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Pozycja stratygraficzna glin morenowych w odkrywce „Smulsko”
(KWB „Adamów”) w œwietle analiz petrograficznych
Piotr Czubla*, Jacek Forysiak**
Stratigraphical position of morainic deposits in the „Adamów–Smulsko” exposure in the light of petrographical analyses (central Poland). Prz. Geol., 52: 574–578.
S u m m a r y. The ”Adamów–Smulsko” exposure is situated in the eastern part of Wielkopolska about 5 km to the east from Turek. Three
till horizons are exposed there. The oldest one is considered to be the deposits of South Polish Glaciation age (Elsterian), the middle
one of Odranian age and the upper one — divided in two strata — of Warthanian age (Klatkowa, 1993). Indicator erratics in samples
taken in two profiles, lying two kilometres apart, were analysed. The relationship between fundamental indicator erratics has been
determined and the comparison with the contribution of particular alimentation areas in the supply of coarse material has been made,
also the theoretical home centres of the boulder associations (TGZ) here been marked. The stratigraphical conclusions do not confirm
the previous interpretation. The occurrence of Odranian tills has not been supported. The lowest till horizon has been attributed to
Nida Glaciation, whereas the middle and upper ones to the Warthanian Glaciation.
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Odkrywka „Smulsko”, nale¿¹ca do Kopalni Wêgla
Brunatnego „Adamów”, le¿y w odleg³oœci ok. 5 km na
wschód od Turku, w brze¿nej czêœci doliny Warty (ryc. 1).
W ods³oniêciu wystêpuj¹ utwory morenowe, g³ównie gliny
zwa³owe o ³¹cznej mi¹¿szoœci 10–15 m, typowej dla tej
czêœci wschodniej Wielkopolski.
Prowadzone od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych badania pozwalaj¹ stwierdziæ ci¹g³oœæ trzech pok³adów glin
zwa³owych (Klatkowa, 1993; Klatkowa i in., 1993). Przeprowadzone wówczas analizy litologiczne umo¿liwi³y ich
stratygraficzne rozpoziomowanie. Pok³ad najni¿szy, o
mi¹¿szoœci 6 do 10 metrów, le¿y na ogó³ bezpoœrednio na
utworach neogenu (ryc. 2). Jego wiek by³ wi¹zany ogólnie
ze zlodowaceniami po³udniowopolskimi, bez dok³adniejszego sprecyzowania (Klatkowa, 1993). Œrodkowy pok³ad
glin jest cieñszy (4–6 m mi¹¿szoœci) i zawiera wiêksz¹
iloœæ wk³adek piaszczystych. Jego wiek okreœlono na zlodowacenie odry (Klatkowa, 1993). Górny pok³ad glin
zwa³owych, wi¹zany ze zlodowaceniem warty (Klatkowa,
1993), ma od 5 do 8 m mi¹¿szoœci i jest czêsto dwudzielny;
w czêœci zachodniej odkrywki jego sp¹g dochodzi niemal
do powierzchni terenu, w czêœci wschodniej zaœ przykrywa go seria piaszczysta. S¹ to piaski pochodzenia rzecznego, których mi¹¿szoœæ wzrasta ku wschodowi do ok. 10 m
(ryc. 2). W obrêbie tej serii wystêpuj¹ wk³adki organiczne,
datowane na 23 010±390 oraz 24 400±470 lat BP (Petera &
Forysiak, 2003). Sytuacja geologiczna w odkrywce wyklucza sugerowan¹ przez Mañkowsk¹ (1975, Mañkowska &
Gogo³ek, 1988) i Trzmiela (1996) obecnoœæ na tym obszarze l¹dolodu ba³tyckiego.
Wymienione trzy pok³ady glin zwa³owych poddano
analizie petrograficznej, opartej na eratykach przewodnich, w dwóch profilach oddalonych od siebie o ok. 2 km.
W ka¿dym z nich pobrano po trzy próbki, licz¹ce œrednio
po prawie 1200 g³azików o rozmiarach ponad 20 mm — po
jednej dla ka¿dego horyzontu morenowego. Próbki z
zachodniej czêœci odkrywki oznaczono jako (wed³ug
kolejnoœci stratygraficznej) Smd-T1, Smœ-T2 i Smg-T3, ze
wschodniej zaœ odpowiednio: Smd-S1, Smœ-S2 i Smg-S3
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(ryc. 2). Okreœlono proporcje pomiêdzy podstawowymi
typami ska³ przewodnich i odniesiono je do udzia³u
poszczególnych obszarów alimentacyjnych w zasilaniu
l¹dolodu materia³em grubofrakcyjnym, oraz obliczono
teoretyczne oœrodki g³azowe (TGZ) zgodnie z metod¹
Lüttiga (1958) wraz z wprowadzonymi modyfikacjami
(Czubla, 2001). Te same próbki (frakcja >20 mm) poddano
równie¿ analizie wskaŸników petrograficznych O/K, K/W
i A/B. Wnioski stratygraficzne, wynikaj¹ce z przeprowadzonych badañ, nie potwierdzaj¹ wczeœniej podanej interpretacji. Przede wszystkim nie stwierdzono wystêpowania
typowych glin odrzañskich.
