar typowy: Okolice Gogolina (ods³oniêcia dostêpne wspó³czeœnie).
Zasiêg wystêpowania: Œl¹sk Opolski, obszar wschodni (?), niecka pó³nocnosudecka (?).
Jednostka zosta³a wydzielona w okolicy Gogolina. Zbyt ogólne opisy utworów ca³ego
ogniwa pozostawione przez poprzednich badaczy uniemo¿liwiaj¹ przeœledzenie pe³nego
zasiêgu jednostki. Z opisów „poziomu wapienia komórkowego” z obszaru wschodniego na
uwagê zas³uguje profil z Pogorzyc, w którym Siedlecki (1952) odnotowa³ obecnoœæ w jego
dolnej czêœci grubo³awicowych dolomitów wapnistych, które mog¹ byæ odpowiednikami
³awic z okolicy Gogolina, a ich nieco inne obecne wykszta³cenie litologiczne, mo¿e byæ jedynie skutkiem ró¿nic w natê¿eniu oddzia³ywania procesów diagenetycznych. Utwory
o podobnych cechach zosta³y opisane równie¿ z niecki pó³nocnosudeckiej (Chrz¹stek 2002,
wy¿sza czêœæ „warstw B”).
Holostratotyp: Stanowisko Gogolin-Ska³a III (Fig. 2B, 5 i 7A–B).
Typ ods³oniêcia: Rozleg³y nieczynny kamienio³om o rozci¹g³oœci wschód – zachód,
który stanowi³ do niedawna lokalne wysypisko œmieci. Wyrobisko jest zaroœniête,
a niewielkie profile ods³aniaj¹ siê jedynie w najbardziej stromych œcianach.
Lokalizacja: pó³nocno-zachodnia czêœæ Gogolina, przysió³ek o nazwie Ska³a, po prawej
stronie lokalnej, utwardzonej drogi z Gogolina do Malni; wschodnia czêœæ wyrobiska
oko³o 460 m na wschód od g³ównego wjazdu. Profil ods³ania siê w pó³nocnej œcianie
wyrobiska, tu¿ powy¿ej niewielkiego stawu.
Litologia i zespó³ skamienia³oœci: Jak w opisie jednostki.
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Jednostki towarzysz¹ce: Poni¿ej jednostki le¿y ogniwo margla ze Ska³y oraz ogniwo
wapienia krynoidowego z Zakrzowa, a powy¿ej – dolna czêœæ warstwy wapienia marglistego z Otmêtu (Tab. 1).
Uzasadnienie wyboru: Naj³atwiej dostêpne ods³oniêcie jednostki, w którym mo¿na j¹
obserwowaæ ca³kowicie wyeksponowan¹.

Warstwa wapienia marglistego z Otmêtu
Pochodzenie nazwy: Nazwa pochodzi od typowej litologii oraz od dzielnicy Krapkowic,
w której istnia³y historycznie ods³oniêcia formacji gogoliñskiej (Assmann 1944).
Historia i synonimika: Nowa jednostka.
Definicja: Cienko- i œrednio³awicowe, silnie porowate wapienie i wapienie margliste (dedolomity) cechuj¹ce siê pomarañczow¹ barw¹ (Fig. 5 i 7C–G).
Mi¹¿szoœæ: Oko³o 1 m.
Litologia: Jednostkê buduje charakterystyczna sekwencja ska³ od sp¹gu:
– ³awica wapienia (dedolomit) z laminami bioklastów (wystêpuje lokalnie, widoczna jedynie w stanowisku Gogolin-Ska³a III); na powierzchni stropowej ³awicy wystêpuj¹
jasnopomarañczowe, elipsoidalne i dyskoidalne, margliste intraklasty o gruboœci 1–3 mm
i ró¿nej wielkoœci (maksymalna d³ugoœæ 4 cm, przy szerokoœci 3 cm i gruboœci 1 mm),
które s¹ u³o¿one poziomo i gêsto upakowane;
– bardzo cienkie warstwy wapienia marglistego (dedolomit), z wykszta³con¹ na powierzchniach u³awicenia struktur¹ „komórkow¹”, utworzon¹ ze wzajemnie siê przecinaj¹cych ¿y³ek – „œcianek”, o wysokoœci do 5 mm i gruboœæ poni¿ej 1 mm, zbudowanych
z materia³u wêglanowego i substancji ¿elazistej (Fig. 7F); przestrzenie pomiêdzy
„œciankami” s¹ puste lub czêœciowo wype³nione silnie porowat¹ substancj¹ marglist¹
o pomarañczowej barwie;
– cienkie i œrednie, bezstrukturalne, masywne warstwy wapieni marglistych (Fig. 7D–E),
– 30–40-centymetrowej gruboœci pakiet falistych warstw o mi¹¿szoœci do 5 cm, utworzonych z jasno- i ciemnopomarañczowych wapieni marglistych (dedolomity), których
najbardziej charakterystyczn¹ cech¹ s¹ liczne soczewkowate i prawie owalne makropory (Fig. 7G), czêœciowo zabudowane nieregularn¹ sieci¹ pionowych, poziomych
i skoœnych, bardzo cienkich „œcianek” (do 0.5 mm gruboœci), utworzonych z bezbarwnego kalcytu. Niektóre pory s¹ równie¿ wype³nione niewielk¹ iloœci¹ pomarañczowej
substancji marglistej zalegaj¹cej pomiêdzy kalcytowymi „œciankami”. W obrêbie dedolomitu wystêpuj¹ rozwiniête poziomo kalcytowe ¿y³y o strukturze „sto¿ek w sto¿ku”
(ang. cone-in-cone structure).
