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Przedłożony Geologiczny Pakiet Informacyjny dla obszaru przetargowego „Chełmno” został przygotowany na zlecenie 
Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Środowiska. Zakres informacji geologicznej jaka powinna się 
znaleźć w przedkładanym opracowaniu został określony w piśmie tegoż Departamentu nr DGK-IV.4773.18.2017.TC z dnia 
09.08.2017 roku. Zgodnie z art. 49.f Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 
2126) obszary przeznaczone do postępowania przetargowego ustala organ koncesyjny we współpracy z państwową służbą 
geologiczną. Obszar przetargowy „Chełmno” został wskazany na podstawie raportu „Ocena perspektywiczności geologicznej 
przestrzeni obszaru Polski o potencjale węglowodorowym”, który został opracowany na zlecenie Ministerstwa Środowiska 
nr DGK-IV.4773.16.2017.TC z dnia 18.05.2017 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 
w maju 2017 roku.

Zebrane dane o budowie geologicznej i potencjale złożowym obszaru przetargowego „Chełmno” obejmują informację 
geologiczną będącą własnością Skarbu Państwa, dostępną w zasobach Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB oraz 
w ogólnodostępnych publikacjach naukowych. Źródła zamieszczonych informacji zawarte są w końcowej części Pakietu 
Informacyjnego. Opracowanie to zawiera również ogólne dane o istniejących informacjach geologicznych nie będących wła-
snością Skarbu Państwa.
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Obszar przetargowy „Chełmno” 5

1. WSTĘP

1.1. INFORMACJE OGÓLNE O OBSZARZE PRZETARGOWYM

Obszar przetargowy „Chełmno” ma powierzchnię 248,22 
km2 i obejmuje fragmenty bloków koncesyjnych na poszu-
kiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oznaczonych 
numerami 129 i 149 (Fig. 1.1). Koordynaty geograficzne 
punktów załamania granic obszaru przetargowego są zdefi-
niowane w Tab. 1.1, a położenie tych punktów ilustruje Fig. 
1.2.

Obszar przetargowy „Chełmno” sąsiaduje z koncesja-
mi na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów 
oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż: „Bysław-Wu-
dzyń” 49/2008/Ł (FX Energy Poland), „Unisław-Gronowo” 
51/2008/Ł (FX Energy Poland) oraz Tuchola N 10/2016/p (FX 
Energy Poland). Lokalizacja obszaru przetargowego i sąsia-
dujących koncesji znajduje się na Fig. 1.1 i 1.2.

Dotychczas na obszarze przetargowym „Chełmno” nie 
udokumentowano złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Re-
gion ten jest jednak perspektywiczny dla występowania wę-
glowodorów w utworach dewonu, karbonu i permu.

W niniejszym opracowaniu przyjęto pisownię nazw otwo-
rów wiertniczych w wersji bez myślnika, np. Zawoja 1 zamiast 
Zawoja-1. Obie wersje są jednak spotykane w opracowa-
niach archiwalnych i publikacjach naukowych.

1.2. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE

Położenie administracyjne

Obszar przetargowy „Chełmno” jest położony w grani-
cach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskie-
go. W jego zasięgu znajdują się w całości lub części tereny 10 
gmin, w tym miasto na prawach powiatu – Bydgoszcz – oraz 
gmina miejska Chełmno. Największy udział w powierzchni 
obszaru przetargowego mają gminy Dąbrowa Chełmińska, 
Świecie, Dobrcz i Chełmno (gm. wiejska). 

Bydgoszcz jest największym miastem województwa ku-
jawsko-pomorskiego, jest ważnym dla regionu ośrodkiem 

przemysłu, handlu i logistyki oraz węzłem drogowym, kole-
jowym i żeglugi śródlądowej. Na terenie miasta zlokalizo-
wany jest Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana 
Paderewskiego oraz port rzeczny. Miasto jest siedzibą wielu 
znanych międzynarodowych koncernów, głównie reprezen-
tujących przemysł wysokich technologii. Bydgoszcz to także 
duży ośrodek akademicki, naukowy i kulturalny. Drugim pod 
względem wielkości miastem jest Chełmno. Miasto odzna-
cza się wyjątkowym bogactwem zabytków historycznych. 
Zachowało się tutaj sześć gotyckich kościołów, prawie nie-
naruszony średniowieczny układ urbanistyczny oraz prawie 
cały obwód murów miejskich, renesansowy ratusz, a także 
wiele kamienic, z których najstarsze sięgają XIII w. Zabytki 
Chełmna znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ce-
glanego.

Sieć komunikacyjna

Jednymi z najważniejszych elementów infrastruktury ko-
munikacyjnej obszaru przetargowego „Chełmno” są droga 
ekspresowa S5 i droga krajowa nr 5 (DK 5), która jest w trak-
cie rozbudowy i modernizacji do rangi drogi ekspresowej. 
Droga ta przebiega w pobliżu granicy obszaru przetargowego 
z kierunku północno-wschodniego w stronę południowo-za-
chodniej części, w rejonie miejscowości Niewieścin przekra-
cza granicę obszaru i dalej biegnie już poza nią. Trasa ta jest 
oznaczana, również jako E261, jako trasa europejska kate-
gorii B (czyli będąca odgałęzieniem, odnogą i trasą łączniko-
wą). Przez Polskę trasa ta wiedzie ze Świecia do Wrocławia. 
Ponadto w północno-wschodniej części przez omawiany ob-
szar przebiega niewielki odcinek drogi krajowej nr 91, łączący 
Chełmno i Świecie. Na odcinku obejmującym obszar prze-
targowy droga ta obejmuje przeprawę mostową przez Wisłę. 
Układ drogowy tworzą również drogi wojewódzkie 245, 248, 
256, 550 i 551. Pierwsza z nich łączy miejscowości Chełmno 
i Gruczno położone w obrębie obszaru przetargowego i ma 
długość 9 km. Droga nr 248 również w całości znajduje się 
w obrębie opisywanego obszaru i prowadzi z miejscowości 
Zbrachlin do Topolna, a następnie do Borówna, położonego 
z drugiej strony Wisły. Brak jest jednak mostu i obecnie brak 
informacji o działającej przeprawie promowej. Droga nr 256 
biegnie z Bydgoszczy wzdłuż Wisły, w miejscowości Trzęsacz 
skręca na zachód i dalej biegnie poza obszar omawianego 
obszaru przetargowego. Pozostałe drogi posiadają status 
dróg powiatowych i gminnych. 

Dostępność komunikacyjną obszaru zapewnia również li-
nia kolejowa nr 209 relacji Kowalewo Pomorskie – Bydgoszcz 
Wschód, przechodząca przez granicę obszaru przetargowe-
go (północne naroże). Jest to linia drugorzędna, jednotorowa, 
niezelektryfikowana. 

Tuż za granicą obszaru przetargowego „Chełmno” z za-
chodu na północ przebiega linia magistralna nr 131 relacji 
Chorzów Batory – Tczew. Jest to linia o znaczeniu państwo-
wym i europejskim (jako część linii C-E 65) dwutorowa, zelek-
tryfikowana. Łączy ona Górnośląski i Częstochowski Okręg 
Przemysłowy oraz Rybnicki Okręg Węglowy z węzłem kole-
jowym w Tczewie, a dalej z Portem Gdańsk i Portem Gdynia. 
Magistrala ta została zbudowana jako linia towarowa, dlatego 
też omija duże miasta (z wyjątkiem Bydgoszczy). 

Tab. 1.1. Współrzędne punktów załamania granic obszaru przetar-
gowego „Chełmno”. Obszar jest zilustrowany na Fig. 1.1 i 1.2.

Numer punktu
Układ 1992

X [m] Y [m]

1 615522,00 457159,00

2 610550,09 464193,88

3 587677,51 449006,78

4 593202,09 441301,47

5 599549,00 445791,00

 Fig. 1.1. Położenie obszaru przetargowego „Chełmno” na mapie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodo-
rów oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji i podziemne składowanie odpadów wg stanu na 30.09.2017 r.
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Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów6

Fig. 1.2. Punkty załamania granic oraz pozycja obszaru przetargowego „Chełmno” na tle sąsiednich koncesji

Infrastruktura techniczna

Wśród elementów infrastruktury techniczno-inżynieryjnej 
o znaczeniu ponadregionalnym, w granicach obszaru przetar-
gowego znajduje się linia elektroenergetyczna wysokiego na-
pięcia 200 kV. Przebiega ona przez skrajną południową część 
obszaru przetargowego. W pobliżu obecnej linii trwają prace 
nad budową linii Jasiniec – Grudziądz – Węgrowo, o napię-
ciu znamionowym 400 kV. Będzie to linia napowietrzna, dwu-
torowa. Połączenie wykorzystywane będzie do przesyłania 
energii z elektrowni do regionów, które wymagają zasilania. 
Za pośrednictwem lokalnej sieci dystrybucyjnej prąd będzie 
przesyłany do odbiorców.

W granicach obszaru „Chełmno” nie zidentyfikowano 
elementów krajowego systemu infrastruktury techniczno-in-
żynieryjnej w zakresie systemów gazociągów przesyłowych 
(wg danych Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-Sys-
tem S.A.).

Infrastruktura wodna

W granicach obszaru przetargowego zlokalizowanych 
jest 10 ujęć wód podziemnych ujmujących na ogół wody pię-
tra czwartorzędowego, a lokalnie także paleogeńsko-neogeń-
skiego. Największe z nich to ujęcie komunalne – wodociąg 
zbiorowy – zaopatrujące w wodę gminę Pruszcz, o wydajno-
ści 100 m3/h. W obrębie omawianego obszaru nie wyznaczo-
no stref ochrony pośredniej ujęć wód.

Położenie fizyczno-geograficzne

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski 
(Kondracki, 2013) omawiany teren położony jest w granicach 
czterech makroregionów i pięciu mezoregionów. Około 2/3 ob-
szaru „Chełmno” zajmuje Dolina Fordońska. Przechodzi ona 
przez centralną część omawianego terenu. Dolina Fordońska 
obejmuje dno doliny Wisły wraz z zachowanymi fragmenta-
mi poziomów terasów. Współczesne dno doliny jest efektem 
zachodzących w późnym glacjale i holocenie procesów ero-
zyjno-akumulacyjnych. Dno doliny zbudowane jest z mad 
rzecznych, występują tu też wydmy i starorzecza (wodne lub 
torfowe). Dolina jest chroniona wałami przeciwpowodziowymi 
przed częstymi wylewami Wisły.

Pozostałe mezoregiony stanowią niewielkie powierzch-
niowo tereny położone przy granicach obszaru przetargo-
wego: Wysoczyzna Świecka od strony północno-zachodniej 
i zachodniej, Pojezierze Chełmińskie od strony wschodniej, 
Kotlina Grudziądzka od strony północno-wschodniej, a Kotli-
na Toruńska od strony południowej.

Sieć rzeczna i zagrożenia osuwiskowe

Obszar przetargowy „Chełmno” położony jest w dorzeczu 
rzeki Wisły. Rzeka ta płynie z południowego zachodu na pół-
nocny wschód przez centralną część omawianego terenu i sta-
nowi główną bazę drenażu wód powierzchniowych i podziem-
nych. Równolegle do biegu Wisły, przez jej teras zalewowy, 



Obszar przetargowy „Chełmno” 7

wody prowadzi Kanał Starogrodzki (Papówka). Znajduje się tu 
ponadto kilka krótkich cieków bez nazwy, które płyną w doli-
nach rynnowych. Teras zalewowy Wisły pocięty jest gęstą sie-
cią kanałów melioracyjnych, które uchodzą do Kanału Staro-
grodzkiego. Na opisywanym obszarze, na południowy zachód 
od Chełmna, zlokalizowane jest Jezioro Starogrodzkie. Jest to 
starorzecze Wisły powstałe ostatecznie po wybudowaniu wa-
łów przeciwpowodziowych w XIX w. Składa się z dwóch części 
będących właściwie dwoma osobnymi zbiornikami wodnymi 
(Jezioro Starogrodzkie Północne i Jezioro Starogrodzkie Po-
łudniowe), rozdzielonymi wąską groblą z zastawką ogranicza-
jącą zanieczyszczenie Jeziora Starogrodzkiego Północnego. 
Obszary dolinne zagrożone podtopieniami występują w dolinie 
rzeki Wisły i zajmują blisko połowę obszaru przetargowego.

W granicach obszaru przetargowego występują trzy 
główne zbiorniki wód podziemnych. Dwa z nich, zlokalizo-
wane przy wschodniej granicy obszaru przetargowego: nr 
141 Zbiornik rzeki dolna Wisła i nr 131 Zbiornik Chełmno, to 
zbiorniki występujące w utworach czwartorzędowych o cha-
rakterze porowym. Dla zbiornika 141 proponowane strefy 
ochrony zajmują powierzchnię 679,4 km2. Zbiornik 131 ma 
strategiczne znaczenie dla zaopatrzenia w wodę aglomeracji 
Chełmna. Jest to GZWP typu tranzytowego, który leży w stre-
fie intensywnego przepływu wód podziemnych ku dolinie Wi-
sły i jednocześnie w strefie spływu do ujęcia komunalnego dla 
miasta Chełmna. Zbiornik leży na obszarze mało podatnym 
na zanieczyszczenia, dlatego nie wyznaczono dla niego ob-
szaru ochronnego. 

Trzeci zbiornik, nr 140 Subzbiornik Bydgoszcz, położony 
jest w południowo-zachodniej części obszaru przetargowego. 
Jest to zbiornik dolnokredowy, położony na głębokości 100-
300 m p.p.t., izolowany od powierzchni miąższym pakietem 
glin zwałowych, iłów i mułków. W związku z małą podatnością 
na zagrożenia nie wyznaczono obszarów ochronnych. 

Młodoglacjalny charakter rzeźby omawianego terenu jest 
przyczyną występowania obszarów predysponowanych do 
ruchów masowych i terenów zagrożonych osuwiskami. W ra-
mach projektu SOPO zlokalizowano je w strefach krawędzio-
wych doliny Wisły.

Formy ochrony przyrody

Znaczną część obszaru przetargowego „Chełmno” zaj-
mują grunty orne wysokich klas bonitacyjnych. W strukturze 
zagospodarowania w południowym narożu obszaru znajdują 
się również zwarte kompleksy leśne, w tym lasy ochronne sta-
nowiące ponad 7% powierzchni opisywanego terenu. Część 
obszaru objęta jest powierzchniowymi formami ochrony usta-
nowionymi na mocy przepisów Ustawy o ochronie przyrody. 
Wśród obszarowych form chronionych występują m.in. 2 parki 
krajobrazowe (Nadwiślański i Chełmiński), które łącznie zajmu-
ją 68,7% powierzchni omawianego obszaru. Parki te tworzą ze-
spół parków krajobrazowych chroniących naturalny krajobraz 
doliny Wisły, jednej z niewielu wielkich rzek europejskich, gdzie 
zostały zachowane naturalne ekosystemy z mozaiką siedlisk, 
m.in. przylegającymi do brzegów rzeki łąkami, starorzeczami, 
lasami łęgowymi oraz stromymi, aktywnymi geologicznie zbo-
czami. W obrębie parków na omawianym obszarze znajduje 
się 7 rezerwatów (w tym jeden posiadający otulinę i 2 rezer-
waty o powierzchni mniejszej niż 5 ha). Największy rezerwat, 
o powierzchni 33 ha, to rezerwat Łęgi na Ostrowiu Panieńskim, 
obejmujący fragment nadwiślańskiego lasu łęgowego, głównie 
wiązowo-jesionowego, z udziałem dębu szypułkowego i klonu 
polnego. W runie występuje czosnek wężowy, storczyk i pod-
kolan zielonawy. Na omawianym obszarze znajduje się również 

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, wchodzący na 
niego niewielkim fragmentem (27 ha) w północno-zachodniej 
części. Dodatkowo, w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000, ochroną objętych jest 38% analizowanego obsza-
ru przetargowego. Są to trzy obszary zlokalizowane w dolinie 
Wisły oraz na południowy zachód od Chełmna (Dolina Dolnej 
Wisły, Solecka Dolina Wisły i Zbocza Płutowskie). 

Na obszarze przetargowym „Chełmno” znajdują się rów-
nież: 56 użytków ekologicznych (w tym 2 o powierzchni po-
wyżej 5 ha), 143 obiekty uznane za pomniki przyrody ożywio-
nej lub nieożywionej. Zlokalizowanych jest także 8 zabytków 
archeologicznych datowanych na okres średniowiecza (for-
tyfikacje i grodziska) oraz 2 geostanowiska o randze krajo-
wej i 7 geostanowisk o znaczeniu regionalnym lub lokalnym. 
W obrębie obszaru przetargowego znajdują są również jaski-
nie: Bajka I i Bajka II. Są to niewielkie jaskinie zlokalizowane 
blisko siebie, na południowym zboczu wąwozu doliny Wisły, 
o długości 19 i 10 m.

Złoża kopalin

Na obszarze „Chełmno” znajduje się 16 udokumentowa-
nych złóż kopalin kruszywa naturalnego. W przypadku jedne-
go złoża występuje dodatkowo kopalina towarzysząca – torf. 
Złoża te mają zazwyczaj niewielką powierzchnię, tylko dwa 
spośród nich to złoża większe niż 5 ha. W granicach cha-
rakteryzowanego terenu zlokalizowane są także 2 obszary 
prognostyczne występowania torfów i 6 obszarów perspekty-
wicznych wystąpień piasków oraz piasków i żwirów.

Uwarunkowania środowiskowe obszaru przetargowego 
„Chełmno” zostały podsumowane na Fig. 1.3 i 1.4. 

2. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

2.1. OGÓLNY ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Obszar przetargowy „Chełmno” leży w północno-wschod-
niej granicznej strefie antyklinorium śródpolskiego (segment 
pomorski) i synklinorium koszalińsko-zamojskiego, tuż przy 
granicy strefy uskokowej Teisseyre’a-Tornquista lub na gra-
nicy z tą strefą, oddzielającą paleozoiczną platformę zachod-
nioeuropejską od platformy wschodnioeuropejskiej (Wagner 
i in., 2002; Żelaźniewicz i in., 2011; Aleksandrowski, 2017). 

W budowie geologicznej obszaru przetargowego biorą 
udział utwory z czterech pięter strukturalnych: kenozoiczne-
go, permsko-mezozoicznego, dewońsko-karbońskiego i pre-
kambryjskiego. 

W bezpośredniej okolicy obszaru przetargowego naj-
starsze udokumentowane osady zostały nawiercone w otwo-
rze Polskie Łąki IG 1. Są to utwory ordowiku (Podhalańska, 
2007b) należące do dolnopaleozoicznego (kaledońskiego) 
piętra strukturalnego. 

Pod osadami permu, w piętrze dewońsko-karbońskim, na 
obszarze przetargowym występują głównie utwory dewonu, 
a w południowo-zachodniej części także karbonu dolnego 
(Fig. 2.1; Lech, 2013). Informacje o wykształceniu dewonu 
i karbonu pochodzą z szeregu wierceń w sąsiedztwie obszaru 
przetargowego (por. rozdz. 2.2.3).

Osady permsko-mezozoiczne zalegają na starszym pod-
łożu i rozpoczynają się permską serią osadową górnego czer-
wonego spągowca. Na obszarze przetargowym piętro perm-
sko-mezozoiczne zawiera osady od permu do kredy górnej 
(Fig. 2.2, Dadlez R. i in., 2000). W wyniku inwersji bruzdy 
duńsko-polskiej najmłodsze osady kredy zostały zerodowane. 
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KARTA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA OBSZARU PRZETARGOWEGO „CHEŁMNO”

1. LOKALIZACJA OBSZARU 
PRZETARGOWEGO NA MAPIE

nazwa i numer arkusza 
mapy w skali 1:50 000

Chełmno 243, Żołędowo 280, Unisław 281, 
Bydgoszcz Wschód 319

2. POŁOŻENIE 
ADMINISTRACYJNE

województwo kujawsko-pomorskie
powiat bydgoski

gmina i % powierzchni 
zajmowanej w granicach 
obszaru przetargowego

Dąbrowa Chełmińska (20,16%), Dobrcz (16,29%), 
Osielsko (2,18%)

powiat Bydgoszcz
gmina Bydgoszcz (1,71%)
powiat chełmiński

gmina Chełmno (gm. m.; 4,40%), Chełmno (15,01%), 
Kijewo Królewskie (1,53%), Unisław (6,20%)

powiat świecki
gmina Pruszcz (14,61%), Świecie (17,89%)

3.
REGIONALIZACJA FIZYCZNO- 

GEOGRAFICZNA (wg KON-
DRACKIEGO, 2013)

makroregion Pojezierze Południowopomorskie (314.6-7)
mezoregion Wysoczyzna Świecka (314.73)
makroregion Dolina Dolnej Wisły (314.8)
mezoregion Kotlina Grudziądzka (314.82), Dolina Fordońska (314.83)
makroregion Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (315.3)
mezoregion Kotlina Toruńska (315.34)

4.
WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW 

WYZNACZAJĄCYCH GRANICE 
OBSZARU PRZETARGOWEGO

układ PL 1992 [X; Y]

615522,00 457159,00
610550,09 464193,88
587677,51 449006,78
593202,09 441301,47
599549,00 445791,00

5. POWIERZCHNIA OBSZARU 
PRZETARGOWEGO [km2] 248,22

6. CEL KONCESJI poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz 
wydobywanie węglowodorów ze złóż

7. WIEK FORMACJI ZŁOŻOWEJ dewon, karbon, perm

8.

PRZYRODNICZE OBSZARY 
PRAWNIE CHRONIONE:

[tak/ nie]

jeśli „tak” to: nazwa obszaru 
oraz % powierzchni 

zajmowanej w granicach 
obszaru przetargowego

parki narodowe nie

rezerwaty

Góra św. Wawrzyńca (<1%), Las Mariański (<1%), Łęgi na 
Ostrowiu Panieńskim (<1%), Ostnicowe parowy Gruczna 

(<1%) wraz z otuliną (<1%), Ostrów Panieński (<1%), 
Reptowo (<1%), Zbocza Płutowskie (<1%)

parki krajobrazowe Chełmiński PK (25,27%), Nadwiślański PK (43,43%)

obszary chronionego krajobrazu Nadwiślański OChK (<1%), OChK Północnego Pasa Re-
kreacyjnego Miasta Bydgoszczy (<1%)

Natura 2000 - SOO PLH040003 Solecka Dolina Wisły (18,59%), 
PLH040040 Zbocza Płutowskie (1,06%)

Natura 2000 - OSO PLB040003 Dolina Dolnej Wisły (18,13%)
zespoły przyrodniczo-krajobra-

zowe nie

użytki ekologiczne
[tak (ilość)/ nie]

56
pomniki przyrody 143

stanowiska dokumentacyjne nie
9. GLEBY CHRONIONE [tak/ nie] tak

10. KOMPLEKSY LEŚNE [tak/ nie] tak

11. LASY OCHRONNE

[tak (powierzchnia,% po-
wierzchni zajmowanej 
w granicach obszaru 
przetargowego)/ nie]

18,4 km2 (7,4%)

12
OBIEKTY DZIEDZICTWA KUL-

TUROWEGO
Zabytki archeologiczne

[tak (ilość)/ nie] tak (8)
grodzisko 7

osada nie
cmentarzysko nie

inne 1 (fortyfikacje)

13 GŁÓWNE ZBIORNIKI WÓD 
PODZIEMNYCH

[tak (numer, nazwa i wiek 
zbiornika)/ nie]

131 Zbiornik Chełmno; Q;  
140 Subzbiornik Bydgoszcz; Cr1;  
141 Zbiornik rzeki Dolna Wisła; Q 
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Na obszarze przetargowym „Chełmno” brak jest głębo-
kich otworów wiertniczych, dlatego na potrzeby charaktery-
styki wybranych wydzieleń stratygraficznych do opisu wy-
korzystano otwory sąsiadujące: Unisław IG 1, Unisław IG 2, 
Unisław 2, Unisław 4, Wałdowo Królewskie 1, Wudzyń 1, Pol-
skie Łąki PIG 1 (Fig. 2.1 i Fig. 2.2a i b). 

2.2. STRATYGRAFIA

2.2.1. ORDOWIK

Rozprzestrzenienie i miąższość

Na obszarze przetargowym „Chełmno” utwory niższego 
paleozoiku nie zostały rozpoznane. Jedynym otworem wiert-
niczym, w którym je nawiercono i rozpoznano, jest otwór Pol-
skie Łąki PIG 1, położony około 8 km na północny zachód od 
obszaru przetargowego, w południowej części strefy Kosza-
lin-Chojnice. Otwór ten został wykonany w 1990 r. Pod utwo-
rami dewonu, na głębokości 4297,5 m, nawiercone zostały 
utwory ordowiku. Wiercenie to zakończyło się na głębokości 
4427,0 m w nieprzewierconych utworach ordowiku. W otwo-
rze Polskie Łąki PIG 1 w obrębie ordowiku rdzeniowano na-
stępujące interwały:

• 4323,0-4334,0 m.p.p.t.
• 4384,0-4400,0 m p.p.t.
• 4419,0-4427,0 m p.p.t.