Najni¿szy horyzont morenowy odkrywki „Smulsko”
tworzy ci¹g³y pok³ad, zalegaj¹cy b¹dŸ bezpoœrednio na
utworach neogenu, b¹dŸ na przykrywaj¹cych je utworach
piaszczystych czwartorzêdu. Gliny te s¹ stosunkowo bogate w klasty frakcji ponad 20 mm. Zawartoœæ ska³ lokalnych
nie przekracza 10% i jest oko³o dwukrotnie wy¿sza we
wschodniej czêœci odkrywki. Tê sam¹ prawid³owoœæ
wykazuje tak¿e wystêpowanie dolomitów, których we
wschodnim profilu (Smd-S1) jest dwukrotnie wiêcej ni¿ w
zachodnim (Smd-T1). Zawartoœæ typowych dla wschodniej czêœci depresji ba³tyckiej „t³ustych” (o t³ustym
po³ysku) wapieni jest dwukrotnie ni¿sza ni¿ w pozosta³ych
przebadanych horyzontach morenowych. Wœród ska³
lokalnych najliczniejsze s¹ mezozoiczne wapienie,
mu³owce i wêgiel brunatny. Krzemienie i czerty odgrywaj¹
mniejsz¹ rolê. Sk³ad ska³ osadowych, zarówno lokalnych,
jak i ba³tyckich, w próbce ze wschodniego profilu
badawczego jest zbli¿ony do obserwowanego w najni¿szej
glinie odkrywki JóŸwin ko³o Konina (Czubla, 1999, 2001).
Ta sama zbie¿noœæ wystêpuje równie¿ w odniesieniu do
wspó³czynnika Dp/Wp (Smd — 0,08, Smd-S1— 0,19, JóŸwin T1 — 0,24, JóŸwin T2 — 0,17). Analiza wskaŸników
petrograficznych O/K, K/W i A/B (we frakcji > 20 mm) nie
potwierdza jednak sugerowanej zbie¿noœci. WskaŸnik
K/W w obydwu wspomnianych glinach z JóŸwina jest
wyraŸnie mniejszy od wskaŸnika A/B, podczas gdy w najni¿szej glinie ze „Smulska” relacje te s¹ odwrotne (ryc. 3).
Wyniki standardowej analizy petrograficznej frakcji ¿wirowej tylko w jednym przypadku (Klatkowa, 1995) by³y
zbie¿ne z uzyskanymi dla grubej frakcji najni¿szej gliny w
odkrywce „Smulsko”. Pozosta³e wspó³czynniki petrograficzne, opublikowane przez Klatkow¹ i in. (1993) oraz
Trzmiela (1996), odbiegaj¹ znacznie od uzyskanych przez
autorów w grubszej frakcji.
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Ryc. 1. Po³o¿enie odkrywki „Adamów–Smulsko” na
tle szkicu geomorfologicznego
Fig. 1. Location of the ”Adamów–Smulsko” exposure against a background of geomorphological sketch
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W obydwu profilach w „Smulsku” najni¿sza
glina obfituje w ska³y z regionu Dalarna i
Uppland ze sporym udzia³em ska³ alandzkich
(ryc. 4). W obydwu próbkach nie natrafiono
natomiast na ska³y z „kontynentalnej” czêœci
Finlandii. Eratyki po³udniowoszwedzkie, reprezentowane g³ównie przez granity V@xjö i czerwone granity ze SmDlandu, odgrywaj¹ rolê
podrzêdn¹. Mniejszy udzia³ dolomitów i ska³ z
Upplandu na korzyœæ eratyków dalarneñskich
(bardzo odpornych na wietrzenie) zdaj¹ siê
wskazywaæ na wiêksze zaawansowanie procesów wietrzenia chemicznego w zachodniej czêœci profilu, która le¿y ok. 10 metrów wy¿ej, ni¿
zlokalizowany w obrêbie doliny profil wschodni.