Zespó³ skamienia³oœci: Stan zachowania nielicznych bioklastów (bardzo silna mikrytyzacja) utrudnia ich identyfikacjê. Najprawdopodobniej s¹ to muszle ma³¿ów, ramienionogów
bezzawiasowych i skorupki ma³¿oraczków. Wystêpuj¹ tu równie¿ elementy szkieletów
krêgowców.
Pozycja stratygraficzna i wiek: Jednostka stanowi górn¹ czêœæ ogniwa wapienia komórkowego z Emilówki (Tab. 1). Wiek identyczny jak wiek ogniwa – najprawdopodobniej
wczesny anizyk (Zawidzka 1975a, Nawrocki & Szulc 2000).
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Definicje granic: Dolna granica jednostki jest to¿sama z górn¹ granic¹ warstwy wapienia
organodetrytycznego z Kar³ubca (Fig. 5 i 7A–B), a górna – z górn¹ granic¹ ogniwa wapienia komórkowego z Emilówki, któr¹ stanowi strop ostatniej warstwy porowatego wapienia
o pomarañczowej barwie, powy¿ej którego wystêpuj¹ wapienie oraz wapienie margliste,
o teksturze zbitej i barwie br¹zowej lub szarej albo margle o barwie br¹zowej lub szarej
nale¿¹ce do poziomu wapienia marglistego z Odrow¹¿a (Kowal-Linka 2008, Fig. 5).
Obszar typowy: Okolice Gogolina.
Zasiêg wystêpowania: Œl¹sk Opolski, obszar wschodni (?), niecka pó³nocnosudecka (?).
Jednostka zosta³a wydzielona w okolicy Gogolina. Utwory o podobnym wykszta³ceniu zosta³y udokumentowane na obszarze wschodnim, a zasiêg ich wystêpowania jest identyczny
z opisanym dla ca³ego ogniwa (Kowal-Linka 2008). Ska³y o podobnych cechach zosta³y
opisane równie¿ z niecki pó³nocnosudeckiej (Chrz¹stek 2002, wy¿sza czêœæ „warstw B”).
Holostratotyp: Stanowisko Gogolin-Ska³a I (Fig. 2B, 5 i 7C).
Typ ods³oniêcia i lokalizacja: Jak stanowisko Gogolin-Ska³a III (zob. opis holostratotypu warstwy wapienia organodetrytycznego z Kar³ubca); oko³o 30 m na wschód od
g³ównego wjazdu do wyrobiska, profil ods³ania siê w œcianie pó³nocnej, tu¿ powy¿ej
poziomu terenu.
Litologia i zespó³ skamienia³oœci: Jak w opisie jednostki; brak ³awicy z p³askimi intraklastami.
Jednostki towarzysz¹ce: Poni¿ej warstwy wapienia marglistego z Otmêtu le¿y warstwa
wapienia organodetrytycznego z Kar³ubca, a powy¿ej – poziom wapienia marglistego
z Odrow¹¿a.
Uzasadnienie wyboru: Trwa³y, kompletny i ³atwo dostêpny profil jednostki.
Parastratotyp: Stanowisko Gogolin-Ska³a III (Fig. 2B, 5 i 7B).
Typ ods³oniêcia i lokalizacja: jak w opisie holostratotypu warstwy wapienia organodetrytycznego z Kar³ubca.
Litologia i zespó³ skamienia³oœci: Jak w opisie jednostki.
Jednostki towarzysz¹ce: W stanowisku jest widoczna najni¿sza czêœæ tej jednostki
i jej granica z le¿¹c¹ poni¿ej warstw¹ wapienia organodetrytycznego z Kar³ubca.
Uzasadnienie wyboru: Trwa³y i ogólnie dostêpny profil jednostki; obecna ³awica
z p³askimi intraklastami buduj¹ca lokalnie najni¿sz¹ czeœæ jednostki.
Artyku³ stanowi czêœæ rozprawy doktorskiej autorki (Kowal 2005), która zosta³a sfinansowana z grantu promotorskiego KBN nr 3PO4D 043 25 oraz ze œrodków w³asnych
Instytutu Geologii UAM.