Litologia i stratygrafia

Udokumentowany paleontologicznie ordowik wykształco-
ny jest jako skały drobnoklastyczne: iłowce i mułowce czar-
ne, szare, zielonkawe i pstre bez laminacji lub laminowane, 
z wkładkami piaszczystymi, dolomitycznymi i syderytowymi. 
W niektórych interwałach w obrębie osadów ilastych poziomu 
multidens sandbu (niższy karadok) występują wkładki tufitów. 
Na głębokości od 4323,0 do 4334,0 m występują czarne iłow-
ce, niekiedy z delikatną laminacją poziomą. Częste są agre-
gaty pirytu występujące w formie wczesnodiagenetycznego 
pirytu framboidalnego lub drobnoziarnistych skupień w miej-

scach rozkładu substancji organicznej. Czarne iłowce homo-
geniczne odpowiadają osadom powstałym poza zasięgiem 
silniejszych prądów, w warunkach największego deficytu 
tlenowego, prawdopodobnie w warunkach anoksycznych lub 
dysoksycznych. Brak przejawów działania prądów świadczy 
o tym, że osady te są wynikiem depozycji hemipelagicznej 
z zawiesiny w spokojnych lub bardzo wolno płynących wo-
dach w warunkach charakteryzujących się dużym deficytem 
tlenowym w kolumnie wody i w strefie dennej. Facja czarnych 
iłowców jest charakterystyczna dla sandbu (niższy karadok, 
poziom multidens) południowej części strefy Koszalin-Chojni-
ce, (Podhalańska i Modliński, 2006). W niższej części odwier-
conego odcinka profilu występują silikoklastyki barwy szarej 
oraz zielonkawo-szarej i brązowo-szarej. 

Profil Polskie Łąki PIG 1 dostarczył nowych danych stra-
tygraficznych opartych na analizie graptolitów i zespołów 
palinologicznych ordowiku omawianego rejonu. Graptolity 
występują tu tylko w obrębie nielaminowanych lub bardzo 
słabo laminowanych iłowców i iłowców mułowcowych. Na 
głębokości 4323,0 – 4334,0 m oznaczono Diplograptus mole-
stus Thorslund oraz fragmenty rabdozomów Normalograptus 
sp. oraz Dicranograptus sp., dokumentujące wyższy sandb-
-niższy kat (środkowy i górny karadok; Podhalańska i Mo-
dliński, 2006). Analiza palinologiczna potwierdziła obecność 
wyższej części karadoku na podstawie słabo zachowanego 
zespołu kosmopolitycznych akritarchów (Stempień-Sałek, 
2011). Materiał palinologiczny zawarty w preparatach jest 
mało liczny i słabo zróżnicowany taksonomicznie. Akritarchy 
wykazują niski stopień zmian termicznych (Stempień-Sałek, 
inf. ustna). Jest to zgodne z niskimi wartościami współczyn-
nika TAI obserwowanymi również na podstawie akritarchów 
w innych profilach ordowiku strefy Koszalin-Chojnice. Należy 
podkreślić, że niskie wartości współczynnika TAI w skałach 
tego wieku obserwowane są zarówno w profilach strefy Ko-
szalin-Chojnice, jak i w profilach zachodniej części platformy 
wschodnioeuropejskiej (Szczepanik, 2000).

Otwór Polskie Łąki PIG 1 jest pierwszym z otworów strefy 
Koszalin-Chojnice, w którym w osadach ordowiku stwierdzo-
no obecność zespołu skamieniałości śladowych (Podhalań-
ska, 2004, 2007a). Występują one w ciemnoszarych iłow-
cach i mułowcach masywnych poziomu multidens sandbu 

Fig. 1.3. Karta uwarunkowań środowiskowych dla obszaru przetargowego „Chełmno”

KARTA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA OBSZARU PRZETARGOWEGO „CHEŁMNO”
STREFY OCHRONNE UJĘĆ 

WODY [tak/ nie] nie

STREFY OCHRONY UZDROWI-
SKOWEJ [tak/ nie] nie

TERENY ZAGROŻONE PODTO-
PIENIAMI [tak/ nie] tak

UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA 
KOPALIN [tak (rodzaj kopaliny)/ nie] tak (kruszywo naturalne, torfy)

OBSZARY PROGNOSTYCZNE 
I PERSPEKTYWICZNE WYSTĘ-

POWANIA KOPALIN
[tak (rodzaj kopaliny)/ nie] tak (piaski, piaski i żwiry, torfy)

SIECI PRZESYŁOWE GAZU [tak/ nie] nie
PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU [tak/ nie] nie

DATA WYPEŁNIENIA KARTY 03.10.2017 r.
ZESTAWIENIE I OPRACOWA-

NIE DANYCH Joanna Krasuska

 Fig. 1.4. Mapa środowiskowa obszaru przetargowego „Chełmno”
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na głębokości 4419,0-4427,0 m. W osadach tych występują 
nieliczne graptolity. Wyróżniono tu formy reprezentujące dwa 
typy śladów: jamki mieszkalne (domichnia) oraz jamki żerowi-
skowo-mieszkalne (fodinichnia). Zespół skamieniałości ślado-
wych występujący w karadoku profilu Polskie Łąki PIG 1 jest 
zdominowany przez ichnorodzaje Planolites, Chondrites oraz 
Palaeophycus. Biorąc dodatkowo pod uwagę cechy facjalne 
osadów, w których skamieniałości występują, można uznać 
je za zespół głębokowodny, słabo urozmaicony i zubożony. 
Wskazuje on na niskoenergetyczne, ubogie w składniki od-
żywcze, suboksyczne lub dysoksyczne środowisko hemipe-
lagiczne. Występujące tu dość licznie fodinichnia Chondrites 
isp. są charakterystyczne dla stref ze znacznym deficytem 
tlenowym. Niektóre z form zidentyfikowanych na obszarze 
Pomorza, w tym w profilu Polskie Łąki PIG 1, zostały opisane 
z obszaru Rugii, w osadach reprezentujących dystalne turbi-
dyty ordowiku (Zagora, 1997).

2.2.2. SYLUR

W żadnym z otworów sąsiadujących z obszarem przetar-
gowym nie nawiercono utworów syluru. 

2.2.3. DEWON i KARBON

Rozprzestrzenienie i miąższość

Na obszarze przetargowym „Chełmno” nie wykonano do 
tej pory żadnego głębokiego otworu wiertniczego, natomiast 
w bliskim jego sąsiedztwie usytuowanych jest 9 profili wiert-

niczych, w których stwierdzono obecność niekompletnych 
osadów dewonu i karbonu dolnego. Około 30 km na północ-
ny zachód od obszaru „Chełmno” znajduje się profil Wilcze 
IG 1, w którym pod permem, na głębokości 4772,0-5027,0 m, 
nawiercono jedynie osady iłowców z Łobżonki, należące do 
dolnego karbonu (missisipu). W profilu Bydgoszcz IG 1 na 
iłowcach należących prawdopodobnie do górnego syluru? 
(Podhalańska, 2011), a pod utworami czerwonego spągow-
ca (Pokorski, 2011) występują niekompletne osady dewonu 
o miąższości 778 m (głęb. 4795,0-5573,0 m), reprezentujące 
żywet i dolną część franu. W pobliżu obszaru „Chełmno” po-
łożone są m.in. otwory Wudzyń 1 i Polskie Łąki PIG 1. W tym 
pierwszym pod utworami permu nawiercono w interwale głę-
bokości 4083,0-4198,0 m tylko niewielki fragment osadów 
dewońskich o miąższości 115 m, reprezentujących część 
najniższego famenu. W Polskich Łąkach PIG 1 nad iłowcami 
ordowiku (Modliński, 2007), a pod osadami cechsztynu (Wa-
gner, 2007) występują osady najwyższego dolnego dewonu? 
(najwyższego emsu?), dewonu środkowego i części górnego 
(Matyja, 2007b; Turnau, 2007). W czterech otworach: Unisław 
IG 1, Unisław IG 2, Unisław 2 i Unisław 4, zlokalizowanych 
na południowy wschód od obszaru „Chełmno”, stwierdzono 
różne fragmenty osadów górnego dewonu, o miąższościach 
odpowiednio 719 m, 1218,5 m, 613 m i 49,5 m.

Głębokości występowania osadów dewonu i karbonu 
w otworach reperowych dla określonego wydzielenia straty-
graficznego: 

• Wilcze IG 1: 4772,00 - 5027,00 m p.p.t. (karbon)
• Bydgoszcz IG 1: 4795,00 - 5573,00 m p.p.t. (dewon)
• Wudzyń 1: 4083,00 - 4198,00 m p.p.t. (dewon)
• Polskie Łąki PIG 1: 3239,00 - 4297,50 m p.p.t. (dewon)
• Unisław IG 1: 4596,00 - 5355,00 m p.p.t. (dewon)

Fig. 2.2.b. Granica obszaru przetargowego na tle fragmentu mapy geologicznej Polski bez utworów kenozoiku (fragment Fig. 2.2a; Dadlez R. 
i in., 2000). Profil sejsmiczny na Fig. 2.22
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• Unisław IG 2: 3901,50 - 5120,00 m p.p.t. (dewon)
• Unisław 2: 4372,00 - 4985,00 m p.p.t. (dewon)
• Unisław 4: dane stratygraficzne są własnością inwestora

Miąższość osadów karbonu w otworze Wilcze IG 1 wy-
nosi 255 m. Miąższości osadów dewonu wahają się od 49,5 
do 1218,50 m. 

Litologia i stratygrafia

Dla obszaru Pomorza Zachodniego wyróżniono jednost-
ki litostratygraficzne dewonu i dolnego karbonu (missisipu) 
charakterystyczne dla dwóch odmiennych obszarów facjal-
nych (Matyja, 1993, 1998, 2006, 2008b, 2009; Lipiec i Maty-
ja, 1998). Część obszaru pomorskiego położoną na północy 
i na wschodzie, w pobliżu kratonu wschodnioeuropejskiego, 
charakteryzują osady odpowiadające płytszej strefie facjalnej 
w obrębie basenu sedymentacyjnego. Obszar położony na 
południe i południowy zachód od tego pierwszego charak-
teryzują facje bardziej dystalne. Warto jednak podkreślić, że 
wyznaczenie granicy między tymi strefami facjalnymi w cią-
gu całego dewonu i dolnego karbonu, a tym bardziej jedno-
znaczne wskazanie jej na mapach facjalnych (Matyja, 2008b, 
2009) byłoby wysoce hipotetyczne ze względu na niekom-
pletność i przypadkowość posiadanych danych geologicz-
nych. Taki stan rzeczy spowodowany jest skomplikowaną 
historią tektoniczną obszaru pomorskiego i związanymi z nią 
zdarzeniami tektoniczno-erozyjnymi, które indywidualizowały 
w różnym czasie przebieg sedymentacji w poszczególnych 
segmentach basenu pomorskiego i doprowadziły do usunię-
cia bądź zatarcia informacji geologicznych istotnych z punktu 
widzenia historii facjalnej danego segmentu. Poniżej scha-
rakteryzowano w kolejności stratygraficznej (od najstarszych 
do najmłodszych) tylko te jednostki litostratygraficzne dewo-
nu i karbonu dolnego, które rozpoznano w profilach: Polskie 
Łąki PIG 1, Unisław IG 1, Unisław IG 2, Unisław 2, Unisław 
4, Wudzyń 1, Wałdowo Królewskie 1, Bydgoszcz IG 1 i Wil-
cze IG 1, usytuowanych w najbliższych obrzeżach obszaru 
„Chełmno” (Fig. 2.3).

DEWON

Formacja tucholska została rozpoznana tylko w profi-
lach położonych na obszarze między Tucholą a Bydgoszczą 
(Fig. 2.3, Fig. 2.4), gdzie spoczywa niezgodnie na ordowi-
ku (jak w profilu Polskie Łąki PIG 1) lub na sylurze? (profil 
Bydgoszcz IG 1). Miąższość osadów tej formacji w profilu 
Bydgoszcz IG 1 (głęb. 5491,0-5573,0 m) wynosi zaledwie 82 
m (Matyja, 2011), w profilu Polskie Łąki PIG 1 (głęb. 4251,0-
4297,5 m) niewiele ponad 45 m (Matyja, 2007b), znacznie 
więcej w profilach usytuowanych poza obszarem przetargo-
wym „Chełmno” (np. W profilu Tuchola IG 1 – niekompletna 
miąższość wynosi ponad 350 m – por. Matyja, 2012).

Zgodnie ze znanymi do tej pory faktami formację tuchol-
ską charakteryzuje zróżnicowane spektrum osadów węgla-
nowych i marglistych: są to ciemnoszare margle i wapienie 
stromatoporoidowo-koralowcowe (często tworzące niewielkie 
budowle organiczne), wapienie i margle z ramienionogami, 
czarne wapienie z onkolitami, a także ciemnoszare iłowce 
margliste zawierające szczątki roślinne, małżoraczki i liścio-
nogi, przeławicające się z cienkimi warstewkami syderytów, 
sporadycznie z cienkimi warstewkami laminowanych mikro-
bialitów. Zupełnie podrzędnie występują wkładki piaskowców 
i mułowców (Matyja, 1998, 2006, 2009). W profilu Bydgoszcz 
IG 1 dominującą litofacją w obrębie formacji tucholskiej są 
iłowce margliste, margliste wapienie biomikrytowe frakcji 

kalkarenitów bogate w szczątki szkarłupni i mniej liczne ra-
mienionogi (zarówno zawiasowe, jak i bezzawiasowe) oraz 
małżoraczki, a także pojedyncze konodonty (Matyja, 2011). 
Wapienie te zawierają również domieszkę kwarcu detrytycz-
nego frakcji aleurytowej. Inną odmianą są margliste wapie-
nie stromatoporoidowo-koralowcowe z mszywiołami (Matyja, 
2011). W profilu Polskie Łąki PIG 1 formacja tucholska wy-
kształcona jest nieco odmiennie, dominują tu czarne iłowce 
z bioturbacjami i wkładkami laminowanych mikrobialitów. Nie-
liczne szczątki organiczne reprezentowane są przez koralow-
ce, małżoraczki i dość liczne palinomorfy.

Spągowe partie osadów dewońskich, które przypisano 
formacji tucholskiej, mogą w niektórych profilach reprezen-
tować najwyższy ems i/lub dolny–środkowy eifel (por. Tur-
nau i Matyja, 2001), zaś stropowe partie formacji tucholskiej 
należą już do dolnych części żywetu środkowego. W profilu 
Bydgoszcz IG 1 datowania biostratygraficzne całej żyweckiej 
części profilu są słabe (Matyja, 2011).

Utwory formacji studnickiej, będące w niektórych 
profilach Pomorza Zachodniego obocznym ekwiwalentem 
formacji tucholskiej (por. Fig. 2.4), znane były do niedawna 
jedynie z profilu Miastko 1 (Miłaczewski, 1979, 1986), gdzie 
spoczywają na osadach ordowiku, a pod osadami formacji 
sianowskiej. Późniejsze obserwacje wykazały, że podobne 
litologiczne utwory, zaliczane albo do formacji studnickiej albo 
tucholskiej mogą występować również w profilu Polskie Łąki 
PIG 1, gdzie spoczywają również na ordowiku, ale pod osada-
mi formacji miasteckiej (Matyja, 2007b).

Miąższość osadów zaliczonych do formacji studnickiej 
wynosi zaledwie 83 m w profilu Polskie Łąki PIG 1 (4168,0-
4251,0 m), jednak w innych profilach położonych daleko poza 
obszarem przetargowym „Chełmno” jest znacznie większa.

Zarówno w najbardziej kompletnym profilu Miastko 1, 
jak i w profilu Polskie Łąki PIG 1 osady formacji studnickiej 
(Matyja, 2007b; Pacześna, 2007) wykształcone są jako czer-
wonawe i jasnoszare utwory klastyczne - dominujące w całej 
formacji drobnoziarniste piaskowce kwarcowe z przekątną 
laminacją riplemarkową, przeławicające się z mułowcami 
o laminacji poziomej. W piaskowcach drobnoziarnistych czę-
ste są poziomy złożone z klastów mułowców i iłowców, rza-
dziej wapieni mikrobialnych. W obrębie formacji występują 
gruzły i cienkie ławice anhydrytów. Liczne są skamieniałości 
śladowe.

Datowanie osadów formacji studnickiej, zwłaszcza 
jej spągu i stropu, jest niezbyt dokładne. Wynika to przede 
wszystkim z jej wykształcenia litologicznego bardzo ograni-
czającego możliwość zastosowania jakichkolwiek narzędzi 
biostratygraficznych. Analiza biostratygraficzna na podstawie 
miospor (Turnau, 1995, 2007) sugeruje wprawdzie, że cała 
formacja studnicka może zawierać się między najwyższym 
emsem a środkowym żywetem, brak jest jednak jednoznacz-
nych datowań w poszczególnych profilach. Wiadomo tylko, że 
w profilach, w których na formacji studnickiej spoczywa for-
macja miastecka, tak jak to ma miejsce np. W profilu Polskie 
Łąki PIG 1, strop formacji studnickiej może sięgać do dolnego 
żywetu (Fig. 2.4, por. też Matyja, 2009).

Formacja miastecka, będąca obocznym ekwiwalentem 
formacji studnickiej bądź tucholskiej (Matyja, 2006, 2009; por. 
Fig. 2.4), początkowo znana była przede wszystkim z profilu 
Miastko 1, później zidentyfikowano ją również w profilu Pol-
skie Łąki PIG 1 (Matyja, 2007b). W profilu Miastko 1 formacja 
osiąga 406 m miąższości, w profilu Polskie Łąki PIG 1 ponad 
500 m (głęb. 3607,0 - 4168,0 m).

Formacja miastecka jest zbudowana z przeławicających 
się osadów klastycznych i węglanowo-marglistych. Tworzą ją 
m.in. wapienie i margle z koralowcami i szkarłupniami, rza-
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dziej z ramienionogami, oraz jasnoszare lub pstre, na ogół 
drobnoziarniste piaskowce, mułowce i sporadycznie iłowce 
(Matyja, 2007b). W piaskowcach występują warstwowania 
przekątne dużej i małej skali oraz warstwowania i laminacja 
pozioma (Pacześna, 2007). Zidentyfikowano również litofację 
drobnoziarnistych piaskowców bezstrukturalnych. W profilu 
Polskie Łąki PIG 1 osady formacji miasteckiej tworzą głów-
nie drobnoziarniste piaskowce kwarcowe przeławicające się 
z wapieniami piaszczystymi z bioklastami i wkładkami wa-
piennych laminitów mikrobialnych.

Formacja miastecka datowana jest jako najwyższy dol-
ny oraz niższy środkowy żywet (Turnau, 1995, 2007; Matyja, 
2007b).

Formacja sianowska przykrywa w profilu Polskie Łąki 
PIG 1 formację miastecką (Matyja, 2006, 2009; por. Fig. 2.4). 
Do najbardziej kompletnych profili na obszarze Pomorza Za-
chodniego, w których została stwierdzona ta jednostka lito-
stratygraficzna, należy Jamno IG 1, gdzie jej miąższość wy-
nosi 115,9 m (Matyja, 2008a). Miąższość formacji sianowskiej 
w profilu Polskie Łąki PIG 1 wynosi około 170 m.

W profilu Jamno IG 1 formację sianowską charaktery-
zują mułowce i drobnoziarniste piaskowce kwarcowe, szare 
mułowce z sieczką roślinną, często zbioturbowane, przewar-
stwiające się z wapnistymi, drobnoziarnistymi piaskowcami 
kwarcowymi i wapieniami (laminitami), a w wyższych nieco 
partiach również z iłowcami. Część wyższą formacji stano-
wią szare iłowce z sieczką roślinną z licznymi, ale niewielkiej 
miąższości poziomami wapiennych laminitów i kilkoma wkład-
kami jasnobeżowych wapieni z drobnymi trochitami (Matyja, 
2008a). Udział osadów węglanowych wzrasta wyraźnie w kie-
runku południowo-wschodnim. W profilu Polskie Łąki PIG 1 
formację tę tworzą ciemnoszare wapienie stromatoporoido-
wo-koralowcowe, często masywne, oraz margle i wapienie 
z ramienionogami, szkarłupniami i stromatoporoidami tabu-
larnymi (Matyja, 2007b).

Turnau (1995, 2007, 2008) na podstawie badań palino-
logicznych oraz Matyja (2011, 2012) na podstawie badań ko-
nodontowych datowały osady formacji sianowskiej jako środ-
kowy żywet.

Obocznym ekwiwalentem formacji sianowskiej w kierun-
ku południowo-zachodnim jest formacja silneńska (Matyja, 
2009; por. Fig. 2.4). Największą miąższość (251 m) osady for-
macji silneńskiej osiągają w profilu Bydgoszcz IG 1 (przedział 
głęb. 5240,0-5491,0 m), nieco mniej zaś w profilach Tuchola 
IG 1 (168,5 m – por. Matyja, 2012) i Chojnice 5 (158 m).

Formację silneńską charakteryzują ciemnoszare iłowce, 
często wapniste, zawierające liczne cienkie wkładki syde-
rytów i konkrecje pirytu, faunę liścionogów i małżoraczków 
oraz szczątki roślinne. Sporadycznie trafiają się konodonty. 
Iłowce przeławicają się z wapnistymi piaskowcami kwarcowy-
mi oraz z mułowcami. Nieliczne i cienkie są wkładki wapieni 
stromatoporoidowo-koralowcowych, wapieni piaszczystych 
bądź margli piaszczystych. Zdarzają się również ławice wa-
pieni organodetrytycznych, charakteryzujące się obecnością 
powierzchni erozyjnej w spągu i frakcjonalnym warstwowa-
niem, prawdopodobnie pochodzenia sztormowego. W profilu 
Bydgoszcz IG 1 formację silneńską charakteryzują głównie 
litofacje piaszczyste, mułowcowe i ilaste (por. Matyja, 2011). 
Piaskowce reprezentowane są na ogół przez drobnoziarniste 
i bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe o skąpych spo-
iwach ilastych bądź wapnistych. Mułowce charakteryzują się 
natomiast obfitym cementem wapnistym.

Wcześniejsze znaleziska niezbyt licznych skamieniało-
ści pozwalały jedynie na zaliczenie tej formacji do żywetu 
(Łobanowski, dane niepublikowane; Żbikowska,1983). Ba-
dania Turnau (1995, 2011) wskazują, że formacja silneńska 

datowana jest jako bliżej nieokreślony środkowy żywet. Brak 
jest jednoznacznych i bardziej precyzyjnych datowań bio-
stratygraficznych w tej części profilu Bydgoszcz IG 1 (Matyja, 
2011).

Osady formacji wyszeborskiej rozprzestrzenione są 
w północnej i wschodniej części obszaru pomorskiego, gdzie 
leżą na utworach formacji sianowskiej, a pod osadami forma-
cji koczalskiej (Fig. 2.4–Fig. 2.5). Kompletna miąższość for-
macji wyszeborskiej np. W profilu Jamno IG 1 wynosi ponad 
220 m, w profilu Unisław IG 1 nawiercono jedynie jej górną 
część (o miąższości 26,5 m).

Formację wyszeborską stanowią głównie pstre utwory 
silikoklastyczne. W profilu Jamno IG 1 są to drobnoziarni-
ste piaskowce kwarcowe przeławicające się z mułowcami. 
W środkowej części formacji obserwuje się szereg poziomów 
zlepieńców kwarcowych. W położonym znacznie dalej na po-
łudniowy wschód profilu Unisław IG 1 formację budują głów-
nie mułowce i przeławicające się z nimi grube pakiety pia-
skowców drobno- i średnioziarnistych.

Utwory formacji wyszeborskiej zawierają tylko nieliczne 
wkładki szarych i ciemnoszarych drobnoziarnistych skał, sta-
nowiących odpowiedni materiał do badań palinologicznych. 
Zespoły miospor uzyskano jedynie z dolnej części formacji 
z otworu Jamno IG 1, a w profilu Koczała 1 – z osadów prawie 
całej formacji. Pozwalają one na stwierdzenie, że omawiana 
formacja może zawierać się w przedziale odpowiadającym 
najwyższej części środkowego i niższej części górnego ży-
wetu.