Nie mo¿na te¿ wykluczyæ mo¿liwoœci, ¿e
ods³oniêta we wschodnim profilu dolna glina
reprezentuje inny poziom stratygraficzny ni¿ w
profilu zachodnim. Taka interpretacja t³umaczy³aby nieco bardziej wschodnie pochodzenie
materia³u skandynawskiego.
Obliczone na podstawie ska³ przewodnich
teoretyczne oœrodki g³azowe (TGZ) — T1
16,3oE i 59,8oN oraz S1 16,7oE i 59,0oN s¹ ulokowane bardzo blisko (zw³aszcza T1) TGZ naj-
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Ryc. 2. Profile ods³oniêæ: A — zachodni, B — wschodni; T1, S1 ..., — poziomy glin morenowych
Fig. 2. Profiles of exposure: A — western, B — eastern; T1, S1 ..., — glacial till horizons
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ni¿szej gliny w KWB „Be³chatów”, korelowanej ze go, którego obecnoœæ w najwy¿szej glinie ogranicza siê do
zlodowaceniem nidy (Krzyszkowski, 1992) oraz TGZ oby- pojedynczych fragmentów. W grupie ska³ pó³nocnych
dwu dolnych horyzontów glin zwa³owych w JóŸwinie wapienie paleozoiczne wyraŸnie przewa¿aj¹ nad ska³ami
krystalicznymi, co znajduje swój wyraz w wielkoœci wska(Czubla, 1999, 2001).
Œrodkowy poziom glin morenowych w odkrywce Ÿników petrograficznych (K/W — 0,77 w Smg-T3 i 0,93 w
„Smulsko” (S2 i T2) tworzy ci¹g³¹ warstwê wzd³u¿ ca³ego Smg-S3; ryc. 3). Udzia³ wapieni wyraŸnie wzrós³ w
frontu eksploatacyjnego. Najczêœciej podœcie³aj¹ go œred- porównaniu do ni¿szych horyzontów morenowych.
nio- i drobnoziarniste piaski. Tylko miejscami poziom ten Wzrost ten, w powi¹zaniu z niewielkim spadkiem zawartozalega bezpoœrednio na najni¿szej glinie. Udzia³ ska³ lokal- œci dolomitów do ok. 6%, doprowadzi³ do obni¿enia siê
nych (bliskiego transportu) jest jeszcze mniejszy ni¿ w naj- wspó³czynnika Dp/Wp do poziomu 0,13–0,15. Wœród ska³
ni¿szej glinie i wynosi 5,5% oraz 6,1%. Spadek udzia³u wapiennych zdecydowanie dominuj¹ szarozielonkawe
ska³ lokalnych zaznacza siê bardziej we wschodniej czêœci wapienie ba³tyckie z faun¹ lub bez niej, których wychodnie
odkrywki. Wœród ska³ osadowych pó³nocnego pochodze- rozci¹gaj¹ siê na olbrzymim obszarze niecki ba³tyckiej.
nia jest dostrzegalny wzrost znaczenia dolomitów i typowo „T³uste” wapienie wschodnioba³tyckie te¿ maj¹ znacz¹cy
wschodnioba³tyckich „t³ustych” wapieni sylurskich, kosz- udzia³, ale oko³o dziesiêciokrotnie mniejszy od wczeœniej
tem ograniczonego udzia³u wapieni beyrichiowych, wspomnianych.
zwi¹zanych ze œrodkow¹ czêœci¹ niecki ba³tyckiej. Zawartoœæ dolomitów (w stosunku do próbek z ni¿szej gliny) wzros³a w obydwu analizowanych 1,6
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wietrzenia. Znaczenie ska³ lokalnych sukcesywnie maleje ku górze profilu i w najwy¿szej Ryc. 3. WskaŸniki petrograficzne frakcji ponad 20 mm w glinach odkrywki
glinie stanowi¹ one mniej ni¿ 5% ogó³u „Adamów–Smulsko”
sk³adników frakcji ponad 20 mm. Najwyra- Fig. 3. Petrographical coefficients of the fraction over 20 mm in the tills of the
Ÿniej widaæ to na przyk³adzie wêgla brunatne- “Adamów–Smulsko” exposure
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Najliczniejsz¹ grupê eratyków przewodnich stanowi¹
ska³y z regionu Wysp Ålandzkich i z po³udniowej Szwecji
(ryc. 6). Znaczenie regionu Dalarna, jako Ÿród³a inkorporowanego przez lód materia³u, jest zdecydowanie mniejsze
ni¿ stwierdzone w starszych horyzontach morenowych.
Ska³y z Upplandu s¹ reprezentowane jedynie przez pojedyncze ziarna.