Sk³adam podziêkowania A. Kondrackiemu za umo¿liwienie wstêpu na jego posesjê
w B³otnicy Strzeleckiej. Dziêkujê mojemu promotorowi prof. dr. hab. Jerzemu G³azkowi za
pomoc w przygotowaniu artyku³u. Szczególne podziêkowania kierujê do dr. hab. Adama
Bodziocha za zainteresowanie mnie badaniami nad wapieniem muszlowym, wszechstronn¹
pomoc merytoryczn¹, dyskusje oraz recenzjê tego artyku³u.
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Summary
Six new lithostratigraphic units in rank of Bed in the lower part of the Gogolin Formation in the Opole Silesia region is proposed. The new units characterized by their unique attributes can facilitate lithostratigraphic correlations and sedimentological reconstructions.
Lithological data, gathered between 1998 and 2004 from all accessible outcrops of the
lower part of the Gogolin Formation occurring in the vicinity of Gogolin and in B³otnica
Strzelecka, were the basis for subdivision of the Zakrzów Crinoidal Limestone Member,
Ska³a Marl Member and Emilówka Cellular Limestone Member (Figs 1, 2).
The Zakrzów Crinoidal Limestone Member has been subdivided into the three subordinate units: the Krapkowice Pelitic Limestone Bed, the D¹brówka Bioclastic Limestone
Bed and the Podbór Bioclastic Limestone Bed (Tab. 1). The Krapkowice Pelitic Limestone
Bed is defined as a set of thin-bedded, wavy-bedded and crumpled marly pelitic limestones
(Figs 3, 4A–C). The lower boundary is designed at the base of grey, wavy-bedded and
crumpled pelitic limestone or at the base of the first grey bioclastic limestone layer containing crinoidal ossicles (Figs 3, 4A). The upper boundary is designed at the base of the thickto medium-bedded bioclastic limestone layer. (Fig. 3). The Gogolin-Maszyny I outcrop is
designed as the holostratotype (Figs 2A, 3, 4A–C).
The D¹brówka Bioclastic Limestone Bed is defined as a set of thick- to medium-bedded, cross-bedded bioclastic limestones, mainly crinoidal (Figs 3, 4A, D, E). The lower
boundary is designed at the base of the first thick- to medium-bedded bioclastic limestone
layer and the upper boundary – at the top of the last thick- to medium-bedded bioclastic
limestone layer (Fig. 3). The The Gogolin-Maszyny I outcrop is designed as the holostratotype (Figs 2A, 3, 4A, D).
The Podbór Bioclastic Limestone Bed is defined as a set of thin- to medium-bedded
bioclastic limestones, pelitic limestones and intraformational conglomerates (Figs 3, 4A–F).
The lower boundary is designed at the top of the last thick- to medium-bedded bioclastic
limestone layer (Figs 3, 4A). The upper boundary is designed at the base of the first, a few
centimeters thick marl layer, or at the base of an intraformational conglomerate with big
intraclasts or at the base of the intraformational conglomerate with big intraclasts (Figs 5, 6A–C).
The Gogolin-Maszyny I outcrop is designed as the lower boundary and the middle part of
the unit holostratotype (Figs 2A, 3, 4A and F) and the B³otnica Strzelecka I and II outcrops
are designed as the middle part of the unit parastratotype (Figs 2C, 3). The Gogolin-Maszyny II is designed as the upper boundary holostratotype (Figs 2A, 5) and the Gogolin-Kocina outcrop is designed as the upper boundary parastratotype (Figs 2A, 5).
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The lower part of the Ska³a Marl Member consisting locally of an intraformational
conglomerate with big intraclasts (calcareous lumps and broken limestone beds) covered by
an intraformational conglomerate with small intraclasts is designed as the Kocina Intraformational Conglomerate Bed (Tab. 1, Figs 5, 6A–D). The lower boundary is designed at
the base of the intraformational conglomerate with big intraclasts or at the base of the
intraformational conglomerate with small intraclasts (Figs 5, 6A–C). The upper boundary is
designed at the top of the intraformational conglomerate with small intraclasts (Fig. 5). The
Gogolin-Kocina outcrop is designed as the holostratotype.
The Emilówka Cellular Limestone Member is subdivided into the two subordinate
units: the Kar³ubiec Bioclastic Limestone Bed and the Otmêt Marly Limestone Bed
(Tab. 1). The Kar³ubiec Bioclastic Limestone Bed is defined as a set of thin-to medium-bedded bioclastic and pelitic limestones. The lower boundary is designed at the base of the
set and the upper – at the top of the set (Figs 5, 7A–B). The Gogolin-Ska³a III outcrop is
designed as the holostratotype (Figs 2B, 5, 7A–B).
The Otmêt Marly Limestone Bed is defined as a set of strongly porous, thin-bedded
marly limestones (dedolomites; Figs 5, 7A–G). The lower boundary is designed at the top
of the set of thin-to medium-bedded bioclastic and pelitic limestones (Figs 5, 7A–B). The
upper boundary is designed at the top of the last orange-colored, porous limestone (Fig. 5).
The Gogolin-Ska³a I outcrop is designed as holostratotype and the Gogolin-Ska³a III outcrop – as the parastratotype (Figs 2B, 5, 7B–C).