Kolejna jednostka litostratygraficzna, formacja chojnic-
ka, znana jest z tego samego obszaru i z tych samych pro-
fili co omawiana wyżej formacja silneńska - osady formacji 
chojnickiej występują w profilach Bydgoszcz IG 1, Tuchola IG 
1 oraz Chojnice 5 (Fig. 2.3-2.5). Miąższość formacji osiąga 
największą miąższość 261 m w profilu Chojnice 5, natomiast 
w profilach Tuchola IG 1 (Matyja, 2012) i Bydgoszcz IG 1 
(głęb. 5102,0-5240,0 m, por. Matyja, 2011) wynosi odpowied-
nio 118 m i 138 m.

Formację chojnicką charakteryzują w jej dolnej części 
ciemnoszare iłowce z powszechnie występującymi lamina-
mi syderytu o grubości do 1 cm i mułowce z bioturbacjami, 
przeławicające się z szarymi drobnoziarnistymi piaskowcami 
kwarcowymi z częstą laminacją falistą i smużystą, rzadziej 
z warstwowaniami przekątnymi dużej skali. W środkowej czę-
ści formacji w niektórych profilach pojawiają się piaskowce 
gruboziarniste (Chojnice 5 i Tuchola IG 1). W profilu forma-
cji chojnickiej zdarzają się również wkładki wapieni. W pro-
filu Bydgoszcz IG 1 formacja chojnicka charakteryzuje się 
w dolnych partiach jednostki obecnością litofacji ilastych, 
przeławicających się z mułowcami i wapieniami stromatopo-
roidowo-koralowcowymi, natomiast w wyższych partiach do-
minują osady mułowcowe, przeławicające się z piaskowcami 
i wapieniami (Matyja, 2012). Mułowce charakteryzują się sła-
bym lub co najwyżej umiarkowanym wysortowaniem i obfitym 
spoiwem ilasto-marglistym. Wkładki bardzo drobnoziarnistych 
i drobnoziarnistych piaskowców kwarcowych (Matyja, 2011) 
w porównaniu z piaskowcami formacji silneńskiej są znacznie 
cieńsze. Liczne wkładki wapieni reprezentują zbliżone typy 
litofacjalne do tych stwierdzonych w formacjach tucholskiej 
i silneńskiej. Są to margliste wapienie stromatoporoidowo-ko-
ralowcowe, charakteryzujące się obecnością dużych masyw-
nych, laminarnych i gałązkowych stromatoporoidów, tkwią-
cych w czerwonawo-brunatnym matriksie (Matyja, 2011).

Nieliczne konodonty oraz miospory znalezione w obrębie 
formacji chojnickiej sugerują, że może ona należeć do wyż-
szej części środkowego żywetu, a na pewno do górnej części 
żywetu (Matyja, 2011; Turnau, 2011).



Obszar przetargowy „Chełmno” 17

Osady węglanowej formacji koczalskiej spoczywają na 
silikoklastykach formacji wyszeborskiej w profilu Unisław IG 
1 (Matyja, 2018 w druku), a na formacji chojnickiej w profilu 
Bydgoszcz IG 1 (Matyja, 2011). W profilu Unisław 2 forma-
cja koczalska nie została przebita (por. Matyja, 1993). Pełna 
miąższość formacji koczalskiej wynosi ponad 339 m w profilu 
Unisław IG 1 (głęb. 4976,5-5315,5), niekompletna w profilach 
Bydgoszcz IG 1 (głęb. 4795,0-5102,0 m) oraz Unisław 2 osią-
ga odpowiednio 307 i 175 m.

Formację koczalską charakteryzuje dwudzielność. W dol-
nej części jednostki przeważają wapniste piaskowce kwar-
cowe, podrzędnie mułowce wapniste zawierające nieliczne 
i trudne do identyfikacji bioklasty, ciemnoszare mułowce 
wapniste i iłowce zawierające nieliczne szczątki małży, ramie-
nionogów bezzawiasowych i małżoraczków, a także poziomy 
laminitów oraz ciemnoszare wapienie margliste zawierające 
szczątki szkarłupni, ramienionogów zawiasowych, małżoracz-
ków, ryb, a także sporadycznie algi. W górnej części formacji 
dominują zaś organodetrytyczne wapienie stromatoporoido-
wo-koralowcowe ze stromatoporoidami, tabulatami, pojedyn-
czymi koralowcami osobniczymi Rugosa, małżoraczkami, 
ślimakami, otwornicami i algami oraz jasnoszare, masywne 
lub niewyraźnie warstwowane wapienie stromatoporoidowo-
-koralowcowe z organizmami zachowanymi w pozycji wzrostu 
(por. Dadlez J. i Dadlez R., 1986; Dadlez R., 1978; Matyja, 
1993). Charakterystyka osadów formacji koczalskiej stwier-
dzonych w profilach Bydgoszcz IG 1, Unisław IG 1 i Unisław 
2 nie odbiega od powyższego opisu, a dominującą litofacją 
są wapienie stromatoporoidowo-koralowcowe (Matyja, 1993, 
2011, 2018 w druku).

Z badań biostratygraficznych wynika, że spągowe partie 

formacji koczalskiej mieszczą się być może w obrębie naj-
wyższego żywetu lub odpowiadają pograniczu między żywe-
tem a franem (por. Matyja, 2008b, 2009; Turnau, 2008), partie 
stropowe natomiast należą do najwyższej części środkowego 
franu (Matyja, 1993, 2009). 

W profilach: Wudzyń 1, Polskie Łąki PIG 1, Unisław 2, Uni-
sław 4 i Unisław IG 1 stwierdzono obecność kolejnej jednostki 
litostratygraficznej dewonu górnego – formacji człuchow-
skiej (Fig. 2.4). W obrębie formacji człuchowskiej wydzielono 
na obszarze całego Pomorza Zachodniego pięć jednostek 
w randze ogniw (Matyja, 1993, 1998, 2006, 2009). Są to, od 
dołu, ogniwa: unisławskie, strzeżewskie, gorzysławskie oraz 
gościńskie, obocznie przechodzące w ogniwo bielickie.

Ogniwo unisławskie o miąższości 195,5 m rozpozna-
no do tej pory w profilach Polskie Łąki PIG 1 (głęb. 3239,0-
3434,5 m) i Chojnice 5. Charakteryzuje się ono obecnością 
cienkoławicowych osadów reprezentowanych głównie przez 
margle i iłowce margliste oraz mniej lub bardziej margliste 
wapienie mikrytowe. Wapienie te mają czasami strukturę gru-
złową i zawierają głowonogi, tentakulitoidy, małże, ramienio-
nogi bezzawiasowe, entomozoidy, konodonty i sporadycznie 
ramienionogi zawiasowe, szkarłupnie oraz osobnicze korale. 
Ogniwo unisławskie, jak wynika z dostępnych danych biostra-
tygraficznych, w całości odpowiada dolnemu franowi.

Osady rozpoznane w profilach Wudzyń 1 (głęb. 4084,0-
4198,0 m, miąższość niekompletna 114 m), Unisław 2 
(4630,0-4810,0 m, miąższość kompletna 180 m), Unisław 4 
(4740,5-4790,0 m, miąższość niekompletna 49,5 m), Unisław 
IG 1 (głęb. 4753,0-4976,5 m, miąższość kompletna  223,5 m) 
oraz Wałdowo Królewskie 1 (głęb. 5385,0-5433,0 m, miąż-
szość niekompletna 48,0 m) reprezentują ogniwo strzeżew-

Fig. 2.5. Rozprzestrzenienie osadów formacji wyszeborskiej (NE część Pomorza Zachodniego) i chojnickiej (SW część Pomorza Zachodniego) 
w późnym żywecie (Matyja, 2009); objaśnienia jak do Fig. 2.4. Granatowy poligon – granice obszaru przetargowego „Chełmno”
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skie formacji człuchowskiej (por. Matyja, 1993, 2007b, 2018 
w druku).

Ogniwo to na całym obszarze Pomorza Zachodniego 
charakteryzuje się obecnością cienkoławicowych osadów, 
reprezentowanych głównie przez iłowce i iłowce margliste 
z cienkimi wkładkami wapieni marglistych. Czarne bitumiczne 
iłowce charakteryzuje milimetrowa laminacja, obecność agre-
gatów pirytu i obecność organizmów charakterystycznych dla 
środowisk pelagicznych. W kilku profilach położonych w oko-
licach Unisławia (Unisław 2, Unisław 4, Wałdowo Królewskie 
1), w obrębie litofacji ciemnoszarych, drobnolaminowanych 
iłowców, stwierdzono obecność licznych wkładek umiarko-
wanie obtoczonych klastów wapiennych. Wkładki te mają 
miąższość od kilku centymetrów do 1 m, a ich ilość, a także 
wielkość klastów rośnie ku górze profili. Materiał detrytyczny 
stanowią głównie homogeniczne intraklasty wapieni mikryto-
wych, podrzędnie zdarzają się intraklasty wapieni ziarnistych.

Ogniwo strzeżewskie jest wprawdzie rozprzestrzenione 
na obszarze całego Pomorza Zachodniego, jednak w nie-
których profilach pojawia się już w żywecie i spoczywa na 
osadach formacji chojnickiej (np. W Tucholi IG 1, por. Matyja, 
2012), w innych w dolnym franie - ponad ogniwem unisław-
skim formacji człuchowskiej (np. W Polskich Łąkach PIG 1, 
por. Matyja, 2007b), a w profilu Unisław IG 1 dopiero w środ-
kowym franie, nad osadami formacji koczalskiej. Jego spąg 
ma więc charakter diachroniczny (Fig. 2.4, Fig. 2.6, Fig. 2.7). 
Strop ogniwa należy do dolnej części dolnego famenu na ca-
łym obszarze pomorskim.

Ogniwo gorzysławskie na omawianym obszarze ziden-
tyfikowano tylko w profilu Unisław 2 na głębokości 4600,0-
4630,0 (miąższość kompletna tylko 30 m), gdzie leży nad 

ogniwem strzeżewskim (Fig. 2.4; Matyja, 2009). Jest ono 
wykształcone jako alternujące ze sobą margle i wapienie gru-
złowe zawierające dość liczne szczątki organizmów bento-
nicznych, reprezentowanych głównie przez ramienionogi za-
wiasowe, szkarłupnie, małżoraczki, otwornice zlepieńcowate 
występujące obok entomozoidów, głowonogów, tentakulito-
idów i konodontów. Ogniwo gorzysławskie należy w omawia-
nej części Pomorza Zachodniego do dolnego famenu (Matyja, 
1993, 2009).

Nie jest jasne, czy kolejne ogniwo formacji człuchowskiej, 
ogniwo gościńskie (dominujące wapienie gruzłowe), nale-
żące do środkowych partii famenu, jest rzeczywiście obecne 
w profilu Unisław 2 (por. Matyja, 1993).

Osady formacji krojanckiej, należącej do wyższego fa-
menu, przykrywają osady ogniwa gościńskiego formacji człu-
chowskiej (por. Fig. 2.4). Dominującą odmianą litologiczną 
budującą formację krojancką są jasnoszare wapienie o struk-
turze falistej, bogate w szczątki organiczne. Składniki ziarniste 
reprezentowane są głównie przez bioklasty różnych rozmia-
rów, przeważnie frakcji kalkarenitowej. Do najczęstszych na-
leżą drobne tubularne zielenice (isinellidy i paleoberesellidy), 
a także wielokomorowe otwornice wapienne, małżoraczki 
bentoniczne, motki girwanellowe i kalcisfery. Część bioklastów 
jest otoczona powłokami mikrytowymi. Drobne tubularne algi 
często pełnią rolę skałotwórczą. Rzadko natomiast są spoty-
kane organizmy typowo pełnomorskie, ramienionogi i szkar-
łupnie. Nie można wykluczyć, że utwory te są obecne w profilu 
Unisław 2 na głęb. 4450,0-4544,0 m, jednak ich charaktery-
styka niezupełnie odpowiada definicji formacji krojanckiej (Ma-
tyja, 1993). Być może wynika to z bardziej dystalnej pozycji 
w basenie sedymentacyjnym profilu Unisław 2 w stosunku do 

Fig. 2.6. Rozprzestrzenienie osadów ogniwa strzeżewskiego formacji człuchowskiej na obszarze Pomorza Zachodniego w późnym franie 
i wczesnym famenie (Matyja, 2009); objaśnienia jak do Fig. 2.4. Czerwony poligon – granice obszaru przetargowego „Chełmno”
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położenia profili, na podstawie których zdefiniowana została 
omawiana jednostka litostratygraficzna (Matyja, 1993).

KARBON

W pobliżu obszaru przetargowego „Chełmno” zidentyfi-
kowano osady, które mogą reprezentować dolny karbon (Fig. 
2.4 i Fig. 2.7). Nieprzebite osady formacji iłowców z Łob-
żonki o miąższości 255 m rozpoznano w profilu Wilcze IG 
1 na głęb. 4772,0-5027,0 m. Nieznana jest kompletna miąż-
szość osadów tej formacji. Cząstkowe miąższości formacji 
iłowców z Łobżonki, na przykład w okolicy obszaru prze-
targowego „Orle”, wynoszą 218 m (Lipka 1), 255 m (Wilcze 
IG 1), 251 m (Zabartowo 1), 564,6 m (Zabartowo 2) i 678 m, 
a dalej poza obszarem 141 m (Moracz IG 1) i 302,5 m (Cza-
plinek IG 1).

W żadnym profilu na obszarze całego Pomorza Zachod-
niego nie jest znana dolna granica formacji z Łobżonki ani jej 
kontakt z jednostką podległą – prawdopodobnie z formacją 
z Sąpolna (Matyja, 2008b; por. też Fig. 2.4). Biorąc pod uwa-
gę wykształcenie facjalne obu formacji reprezentujących osa-
dy pełnomorskie oraz fakt, że w niektórych profilach formacja 
iłowców marglistych z Sąpolna sięga aż do dolnej części gór-
nego turneju (por. Matyja i in., 2000), a najstarsze datowane 
osady formacji iłowców z Łobżonki należą przypuszczalnie do 
najwyższego górnego turneju (por. poniżej), można domnie-
mywać, że kontakt obu formacji może przypadać na górny 
turnej, jak zostało to zasugerowane na Fig. 2.4. Znana część 
formacji iłowców z Łobżonki wykształcona jest jako kompleks 
ciemnoszarych skał ilasto-mułowcowych z przeławiceniami 
szarych piaskowców kwarcowych. W najniższej dostępnej 
badaniom części formacji obserwowane są cienkie wkładki 
wapnistych mułowców oraz wapieni ziarnistych zawierają-
cych nieliczne otwornice wapienne, fragmenty ramieniono-
gów i głowonogów, a nawet redeponowane ooidy.

Niepewna jest pozycja stratygraficzna osadów w pro-
filu Wałdowo Królewskie 1, gdzie na nieprzebitej serii czar-
nych iłowców z wkładkami wapieni detrytycznych/zlepieńców 
o miąższości 48 m (głęb. 5385,0-5433,0 m), reprezentujących 
ogniwo strzeżewskie franu, leży na głęb. 5125,0-5385,0 m 
znacznej miąższości (260,0 m), choć bardzo słabo zrdzenio-
wana, seria czarnych bezwapnistych iłowców/łupków z cien-
kimi wkładkami drobnoziarnistych piaskowców kwarcowych, 
mułowców czy wapieni ziarnistych, w tym również z ooidami, 
prawdopodobnie należących do formacji iłowców z Łobżon-
ki. Formacje te prawdopodobnie dzieli znacząca luka, której 
zasięg stratygraficzny pozostaje w zgodzie z faktami obser-
wowanymi w pobliskich profilach, wskazującymi na brak w tej 
części Pomorza dużej części franu, całego famenu i prawie 
całego turneju.

Informacje biostratygraficzne dotyczące formacji iłowców 
z Łobżonki są nadzwyczaj skromne (por. Lipiec, 1999). Zda-
niem Turnau i współautorów (2005) formacja ta należy praw-
dopodobnie do najwyższego górnego turneju, a z całą pewno-
ścią do dolnego wizenu i reprezentuje najwyższy iwor?, czad 
i najniższą? część arundu.

Ewolucja geologiczna, paleogeografia 
i tektonika utworów dewonu i karbonu

Obszar Pomorza Zachodniego (NW Polska) położony 
jest w najbliższym sąsiedztwie kratonu wschodnioeuropej-
skiego i mieści się w obrębie tzw. strefy szwu transeuropej-
skiego TESZ (Trans-European Suture Zone; por. Fig. 2.3). 
Osady dewonu i dolnego karbonu, występujące na tym ob-
szarze pod grubym nadkładem osadów permu, mezozoiku 
i kenozoiku, zidentyfikowane zostały licznymi głębokimi pro-
filami wiertniczymi. Część obszaru położona najbardziej na 
północny wschód, rozciągająca się od Koszalina po Chojni-
ce, charakteryzująca się znacznym stopniem zaangażowania 
tektonicznego, ale i dobrym rozpoznaniem geologicznym, na-

Fig. 2.7. Rozprzestrzenienie osadów formacji iłowców z Łobżonki (SW część Pomorza Zachodniego) i formacji piaskowców kwarcowych 
z Drzewian (NE część Pomorza Zachodniego) we wczesnym wizenie (Matyja, 2008b); objaśnienia jak do Fig. 2.4. Czerwony poligon – granica 
obszaru przetargowego „Chełmno”.
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zywana jest strefą Koszalin–Chojnice. W żadnym z otworów 
wiertniczych Pomorza Zachodniego nie stwierdzono jednak 
kompletnych osadów dewonu i dolnego karbonu (missisipu). 
W większości profili w obrębie strefy jakaś część osadów de-
wonu i/lub karbonu została usunięta przez kolejne etapy erozji 
późnodewońskiej czy wczesnokarbońskiej, a głównie późno-
karbońskiej, będące następstwem dźwigania się poszcze-
gólnych bloków tektonicznych, a także przedcechsztyńskiej 
peneplenizacji obszaru (por. Dadlez R., 1978; Matyja, 1993; 
Matyja i in., 2000).

Południowo-zachodnia część obszaru pomorskiego, roz-
ciągająca się między otworami Laska 2 na NW a Wilcze IG 1 
na SE, nazywana w literaturze regionalnej strefą Laska-Cza-
plinek, jest znacznie słabiej rozpoznana. Na przestrzeni po-
nad dwustu kilometrów wykonano tu niewiele ponad 10 otwo-
rów wiertniczych (Fig. 2.3), które pod utworami pensylwanu i/
lub permu osiągnęły jedynie osady wyższej części missisipu, 
najwyższego turneju i niemal kompletnego wizenu – od cza-
du, poprzez arund i asb, po brygant. W strefie Laska-Czapli-
nek utwory niższej części missisipu i całego dewonu są obec-
nie niedostępne do badań; ukrywają się pod dużej miąższości 
osadami karbonu i młodszymi (por. Fig. 2.3).

W żadnym z otworów na obszarze Pomorza Zachod-
niego nie stwierdzono pewnych osadów najwyższego mis-
sisipu i najniższego pensylwanu, czyli najwyższego wizenu, 
namuru i najniższego westfalu. Trudno jednak definitywnie 
rozstrzygnąć, czy utwory te nie osadziły się na całym obsza-
rze pomorskim w ogóle, czy też jakaś depozycja miała jednak 
miejsce w tym czasie, a osady całego namuru lub jego części 
zostały później zerodowane. Biorąc pod uwagę regresywne 
tendencje obserwowane w ciągu całego missisipu i skrajnie 
płytkomorski, a nawet chwilami lądowy charakter osadów for-
macji z Drzewian, prawdopodobne wydaje się twierdzenie, że 
przynajmniej w północno-wschodniej części basenu pomor-
skiego czas przypadający na namur, a być może i wczesny 
westfal, mógł być czasem dźwigania się obszaru pomorskie-
go i dominującej erozji (por. Fig. 2.4).

Współczesne rozprzestrzenienie osadów pensylwanu na 
obszarze Pomorza Zachodniego, reprezentowanego tu przez 
niekompletny westfal i stefan, jest ograniczone do obszarów 
między Trzebiatowem a Kamieniem Pomorskim w zachod-
niej części oraz między Sarbinowem a Koszalinem w części 
wschodniej (Fig. 2.3), gdzie stwierdzono występowanie jedy-
nie osadów westfalu (Żelichowski, 1983). Osady pensylwanu 
znane są również z profilu K1-1/86, wykonanego w zachod-
niej polskiej części akwenu Bałtyku.

Skomplikowana mozaika, jaką tworzą różnego wieku 
wychodnie osadów dewonu i karbonu, jest świadectwem 
tektonicznych i erozyjnych zdarzeń, jakie musiały mieć miej-
sce w basenie pomorskim w ciągu późnego dewonu, karbo-
nu i permu. Stopnia tej komplikacji nie oddaje uproszczona 
mapa prezentowana na Fig. 2.3 (por. Matyja,1993; Matyja 
i in., 2000), przedstawiająca jedynie obecnie znany zasięg 
osadów dewońskich z dokładnością do oddziału, a karboń-
skich do podsystemu.  

Jedną z charakterystycznych cech obszaru pomorskie-
go, oprócz wspomnianych wyżej i mających skalę regionalną 
epizodów tektoniczno-erozyjnych, jest silne pierwotne zróżni-
cowanie miąższości osadów dewonu i karbonu, lepiej obser-
wowane w skali lokalnej. Analiza rozkładu facji i miąższości 
dewonu i missisipu wyraźnie wskazuje na zróżnicowaną subsy-
dencję podłoża niektórych segmentów zbiornika (Matyja, 1993; 
Świdrowska i Hakenberg, 1996; Matyja i in., 2000). Miąższość 
utworów środkowodewońskich w kompletnych lub prawie kom-
pletnych profilach wynosi od ponad  800 m w profilach Jamno 
IG 1 i Polskie Łąki PIG 1 do ok. 470 m w profilu Bydgoszcz IG 1. 

Miąższość osadów górnodewońskich w północnej części Po-
morza (otwory Brojce IG 1 i Gorzysław 8) może być szacowana 
na ponad 1300 m, w części północno-zachodniej – około 1850 
m (otwory Miastko 1 i Koczała 1), w części centralnej – 3500 
m oraz co najmniej 1600 m w części południowo-wschodniej 
(otwory Polskie Łąki PIG 1, Unisław IG 1 i 2 oraz Bydgoszcz 
IG 1; por. Matyja, 1993, 1998). Miąższość osadów missisipu na 
obszarze Pomorza Zachodniego jest mniej zróżnicowana od 
miąższości dewonu i waha się od kilkuset do 1600 m w pobliżu 
kratonu wschodnioeuropejskiego, natomiast w części południo-
wo-zachodniej – od 1300 do 1800 m. Miąższość niekomplet-
nych osadów pensylwanu wynosi od 100 do 250 m, jedynie 
w okolicach Strzeżewa osiąga około 700 m, a w akwenie Bałty-
ku (profil K1-1/86) nawet 1200 m.

Wszystkie przytoczone dane przemawiają na rzecz wyra-
żanej przed laty przez R. Dadleza (1978) sugestii, że bloko-
wy styl budowy podłoża podpermskiego w rejonie pomorskim 
ukształtował się wprawdzie głównie w późnym karbonie, jed-
nak niektóre z uskoków czy stref uskokowych musiały mieć 
starsze założenia, a ich synsedymentacyjna aktywność wpły-
wała zarówno na rozkład facji w basenie, jak i na miąższość 
osadów w jego poszczególnych segmentach (?subbasenach).

2.2.4. PERM - CZERWONY SPĄGOWIEC

Rozprzestrzenienie i miąższość

Z powodu braku wierceń na obszarze przetargowym 
„Chełmno” informacje o spodziewanym zasięgu i miąższo-
ściach osadów czerwonego spągowca można wyciągnąć je-
dynie z danych z otworów sąsiadujących oraz regionalnego 
rozpoznania budowy geologicznej. 

Głębokości występowania osadów czerwonego spą-
gowca w otworach reperowych, sąsiadujących z obszarem 
„Chełmno” dla wydzielenia stratygraficznego:

• Unisław IG 1: 4 542,50 - 4 596,00 m p.p.t.
• Unisław IG 2: 3 887,00 - 3 901,50 m p.p.t.
• Unisław 2: 4336,00 - 4372,00 m p.p.t.
• Unisław 4: dane stratygraficzne są własnością inwestora
• Wudzyń 1: 4076,00 - 4083,00 m p.p.t.
• Wałdowo Królewskie 1: dane stratygraficzne są własno-

ścią inwestora
• Bydgoszcz IG 1: 4255,00 - 4795,00 m p.p.t.
• Wilcze IG 1: 4622,50 – 4772,00 m p.p.t.
• Wilcze 2: dane stratygraficzne są własnością inwestora 

Miąższość utworów czerwonego spągowca wynosi od 7 do 
540 m. 