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Ryc. 5. Obszary alimentacyjne ska³ przewodnich i statystycznych ze œrodkowej gliny z odkrywki „Adamów–Smulsko” — T2;
objaœnienia jak na ryc. 4
Fig. 5. Parent areas of indicator erratics in the middle till in the
„Adamów–Smulsko” exposure — T2; for explanation see Fig. 4

Ryc. 4. Obszary alimentacyjne ska³ przewodnich i statystycznych (sensu Smed, 1993; Czubla, 2001) z najni¿szej gliny z
odkrywki „Adamów–Smulsko” — T1; powierzchnia ko³a
odpowiada procentowemu udzia³owi eratyków z danego obszaru w analizowanym zespole g³azowym; 1 — porfiry botnickie, 2
— granit rapakiwi Nystad, szary granodioryt Nystad, 3 —
pyterlit alandzki lub Nystad, 4 — granit alandzki, Haga, rapakiwi, granit aplitowy alandzki i granitoporfir alandzki, 5 — granit
Perniö, 6 — porfir ba³tycki czerwony, 7 — porfir ba³tycki brunatny, 8 —granity Uppsala, Vänge, Arnö, 9 — granit Sala, 10 —
granit sztokholmski, 11 — porfir Särna, 12 — porfir szary z
Dalarna i czerwony Grönklitt, 13 —porfiry Åsen, Bredvad,
KDtilla, granit Garberg, 14 — porfir Blyberg, porfir i ignimbryt
Klittberg, ignimbryty Rännås, Blyberg, Orrlok, inne porfiry i
ignimbryty z Dalarna, 15 — piaskowiec Dala, piaskowiec i zlepieniec Digeberga, 16 — porfir Heden, 17 — porfir Venjan, 18
— granit Järna, 19 — granit Siljan, rapakiwi Siljan, porfir Mänsta, 20 — granit Graversfors brunatny i czerwony, 21 — kwarcyt Västervik, 22 — granit Uthammar, 23 — granit
Marianelund, porfiry Emarp, Nymala, Fagerhult, Lönneberga,
24 — granit Växjö ró¿owy i szary, 25 — granity Småland czerwone i Vislanda, porfiry Småland, 26 — granit Vånevik, 27 —
piaskowce Kalmarsund i Tessini, 28 — granit Filipstad, 29 —
diabaz Kinne, 30 — kullait, piaskowiec skolitusowy i Hardeberga, 31 — granit Bohuslän, 32 — granity Hammer i Vang, gnejsy
bornholmskie, 33 — dolomity, 34 — czerwone piaskowce kambru, 35 — czerwone wapienie ordowickie, 36 — piaskowce
old-redu, 37 — wapienie beyrichiowe, 38 — wapienie paleoporellowe
Fig. 4. Parent areas of indicator erratics in the oldest till in the
„Adamów–Smulsko” exposure — T1; the circle’s area corresponds with the percentage of erratics from this area in an analysed stone sample; 1 — Bothnian Sea Quartz Porphyries, 2 —
Nystad Rapakivi, grey Nystad granodiorite, 3 — Åland and/or
Nystad Pyterlite, 4 — Åland Granite, Haga Granite, Åland
Rapakivi, Åland Aplite Granite, Åland Granite Porphyry, 5 —
Perniö Granite, 6 — Red Baltic Quartz Porphyry, 7 — Brown
Baltic Quartz Porphyry, 8 — Uppsala, Vänge and Arnö Granites, 9 — Sala Granite, 10 — Stockholm Granite, 11 — Särna
Porphyry, 12 — Grönklitt and Grey Dalarna Porphyries, 13 —
Åsen, Bredvad and Kåtilla Porphyries, Garberg Granite, 14 —
Blyberg Porphyry, Klittberg Ignimbrite and Porphyry, Rännås,
Blyberg, Orrlok and other Dalarna Ignimbrites and Porphyries,
15 — Dala Sandstone, Digebergs Sandstone and Conglomerate,
16 — Heden Porphyry, 17 — Venjan Porphyry, 18 — Järna Granite, 19 — Siljan Granite, Siljan Rapakivi, Mänsta Porphyry, 20
— Red and Brown Graversfors Granites, 21 — Västervik Quartzite, 22 — Uthammar Granite, 23 — Marianelund Granite,
Emarp, Nymala, Fagerhult and Lönneberga Porphyries, 24 —
Grey and Red Växjö Granites, 25 — Red Småland Granites, Vislanda Granite, SmDland Porphyries, 26 — Vånevik Granite, 27
— Kalmarsund and Tessini Sandstones, 28 —Filipstad Granite,
29 — Kinne Diabase, 30 — Kullaite, Scolithos and Hardeberga
Sandstones, 31 — Bohuslän Granite, 32 — Hammer and Vang
Granites, Bornholm Gneiss, 33 — Dolomites, 34 — Red Cambrian Sandstones, 35 — Red Ordovician Limestones, 36 —
Old-Red Sandstone, 37 — Beyrichia Limestone, 38 — Palaeoporella Limestone
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Ryc. 6. Obszary alimentacyjne ska³ przewodnich z
przypowierzchniowej gliny z odkrywki „Adamów–Smulsko” —
S3; objaœnienia jak na ryc. 4
Fig. 6. Parent areas of indicator erratics in the upper till in the
„Adamów–Smulsko” exposure — S3; explanation see Fig. 4

nich stawia zatem pod znakiem zapytania proponowane
przez niektórych badaczy rozszerzanie zasiêgu zlodowacenia wis³y daleko na po³udnie (Mañkowska, 1975; Mañkowska & Gogo³ek, 1988; Trzmiel, 1996).