Litologia i stratygrafia

Osady czerwonego spągowca na obszarze przetargowym 
„Chełmno” i w jego okolicy deponowane były w basenie pol-
skim (Pokorski i Ryka, 1978), który stanowił wschodnią część 
rozległego systemu basenów sedymentacyjnych obejmują-
cych duży obszar Europy zachodniej (Kiersnowski i in., 1995). 
Utwory czerwonego spągowca to głównie osady lądowe: iłow-
ce i mułowce osadów plai, piaskowce eoliczne i zlepieńce 
stożków aluwialnych, należące do dwóch cyklów stratygraficz-
no-sedymentacyjnych (Kiersnowski, 1997) odpowiadających 
wydzielanym wcześniej jednostkom litostratygraficznym: for-
macji Noteci i formacji Drawy, ujętych w grupę Warty (Pokor-
ski, 1981, 1988a i b; Hoffmann i in., 1997; Fig. 2.8). 

Zróżnicowana budowa podłoża podpermskiego w rejo-
nie obszaru „Chełmno” wpływała zapewne na rozwój osadów 
czerwonego spągowca, ich miąższość i rozkład litofacji. Opie-
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Fig. 2.8. Tabela stratygraficzna czerwonego spągowca wg Maliszewskiej i in. (2003), częściowo zmodyfikowana. Zaznaczone są horyzonty 
piaskowców o potencjale zbiornikowym w stropie formacji Noteci, uszczelnione ewaporatami cechsztynu, i w erozyjnym stropie formacji Drawy 
(ogniwo Zabartowskie), uszczelnione osadami klastycznymi spągu formacji Noteci
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rając się na mapie geologiczno-strukturalnej Lecha (2013) 
przyjmujemy, że obszar przetargowy „Chełmno” zlokalizowa-
ny jest w rejonie podpermskich wychodni dewonu. Jedynie 
na skraju północno-wschodnim obszaru „Chełmno” mogą 
występować osady syluru, a na skraju południowo-zachod-
nim osady karbonu dolnego. Taka budowa podłoża podperm-

skiego na obszarze „Chełmno” jest wysoce prawdopodobna, 
pomimo oparcia się tylko na interpolacji danych z sąsiednich 
otworów (Fig. 2.9). 

Ostatnie wiercenia wykonane przez przemysł naftowy 
(FX Energy/Orlen Upstream) zlokalizowane na południowy 
wschód od obszaru „Chełmno” pokazują jednak, że model 

Fig. 2.9. Mapa geologiczno-strukturalna obszaru przetargowego „Chełmno” (wg Lecha, 2001, 2013). Żółty poligon – granice obszaru przetar-
gowego, niebieska linia – profil sejsmiczny z Fig. 2.22.
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ten powinien ulec pewnym modyfikacjom. Podpermska po-
wierzchnia strukturalna na obszarze „Chełmno” zapada na 
południowy zachód, od 3100 m na północnym wschodzie do 
5000 m na południowym zachodzie. Dotychczasowe rozpo-
znanie budowy geologicznej opiera się jednak na danych z ni-
żej zestawionych wierceń (Tab. 2.1).

W rejonie obszaru „Chełmno” w stropie formacji Note-
ci występują osady plai, plai marginalnej i fluwialne. Obszar 
„Chełmno” jest prawdopodobnie całkowicie zdominowany 
przez osady fluwialne z udziałem osadów plai marginalnej 
(Fig. 2.10). Nie jest wykluczone, że znajduje się tam oś jed-
nego z systemów drenażu fluwialnego rozwiniętych wzdłuż 
krawędzi basenu czerwonego spągowca.

Interesujące jest występowanie osadów bardziej grubo-
klastycznych (zlepieńców) w wierceniach Wilcze IG 1 i Wilcze 
2, występujących w kolejnej strefie drenażu fluwialnego poło-
żonej na północny zachód od obszaru „Chełmno”.

Piaskowce koryt fluwialnych i ilasto-mułowcowe osady 
plai występują naprzemianlegle w strefie lokalizacji wierceń 
Unisław, czego przykładem jest profil wiercenia Unisław IG 
1 (Buniak i in., 1999). Są to w przewadze piaskowce drobno-
ziarniste o dobrych lub średnich własnościach zbiornikowych, 
interpretowane jako powstałe w systemie fluwialnych koryt 
rozprowadzających w strefie przejściowej do osadów plai 
(Fig. 2.12). Charakterystyczny jest prawie całkowity brak osa-
dów bardziej gruboklastycznych, które jednak mogą występo-
wać w rejonie obszaru „Chełmno”, gdzie być może znajduje 
się oś systemu drenażu fluwialnego.

Na obszarze „Chełmno” najprawdopodobniej brak jest 
osadów formacji Drawy, które występują w rejonie wierceń 
Wilcze IG 1 i Wilcze 2, gdzie mają niewielką miąższość (Fig. 
2.11). Gdyby jednak zostały nawiercone, to być może byłyby 
to również piaskowce zabartowskie.

Profil czerwonego spągowca w wierceniu Unisław IG 1 
(Fig. 2.12) może odzwierciedlać z pewnym prawdopodobień-
stwem profil osadów na obszarze „Chełmno” oraz reprezento-
wać podobne środowiska sedymentacji. Podobny profil czer-
wonego spągowca z wiercenia Wałdowo Królewskie 1 został 
zamieszczony w publikacji Buniaka i in. (1999).

Piaskowce w profilu Unisław IG 1 mają słabą porowatość, 
nieprzekraczającą 3%. Objawy węglowodorów były obserwo-
wane w rejonie wierceń Unisław IG 1. W osadach czerwo-
nego spągowca na głębokości 4545 – 4561m obserwowano 
zgazowanie płuczki gazem palnym (53% CH4, 4,2% C2H6; 
rozszerzone dane znajdują się w rozdziale 5).

Wyniki badań petrograficznych i petrofizycznych 
utworów czerwonego spągowca 

na obszarze przetargowym „Chełmno”

Wyniki badań petrograficznych dotyczące obszaru prze-
targowego „Chełmno” można uzyskać z licznych publikacji 
(Maliszewska, 1997; Maliszewska i in., 1998, 2016; Buniak 
i in., 1999; Kuberska, 1999a, b, c, 2001, 2004; Maliszewska 
i Kuberska, 2008, 2009) oraz z dokumentacji wynikowych spo-
rządzonych dla otworów wiertniczych: Unisław IG 1, Unisław 
IG 2, Unisław 2, Unisław 4, Wałdowo Królewskie 1, Wudzyń 
1, Polskie Łąki PIG 1. Charakterystykę utworów czerwonego 
spągowca na wymienionym obszarze oparto głównie na ana-
lizie osadów z otworów wiertniczych: Unisław IG 1, Unisław 
IG 2, Unisław 4, Wałdowo Królewskie 1. 

Opis petrograficzny skał

Wyróżniono tu następujące litofacje: brekcjową, zlepień-
cową, piaskowcową i mułowcowo – iłowcową. 

Brekcje zostały opisane z otworu Unisław IG 2, gdzie 
materiał okruchowy stanowią fragmenty dolosparytów i do-
lomikrytów, sporadycznie kalcybiosparytów i skał ilastych. 
Określono je jako brekcje węglanowe.

Zlepieńce występują w postaci wkładek w obrębie osa-
dów piaskowcowych. Są to skały średniookruchowe, barwy 
różowoszarej. Zawierają około 60% obj. frakcji psefitowej zło-
żonej z okruchów piaskowców, skał węglanowych, mułowców 
ilastych i węglanowych, iłowców żelazistych, kwaśnych skał 
wylewnych, granitoidów, łupków krystalicznych i kwarcu po-
likrystalicznego (4% obj.) oraz pojedynczych okruchów skał 
krzemionkowych. Frakcja psamitowa stanowi masę wypełnia-

Nazwa otworu Rok 
wiercenia

Strop Pcs 
[m]

Końcowa głębokość [m] 
i stratygrafia w spągu

Miąższość [m]

Ca2 Pcs Karbon Dewon Ordowik

Unisław IG 1 1982 4542,6 5 355,0 dewon (żywet) 11,5 53,4 – >759,0

Unisław IG 2 1986 3887,0 5120,0 dewon 37,0 14,5 – >1218,5

Unisław 2 1984 4336,0 4985,0 dewon 20,0 36,0 – >613,0

Unisław 4 1990 4660,0 4790,0 dewon 27,0 80,5 – >49,5

Wałdowo 
Królewskie 1

1991 4960,0 5433,0 dewon górny – 165,0 260,0 >48,0

Wudzyń 1 1972 4076,0 4198,0 dewon 12,0 7,0 – >115,0

Polskie Łąki PIG 1 1990 – 4427,0 ordowik 25,0 – – 1058,5 >129,5

Wilcze IG 1 1985 4622,5 5027,0 karbon 41,0 149,5 >255,0

Wilcze 2 1989 4704,4 4950,0 Pcs 1,0 >232,0

Bydgoszcz IG 1 1989 4255,0 5616,0 sylur ? uskok 540,0 – 778,0 >43 (sylur)

Tab. 2.1. Zestawienie miąższości utworów paleozoiku w wierceniach sąsiadujących z obszarem przetargowym „Chełmno” (dane z CBDG 2017)
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Fig. 2.10. Szkic geologiczny występowania piaskowców fluwialnych oraz mułowcowo-piaskowcowych osadów plai w stropie utworów formacji 
Noteci (górna część górnego czerwonego spągowca)(Opracował H. Kiersnowski, na potrzeby pakietu przetargowego „Chełmno”)
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Fig. 2.11. Szkic geologiczny występowania utworów formacji Drawy (dolna część górnego czerwonego spągowca) (Opracował H. Kiersnowski, 
na potrzeby pakietu przetargowego „Chełmno”)
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jącą i odpowiada składem piaskowcowi średnio- i gruboziarni-
stemu, a jej skład to: półobtoczone ziarna kwarcu mono- i po-
likrystalicznego, skalenie, litoklasty, podobne do opisywanych 
we frakcji psefitowej. Materiał detrytyczny zlepieńca scemen-
towany jest spoiwem ilasto-żelazistym bądź węglanowym. 
Występuje również anhydryt. Składniki spoiwa rozmieszczo-
ne są nierównomiernie. Zlepieńce wykazują miejscami znacz-
ną porowatość. 

Piaskowce charakteryzują się barwą szarą, szarosele-
dynową i szaroczerwoną. Są to skały drobno- i średnioziarni-
ste, miejscami gruboziarniste i zlepieńcowate (Unisław IG 1, 
IG 2, Wudzyń 1). Z uwagi na skład mineralny piaskowców 
oraz rodzaj spoiwa wyróżniono arenity i waki sublityczne, li-
tyczne, subarkozowe. W nazewnictwie przyjęto klasyfikację 
Pettijohna i in. (1972). Głównymi składnikami materiału de-
trytycznego w piaskowcach są kwarc mono- i polikrystaliczny, 
występujące w postaci ziaren półobtoczonych, sporadycznie 
nieobtoczonych. Ziarna kwarcu polikrystalicznego mogą być 
w części fragmentami kwarcowych łupków krystalicznych 
bądź kwarcytów. Skalenie (mikroklin, ortoklaz, plagioklazy 
szeregu albit – oligoklaz) występują w postaci ziaren ostro-
krawędzistych, najczęściej o pokroju tabliczkowym. Ziarna 
skaleni są częściowo skarbonatyzowane lub zserycytyzowa-
ne. Wśród litoklastów najliczniej występują okruchy starszych 
skał osadowych. Są to fragmenty wapieni i dolomitów spary-

towych, częste bio- i oosparyty, mikrosparyty, a także okru-
chy skrzemionkowanych wapieni. Występują również okruchy 
mułowców węglanowych, piaskowców mułowcowych oraz 
piaskowców typu arenitów kwarcowych i sublitycznych. Poza 
tym występują pojedyncze fragmenty skał metamorficznych, 
wylewnych i głębinowych. Oprócz wymienionych głównych 
składników w piaskowcach występują łyszczyki (muskowit) 
oraz akcesorycznie – cyrkon.  

Wśród głównych składników spoiw wyróżniono: tlenki 
i wodorotlenki żelaza, allo- i autigeniczne minerały ilaste, wę-
glany, siarczany, kwarc i skaleń autigeniczny. Tlenki i wodo-
rotlenki żelaza są w opisywanych piaskowcach powszechne 
i nadają im charakterystyczną czerwonawą barwę. Występują 
najczęściej w postaci rozproszonego pigmentu, czasami w po-
staci krystalicznego hematytu. Rozproszony pigment żelazisty 
wraz z allogenicznymi minerałami ilastymi wchodzą w skład 
spoiwa typu matriks i często tworzą obwódki na ziarnach de-
trytycznych. W grupie autigenicznych minerałów ilastych wy-
różniono Fe/Mg i Mg/Fe chloryty, illit, sporadycznie kaolinit. 
Obecność i rodzaj minerałów ilastych w piaskowcach oraz 
mułowcach i iłowcach potwierdzają analizy rentgenowskie 
(Tab. 2.2). Chloryty występują w postaci obwódek na ziarnach 
detrytycznych (Fig. 2.13) lub wypełniają przestrzenie porowe. 

Chloryty tworzące obwódki mogą hamować kompak-
cję mechaniczną w osadzie (Rochewicz, 1980), a także po-

Fig. 2.12. Profil litologiczny czerwonego spągowca w wierceniu Unisław IG 1 (Buniak i in., 1999). Kolorem oliwkowym zaznaczone są mułow-
ce i piaskowce drobnoziarniste środowiska depozycyjnego plai. Kolorem niebieskim piaskowce koryt fluwialnych. Krzywa GR (Gamma Ray) 
przeliczona jest na jednostki API (American Petroleum Institute). Krzywa NPHI (dec) - Neutron Porosity Hydrogen Index (skala w jednostkach 
dziesiętnych) przedstawia zmiany porowatości
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wstrzymują późniejszą cementację - na przykład kwarcem 
autigenicznym (Hancock, 1978). W przestrzeniach porowych 
chloryty tworzą także formy wachlarzowe (Kuberska, 2004), 
a stosunek Fe/Mg w ich składzie pozostaje jak 2:1. Należą 
one do cementów powstałych w późniejszych etapach dia-
genezy, w temperaturach 90–120°C (Aagaard i in., 2000). 
Osobniki autigenicznego illitu występują w postaci wypustek, 
ograniczając przestrzeń porową.

Najpospolitszymi minerałami węglanowymi są kalcyt i do-
lomit. Wyróżniono (Kuberska, 2004) Mn-kalcyt, najbardziej 
rozpowszechniony i wykazujący w CL żółtą lub żółtopoma-
rańczową luminescencję dzięki zawartości manganu w sieci 
krystalicznej. Mógł on krystalizować w temperaturach niskich, 
maksymalnie do około 35°C (Kuberska, 2004). Oprócz Mn-
-kalcytu zidentyfikowano także kalcyt nieświecący w CL (Fig. 
2.14), w swoim składzie chemicznym wykazujący obecność 
tylko wapnia, tlenu i węgla. 

Określono go jako kalcyt „czysty”. Współwystępuje on 
w spoiwie z Mn-kalcytem i tworzy subhedralne formy. Dolo-
mit miejscami tworzy romboedry, częściej jednak notuje się 
ziarna anhedralne. W badaniach katodoluminescencyjnych 
dolomit wykazuje świecenie w barwach od czerwono-bru-

natnych do czarnej. Krystalizacja dolomitu mogła zachodzić 
w temperaturach 65–70°C (Kuberska, 2004). Siarczany re-
prezentowane są przez anhydryt, sporadycznie gips. Przyj-
muje się, że anhydryt mógł się tworzyć z wód o charakterze 
kontynentalno-morskim (Kuberska, 2004) w późniejszych eta-
pach diagenezy. Spoiwo kwarcowe występuje powszechnie 
w niewielkich ilościach. Kwarc autigeniczny tworzy obwódki 
regeneracyjne na ziarnach detrytycznych lub pojedyncze, eu-
hedralne kryształy (Fig. 2.13). 

Mułowce i iłowce reprezentowane są przez osady 
o strukturze aleurytowej, pelitowej, aleurytowo-pelitowej, 
aleurytowo-psamitowej. Występują powszechnie w postaci 
przewarstwień lub wkładek w obrębie piaskowców, rzadko 
jako odrębne (miąższe) serie. W skałach tych obserwuje się 
laminację równoległą, często warstwowanie przekątne lub so-
czewkowe. Lokalnie występują struktury utworzone wskutek 
zaburzeń gęstościowych. Tekstura kierunkowa zaznaczona 
jest przeważnie ułożeniem minerałów łyszczykowych. Głów-
nym składnikiem mułowców jest kwarc, podrzędnie występu-
ją ziarna skaleni lub okruchy skał – najczęściej osadowych. 
Głównymi składnikami masy ilastej tych skał są illit i chloryt 
(Tab. 2.2). Podrzędnie występuje muskowit i mułek kwarcowy. 

Fig. 2.13. Obwódki chlorytowe (Chl) otaczające ziarna detrytyczne; widoczne drobne kryształy kwarcu autigenicznego (Qa); otwór wiertniczy 
Unisław IG 1, głęb. 4587,5 m; obraz z mikroskopu elektronowego (kolekcja M. Kuberska)

Tab. 2.2. Wyniki badań rentgenostrukturalnych minerałów ilastych z wybranych próbek skalnych

Otwór wiertniczy Głębokość [m] Nazwa skały Illit
Il

Chloryt
Chl

Kaolinit
Kl

Gips
Gi

Unisław IG 1 4553,4

4577,4

ar sl

ic p-ty

++

++

+++

++

-

-

-

-

Unisław 4 4662,5

4679,5

4696,6

4702,1

ar sa

mc p-ty

ar sa

wa sa

++

+

++

-

++

++

+++

++

+

śl

-

śl

+++

-

-

-

Objaśnienia symboli: ar – arenit, sl – sublityczny, sa – subarkozowy, wa – waka, ic – iłowiec, mc – mułowiec, p-ty – piaszczysty; +++ – znaczny, 
++ – średni, + – niewielki udział zidentyfikowanych minerałów, śl – śladowe wystąpienia
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Charakterystyka właściwości petrofizycznych 
wybranych piaskowców

Laboratoryjnie oznaczone wielkości współczynnika poro-
watości wynoszą od 1,32 do 16,64% (Tab. 2.3). Jest to po-
rowatość efektywna, wyrażona stosunkiem objętości porów 
otwartych do całkowitej objętości próbki.

Przestrzeń porowa w badanych próbkach zdominowana 
jest przez makropory. Porowatość pierwotna w analizowa-
nych piaskowcach zauważana jest rzadko, częściej natomiast 
obserwuje się porowatość wtórną, powstałą na skutek prze-
obrażania i rozpuszczania diagenetycznego. Efektem jest 
notowana porowatość między- i śródziarnowa oraz między-
krystaliczna.

Fig. 2.14. A. Spoiwo kalcytowe w piaskowcu zlepieńcowatym; otwór wiertniczy Wudzyń 1, głęb. 4079,4 m; obraz z mikroskopu polaryzacyjne-
go, nikole skrzyżowane. B. Obraz w CL fragmentu piaskowca z fot. A; Ka – czysty kalcyt, MnKa – Mn-kalcyt (kolekcja M. Kuberska)

Tab. 2.3. Wyniki oznaczeń porowatości (Po) i przepuszczalności (Pp) wybranych próbek skalnych (Kuberska, 2004); 

Otwór
wiertniczy

Głębokość
[m]

Nazwa
skały

Po
[%]

Pp
[mD]

Unisław IG 1

4551,8 ar sl 6,85 <0,1

4553,4 ar sl 5,39 <0,1

4554,5 ar sl 7,88 0,1

4555,5 ar sl 9,63 4,2

4557,2 ar sa 5,60 <0,1

4561,5 ar sl 5,58 <0,1

4562,8 ar sl 12,21 0,33

4565,5 ar sl 6,04 n.o.

Unisław 4

4583,5

4659,8

4668,7

4680,7

4687,4

4695,2

4701,0

4709,6

4720,6

ar sl

ar sl

ar sa

ar sa

ar sa

ar sa

ar sa

ar sa

ar a

16,64

2,84

8,70

5,28

4,99

9,72

15,43

9,68

1,32

4,5

n.o.

1,51

<0,1

<0,1

6,79

48,87

<0,1

<0,1

Objaśnienia: ar – arenit, sl, sa, a – sublityczny, subarkozowy, arkozowy; n.o. – nie oznaczono.
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Procesy diagenetyczne i etapy rozwoju diagenezy

Główne procesy diagenetyczne zachodzące w osadach 
to: kompakcja mechaniczna i chemiczna, cementacja, zastę-
powanie, rozpuszczanie i przeobrażanie niestabilnych skład-
ników mineralnych. W badanych osadach wyodrębniono eo- 
i mezodiagenezę (Choquette i Pray, 1970). Zasięg procesów 
diagenetycznych oraz wartości porowatości przedstawiono 
na tle przykładowego profilu (Fig. 2.15). 

Najdłużej działającym procesem była kompakcja mecha-
niczna, powodująca między innymi wzrost upakowania ma-
teriału detrytycznego. Widocznym skutkiem działania tego 
procesu jest obecność kontaktów prostych i punktowych. Na-
tomiast skutkami działania kompakcji chemicznej są obserwo-
wane kontakty wklęsło-wypukłe. Powstawanie autigenicznych 
obwódek ilastych, ilasto-żelazistych i kwarcowych zalicza się 
do procesów cementacyjnych, mających początek we wcze-
śniejszych stadiach diagenezy. Oprócz cementów obwódko-

Fig. 2.15. Zasięg procesów diagenetycznych oraz wartości porowatości w profilu skał czerwonego spągowca z otworu wiertniczego Unisław 4
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wych tworzyły się wczesne cementy węglanowe. Wczesny 
anhydryt mógł być efektem dehydratacji gipsu (Glennie i in., 
1978). Wody porowe, głównie pochodzenia meteoryczne-
go, zainicjowały proces rozpuszczania ziaren detrytycznych. 
Efekty tego procesu obserwowano powszechnie w odmia-
nach arkozowych i sublitycznych piaskowców. Na przełomie 
cechsztynu i pstrego piaskowca (Kuberska, 2011), rozpoczął 
się drugi, najdłuższy etap w historii diagenezy – mezodiage-
neza. Mogły się wtedy tworzyć cementy węglanowe oraz ila-
ste (chlorytowe, illitowe). Roztwory pochodzące z nadległych 
serii cechsztynu mogły być źródłem dla krystalizacji później-
szych generacji anhydrytu, kalcytu oraz dolomitu. Z procesem 
cementacji wiąże się zastępowanie diagenetyczne. Przeobra-
żanie diagenetyczne odnosi się głównie do przemian skaleni, 
łyszczyków i litoklastów, w efekcie czego powstały: illit i chlo-
ryty. 

Opisywane procesy z różną intensywnością wpływały 
na utrzymanie pierwotnej lub tworzenie wtórnej porowato-
ści w osadzie. Wtórna porowatość najłatwiej tworzyła się 
w odmianach arkozowych, gdzie duże znaczenie miało roz-
puszczanie diagenetyczne. Na ograniczenie porowatości 
pierwotnej wpływ miały rozwinięte silnie procesy cementacji 
i zastępowania diagenetycznego, a także kompakcja. 

2.2.5. PERM – CECHSZTYN

Rozprzestrzenienie i miąższość

Obszar przetargowy „Chełmno” obejmuje fragment base-
nu cechsztyńskiego występujący w skrajnie SE części niecki 
pomorskiej, na pograniczu z wałem środkowopolskim, pale-
ogeograficznie na izolowanej platformie Unisławia istniejącej 
w dolomicie głównym (Ca2; Wagner, 2012). Cechsztyn na ob-
szarze „Chełmno” jest nierozpoznany wiertniczo, za to posia-
da regionalne zdjęcie sejsmiczne, lokalnie zagęszczone. Cała 
izolowana platforma Ca2 Unisławia jest dość dobrze rozpo-
znana wiertniczo tylko w SE części. Wykonano tam 6 otworów 
wiertniczych: Unisław IG 1, Unisław IG 2, Unisław 2, Unisław 
4 i w ostatnich latach 2 otwory w lokalizacji Bajerze 1K (Fig. 
2.16). Z najnowszych otworów Bajerze (wykonanych przez 
Orlen Upstream) brak jest publicznie dostępnych informacji 
geologicznych. W NW części platformy Unisławia wykonano 
otwór wiertniczy Polskie Łąki PIG 1 (Wagner, 2007). 

Z informacji wiertniczych i sejsmicznych wyłania się bar-
dzo skomplikowany obraz budowy geologicznej, silnie zabu-
rzonej licznymi uskokami normalnymi i odwróconymi i tekto-
niką salinarną. Opracowanie jest sporządzone na podstawie 
danych geologicznych z obszarów przyległych.

• Polskie Łąki PIG 1: 2767,0–3239,0 m p.p.t.
• Unisław IG 1: 3665,50–4542,50 m p.p.t.
• Unisław IG 2: 3566,00–3887,00 m p.p.t.
• Unisław 2: 3774,00–4336,00 m p.p.t.
• Unisław 4: dane stratygraficzne są własnością inwestora 

Miąższość utworów cechsztynu wynosi od 321 do 877 m.

Litologia i stratygrafia

Cechsztyn jest na omawianym obszarze rozwinięty w li-
tofacji salinarnej, zawierający w profilu stratygraficznym trzy 
kompletne cyklotemy salinarne; PZ1, PZ2, PZ3. W Polskich 
Łąkach PIG 1 brak jest cyklotemu PZ4 w facji salinarnej, wy-
stępuje tu terygeniczna formacja rewalska. W pozostałych 
trzech profilach z Unisławia cyklotem PZ4 jest zredukowany 
do najstarszego subcyklotemu PZ4a, a jedynie w Unisławiu 

2 występują dwa subcyklotemy PZ4a i PZ4b (Wagner, 2018 
w druku).

U podstawy cyklotemów PZ1, PZ2 i PZ3 występują pozio-
my skał węglanowych: Wapień cechsztyński (Ca1), dolomit 
główny (Ca2) i dolomit płytowy (Ca3). Wapień cechsztyński 
jest wykształcony w facji basenowej; miąższość utworów nie 
przekracza 10 m. Najbardziej zróżnicowany miąższościowo 
i facjalnie jest Ca2, który opisano szczegółowo w dalszej czę-
ści opracowania. Ca3 wykształcony jest jako małej miąższo-
ści (poniżej 5 m) skały węglanowe, silnie zailone madstony, 
typowe dla litofacji basenowej cyklotemu PZ3. Zarówno Ca1, 
jak i Ca2 są potencjalnymi skałami uwzględnianymi w syste-
mie naftowym jako skały macierzyste i zbiornikowe. Ich cha-
rakterystyka (macierzystości oraz potencjału zbiornikowego) 
opisana jest w rozdziale 3 – System naftowy. 

Wszystkie cyklotemy zawierają sole kamienne o różnych 
miąższościach, z wyjątkiem cyklotemu PZ1. W cyklotemie 
PZ1 w serii ewaporatowej dominują anhydryty tworzące cha-
rakterystyczne struktury sedymentacyjne, tzw. wały anhydry-
towe. Brak jest najstarszej soli kamiennej (Na1) lub ma ona 
minimalne miąższości rzędu kilku metrów. Jedynie w Unisła-
wiu 4 Na1 ma 87 m miąższości. Starsze sole kamienne (Na2) 
cyklotemu  PZ2 w wierceniach o nazwie Unisław mają bardzo 
małe miąższości rzędu kilku - kilkunastu metrów lub w ogóle 
ich brak. Małe miąższości Na2 wynikają głównie z zaburzeń 
halotektonicznych - wyciśnięć soli. Młodsze sole kamienne 
(Na3) są często pogrubione tektonicznie, np. W Unisławiu IG 
1 - 592 m, lub są wytrącone z profilu uskokiem, np. Unisław 
IG 2. Pierwotna miąższość tych soli wynosiła zapewne około 
250 m.

Jak wspomniano wyżej, sole kamienne są silnie zabu-
rzone tektonicznie. Tworzą poduszki solne zbudowane z soli 
kamiennych starszych (Na2) i młodszych (Na3). Sole starsze, 
jako bardziej labilne, prawdopodobnie o większych miąższo-
ściach pierwotnych, uległy wyciśnięciu i wymieszały się tekto-
nicznie z solami młodszymi.

Wapień cechsztyński – wykształcenie mikrofacjalne 
i paleogeografia 

Wapień cechsztyński (Ca1) jest poziomem skał węglano-
wych występujących u podstawy cechsztyńskiego cyklotemu 
PZ1. Skały węglanowe Ca1 powstały w rozległym basenie se-
dymentacyjnym ukształtowanym w wyniku transgresji morza 
cechsztyńskiego (Wagner, 1994).

Na Pomorzu Zachodnim, na pograniczu kratonu wschod-
nioeuropejskiego i platformy paleozoicznej, w strefie tekto-
nicznej Teisseyre’a – Tornquista (strefa Koszalin-Chojnice), 
transgredujące morze napotkało odmłodzony relief powary-
scyjski w postaci wypiętrzonych bloków tektonicznych pod-
łoża cechsztynu o rozciągłości NW - SE. Na blokach tych 
powstał archipelag wysp i płycizn, tzw. wyspy pomorskie 
(Wagner, 1994). W ich otoczeniu rozwinął się system raf i bio-
herm węglanowych z płytkowodnym reżimem sedymentacji. 
Utworzenie tych struktur biogenicznych zawdzięczamy boga-
temu zespołowi organizmów skałotwórczych takich jak sinice, 
glony, mszywioły, szkarłupnie ramienionogi i ślimaki, a także 
otwornice i małżoraczki. Strefa Koszalin-Chojnice odegrała 
ogromną rolę w rozwoju i ewolucji osadów cechsztynu na tym 
obszarze (Wagner, 1976, 1987, 1988, 1994).

Na SW od wysp pomorskich powstał szeroko rozprze-
strzeniony basen morski tworzący strefę paleogeograficzną 
- równię basenową. Na południowo-wschodnim krańcu strefy 
Koszalin-Chojnice rozpoczął się rozwój struktury Unisławia 
już w trakcie transgresji cechsztyńskiej. Morze cechsztynu 
wkroczyło na obszar ukształtowany przez procesy erozyjne 
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trwające przez dziesiątki milionów lat, od późnego karbonu 
do najpóźniejszego permu. W wyniku tych procesów zostały 
usunięte utwory karbonu i odsłanięte osady węglanowe de-
wonu, a pobliskim sąsiedztwie łupki sylurskie. W rejonie wier-
ceń Unisław IG 1, IG 2, 2 i 4 i Polskie Łąki PIG 1 powstało 
paleostrukturalne wyniesienie zbudowane z bardziej odpor-
nych na erozję skał węglanowych dewonu. Bezpośrednio 
przed transgresją morza cechsztyńskiego w wyniku silnego 
impulsu subsydencji termicznej (Wagner i in., 1980, Wagner, 
1994, Dadlez R. i in., 1998) osadziły się niewielkiej miąższo-
ści (od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów) osady górnego 
czerwonego spągowca. W Polskich Łąkach PIG 1 cechsztyn 
transgredował bezpośrednio na wapieniach dewonu.

Historia utworzenia się i ewolucji paleostruktury Unisła-
wia w cechsztynie stanowi interesujący przykład rozwoju 
sedymentacji osadów cechsztynu na lokalnym wyniesieniu 
utworzonym w trakcie procesów erozyjno-tektonicznych pod 
koniec górnego czerwonego spągowca. Apogeum swojego 
rozwoju osiągnęła w czasie sedymentacji dolomitu głównego 
(Ca2), kiedy powstała w obrębie otwartego morza izolowana 
platforma węglanowa o charakterze rafowym z bujną fauną 
rozwijającą się w tym ekosystemie. Być może ta struktura 
osadowa była podobna do dzisiejszych atoli, ale to mogą 
rozstrzygnąć tylko dalsze badania (Wagner, 2018 w druku). 
Paleostruktura Unisławia przestała istnieć prawdopodobnie 
z początkiem nowej transgresji morskiej w cyklotemie PZ3, 
która spowodowała znaczne zmiany w całym basenie cechsz-
tyńskim (Wagner, 1994).

W czasie transgresji cechsztyńskiej relief dna basenu był 
w znacznej mierze wyrównany. Osady Ca1, podścielone mi-
nimalnej miąższości łupkiem miedzionośnym (T1), mają małe 
miąższości. W rejonie wierceń Unisław nie przekracza ona 
5 m, a w Polskich Łąkach PIG 1 wynosi nieco więcej - 8,0 
m. Są to miąższości typowe dla równi basenowej wapienia 
cechsztyńskiego (Wagner, 1994). Równię basenową, two-
rzącą centralną część basenu Ca1, zajmowało płytkie morze 
mające dobrą wymianę wód z oceanem późnopermskim. Dno 
zbiornika było mało zróżnicowaną morfologicznie powierzch-
nią z niewielkimi, najczęściej rozległymi deniwelacjami. Relief 
ten był odziedziczony po górnym czerwonym spągowcu. Tyl-
ko lokalnie występowały wyniesienia związane z tektonicznie 
wypiętrzonymi blokami podłoża przedcechsztyńskiego. Miąż-
szość osadów węglanowych jest mało zróżnicowana i zmie-
nia się najczęściej w granicach 5-10 m. Profil basenowy Ca1 
wykazuje wyraźną dwudzielność:

– kompleks dolny, mikrytowy, wykształcony jest w facji 
madstonów laminowanych i nielaminowanych i madstonów/
wakstonów z nieliczną pokruszoną mikrofauną otwornicowo-
-małżoraczkową. Występuje tu miejscami liczna fauna ramie-
nionogów, małżów, ślimaków i osobniczych koralowców;

– kompleks górny tworzą onkolity, w dolnej części prze-
warstwiające się z mikrytami, w górnej z kopułkami i kolu-
mienkami stromatolitów i cienkimi warstewkami biolaminitów 
z wyraźnie zachowaną strukturą maty glonowej w partiach 
przystropowych profilów. 

Taką charakterystyczną dwudzielność wykazują profile 
Ca1 na paleostrukturze Unisławia, z tą różnicą, że występu-
je tu obfita makrofauna mszywiołów, rzadziej koralowców, 
szkarłupni, ślimaków, ramienionogów i małżów w całych profi-
lach, nawet w łupkach miedzionośnych (Wagner, 2018 w dru-
ku). Występowanie tej płytkowodnej fauny w profilach równi 
basenowej świadczy jednoznacznie, że była ona napławiona 
z pobliskich bioherm, rozwiniętych na pobliskich lokalnych pa-
leowyniesieniach. Jest też prawdopodobne, że mogły się roz-
winąć większe struktury biogeniczne w postaci niewielkich raf.

Z analizy wierceń sąsiadujących z obszarem przetargo-

wym „Chełmno” i z ogólnego rozpoznania regionalnego wyni-
ka, że utwory wapienia cechsztyńskiego na obszarze „Chełm-
no” będą najprawdopodobniej wykształcone w litofacji typowej 
dla równi basenowej, czyli będą małej miąższości, z bardzo 
słabymi własnościami zbiornikowymi. Sytuacja ta może się 
diametralnie zmienić, jeżeli na obszarze przetargowym zna-
lezione zostaną biohermy lub rafy wapienia cechsztyńskiego, 
charakteryzujące się dobrymi własnościami zbiornikowymi, 
co nie jest wykluczone. Szczegółowe rozważania dotyczące 
potencjału zbiornikowego wapienia cechsztyńskiego znajdują 
się w rozdziale 3: System naftowy. 

Dolomit Główny (Ca2) – wykształcenie mikrofacjalne 
i paleogeografia

Dolomit główny (Ca2) jest poziomem skał węglanowych 
występujących u podstawy cechsztyńskiego cyklotemu PZ2 
(Wagner, 1994). Dolomit główny powstał w wyniku ingresji 
świeżych wód morskich, która przerwała sedymentację ewa-
poratów PZ1 i spowodowała nawrót sedymentacji węglano-
wej (Wagner, 1994; Wagner i Peryt, 1998). Basen dolomitu 
głównego był morzem śródlądowym, o ograniczonym połą-
czeniu z późnopermskim oceanem. W dolomicie głównym 
występują jednocześnie skały macierzyste i zbiornikowe (Ko-
tarba i Wagner, 2007) dla węglowodorów. Liczne złoża ropy 
naftowej, gazu ziemnego lub mieszane odkryte w dolomicie 
głównym czynią z tego poziomu jeden z głównych obiektów 
poszukiwań złóż węglowodorów na Niżu Polskim. Tworzy on 
zamknięty system hydrodynamiczny, izolowany od góry i dołu 
seriami ewaporatów i stanowi znakomity przykład rozwoju 
ewaporatowej formacji ropo-gazonośnej.

Sedymentacja osadów dolomitu głównego miała ogólnie 
charakter transgresywno-regresywny, ale w poszczególnych 
częściach basenu model ten ulegał istotnym zmianom i nale-
ży go rozpatrywać oddzielnie, w zależności od paleogeogra-
fii. Paleogeografia dolomitu głównego była ściśle powiązana 
z podłożem, czyli utworami anhydrytu górnego cyklotemu 
PZ1. Platformy anhydrytowe PZ1 decydowały o szerokości 
i nachyleniu stoków platform węglanowych dolomitu głów-
nego. Strefa basenowa cyklu PZ1 kontynuowała się także 
w poziomie dolomitu głównego. W obrazie paleogeograficz-
nym dolomitu głównego wyróżniają się trzy zasadnicze strefy 
(Wagner, 1994, 2012), którym odpowiadają odrębne systemy 
depozycyjne:

• równia basenowa,
• stoki platform węglanowych,
• platformy węglanowe.

Przestrzenny układ systemów depozycyjnych wraz z ich 
zróżnicowaniem oraz paleomiąższościami przedstawiono na 
mapach paleogeograficznych dolomitu głównego (Wagner, 
1988, 1994, 2012; Wagner i in., 2000).

Obszar przetargowy „Chełmno” położony jest w środko-
wej części izolowanej platformy węglanowej Unisławia (Fig. 
2.16), o ile są zasadne hipotezy o przedłużeniu tej struktu-
ry paleogeograficznej ku NE, do rejonu otworu Polskie Łąki 
PIG 1. Mogą występować tu wszystkie trzy główne systemy 
depozycyjne dolomitu głównego: system równi basenowej, 
system stoku platformy węglanowej i system platformy wę-
glanowej. Ponieważ obszar przetargowy jest nierozpoznany 
wiertniczo, ich znajomość pochodzi z ekstrapolacji południo-
wo-wschodniej części izolowanej platformy Unisławia rozpo-
znanej sześcioma otworami wiertniczymi (Fig. 2.16, Wagner, 
2018 w druku). 

Rozwój paleostruktury Unisławia osiągnął swoje apo-
geum w czasie sedymentacji dolomitu głównego, kiedy utwo-
rzyła się izolowana platforma Unisławia z rozwojem nisko- 
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Fig. 2.16. Mapa paleogeograficzna dolomitu głównego (Ca2) w Polsce (Wagner, 2012, fragment) wraz z zaznaczonym obszarem przetar-
gowym



Obszar przetargowy „Chełmno” 33

i wysokoenergetycznej równi platformowej odgraniczonej od 
otwartego basenu strefą barierową (Unisław IG 2, częściowo 
Unisław 4, być może Polskie Łąki PIG 1) wraz z dobrze roz-
winiętym stokiem górnym (Unisław 4), stokiem stromym (Uni-
sław 2) i dystalną częścią stoku (Unisław IG 1). Najwyższe po-
łożenie paleostrukturalne, w strefie o stałym dopływie świeżej 
wody morskiej, umożliwiło bujny rozwój wielu organizmów, ta-
kich jak ramienionogi i mszywioły, gąbki oraz gruboskorupowe 
małże i ślimaki, które nie mogłyby egzystować w środowisku 
wód o podwyższonym zasoleniu, tak charakterystycznym dla 
morza dolomitu głównego. Organizmy te w połączeniu z ska-
łotwórczymi sinicami tworzącymi duże formy stromatolitowe 
i trombolitowe i maty mikrobialne oraz z glonami utworzyły tu 
ekosystem rafowy, bardzo rzadki w dolomicie głównym. 

System platformy węglanowej

Tak bogaty zespół faunistyczny występuje w systemie 
platformy węglanowej i jej górnego stoku, rozpoznanego 
w profilu Unisławia IG 2, i stanowi ewenement w basenie 
Ca2. W tym systemie o miąższości 37 m stwierdzono wy-
stępowanie kilku mikrofacji charakteryzujących rozwój tej 
struktury sedymentacyjnej. Najniższy kompleks, o miąższości 
11,0 m, jest bardzo zróżnicowany, zwłaszcza w dolnej części. 
Zbudowany jest z bandstonów stromatolitowych (stromatoli-
ty kopułowe o średnicy ø do 8 cm), przewarstwionych ma-
tami mikrobialnymi oraz wakstonów i pakstonów peloidowo 
- wadoidowych oraz muszlowców małżowo - ślimakowych. 
Występują tu także bioklasty ramienionogów mszywiołów 
i otwornic. Muszlowce występują przeważnie w kieszeniach, 
między kopułami stromatolitów. Widoczne są przewarstwienia 
brekcji osuwiskowych - rudstonów. Często pokruszone, duże 
fragmenty stromatolitów są w pozycji odwróconej. Kompleks 
ten reprezentuje środowisko skrajnie płytkowodne, prawdo-
podobnie na pograniczu platformy węglanowej i górnego sto-
ku basenowego. 

Wyżej występuje kompleks banstonów stromatolitowych 
i trombolitowych(?) z przewarstwieniami greinstonów - pak-
stonów bioklastycznych, rzadziej ooidowych, o miąższości 
8,5 m. Bandstony stromatolitowe zbudowane są ze stroma-
tolitów kopułowych, niekiedy mocno wysklepionych, o ø do 
10 cm oraz form poziomych. Szczególnie liczne są w górnych 
1,9 m, ale występują w całym kompleksie. Towarzyszą im 
bogate zespoły organizmów szkieletowych tworzące często 
warstwy muszlowców małżowo-ślimakowo-ramienionogo-
wych z domieszką mszywiołów i otwornic, a także intraklastów 
z mat mikrobialnych. W dolnych 80 cm występują greinstony 
onkolitowe. Było to środowisko płytkowodne reprezentujące 
strefę barierową. 

Wyższy kompleks, o miąższości 4,7 m zbudowany jest 
z pakstonów bioklastycznych z obfitym detrytem fauny szkie-
letowej, głównie gruboskorupowych małżów i ramienionogów 
z domieszką mszywiołów i mikrofauny. Widoczne są cienkie 
przewarstwienia mat mikrobialnych i intraklasty oraz peloidy. 
Było to środowisko równi platformowej. 

Górna część profilu, o miąższości 12,3 m (3616,7–
3629,0 m), ma niestety ogromne braki rdzenia: 10 m jest 
nierdzeniowane, a z najwyższych 2,3 m jest zaledwie 0,7 m 
rdzenia. Są to madstony i wakstony bioklastyczne z cienko-
skorupową fauną małżowo-ramienionogową, mszywiołami 
inkrustacyjnymi i otwornicami. Było to środowisko niskoener-
getycznej równi platformowej.

Profil z Unisławia IG 2 pokazuje ewolucję środowisk se-
dymentacyjnych Ca2 na izolowanej platformie węglanowej, 
od skrajnie płytkowodnych na stoku platformy węglanowej 
i w strefie barierowej o wysokiej hydrodynamice wód do rów-

ni platformowej niskoenergetycznej. Prawdopodobnie profil 
z Polskich Łąk PIG 1 również odpowiada środowisku platfor-
my węglanowej, na co zdaje się wskazywać miąższość Ca2 
- 25,0 m. Niestety brak rdzenia uniemożliwia potwierdzenie 
tego przypuszczenia.

System stoku platformy

Pozostałe profile Ca2 na izolowanej platformie Unisła-
wia położone były w różnych częściach stoku platformowe-
go. W Unisławiu 4 dolomit główny ma wg rdzenia 29,7 m, wg 
karotażu - 27,0 m. Dolna część profilu (4337,5–4341,6 m) to 
poziomo laminowane madstony z przewarstwieniami biolami-
nitów. Była to spokojna sedymentacja z zawiesiny i oddziały-
wania słabych prądów trakcyjnych reprezentująca środowisko 
dolnego, zewnętrznego stoku platformy węglanowej, poniżej 
podstawy falowania (Wagner i in., 2010). Wyżej, w interwale 
4334,0–4337,5 m, pojawia się środowisko przejściowe - po-
wyżej i poniżej podstawy falowania. Są to wakstony i paksto-
ny ooidowe z licznymi cienkimi przewarstwieniami mat mikro-
bialnych i lamin mikrobialnych i cienkimi przewarstwieniami 
laminowanych madstonów. Osady te powstawały w strefie 
sublitoralnej niższej części stoku platformy węglanowej. 
Wyższa część profilu to greinstony i pakstony, głównie ho-
mogeniczne, sporadycznie warstwowane poziomo, rzadziej 
skośnie. Ze względu na zły stan zachowania rdzenia trudno 
jednoznacznie określić środowisko sedymentacji. Homoge-
niczność ziarnitów może wynikać z gwałtownej depozycji tych 
osadów w wysokoenergetycznym środowisku bariery i górnej 
części stoku.

W Unisławiu 2, gdzie miąższość Ca2 jest równa 20,0 m, 
profil tworzą naprzemianległe warstwy pakstonów ziarnistych 
(ooidowo-peloidowych) i organodetrytycznych (muszlowo-
-mikrobialnych), rzadziej wakstonów z warstwami flotstonów 
i rudstonów o charakterze brekcji osuwiskowych, o rozpro-
szonym i zwartym szkielecie okruchowym. Sporadycznie 
występują debryty. Pakstony organodetrytyczne składają się 
z muszli małżów, ślimaków, ramienionogów, otwornic i frag-
mentów mszywiołów, często mają charakter muszlowców. We 
flotstonach i rudstonach widoczne są fragmenty mat mikro-
bialnych i budowli mikrobialnych stromatolitów i trombolitów, 
a także pakstonów ziarnistych i organodetrytycznych. Było to 
środowisko stromego stoku platformy węglanowej, na który 
były znoszone, prawdopodobnie w czasie sztormów, osady 
ze strefy barierowej, a także po którym przemieszczały się 
osady stoku w brekcjach osuwiskowych.

W Unisławiu IG 1 dolomit główny ma zaledwie 11,6 m 
miąższości. Kontakt z anhydrytem górnym (A1g) jest ostry, 
o bardzo nierównej powierzchni (zagłębienia w anhydrycie do 
15 cm), wyraźnie erozyjny. Najniższa część profilu to madsto-
ny z fragmentami maty mikrobialnej. Wyżej to pakstony i gre-
instony organodetrytyczne składające się z ooidopodobnych 
intraklastów glonowych/mikrobialnych, agregatów mikrobial-
nych, peloidów. W kompleksie tym występuje także biodetryt 
muszlowy, składający się z fragmentów muszli małżów, śli-
maków, mszywiołów i mikrofauny. W środkowej części kom-
pleksu występuje warstwa maty mikrobialnej o miąższości 1,1 
m. Najwyższą cześć Ca2 stanowią madstony/wakstony z bio-
laminacją i cienkoskorupowymi małżami oraz cienkimi prze-
warstwieniami ciemnoszarego łupka ilasto-dolomitycznego. 
Kontakt Ca2 z A2 jest przejściowy.

Sedymentacja dolomitu głównego przebiegała tu w dy-
stalnej części stoku platformy węglanowej, na pograniczu 
z równią basenową. Aktywność hydrodynamiczna była nie-
zbyt intensywna, z okresowymi wzrostami prawdopodobnie 
w epizodach sztormowych, które powodowały dostarczanie 
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tu większości intraklastów organodetrytycznych i fragmentów 
fauny z wyżej położonych części stoku i platformy węglano-
wej. Ogólne uspokojenie się sedymentacji nastąpiło w naj-
wyższej części dolomitu głównego, na pograniczu z anhydry-
tem podstawowym (A2).

System płytszej części równi basenowej

Profil dolomitu głównego jest tu wyraźnie dwudzielny. 
W dolnej części występują bandstony stromatolitowe, maty 
mikrobialne i pakstony bioklastyczne stabilizowane biolami-
nami. Warstwa ta jest odzwierciedleniem następstwa trans-
gresywnego. Wyżej występują głównie bioklastyczne waksto-
ny z licznymi całymi muszlami cienkoskorupowych małżów, 
często w pozycji życiowej, przewarstwione laminowanymi 
madstonami z biolaminami. Warstwa ta odpowiada etapowi 
przegłębienia basenu w późniejszym etapie sedymentacji. 
Miąższość osadów Ca2 wynosi tu przeciętnie 5 m. Środowi-
sko sedymentacji było płytkowodne dla dolnej warstwy, z lek-
kim przegłębieniem dla warstwy górnej. Głębokość basenu 
nie przekraczała prawdopodobnie kilkudziesięciu metrów.

2.2.6. TRIAS

Rozprzestrzenienie i miąższość

We wszystkich otworach sąsiadujących z obszarem prze-
targowym nawiercono utwory triasu. Głębokości występowa-
nia osadów triasu w otworach sąsiadujących z obszarem 
przetargowym: 

• Unisław IG 1: 2341,00 - 3665,50 m p.p.t.,
• Unisław IG 2: 2321,00 - 3566,00 m p.p.t.,
• Unisław 2: 2433,50 - 3774,00 m p.p.t.,
• Wudzyń 1: 2853,00 - 3525,00 m p.p.t.,
• Polskie Łąki PIG 1: 1762,5-2767,0 m p.p.t.,
• Wałdowo Królewskie 1: dane stratygraficzne są własno-

ścią inwestora 
• Unisław 4: dane stratygraficzne są własnością inwestora 

Trias osiąga miąższości od 672 do 1340,5 m. 