W œwietle przeprowadzonych badañ nie wydaje siê
celowe wykorzystywanie dla celów stratygraficznych
zawartoœci dolomitów oraz krzemieni i czertów ani opartych na nich wspó³czynników petrograficznych. Udzia³
dolomitów wykazuje zdecydowanie wiêksz¹ zmiennoœæ w
obrêbie tego samego poziomu glin, ani¿eli pomiêdzy ró¿nymi horyzontami morenowymi. Krzemienie i czerty maj¹
w analizowanym ods³oniêciu znikomy udzia³ we wszystkich glinach, a ich rozrzut wydaje siê mieæ charakter przypadkowy.
Du¿e zró¿nicowanie zawartoœci ska³ lokalnych w
dwóch, tak blisko siebie po³o¿onych, profilach (w zachodnim minimalna zmiennoœæ, we wschodnim wyraŸny spadek ku górze) pozwala wnioskowaæ o pochodzeniu tego
materia³u z bliskiego, pó³nocnego przedpola dzisiejszej
odkrywki.
Wiarygodnych danych stratygraficznych dostarcza
g³ównie analiza sk³adu jakoœciowego i iloœciowego eratyków przewodnich, wyra¿ona po³o¿eniem teoretycznych
oœrodków g³azowych (Lüttig, 1958). Proporcje ska³ przewodnich i wskaŸnikowych w najni¿szej glinie odkrywki
„Smulsko” pozwalaj¹ przypisaæ j¹ do zlodowaceñ
po³udniowopolskich. Glina w zachodniej czêœci odkrywki
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odpowiada sk³adem glinom nidziañskim w innych
ods³oniêciach, na co wskazuje po³o¿enie TGZ. Najstarsza
glina ze wschodniej czêœci odkrywki Smulsko ma nieco
inne proporcje ska³ przewodnich, co przesuwa jej teoretyczny oœrodek g³azowy na po³udniowy wschód — w kierunku
sektora
charakterystycznego
dla
glin
be³chatowskich o niepewnej przynale¿noœci stratygraficznej (san lub odra) — Czubla (2001). Wszystkie próbki
pobrane w œrodkowej i górnej glinie analizowanej odkrywki (zarówno we wschodniej, jak i zachodniej jej czêœci)
wykazuj¹ typowe spektrum warciañskie, tzn. zdominowane s¹ przez ska³y alandzkie i dalarneñskie, a ich teoretyczne oœrodki g³azowe przesuniête s¹ na pó³nocny wschód i
wschód.
WyraŸna odrêbnoœæ petrograficzna utworów morenowych obydwu zlodowaceñ œrodkowopolskich stwierdzona
w Be³chatowie (Czubla, 2001), jak te¿ zró¿nicowanie petrograficzne utworów Saalianu w Niemczech, w powi¹zaniu z
wynikami nowych badañ petrograficznych w Smulsku,
wykluczaj¹ proponowan¹ wczeœniej interpretacjê, wed³ug
której gliny odrzañskie mia³yby tworzyæ ci¹g³y pok³ad na
znacznym obszarze wschodniej Wielkopolski (Trzmiel,
1996). Najwy¿sza glina, ani — tym bardziej — ni¿sze nie
wykazuj¹ cech petrograficznych glin vistuliañskich. W
powi¹zaniu z datowaniami wk³adek organicznych w przykrywaj¹cych je utworach piaszczystych, ich przynale¿noœæ
do vistulianu, którego doszukuje siê na tym obszarze m.in.
Trzmiel (1996), jest co najmniej dyskusyjna.
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