Litologia i stratygrafia

Przybliżona charakterystyka systemu triasowego została 
oparta na otworze Unisław IG 1, znajdującym się ok. 8 km na 
SE od obszaru „Chełmno”.

W otworze Unisław IG 1 trias dolny (pstry piaskowiec) 
osiąga 930 m i dzieli się na formację bałtycką, pomorską, 
połczyńską i barwicką - ret. Formacja bałtycka (388 m miąż-
szości) jest wykształcona jako czerwono-brunatne mułowce 
i iłowce wapnisto-dolomityczne. Podobne wykształcenie ma 
nadległa formacja pomorska (167 m), w jej profilu w górnej 
części pojawiają się przeławicenia piaskowców wapnistych. 
Piaskowce dominują w spągu i stropie następnej formacji – 
formacji połczyńskiej (219 m), podczas gdy część środko-
wa jest zdominowana przez mułowce. Formacja barwicka 
(156 m) ma w przewadze piaszczysty charakter, u góry poja-
wiają się utwory węglanowe. 

Trias środkowy (ok. 215 m) stanowi 147,5 m wapieni 
i margli wapienia muszlowego i 68 m warstw sulechowskich, 
wykształconych jako iłowce i piaskowce.

Trias górny (179 m) to głównie mułowce i iłowce zaliczo-
ne do warstw gipsowych dolnych (80 m) karniku oraz warstw 
zbąszyneckich (99 m) noryku. Profil triasu górnego jest nie-
pełny, a jego opis w CBDG niepewny (CBDG, 2017).

2.2.7. JURA

 Rozprzestrzenienie i miąższość

Obszar „Chełmno” jest usytuowany na pograniczu niecki 
płockiej i niecki pomorskiej (Fig. 2.2 a i b) Na jego obsza-
rze nie jest zlokalizowany żaden otwór wiertniczy, natomiast 
w strefie obrzeżającej go jest ich kilka, co pozwala ocenić 
przewidywany profil jury. Utwory jurajskie występują tu pod 
przykryciem dolnej kredy. Ich łączna miąższość zwiększa się 
w miarę zbliżania się od osi wału śródpolskiego i wynosi na 
przyległym obszarze niecki pomorskiej od 907,5 m (Polskie 
Łąki PIG 1) do 1750,0 m (Wudzyń 1), natomiast w zachodniej 
części niecki płockiej (rejon Chełmża-Unisław-Wałdowo Kró-
lewskie) zmienia się w granicach 1051,0-1355,4 m (CBDG, 
2017). Spąg utworów jurajskich najgłębiej występuje w otwo-
rze Wudzyń 1 (2853,0 m) oraz Unisław 2 (2433,5 m) i Chełmża 
1 (2506,0 m), czyli w osiowej strefie niecek przylegających do 
wału śródpolskiego. Podnosi się on w miarę przemieszczania 
się w kierunku NE oraz SW od tej strefy. Najpłycej stwierdzo-
ny został w otworze Polskie Łąki PIG 1 (1762,5 m). Strop jury 
w osi niecek stwierdzono na głębokości 1100-1165 m, a po 
obu jej stronach podnosi się do głębokości 750-850 m.

Głębokości występowania osadów jury w otworach repe-
rowych dla określonego wydzielenia stratygraficznego: 

• Polskie Łąki PIG 1: 855,0 - 1762,5 m p.p.t.
• Unisław IG 1: 1164,0 - 2341,0 m p.p.t.
• Unisław IG 2: 1200,0 - 2272,0 m p.p.t.
• Wudzyń 1: 1103,0 – 2853,0 m p.p.t.
• Chełmża 1: 983, 0 - 2 506,0 m p.p.t.
• Korytowo 1: 853,50 - 1 790,1 m p.p.t.

Miąższość utworów jury wynosi od 902,0 do 1750,0 m. 

Litologia i stratygrafia

Jura dolna

Pełnego profilu jury dolnej należy się spodziewać w po-
łudniowo-zachodniej części obszaru przetargowego „Chełm-
no”. W części centralnej, w strefie antykliny Chełmży (otwory 
Chełmża 1 – Polskie Łąki PIG 1), brak jest utworów całego 
toarku lub tylko toarku górnego (Fig. 2.17; Franczyk, 1983). 
Część północna jest słabo rozpoznana, ale przypuszczalnie 
w profilu również brak najwyższego odcinka. Największe miąż-
szości jury dolnej występują na obszarze jednostki Więcborka 
(Dadlez R. i Marek, 1983), czyli po południowo-zachodniej 
stronie uskoku ograniczającego antyklinę Chełmży od połu-
dnia. Strefa ta należy już do północnego skłonu bruzdy śród-
polskiej, w której obserwowane są największe miąższości jury 
dolnej. W pobliskich otworach osiągają one wartości 986,0 m 
(Wudzyń 1) i 502,0 m (Wałdowo Królewskie 1). Na obszarze 
antykliny Chełmży zmniejszają się do 320,0-385,0 m. Po pół-
nocno-wschodniej stronie uskoku Tuchola-Lipno, obrzeżają-
cego tę antyklinę od północy, brak jest otworów, jednak na 
podstawie rozpoznania regionalnego (Franczyk, 1983, 1987) 
należy przypuszczać, że profil jury dolnej jest tu mniej miąż-
szy i ma 150-200 m.

Profil dolnej jury rozpoczyna kompleks piaskowcowy, 
z nielicznymi wkładkami mułowców. Dolny odcinek tworzą 
piaskowce średnio- i gruboziarniste, miejscami zlepieńcowa-
te, barwy jasnoszarej (Dadlez R., 1976b; Feldman-Olszew-
ska, 2007a). Wyżej przechodzą one w piaskowce drobnoziar-
niste, jasnoszare, z fragmentami uwęglonej flory. W otworze 
Wudzyń 1 profil zawiera dość liczne wkładki mułowcowe. Dol-
ny odcinek, o genezie lądowej, wydzielany jest jako forma-
cja zagajska (Pieńkowski, 2004), natomiast wyższy, powstały 
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w środowisku płytkomorskim, odpowiada formacji skłobskiej. 
Ze względu na niedostateczną ilość materiału rdzeniowego 
utwory te na omawianym obszarze są nierozdzielone. Wie-
kowo formacje te reprezentują hetang. W starszym podzia-
le litostratygraficznym wg R. Dadleza (1969) utwory te były 
wydzielane jako nierozdzielone warstwy mechowskie dolne 
i środkowe w rejonie pomorskim lub warstwy kłodawskie gór-
ne i dolny odcinek warstw ksawerowskich w rejonie central-
nym (Franczyk, 1983). 

Wyżej udział utworów mułowcowych w profilu początko-
wo wzrasta, a następnie na obszarze niecki płockiej profil po-
nownie staje się głównie piaskowcowy. Są to utwory powstałe 
w zmiennym środowisku lądowym i płytkomorskim (Feldman-
-Olszewska, 1997a, 1998a; Pieńkowski, 2004). Utwory te re-
prezentują formację ostrowiecką, której wiek określany jest 
jako synemur. W podziale R. Dadleza (1969) odpowiada ona 
warstwom mechowskim górnym i warstwom radowskim w re-
gionie pomorskim, a w regionie centralnym górnemu odcinko-
wi warstw ksawerowskich i większości warstw sławęcińskich 
głównych. 

Dolny pliensbach wykształcony jest w postaci kompleksu 
skał drobnoziarnistych z wkładkami piaskowców. Są to utwory 
pochodzenia morskiego, wydzielane jako formacja łobeska na 
obszarze pomorskim i formacja gielniowska w Polsce central-
nej. Łączna miąższość hetangu - dolnego pliensbachu wynosi 
160,0 m w otworze Polskie Łąki PIG 1, 204,0 m w Unisław IG 
1 oraz 477,0 m w Wudzyń 1. W górnym pliensbachu dominu-
ją utwory piaskowcowe pochodzenia lądowego, wydzielane 
jako formacja komorowska (niecka pomorska) lub formacja 
drzewicka (niecka płocka) (= warstwy sławęcińskie górne). 
Ich miąższość wynosi około 50 m w rejonie Unisławia oraz 
90,5-253,0 m na obszarze Polskie Łąki – Wudzyń. 

Toark dolny reprezentowany jest w obu rejonach przez 
formację ciechocińską, którą tworzy kompleks utworów iłow-
cowo-mułowcowych o charakterystycznej szaro-zielonej bar-
wie, z cienkimi wkładkami piaskowców, powstały w rozległej 
zatoce brakicznej. Formacja ta występuje w obu rejonach, 

brak jej tylko w szczytowych partiach antykliny Chełmży 
(otwory Chełmża 1 i Unisław IG 2). Jej miąższość wynosi 69,5-
77,0 m. Profil jury dolnej kończy formacja borucicka wiekowo 
zaliczana do toarku górnego, w której dominują piaskowce 
o fluwialnej genezie. Nie stwierdzono jej na obszarze anty-
kliny Chełmży (otwory Chełmża 1, Unisław IG 2, Korytowo 
1, Polskie Łąki PIG 1). Po jej południowo-zachodniej stronie 
formacja ma miąższość 51,0-184,0 m, natomiast po stronie 
północnej brak jest danych, jednak dane regionalne sugerują, 
że przypuszczalnie brak jej tam również (Dadlez R., 1976b; 
Franczyk, 1987). 

Jura środkowa

Pełny profil jury środkowej (aalen – kelowej) został stwier-
dzony we wszystkich otworach poza położonymi najdalej na 
północ otworami Polskie Łąki PIG 1 i Korytowo 1, w których 
brak jest dolnego odcinka profilu (aalenu – starszego bajosu 
górnego). Regionalny rozkład miąższości i facji wskazuje, że 
podobnego profilu należy się spodziewać również w północnej 
części obszaru przetargowego „Chełmno” (Dadlez R., 1976b; 
Dayczak-Calikowska, 1976; Feldman-Olszewska, 1998b). 
Miąższość jury środkowej wynosi od 92,5 m w otworze Kory-
towo 1 przez 226,5-264,0 m w rejonie Unisław – Wudzyń do 
ponad 300 m w najbardziej południowym odcinku (rejon Czar-
nowa; Fig. 2.18). Skrajnie wysokie wartości obserwowane są 
w otworze Chełmża 1 (481,5 m).

Utwory jury środkowej są w całości pochodzenia mor-
skiego (Dayczak-Calikowska i Moryc, 1988). Ich profil rozpo-
czynają utwory aalenu dolnego. Są to przybrzeżne mułowce 
i piaskowce drobno- i bardzo drobnoziarniste, często zailone, 
barwy szarej. Miąższość tego kompleksu wynosi 10-30 m. 
Aalen górny tworzą utwory mułowcowo-iłowcowe o miąższo-
ści 10-26 m. Powyżej występuje podobnej miąższości kom-
pleks piaskowcowy, który na podstawie korelacji z obszarem 
kujawskim zaliczany jest do bajosu dolnego. Jest to wykształ-

Fig. 2.17. Położenie obszaru przetargowego „Chełmno” (czerwony poligon) na tle wycinka „Mapy paleomiąższości osadów jury dolnej oraz luk 
sedymentacyjnych i erozyjnych” wg Franczyk (1983)
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cenie dolnego bajosu typowe dla większości obszaru wału 
śródpolskiego (Dayczak-Calikowska, 1987; Feldman-Olszew-
ska, 1997b, 2007b). Bajos górny tworzą 2 lub 3 kompleksy 
iłowcowo-mułowcowe barwy ciemnoszarej, z konkrecjami 
syderytów i szczątkami małży, przechodzące ku górze w he-
terolity, a następnie piaskowce. Jest to profil charakteryzujący 
się większą piaszczystością i znacznie mniejszą miąższością 
w porównaniu do strefy osiowej basenu jury środkowej (Day-
czak-Calikowska, 1976, 1987; Feldman-Olszewska, 2007a, 
b, c). Jego miąższość rośnie w kierunku osi wału śródpolskie-
go i zmienia się od 25,5 m do 139,0 m. Jedynie w otworze 
Chełmża 1 ma on znacznie większą miąższość, wynoszącą 
208,0 m. Baton na całym omawianym obszarze jest trójdziel-
ny. Dolny odcinek, odpowiadający batonowi dolnemu, tworzy 
kompleks iłowcowo-mułowcowy z wkładką piaskowców, przy-
puszczalnie chlorytowych, o miąższości kilkunastu do dwu-
dziestu kilku metrów. Środkowy odcinek batonu reprezentują 
piaskowce o podobnej miąższości. Górny baton w dolnym 
odcinku tworzą iłowce, ku górze przechodzące w mułow-
ce, a następnie piaskowce i wapienie margliste. W odcinku 
przystropowym pojawiają się margle. Miąższość całego kom-
pleksu batonu górnego wynosi od 34,5 m w otworze Polskie 
Łąki PIG 1 do 74,0 m w otworze Wudzyń 1. Jest to typowe 
wyksztalcenie batonu na obszarze południowo-wschodniej 
części wału pomorskiego i niecki pomorskiej (Dembowska, 
1959, Dadlez R. i Dembowska, 1965; Dayczak-Calikowska, 
1976, 1987). Kelowej ma tu miąższość od 10 m do około 
30 m, z czego większą część profilu stanowi kelowej dolny. 
Są to w dolnym odcinku piaskowce dolomityczne i dolomity 
piaszczyste z przerostami krzemieni, wyżej przechodzące 
w wapienie piaszczyste z glaukonitem (Dayczak-Calikowska, 
1977; Ryll, 1983). Kelowej górny wykształcony jest w postaci 
warstwy bulastej, kilkudziesięciocentymetrowej miąższości. 
Po zachodniej stronie obszaru przetargowego, w otworze Pol-
skie Łąki PIG 1, najwyższy odcinek keloweju wykształcony 
jest w postaci 2,5 m pakietu mułowców i iłowców marglistych. 

Na podstawie korelacji regionalnych utwory te uznano za re-
prezentujące najwyższy poziom keloweju (lamberti) i zaliczo-
ne do formacji Łyny (Feldman-Olszewska, 2007c).

Jura górna 

Na obszarze przetargowym „Chełmno” należy się spo-
dziewać pełnego profilu jury górnej, od dolnego oksfordu do 
tytonu, z ciągłym przejściem w dolny berias. Jej miąższość 
wzrasta stopniowo w kierunku wału śródpolskiego i wynosi od 
480,0 m w otworze Polskie Łąki PIG 1 przez około 500-570 
m w rejonie Wudzyń – Unisław do ponad 625 m w rejonie 
Czarnowa (Fig. 2.19).

Najniższy odcinek profilu oksfordu, kilkumetrowej miąż-
szości, tworzą utwory mułowcowe reprezentujące formację 
Łyny (Niemczycka, 1997; Feldman-Olszewska, 2018 w dru-
ku). Pozostałą część oksfordu tworzy grupa wapienna a wy-
kształcona w postaci różnego typu wapieni, w obrębie której 
Dembowska (1979) wydzieliła formację wapieni gąbkowych, 
formację wapienno-marglistą oraz formację wapieni oolito-
wych. Miąższość całego oksfordu wynosi od 105,5 m w otwo-
rze Wudzyń i 137,5 m (?wraz z najniższym kimerydem) w Pol-
skie Łąki PIG 1 (Matyja, 2007a) do 219,0-254,0 m w rejonie 
Unisław – Chełmża - Czarnowo. Obszar przetargowy „Chełm-
no” został zlokalizowany na obszarze, gdzie wg Dembowskiej 
(1983) następuje przejście od sedymentacji węglanowej (gru-
pa wapienna A) do drobnoklastycznej (formacja Łyny). W do-
brze zrdzeniowanym profilu otworu Chełmża 1, w całym pro-
filu oksfordu dominują wapienie drobnodetrytyczne z fauną 
małży i brachiopodów. Brak tu typowych wapieni gąbkowych 
i wapieni oolitowych. W otworze Korytowo 1 i Polskie Łąki PIG 
1 następuje w profilu oksfordu zazębianie się wapieni piasz-
czystych, wapieni marglistych i margli. 

Kimeryd dolny reprezentuje formacja wapienno-mar-
glisto-muszlowcowa, którą tworzą wapienie margliste oraz 

Fig. 2.18. Położenie obszaru przetargowego „Chełmno” (czerwony poligon) na tle „Mapy paleomiąższości osadów jury środkowej oraz luk 
sedymentacyjnych i erozyjnych” wg Ryll (1983)
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margle z wkładkami wapieni marglistych (Dembowska, 1979, 
1983). Jej miąższość na większości obszaru wynosi około 50 
m, jedynie w otworze Wudzyń 1 wzrasta do 155 m. Kimeryd 
górny wykształcony jest w postaci margli mułowcowych i iłow-
ców marglistych, które w górnym odcinku przechodzą w mar-
gle, a następnie wapienie margliste lub piaszczyste z wkład-
kami margli. Utwory marglisto-iłowcowe reprezentują dolny 
odcinek formacji pałuckiej, a górny, wapienny odcinek profilu 
tworzy ogniwo żnińskie tej formacji (Dembowska, 1979; Feld-
man-Olszewska, 2018 w druku). Miąższość kimerydu górne-
go wynosi 116-176 m.

Tyton obejmuje górny odcinek formacji pałuckiej oraz dol-
ny odcinek formacji kcyńskiej. Formacja pałucka ponownie 
wykształcona jest w postaci margli mułowcowych i iłowców 
marglistych. Na podstawie badań regionalnych Dembow-
skiej (1983) należy przyjąć, że górny odcinek formacji pałuc-
kiej obejmuje tyton dolny i niższą część tytonu górnego (= 
portland dolny i dolna część portlandu środkowego). Dolny 
odcinek formacji kcyńskiej, odpowiadający najwyższemu ty-
tonowi, wykształcony jest jako kompleks wapieni marglistych 
z wkładkami margli. Reprezentują one ogniwo wapieni kor-
bulowych. Utwory te w sposób ciągły przechodzą w ogniwo 
z Wieńca, datowane już na berias dolny (najniższa kreda dol-
na). Miąższość tytonu wynosi od 63 m w otworze Wudzyń 1 
do 124,5 m w Chełmży 1.

2.2.8. KREDA

Rozprzestrzenienie i miąższość

Z powodu braku głębokich otworów wiertniczych na ob-
szarze przetargowym informacje zaczerpnięto z rejonów 
sąsiednich niecki brzeżnej, z otworów odwierconych po obu 
stronach Wisły: w niecce pomorskiej (Wudzyń 1, Polskie Łąki 
PIG 1, Korytowo 1 i Bukowiec 1) i płockiej (Czarnowo 1 i 2, 

Wałdowo Królewskie 1, Unisław IG 1 i IG 2, Unisław 2 i 4, 
Chełmża i Kijewo 1).

Utwory kredy występują na całym obszarze przetargo-
wym „Chełmno”. Na podstawie danych z otworów znajdują-
cych się w pobliżu obszaru przetargowego można stwierdzić, 
że miąższość utworów całej kredy zmienia się od około 500 m 
do około 1300 m, natomiast miąższości kredy dolnej wahają 
się od około 200 m do ponad 400 m (Jaskowiak-Schoenicho-
wa i Krassowska, 1988; Jaskowiak-Schoeneichowa, 1987; 
Raczyńska, 1987). Najmniejsze miąższości kredy występu-
ją na południowym zachodzie, gdyż obszar ten znajduje się 
w strefie południowo-wschodniego skłonu wału śródpolskie-
go, gdzie profil kredy jest w stropie zerodowany. Największych 
miąższości można spodziewać się w strefie synklinalnej o kie-
runku NW-SE, rozciągającej się w środkowej części obszaru 
oraz w części północno-wschodniej. Powierzchnia spągowa 
kredy zalega na głębokościach od około 700 m do 1300 m 
p.p.m. Na Fig. 2.20 przedstawiono szkic strukturalny spągu 
kredy górnej (łącznie z albem górnym) – jest to powierzch-
nia wiązana z poziomem korelowanym z warstwą piaszczystą 
z fosforytami albu górnego.

Głębokości występowania osadów kredy w otworach re-
perowych dla określonego wydzielenia stratygraficznego:

• Wudzyń 1: 132,0–1065,0 m p.p.p.t.
• Polskie Łąki PIG 1: 179,0–855,0 m p.p.t. 
• Korytowo 1: 159,0–853,5 m p.p.t. 
• Czarnowo 1: dane stratygraficzne są własnością inwestora
• Czarnowo 2: dane stratygraficzne są własnością inwestora
• Wałdowo Królewskie 1: dane stratygraficzne są własno-

ścią inwestora
• Unisław IG 1: 98,5–1164,0 m p.p.t.
• Unisław IG 2: 119,0–1200,0 m p.p.t. 
• Unisław 2: 114,0–1258,5 m p.p.t.
• Unisław 4: dane stratygraficzne są własnością inwestora
• Kijewo 1: 127,50–1200,5 m p.p.t. 

Miąższości osadów kredy wahają się od 676 do 1144,5 m. 

Fig. 2.19. Położenie obszaru przetargowego „Chełmno” (czerwony poligon) na tle wycinka „Mapy paleomiąższości osadów jury górnej oraz luk 
sedymentacyjnych i erozyjnych” wg Dembowskiej (1983)
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Stratygrafia i litologia

Stratygrafia dolnej kredy centralnej Polski opiera się na 
schemacie opracowanym przez Marka i Raczyńską (Raczyń-
ska, 1979, 1987; Marek i Raczyńska, 1979; Marek, 1997). 
Z danych uzyskanych z licznych otworów wiertniczych znaj-
dujących się w pobliżu obszaru przetargowego „Chełmno” 
wynika, że pełnego profilu kredy dolnej można spodziewać 
się w jego południowo-zachodniej części. Występują tu utwo-
ry od beriasu po alb, reprezentujące formacje: kcyńską, ro-
goźniańską, włocławską i mogileńską oraz kończący kredę 
dolną alb górny (Raczyńska, 1979, 1987; Tab. 2.4). Jak wspo-
mniano, miąższości wahają się od około 200 m do ponad 400 
m. W części północno-wschodniej prawdopodobnie nie ma 
beriasu dolnego i niższej części beriasu górnego (formacja 
kcyńska i ogniwa zakrzewskie i kajetanowskie formacji ro-
goźniańskiej), a kreda dolna rozpoczyna się utworami ogniwa 
z Opoczek formacji rogoźniańskiej. Wyższe ogniwa kredy dol-
nej obecne są na całym obszarze przetargowym, ale miąż-
szości generalnie maleją ku NE. 

Berias dolny (formacja kcyńska) reprezentowany jest, 
jak wynika z rozpoznania regionalnego, przez utwory węgla-
nowo-siarczanowe z anhydrytami (ogniwo z Wieńca), a wyżej 
przez skały ilasto-marglisto-wapienne z wkładkami muszlow-

ców (ogniwo skotnickie). Berias górny rozpoczynają utwory 
węglanowo-piaszczyste z wkładkami muszlowców ogniwa 
zakrzewskiego formacji rogoźniańskiej. Do formacji tej zali-
czone są także wyżej leżące ilasto-piaszczyste skały ogniwa 
kajetanowskiego oraz iłowce i mułowce (lokalnie także pia-
skowce wapniste) ogniwa z Opoczek. Walanżyn dolny w jego 
najniższej części (górna część ogniwa z Opoczek formacji ro-
goźniańskiej) wykształcony jest w postaci iłowców z przewar-
stwieniami mułowców i piaskowców. Górna część walanżynu 
dolnego (formacja bodzanowska) to utwory w przewadze 
piaszczyste i piaszczysto-mułowcowe. Walanżyn górny (ogni-
wo wierzchosławickie formacji włocławskiej) zbudowany jest 
z iłowców i heterolitów iłowcowo-piaskowcowych oraz mułow-
ców. W otworze Unisław IG 1 utwory te są lekko wapniste. 
W hoterywie dolnym (ogniwo gniewkowskie formacji wło-
cławskiej) występują iłowce, mułowce i piaskowce, a w ho-
terywie górnym (ogniwo żychlińskie formacji włocławskiej) 
przeważają piaskowce, ale występują też iłowce, mułowce 
i heterolity iłowcowo-piaskowcowe.

Interwał barrem-alb środkowy (formacja mogileńska) jest 
trójdzielny litologicznie. Część dolną (ogniwo pagórczańskie – 
barrem?) budują piaskowce z przewarstwieniami skał iłowco-
wo-mułowcowych, część środkową (ogniwo goplańskie – apt?) 
– iłowce i piaskowce ilaste z wkładkami piaskowców, a część 

Fig. 2.20. Szkic strukturalny spągu kredy górnej (łącznie z albem górnym). Poziom korelowany z warstwą piaszczystą z fosforytami albu gór-
nego. Obszar przetargowy „Chełmno” zaznaczony granatowym poligonem
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górną (ogniwo kruszwickie – alb dolny-środkowy) – piaskowce 
z wkładkami skał mułowcowych i iłowcowych. Alb górny repre-
zentowany jest przez cienką warstwę piaskowców kwarcowo-
-glaukonitowych ku górze marglistych, w spągu z fosforytami. 

Kredę górną reprezentują piętra od cenomanu po ma-
strycht, z tym, że w części południowo-zachodniej obszaru 
przetargowego brak jest od góry kolejnych ogniw profilu idąc 
ku SW, co jest związane z ich wyklinowywaniem się w kierun-
ku wału śródpolskiego (Jaskowiak-Schoenichowa i Krassow-
ska, 1988; Jaskowiak-Schoeneichowa, 1987). 

Litologicznie kreda górna zdominowana jest przez ska-
ły węglanowe i węglanowo-krzemionkowe, ale występują tu 
też utwory drobnoklastyczne. Cenoman rozpoczynają serie 
węglanowe – wapienie i magle. W wyższej części cenoma-
nu występują mułowce i iłowce margliste oraz margle ilaste. 
W turonie-koniaku dolnym obserwuje się regionalne zróżni-
cowanie litologiczne między zachodnią a wschodnią częścią 
obszaru przetargowego, co dobrze obrazują profile otworów 
wiertniczych Polskie Łąki PIG 1 (Matyja, 2007a) i Unisław 
IG 1 (Matyja i Iwańczuk, 2018, w druku). Na zachodzie obsza-
ru, w dolnej części tego interwału, występują mułowce mar-
gliste przechodzące ku górze w iłowce margliste, a następ-

nie w opoki. Na wschodzie obszaru mułowce i iłowce dolnej 
części zastąpione są wapieniami i wapieniami marglistymi. 
Wyższą część, podobnie jak na zachodzie, tworzy seria opok. 
W koniaku górnym i santonie na całym obszarze zdecydowa-
nie dominują już opoki, natomiast w kampanie wśród opok 
występują wkładki wapieni marglistych i margli. Mastrycht re-
prezentowany jest przez wapienie margliste, wapienie piasz-
czyste, opoki i piaskowce wapniste. 

Ewolucja geologiczna, paleogeografia 
i tektonika utworów kredy

Utwory kredy dolnej deponowane były w rejonie obszaru 
przetargowego „Chełmno” w płytkim i stosunkowo wąskim ba-
senie epikontynentalnym, który w okresie od beriasu prawdo-
podobnie po wczesny alb ograniczony był do obszaru bruzdy 
śródpolskiej i bezpośrednio przylegających do niej stref (Marek, 
1988). Na omawianym obszarze dominowała w nim na ogół 
morska sedymentacja klastyczna z przewagą piaszczystej. 
Okresowo zbiornik mógł wysładzać się, a depozycja osadów 
następowała w strefach o ograniczonych połączeniach z otwar-
tym zbiornikiem morskim osiowej części bruzdy śródpolskiej. 

Stratygrafia Otwór wiertniczy

Chronostratygrafia Litostratygrafia Unisław IG 1 Polskie Łąki PIG 1

Mastrycht 181,5 63,5

Kampan 180,0 130,5

Santon 175,0 39,5

Koniak górny 35,0 18,5

Koniak dolny – turon 111,0 139,0

Cenoman 82,0 81,0

Alb górny 4,0 3,0

Alb środkowy – ?alb dolny

Formacja mogileńska

Ogniwo kruszwickie 50,0 48,5

Apt ?Ogniwo goplańskie 23,0 10,0

?Barrem
Ogniwo pagórczańskie 50,0 31,0

Hoteryw górny

Formacja włocławska

Ogniwo żychlińskie 30,0 27,0
Hoteryw dolny

Ogniwo gniewkowskie 12,5 12,0

Walanżyn górny
Ogniwo wierzchosławickie 21,5 17,0

Walanżyn dolny
Formacja bodzanowska 47,0 30,5

Walanżyn dolny – berias górny

Formacja rogoźniańska

Ogniwo z Opoczek 24,5 15,0

Ogniwo zakrzewskie
– –

Ogniwo kajetanowskie
Berias dolny

Formacja kcyńska
Ogniwo skotnickie 8,5 –

Ogniwo z Wieńca 30,0 10,0
Kreda 1065,5 676,0

Tab. 2.4. Miąższości [m] utworów kredy w otworach wiertniczych Unisław IG 1 (Matyja i Iwańczuk, 2018 - w druku) i Polskie Łąki PIG 1 (Matyja, 
2007a) zlokalizowanych w pobliżu obszaru przetargowego „Chełmno”
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W późnym albie nastąpiło pogłębienie i poszerzenie zbiornika 
morskiego, nasilone w cenomanie i turonie, co było związane 
z późnokredowym eustatycznym podniesieniem się poziomu 
mórz, z jednoczesnym przejściem do sedymentacji marglistej, 
węglanowej i węglanowo-krzemionkowej (opoki), a lokalnie 
w cenomanie i turonie – drobnoklastycznej z sedymentacją 
mułowców i iłowców marglistych. W późnej kredzie i paleoge-
nie miała miejsce inwersja tektoniczna osiowej strefy bruzdy 
śródpolskiej, która doprowadziła do powstania na jej miejscu 
wału śródpolskiego i przyległych do niego niecek (np. Dadlez 
R., 1980; Leszczyński i Dadlez R., 1999). Obecnie obszar 
przetargowy „Chełmno” obejmuje północno-wschodni skłon 
wału śródpolskiego oraz część niecki brzeżnej na pograniczu 
jej segmentu pomorskiego i płockiego (warszawskiego). W ob-
razie strukturalnym w części południowo-zachodniej, w rejonie 
skłonu wału śródpolskiego, zarysowuje się strefa przedłuże-
nia poduszki solnej Koronowa w kierunku Torunia (Dadlez R., 
1998, 2001), a na NE od niej strefa synklinalna, tzw. depresja 
Suchej (Jaskowiak-Schoeneichowa i Krassowska, 1988). Jesz-
cze dalej ku NE znajduje się uskok związany z południowo-
-wschodnim zakończeniem strefy tektonicznej Koszalin-Choj-
nice (Dadlez R., 1998). Upady warstw w formacjach kredowych 
są niewielkie, bliskie zeru lub rzędu kilku stopni.

2.2.9. PALEOGEN i NEOGEN

Rozprzestrzenienie i miąższość

Na obszarze „Chełmno” występują osady paleogenu (pa-
leocen, eocen, oligocen) oraz osady neogenu – miocen. Profil 
stratygraficzny nie jest jednak ciągły i zawiera kilka istotnych 
luk stratygraficznych. 

Utwory paleogenu i neogenu występują praktycznie na 
całym obszarze rejonu „Chełmno”. Strop utworów paleogenu 
występuje na głębokości 62-100 m p.p.t., a strop utworów neo-
genu – na głębokości poniżej 50 m p.p.t. Sumaryczna miąż-
szość utworów paleogenu waha się w granicach 57-101 m, 
a utworów neogenu – w granicach od 10 do ponad 100 m.

Ze względu na brak danych z głębokich otworów wiertni-
czych wykonanych w rejonie „Chełmno” stratygrafię, litologię 
i miąższości opracowano na podstawie kilkunastu profili płyt-
kich otworów wiertniczych wykonanych dla potrzeb realizacji 
Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski i nielicznych otwo-
rów wykonanych w ramach poszukiwań węgla brunatnego.

Litologia i stratygrafia

Paleocen

W centralnej i południowo-zachodniej części rejonu 
„Chełmno” stwierdzono morskie utwory paleocenu dolnego 
formacji puławskiej (dan), leżące zgodnie na podścielają-
cych je utworach mastrychtu (Dadlez R., 1976a). W okolicach 
„Chełmna” są one wykształcone w postaci gez, opok i wapieni 
piaszczystych, ku północy przechodzą w wapienie piaszczy-
ste i margliste, opoki oraz margle piaszczyste z domieszką 
glaukonitu i z wkładkami piasków wapnistych glaukonitowo-
-kwarcowych. Miąższość utworów paleocenu waha się w gra-
nicach 20-46 m (Butrymowicz, 1981a, b).

Oligocen

Osady oligocenu leżą niezgodnie na utworach danu 
(i, być może, bezpośrednio na podłożu mezozoicznym). Luka 

stratygraficzna w ich spągu obejmuje górny paleocen, cały 
eocen i najniższą część oligocenu dolnego. Utwory oligoceń-
skie są produktem transgresji wczesnooligoceńskiej – naj-
większej transgresji kenozoicznej na obszarze Europy środ-
kowo-wschodniej. Transgresja ta rozwijała się z północnego 
zachodu, z obszaru basenu Morza Północnego, i sięgnęła po 
środkową Białoruś. Utwory wykształcone w facjach głęboko-
wodnych (facja rupelska) są znane jedynie z obszaru niecki 
szczecińskiej (Piwocki i Kasiński, 1995). Obszar „Chełmno” 
z punktu widzenia głębokości basenu znajdował się w czasie 
sedymentacji w strefie płytszej.

Miąższość utworów oligoceńskich waha się w granicach 
37-65 m. 

W profilu oligocenu dolnego na omawianym obszarze 
wyróżniono dwie formacje: formację czempińską i formację 
mosińską górną. Brakiczne utwory formacji czempińskiej 
(Grabowska i Piwocki, 1975) są reprezentowane przez osady 
mułkowe i mułkowo-piaszczyste z wkładkami iłów i cienkimi 
przewarstwieniami węgla brunatnego. Ponad formacją czem-
pińską zalegają w formie nieciągłej pokrywy morskie utwory 
formacji mosińskiej górnej, wykształcone w postaci iłów i muł-
ków z glaukonitem oraz drobnoziarnistych piasków glauko-
nitowo-kwarcowych, miejscami z domieszką żwirku kwarco-
wego. 

Miocen

Osady miocenu leżą niezgodnie na utworach oligocenu 
dolnego, a w ich spągu występuje znaczna luka stratygra-
ficzna, obejmująca oligocen górny, miocen dolny i znaczną 
część miocenu środkowego. Utwory reprezentujące formację 
adamowską i dolną część formacji poznańskiej występu-
ją powszechnie na całym omawianym obszarze. Miąższość 
utworów oligoceńskich waha się w granicach 10-101 m (Ko-
złowska i Kozłowski, 1990a i b).

W spągu profilu miocenu zaznacza się powierzchnia ero-
zyjna, podkreślona miejscami poziomem lub kilkoma pozio-
mami żwirku kwarcowego. Osady formacji adamowskiej są 
wykształcone głównie w postaci drobno- i bardzo drobnoziar-
nistych piasków muskowitowo-kwarcowych z drobnymi ksyli-
tami i wkładkami węgla brunatnego, z bogatym inwentarzem 
sedymentacyjnych struktur prądowych, deformacji obciąże-
niowych oraz ichnofauną (Osijuk, 1970, 1979). Podrzędnie 
występują mułki piaszczyste (również z wkładkami węgla) i iły 
węgliste.

Dolna część formacji poznańskiej jest reprezentowana 
przez iły i mułki o barwie szarej i ciemnobrunatnej, w części 
przyspągowej z wkładkami węgla brunatnego, które stano-
wią ekwiwalent sedymentacyjny i środkowopolskiego pokła-
du węgla brunatnego. W północno-wschodniej części rejonu 
„Chełmno” w nadkładzie tych utworów występują lokalnie 
mułki i iły zielone i szarobrunatne z wkładkami piasków kwar-
cowych drobnoziarnistych i przemazami węgla brunatnego, 
znane jako „iły poznańskie” (Grabowska, 1967).

2.2.10. CZWARTORZĘD

Lokalizacja

Obszar przetargowy „Chełmno” zlokalizowany jest w ob-
rębie 4 arkuszy SMGP 1:50 000: Chełmno (243), Żołędowo 
(280), Unisław (281), Bydgoszcz Wsch. (319). Znaczna część 
obszaru leży na trzech pierwszych arkuszach. Oś obszaru 
stanowi dolina Wisły o szerokości 2-9 km.
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Budowa geologiczna wgłębna

Kompleks osadów czwartorzędowych stanowią osady 
dwóch zlodowaceń: środkowopolskiego i północnopolskiego 
(wisły) w facjach lodowcowych, wodnolodowcowych i zasto-
iskowych, osady dwóch okresów interglacjalnych: mazowiec-
kiego i eemskiego oraz holocenu. Miąższość osadów czwar-
torzędowych wynosi od 5,5 do ok. 100 m. Osady te leżą na 
osadach miocenu, oligocenu lub pliocenu. Najmniejsza miąż-
szość osadów czwartorzędu występuje w dolinie Wisły, naj-
większa w obrębie wysoczyzn.

Budowa geologiczna powierzchniowa

Można wyróżnić 5 kompleksów osadowych:
1. Gliny zwałowe najmłodszej fazy zlodowacenia wisły, 

tworzące wysoczyzny polodowcowe po dwóch stronach 
doliny Wisły. Są miejscami dwudzielne (rozdzielenie osa-
dami wodnolodowcowymi lub zastoiskowymi do 6,3 m). 
Miąższość ich wynosi 2-30 m. Pokryte są w wielu miej-
scach piaszczysto-żwirowymi eluwiami glin zwałowych 
o miąższości 0,5 – 2,0 m. Po zachodniej stronie doliny, 
na wysoczyźnie, występują dwie formy moren czołowych 
o wys. 10 i 15 m, zbudowanych z piasku i żwiru pokry-
tego gliną zwałową. W pobliżu położonych jest też kilka 
piaszczysto-żwirowych pagórków martwego lodu o wys. 
kilku metrów. 

2. Piaski i żwiry wodnolodowcowe położone na glinach 
zwałowych, w obrębie wysoczyzn, o miąższości 2-5 m. 
Tworzą sandr powierzchniowy, spod którego miejscami 
wyłaniają się gliny zwałowe.

3. Strefy krawędziowe wysoczyzn i doliny Wisły. Dolina Wi-
sły ograniczona jest skarpami wysoczyzn o wysokości 
30-55 m i nachyleniu nawet ponad 50°. Skarpy zbudo-
wane są z dwóch poziomów glin zwałowych zlodowace-
nia wisły: dolnego 10-15 m i górnego, często dwudziel-
nego, nawet do 30 m miąższości. Są one rozdzielone 
górną serią wodnolodowcową (3-8 m) i miejscami iłami 
zastoiskowymi, a podścielone dolną serią wodnolodow-
cową (20-30 m) i również miejscami iłami zastoiskowymi. 
W dole skarpy, często już pod najwyższymi tarasami do-
liny Wisły, pojawiają się miejscami jeszcze dwa poziomy 
glin zwałowych: najstarsza glina zlodowacenia wisły i gli-
na zlodowaceń środkowopolskich. U podnóża skarp, u 
wylotu dolinek i wąwozów leżą piaski ze żwirami stożków 
napływowych.

4. Tarasy nadzalewowe doliny Wisły (plejstoceńskie). 
Jest ich 4-5. Zbudowane są z piasków i żwirów rzecz-
nych. Ich miąższości nie są duże, wynoszą 3-14 m. 
Osady tarasów przeważnie leżą na starszych glinach 
zwałowych zlodowacenia wisły. Pomiędzy tarasami 
zaznaczają się krawędzie erozyjne o wys. 3-10 m. Ta-
rasy miejscami pokryte są piaskami eolicznymi i nie-
wielkimi wydmami.

5. Tarasy zalewowe Wisły (holoceńskie). Zbudowane są 
z piasków i żwirów rzecznych, miejscami pokryte są 
namułami torfiastymi (0,6-3,0 m), gytiami, torfami (na-
wet do 4 m), madami (0,5-1,5 m) i w jednym miejscu 
martwica wapienną. Miąższość osadów tarasów wy-
nosi 5-16 m. Czasami leżą one na piaskach rzecznych 
z interglacjału eemskiego o miąższości do 15 m. Na 
osadach tarasów zalewowych występują piaski eolicz-
ne, miejscami ukształtowane w wydmy o wysokości do 
10 m.

2.3. BUDOWA STRUKTURALNA

Obszar przetargowy „Chełmno” zlokalizowany jest 
w strefie granicznej platformy zachodnioeuropejskiej (pale-
ozoicznej) z platformą wschodnioeuropejską (prekambryj-
ską). Charakteryzuje się on złożoną, zmienną w pionie budo-
wą geologiczną, w której wydzielić można co najmniej cztery 
piętra strukturalne: kenozoiczne, permsko-mezozoiczne pod-
permskie i prekambryjskie. 

W podkenozoicznym planie strukturalnym obszar prze-
targowy „Chełmno” znajduje się na kontakcie antyklinorium 
środkowopolskiego z synklinorium koszalińsko-zamojskim. 
W podpermskim planie strukturalnym obszar leży w obrębie 
dystalnej strefy zapadliska przedgórskiego waryscydów, zaś 
w planie poddewońskim (na głębokościach >5-6 km; utwo-
ry nierozpoznane wiertniczo i niemożliwe do jednoznacznej 
interpretacji w oparciu o istniejące materiały sejsmiczne) 
w jego granicach prawdopodobnie występuje lateralne przej-
ście pomiędzy niezdeformowanym kompleksem dolnopale-
ozoicznym pokrywy kratonu wschodnioeuropejskiego na NE 
a sfałdowanym dolnym paleozoikiem kaledońskiego, pomor-
sko-kujawskiego pasa fałdowego (por. Nawrocki i Becker, 
2017). Przekłada się to na hipotetyczną obecność kolejne-
go ku dołowi, czwartego, oddzielnego, staropaleozoicznego 
(kaledońskiego) piętra strukturalnego w SW części obszaru, 
które stanowi tam zdeformowane podłoże platformy pale-
ozoicznej (por. Aleksandrowski i Buła, 2017; Aleksandrowski 
i Mazur, 2017). Cały obszar jest podścielony przez krystalicz-
ne podłoże platformy prekambryjskiej, reprezentujące najniż-
sze piętro strukturalne, którego niezaburzony strop zanurza 
się ku SW, obniżając się stopniowo od głębokości ok. 8 do ok. 
9 km (por. Mazur i in., 2018).

Osady hipotetycznego (w sensie tworzenia na opisywa-
nym obszarze oddzielnego piętra) staropaleozoicznego pię-
tra strukturalnego w SW części obszaru reprezentowane są 
na głębokościach rzędu 6-9 km przez zdeformowane skały 
ordowicko-sylurskie, zaliczane do kaledońskiego pasa fałdo-
wo-nasuwczego nazywanego w tej części Polski strefą fał-
dów Koszalin-Chojnice lub Koszalin-Toruń (Żelaźniewicz i in., 
2011).

Podpermskie piętro strukturalne ograniczone jest od góry 
podpermską powierzchnią erozyjną, zalegającą na poziomie 
od ok. 3100 m p.p.m. W NE części obszaru przetargowego 
i generalnie obniżającą się do ponad 5100 m p.p.m. W jego 
SW części (Fig.2.9). Na powierzchni podpermskiej w części 
SW prawdopodobnie odsłaniają się skały osadowe karbonu 
dolnego, reprezentujące zewnętrzną część waryscyjskiego 
zapadliska przedgórskiego (Fig.2.9), zasadniczo nieobjętą 
waryscyjską, późnokarbońską deformacją fałdowo-nasuw-
czą. Na większości obszaru na powierzchni podpermskiej wy-
stępują skały dewonu górnego (Fig.2.9), natomiast w skraj-
nie NE części mogą odsłaniać się także sfałdowane osady 
sylurskie (Fig.2.9). Obraz wychodni podpermskich może być 
jednak bardziej zróżnicowany, zważywszy na fakt, że obecnie 
na obszarze przetargowym brak jest otworów wiertniczych 
głębszych niż 500 m, a zawarty w niniejszym opracowaniu 
obraz budowy geologicznej jest ekstrapolacją opartą na da-
nych otworowych z sąsiednich obszarów.

 Utwory karbonu pocięte są uskokami o dominującym kie-
runku NW-SE (od NNW-SSE do WNW-ESE; Fig.2.9). 

Na utworach dewonu i prawdopodobnie karbonu (w SW 
części obszaru) niezgodnie zalegają skały osadowe czerwo-
nego spągowca o miąższości do ok. 150 m (na podstawie da-
nych z otworu Wałdowo Królewskie 1, znajdującego się na SE 



Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów42

od omawianego obszaru, w którym nawiercono ok. 160-me-
trowej miąższości pakiet osadów czerwonego spągowca), 
utworzone w warunkach powaryscyjskiej ekstensji tektonicz-
nej, związanej z założeniem sedymentacyjnego basenu nie-
miecko-polskiego (Kiersnowski i Buniak, 2006). W NE czę-
ści obszaru prawdopodobnie brak jest osadów czerwonego 
spągowca, których zasięg koreluje się z regionalną dysloka-
cją - uskokiem Chełmży (nazwanym tak do celów niniejszego 
opracowania) o przebiegu NW-SE (Fig. 2.21, Fig. 2.22).

Utwory strukturalnego piętra podpermskiego pocięte 
są uskokami o przeważającym kierunku NW-SE, zgodnym 
z przebiegiem strefy TT (Fig.2.9 i Fig. 2.21). Dyslokacjom tym 

mogą towarzyszyć uskoki poprzeczne, o przebiegu NE-SW, 
dzieląc paleozoiczne podłoże na szereg pochylonych i zroto-
wanych bloków tektonicznych. Nie można wykluczyć, że osa-
dy karbońsko-dewońskie ujęte są w łagodne wielkopromienne 
fałdy, które powstały jeszcze przed depozycją osadów czer-
wonego spągowca. Zapis sejsmiczny z profilu sejsmicznego 
pomierzonego w ostatnich latach na sąsiednim obszarze (na 
SE od omawianego obszaru) wskazuje, że dyslokacje pod-
permskiego podłoża generalnie wygasają ku górze w spągu 
cechsztynu. (Fig. 2.22). 

Obecność licznych bloków tektonicznych w podcechsz-
tyńskim podłożu stanowi o jego perspektywiczności pod 

Fig. 2.21. Fragment mapy strukturalnej powierzchni podcechsztyńskiej (Kudrewicz, 2007). Intensywnością koloru zielonego oznaczono głębo-
kość zalegania spągu cechsztynu
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względem prawdopodobnej obecności pułapek strukturalnych 
na węglowodory. 

Uskok Chełmży rozcinający podcechsztyńskie podłoże 
w centralnej/NE części obszaru może stanowić północno-
-wschodnią granicę występowania osadów dewońskich oraz, 
co już wcześniej wspomniano, przykrywających je osadów 
czerwonego spągowca (Fig. 2.9, Fig. 2.21–Fig. 2.22). W NE 
skrzydle tego uskoku na powierzchni podcechsztyńskiej 
mogą odsłaniać się zdeformowane(?) osady ordowicko-sylur-
skie. Nie można wykluczyć, że obecne są tam osady górnego 
paleozoiku, jednak niska jakość danych sejsmicznych i brak 
otworów wiertniczych nie pozwala na wiarygodną interpreta-
cję strukturalną podpermskiego podłoża.

Część uskoków rozcinających na sąsiednim obszarze 
skały podpermskie kontynuuje się wyżej – przemieszczają 
one sukcesję osadową dolnej części cechsztynu i wygasa-
ją w cechsztyńskich solach kamiennych (Fig. 2.22). Strefy 
przyuskokowe oraz antykliny towarzyszące tym dyslokacjom 
stanowią potencjalne pułapki strukturalne dla węglowodorów 
w poziomie dolomitu głównego (Ca2) również na obszarze 
przetargowym „Chełmno”. Dyslokacje zaznaczające się na 
powierzchni podcechsztyńskiej (Fig. 2.21) stanowią zapew-
ne w głównej mierze przedłużenie reaktywowanych starszych 
dyslokacji piętra podpermskiego.

W permsko-mezozoicznym piętrze strukturalnym na ob-
szarze przyległym od SE do obszaru przetargowego (Fig. 
2.22) rozpoznano szereg uskoków normalnych o geometrii 
(przynajmniej częściowo) listrycznej i zrzuconych skrzydłach 
południowo-zachodnich. Uskoki te zakorzenione są w solach 
cechsztyńskich (prawdopodobnie w solach cyklotemu PZ2; 
Fig. 2.22). Uskoki obserwowane w tym piętrze strukturalnym, 
podobnie jak dyslokacje w podcechsztyńskim podłożu, wy-
kazują rozciągłość NW-SE. Głównym powierzchniom usko-
kowym towarzyszyć mogą sprzężone z nimi antytetyczne 
i syntetyczne uskoki niższego rzędu (Fig. 2.22). Uskoki te 
wykazują synsedymentacyjny charakter, przejawiający się 
zwiększoną miąższością osadów w obniżonych (stropowych) 
skrzydłach uskoków normalnych (Fig. 2.22).

W południowo-zachodniej części obszaru występują 
zwiększone miąższości cechsztynu związane z występowa-
niem dużej poduszki solnej o przebiegu NW-SE, rozciągającej 
się od Kamienia Krajeńskiego do Torunia (Fig. 2.22, Fig. 2.23; 
Dadlez R. i in., 1998).

Na powierzchni podkenozoicznej, stanowiącej jednocze-
śnie erozyjną powierzchnię stropową kompleksu permsko-
-mezozoicznego, odsłaniają się osady kredowe, obejmujące 
interwał wiekowy od mastrychtu, którego wychodnia pokrywa 
większość obszaru, do kampanu i koniaku/santonu, reprezen-
towanych w części SW (Fig. 2.2b). 

2.4. ROZWÓJ BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Kompleksy osadowe pięter strukturalnych (górno)pale-
ozoicznego (przedpermskiego) i permsko-mezozoicznego, 
które mogą stanowić potencjalne cele eksploracyjne, zostały 
zdeponowane w przedziale od dewonu po koniec kredy. Na 
całości obszaru są one prawdopodobnie podścielone przez 
sukcesję kambryjsko-sylurską (dolnodewońską?) objętą fał-
dowaniami kaledońskim. Kompleksy skalne dewoński i kar-
boński piętra górnopaleozoicznego (waryscyjskiego) osadziły 
się w warunkach epikontynentalnych. Od wczesnego karbonu 
wpływ na sedymentację miało położenie obszaru na dalekim 
przedpolu formującego się na południu pasma orogeniczne-
go waryscydów. Powstałe ówcześnie sukcesje osadowe wy-
kształciły się w dystalnej strefie zapadliska przedgórskiego 

i nie zostały dotknięte waryscyjską tektoniką kompresyjną, 
aktywną w przyległej od południa zewnętrznej strefie orogenu 
pod koniec karbonu.

Geneza blokowej tektoniki podłoża permu (Fig. 2.9, Fig. 
2.21–2.22) jest według R. Dadleza (1978) związana późno-
karbońską aktywnością tektoniczną obszaru na przedpolu 
orogenu waryscyjskiego. Amplituda pionowych przemiesz-
czeń na uskokach sięgać ma lokalnie nawet 2 km (Dadlez R., 
1978). Przemieszczenia te spowodować miały znaczne zróż-
nicowanie morfologiczne powierzchni terenu, a jego zniwelo-
wanie w późnym karbonie i najwcześniejszym permie winno 
było pociągnąć za sobą zdarcie osadów o miąższości kilku 
tysięcy metrów (Dadlez R., 1978).

Zdaniem Antonowicza i in. (1993, 1994) we wczesnym 
permie, a być może częściowo już nawet w wizenie i późnym 
karbonie, sedymentacji osadów lądowych towarzyszyły epi-
zody tektoniki ekstensyjnej, prowadzące do wykształcenia się 
pochylonych bloków uskokowych, półrowów itp. Wyniesione 
krawędzie bloków tektonicznych były erodowane i dostar-
czały materiału do basenów znajdujących się na obniżonych 
skrzydłach dyslokacji. 

W późnym permie doszło do regionalnej transgresji mo-
rza cechsztyńskiego na zerodowane starsze podłoże. Utwo-
rzyły się wtedy m.in. miąższe osady węglanowe i ewapora-
towe.

Na obszarze obecnego wału (antyklinorium) środkowo-
polskiego od początku cechsztynu do wczesnej kredy miała 
miejsce wzmożona subsydencja skutkująca powstaniem du-
żych miąższości osadów klastycznych i węglanowych w obrę-
bie tzw. bruzdy śródpolskiej (np. Krzywiec, 2002, 2006; Mazur 
i in., 2005), która uległa następnie pełnej inwersji (np. Poża-
ryski i Brochwicz-Lewiński, 1978; Dadlez R., 1997; Krzywiec, 
2002, 2006; Mazur i in., 2005) podczas regionalnego epizodu 
kompresyjnego w końcu kredy (tzw. tektoniczna faza laramij-
ska). 

Dyslokacje powstałe w podpermskich kompleksach 
osadowych w późnym karbonie i we wczesnym permie były 
zapewne w części reaktywowane podczas tektonicznych 
epizodów mezozoicznych (np. W wyniku tzw. ruchów staroki-
meryjskich w triasie, czy laramijskich w końcu kredy). W trak-
cie tych deformacji mogło dochodzić do rozszczelniania puła-
pek i migracji węglowodorów.

Osady górnego triasu, jury i dolnej kredy na SE od oma-
wianego obszaru charakteryzują się dużymi zmianami miąż-
szości, wskazującymi na synsedymentacyjną aktywność za-
korzenionych w ewaporatach cechsztyńskich uskoków, które 
w tym czasie miały charakter uskoków normalnych tworzą-
cych rowy i półrowy tektoniczne (Fig. 2.22). Ich powstanie 
wiązać należy z ekstensyjnymi epizodami w rozwoju basenu 
polskiego i ze stopniowym nachylaniem dna tej części basenu 
w kierunku południowo-zachodnim, czemu towarzyszyły zja-
wiska halotektoniczne. 

Zainicjowanie procesów halokinetycznych na obszarze 
przetargowym „Chełmno” i generowanie struktur solnych 
związane było zapewne z aktywnością stref uskokowych 
przecinających kompleks cechsztyńsko-mezozoiczny. Zja-
wiska halokinetyczne, w trakcie których formowała się po-
duszka solna rozciągająca się od Kamienia Krajeńskiego do 
Torunia i przebiegająca przez obszar przetargowy, wpływały 
na zmianę miąższości deponowanych ówcześnie osadów 
mezozoicznych i na powstawanie lokalnych powierzchni 
erozyjnych.

Na przełomie późnej kredy i paleogenu doszło do po-
nadregionalnego epizodu kompresyjnego (tzw. kompresja 
laramijska), skutkującego wspomnianą już inwersją basenu 
polskiego oraz wielkoskalowym, choć łagodnym w formie, 
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sfałdowaniem kompleksu permsko-mezozoicznego na Niżu 
Polskim w rozległe antyklinoria i synklinoria o rozciągłości 
NW-SE. Znacznemu wypiętrzeniu uległo wtedy antyklino-
rium środkowopolskie (wał środkowopolski), co spowodowało 
wychylenie serii skalnych (przynajmniej SW części) obszaru 
ku NE, usunięcie znacznej miąższości osadów mezozoiku 
i w efekcie odsłonięcie na powierzchni podkenozoicznej coraz 
to starszych ku SW pięter kredy w części SW obszaru.

Późnokredowy epizod kompresyjny sprzyjał reaktywacji 
w reżimie kompresyjnym/transpresyjnym licznych stref uskoko-
wych utworzonych podczas wcześniejszych etapów deformacji. 

Podczas paleogenu i neogenu kontynuowana była ten-
dencja do powolnej i nieciągłej w czasie akumulacji osadów. 
Podczas czwartorzędu obszar doświadczył serii zlodowaceń 
plejstoceńskich, które pozostawiły po sobie osady glacjalne 
i interglacjalne.

Obecnie głębsze horyzonty skalne obszaru „Chełmno” 
znajdują się w polu tektonicznej kompresji poziomej, ukierun-
kowanej w przybliżeniu N-S, w reżimie tektonicznym prawdo-
podobnie o niewielkiej anizotropii i charakterze przesuwczym 
(por. Jarosiński, 2006, 2017). 

Fig. 2.23. Fragment mapy tektonicznej kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego (Dadlez R. i in., 1998)
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2.5. HYDROGEOLOGIA

Obszar przetargowy „Chełmno” jest położony w regionie 
wodnym Dolnej Wisły, w jednostce bilansowej 237A[l] - (L) Wi-
sła i 237A[p] - (P) Wisła, w polu 237A, oraz w niewielkich frag-
mentach jednostek bilansowych 237B - Wda oraz 236 - Brda. 
W podziale na jednolite części wód podziemnych należy do 
JCWPd nr 29 oraz niewielkich fragmentów JCWPd nr 37, 
36, 38. Główną rzeką obszaru jest Wisła, która przepływa na 
nim między Bydgoszczą a Chełmnem. Zasilają ją niewielkie 
cieki spływające z Wysoczyzny Świeckiej i Pojezierza Cheł-
mińskiego. Dolina Wisły jest odwadniana gęstą siecią rowów 
melioracyjnych (Fig. 2.24). 

Zgodnie z podziałem regionalnym zwykłych wód pod-
ziemnych (Paczyński i Sadurski, 2007) obszar należy do pro-
wincji Wisły SP – region Dolnej Wisły – subregion pojezierny.

Rozpoznanie warunków hydrogeologicznych zostało 
przedstawione na Mapie Hydrogeologicznej Polski w skali 
1:50 000 (MhP) arkusze: Chełmno (Zambrzycka, 2002a), Żo-
łędowo (Nowak I., 2000), Unisław (Zambrzycka, 2002b) oraz 
niewielki fragment arkusza Bydgoszcz Wschód (Gurwin i Jan-
czarski, 2000).

Wody podziemne słodkie (zwykłe) występują w trzech 
piętrach wodonośnych: czwartorzędowym, neogeńsko-pale-
ogeńskim i kredowym.

W dolinie Wisły rolę głównego użytkowego poziomu wo-
donośnego (GUPW) pełni poziom dolinny (wody gruntowe). 
Jest on związany z występowaniem osadów holoceńskich 
oraz podścielających je wodonośnych osadów plejstocenu 
i lokalnie miocenu. Zawodnione osady miocenu najczęściej 
współtworzą dolinny poziom wodonośny. Poziom dolinny 
charakteryzuje się zróżnicowanymi parametrami hydroge-
ologicznymi i eksploatacyjnymi, co wiąże się ze zmiennym 
rozprzestrzenieniem budujących go osadów. Są to głównie 
piaski i żwiry o zmiennej frakcji i różnym stopniu wysorto-
wania. Osady miocenu często są zailone. Wody cechuje 
swobodne zwierciadło, chociaż w miejscach występowania 
osadów izolujących na powierzchni terenu ma charakter na-
pięty. Głębokość do poziomu wodonośnego wynosi na ogół 
<5 m i zwiększa się w obrębie tarasów. Miąższość warstwy 
wodonośnej jest największa (około 40 m) w południowej 
części obszaru. Na północy jednostki na ogół nie przekra-
cza 20 m. Zwierciadło wody układa się na wysokości od 
25 m n.p.m. W rejonie Chełmna do 35 m n.p.m w okolicy 
Bydgoszczy. Współczynnik filtracji wynosi najczęściej oko-
ło 0,7 m/h. Przewodność poziomu wodonośnego, zależna 
w dużej mierze od miąższości warstwy wodonośnej, zmie-
nia się od 10 do około 60 m2/h, średnio wynosi 20 m2/h. 
Wydajności potencjalne studni wynoszą najczęściej 30–70 
m3/h. Najkorzystniejsze warunki hydrogeologiczne wystę-
pują w środkowej i północnej części jednostki, gdzie po-
ziom dolinny spełnia kryteria GUPW i od Unisławia aż po 
Nowe stanowi on podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę. 
W dolinie Wisły wody czwartorzędu kontaktują się z woda-
mi miocenu i pozostają ze sobą w bezpośredniej łączności 
hydraulicznej. Na obszarach wysoczyzn okalających dolinę 
Wisły wody gruntowe występują w piaskach lodowcowych, 
wodnolodowcowych i dolinnych na powierzchni terenu, 
a także w przewarstwieniach piaszczystych wśród glin zwa-
łowych. Pierwszy poziom wód podziemnych występuje na 
głębokości od 1 m w dolinach rzek do około 20 m w obrębie 
sandrów i utworów wysoczyzny morenowej. Jedynie w stre-
fie drenażu krawędziowego wody gruntowe występują głę-
biej. Zwierciadło wód ma na ogół swobodny charakter. Tylko 
lokalnie mogą one pozostawać pod niewielkim napięciem 
hydrostatycznym.

Międzymorenowy poziom wodonośny ogranicza się do 
przykrawędziowej strefy wysoczyzn w obrębie Wysoczyzny 
Świeckiej na zachodnim brzegu Wisły oraz Pojezierza Cheł-
mińsko-Dobrzyńskiego na wschodnim jej brzegu. Poziom ten 
ma układ dwuwarstwowy. Tworzą go piaski i żwiry intergla-
cjału eemskiego (warstwa dolna) oraz lokalnie wodonośne 
osady zlodowacenia północnopolskiego (warstwa górna). 
Dolna międzymorenowa warstwa wodonośna jest związana 
z występowaniem osadów piaszczystych eemu. W dnie doliny 
Wisły zawodnione osady eemu współtworzą dolinny poziom 
wodonośny. Głębokość do warstwy wodonośnej w strefie kra-
wędziowej i na wysoczyźnie wynosi 20-70 m. W zachodniej 
części jednostki miąższość dolnej warstwy miedzymorenowej 
jest największa i wynosi około 30 m. Wielkość tego parametru 
maleje ku północy. Charakteryzuje się ona dobrymi i bardzo 
dobrymi parametrami hydrogeologicznymi: współczynnik fil-
tracji wynosi zazwyczaj powyżej 1 m/h, przewodność poziomu 
wodonośnego waha się od 20 do 60 m2/h, wydajności poten-
cjalne pojedynczej studni wynoszą 30–50 m3/h. Zwierciadło 
wody ma charakter subartezyjski i układa się na rzędnych od 
25 do około 35 m n.p.m. i wykazuje spadek ku dolinie Wisły. 
Warstwa ta zasilana jest z głębi pojeziernych obszarów wyso-
czyznowych poprzez przesączanie wód z wyższych warstw 
wodonośnych, a w strefie krawędziowej i w dolinie Wisły tak-
że poprzez ascenzję wód z głębszych poziomów. W rejonie 
Grudziądza, Chełmna i Unisławia, gdzie parametry hydroge-
ologiczne eemskiej warstwy wodonośnej są bardzo dobre, 
zostały wyznaczone GZWP: 129, 131, 141. Największe uję-
cia zlokalizowane w strefie krawędzi doliny Wisły eksploatują 
wody międzymorenowego poziomu wodonośnego.

Skład chemiczny wód poziomu dolinnego i warstw pozio-
mu międzymorenowego jest typowy dla wód płytkiego obie-
gu Polski północnej. Są to najczęściej wody typu HCO3–Ca, 
o zróżnicowanej mineralizacji, która wyrażona suchą pozo-
stałością wynosi średnio od 200 do 900 mg/dm3. Zawartość 
jonów wapnia i magnezu sprawia, że wody te są przeważnie 
średnio twarde i twarde. Twardość ogólna wynosi najczęściej 
od 5 do 8 mval/dm3. Jony chlorkowe występują przeważnie 
w stężeniach od 10 do 60 mg/dm3. Wyższe stężenia chlorków 
są najczęściej wynikiem antropopresji. Lokalnie zjawisko to 
jest związane także z ascenzją słonych wód z poziomu kre-
dowego. Ilość siarczanów zawartych w wodzie zmienia się od 
<1 do >180 mg/dm3 i średnio wynosi około 30 mg/dm3. Wody 
podziemne charakteryzują się podwyższoną, uwarunkowaną 
geogenicznie zawartością żelaza. Zawartość tego jonu zmie-
nia się średnio od 0,3 do 6,0 mg/dm3. Ilość manganu jest po-
dobna na całym obszarze, średnio wynosi 0,2–0,3 mg/dm3. 
Z uwagi na ponadnormatywną zawartość żelaza i manganu 
wody te na ogół wymagają uzdatniania. Stopień obciążenia 
związkami azotowymi jest różny. Zawartość amoniaku zmie-
nia się średnio od 0,1 do 2,0 mg/dm3. Azotany w większych 
ilościach występują w rejonach użytkowanych rolniczo, a ich 
zawartość w wodach poziomu dolinnego może wynosić od 
<1 do powyżej 200 mg/dm3, przy czym najwyższe wartości, 
świadczące o skażeniu wód, stwierdza się w studniach kopa-
nych ujmujących strop warstwy w pobliżu ognisk zanieczysz-
czeń oraz w studniach położonych w pobliżu Wisły, będą-
cych w bezpośrednim kontakcie z rzeką. Wraz z głębokością 
zmniejsza się zawartość azotanów. W studniach wierconych 
ujmujących spąg warstwy stężenia związków azotu na ogół 
nie przekraczają dopuszczalnych norm.

Ciągłość osadów paleogenu i kredy sprawia, że wody 
występujące w tych utworach tworzą wspólny paleogeńsko-
-kredowy poziom wodonośny. Lokalnie pozostają one w bez-
pośrednim kontakcie hydraulicznym z wodonośnymi osadami 
miocenu. Krążące w tych osadach wody mają charakter po-
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rowy, porowo-szczelinowy, szczelinowy lub szczelinowo-war-
stwowy. Paleogeńsko-kredowy poziom wodonośny najlepiej 
został rozpoznany w południowej części obszaru, gdzie pełni 
rolę GUPW. Lokalnie brakuje w nim wodonośnych osadów 
paleogenu. Strop wodonośnych osadów zalega najpłycej 
w dolinie Wisły - około 50 m p.p.t. Na obszarze wysoczy-
znowym głębokość wzrasta do około 150 m p.p.t. Użytko-
we znaczenie tego poziomu ogranicza zawartość chlorków 
wzrastająca wraz z głębokością. W spągu serii węglanowej 
występują już wody słone. W rejonie Chełmna wody zasolo-
ne (Cl >600 mg/dm3) występują na głębokości około 120 m, 
w Świeciu (Cl >2000 mg/dm3) na głębokości około 200 m. 
Zwierciadło wody o charakterze subartezyjskim (na wysoczy-
znach) i artezyjskim (w dolinie Wisły) stabilizuje się na rzęd-
nych: około 35 m n.p.m. na południu i 25 m n.p.m. na pół-
nocy jednostki. Parametry hydrogeologiczne poziomu Pg–K 
są bardzo zróżnicowane. Dla utworów porowych wartość 
współczynnika filtracji waha się na ogół od 0,1 do 0,5 m/h, 

przewodność wynosi od <5 do około 20 m2/h, a wydajność 
potencjalna oscyluje w granicach 10–70 m3/h. Dla utworów 
szczelinowych wartość współczynnika filtracji nie przekracza 
na ogół 0,2 m/h, przewodność poziomu wynosi od <1 do oko-
ło 10 m2/h, a wydajności potencjalne dla pojedynczej studni 
zmieniają się najczęściej od 20 do 50 m3/h. Poziom Pg–K 
jest zasilany przede wszystkim dopływem bocznym z głębi 
obszarów wysoczyznowych. Tam jego zasilanie odbywa się 
poprzez przesączanie wód z płytszych poziomów wodono-
śnych. Bazą drenażu jest dolina Wisły.

Skład chemiczny wód paleogenu i kredy jest zbliżony do 
składu chemicznego wód wyższych poziomów wodonośnych. 
Są to wody zwykłe typu HCO3–Ca lub HCO3–Na, słabo zasa-
dowe, o niskiej i średniej twardości. Mineralizacja wyrażona 
suchą pozostałością wynosi średnio od 400 do 900 mg/dm3. 
Zawartość jonu chlorkowego waha się od 5 do 140 mg/dm3 
i osiąga maksymalne wartości w wodach utworów kredy. Za-
wartość siarczanów na ogół nie przekracza 50 mg/dm3. Stę-

Fig. 2.24. Położenie obszaru przetargowego „Chełmno” na tle jednostek fizycznogeograficznych, GZWP i JCWPd
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żenie amoniaku waha się w granicach od 0,1 do 1,5 mg/dm3, 
a zawartość azotanów na ogół nie przekracza 1,5 mg/dm3. 
Zawartość żelaza wynosi od 0,1 do 0,6 mg/dm3, manganu 
około 0,15 mg/dm3.

Wydzielone poziomy wodonośne: dolinny i poziomy mię-
dzymorenowe wysoczyzny oraz wody paleogenu i kredy two-
rzą wspólny system wodonośny, w ramach którego można 
wydzielić przepływ lokalny, pośredni i regionalny. Dolinny po-
ziom wodonośny zasilany jest przez infiltrację bezpośrednią, 
dopływ lateralny z obszaru wysoczyzn oraz przez ascenzję 
wód z głębszych poziomów wodonośnych, dla których Wisła 
stanowi bazę drenażu. Strefa zasilania wodonośnych pozio-
mów międzymorenowych oraz paleogenu i kredy związana 
jest z położonymi poza granicami obszaru terenami wyso-
czyzn. Na zachodzie są to kulminacje terenu Pojezierza Po-
łudniowopomorskiego, na wschodzie wyniesienia Pojezierza 

Iławskiego i Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. W stre-
fach oddalonych od krawędzi wysoczyzny dominuje prze-
sączanie wód podziemnych w głąb systemu wodonośnego, 
zaś przy krawędzi wysoczyzn silny drenaż wywołany przez 
dolinę Wisły. Drenaż wód zachodzi także przez krawędzie 
doliny, uwidaczniając się w postaci źródeł. Przepływ lokalny 
zachodzi w obrębie poziomu wód dolinnych, gruntowych oraz 
międzymorenowych. Przepływ pośredni odbywa się w spą-
gowych warstwach wodonośnych czwartorzędu. Przepływ 
regionalny występuje w wodach poziomu paleogeńsko-kre-
dowego. 

Z uwagi na układ hydrostrukturalny całego systemu wodo-
nośnego oraz warunki hydrogeologiczne pięter wodonośnych 
można wyróżnić jednostki hydrogeologiczne o podobnych pa-
rametrach (Fig. 2.25). W dolinie Wisły występuje jednostka 
Q-Ng, gdzie poziom dolinny związany piaszczystymi osadami 

Fig. 2.25. Położenie obszaru przetargowego „Chełmno” na tle jednostek hydrogeologicznych
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czwartorzędu i piaskami miocenu tworzy GUPW. Z uwagi na 
brak izolacji dominuje bardzo wysoki stopień zagrożenia.

W obrębie Wysoczyzny Świeckiej przeważa jednostka 
typu (QPg). Główne użytkowe piętro wodonośne stanowią war-
stwy w osadach czwartorzędowych. Głębiej występują wody 
w osadach neogenu. Stopień zagrożenia wód podziemnych 
najczęściej jest wysoki i bardzo wysoki (Fig. 2.25), ponieważ 
w nadkładzie warstw wodonośnych gliny zwałowe i mułki są 
najczęściej zredukowane. Brakuje więc dostatecznej miąż-
szości osadów słabo przepuszczalnych, które chroniłyby wody 
podziemne od przenikania zanieczyszczeń z powierzchni te-
renu. Nieco odmienna sytuacja występuje w rejonie Chełmna, 
gdzie GUPW wydzielono tylko w osadach czwartorzędu (Q). 
Obecność warstw izolujących w nadkładzie warstw wodono-
śnych dostatecznie izoluje wody podziemne przed antropo-
presją. 

W południowej części obszaru przetargowego wyodręb-
niono dwie jednostki, w których podrzędny poziom użytkowy 
stanowią osady kredy górnej. Rolę GUPW w tych jednostkach 
pełnią osady międzymorenowe (QK ) lub piaski miocenu (PgK ). 
Są one dobrze izolowane kompleksem glin zwałowych od nie-
korzystnych wpływów z powierzchni terenu.

Najbardziej narażone na presję czynników antropogenicz-
nych są wody dolinne i wody gruntowe wysoczyzny. Są one 
na ogół pozbawione wystarczającej izolacji od powierzchni te-
renu. Wody głębszych poziomów: międzymorenowego i neo-
geńsko-paleogeńskiego i kredowego są całkowicie izolowane 
od wpływów z powierzchni terenu. Czynnikiem decydującym 
o stopniu zagrożenia wód podziemnych są rzeczywiste i po-
tencjalne ogniska zanieczyszczeń. Na omawianym obszarze 
występują one lokalnie i związane są z obszarami miejsko-
-przemysłowymi Chełmna i Świecia. Mając na uwadze natu-
ralną odporność poziomów wodonośnych oraz występowanie 
ognisk zanieczyszczeń, należy stwierdzić, że dominuje tu wy-
soki i bardzo wysoki stopień zagrożenia wód podziemnych. 
Obejmuje on przeważającą część doliny Wisły, gdzie wody 
podziemne nie są izolowane. Do specyficznych zagrożeń wód 
poziomu paleogeńsko-kredowego należy możliwość ascenzji 
wysoko zmineralizowanych wód z głębszego podłoża. Zapo-
biec temu ma ograniczenie eksploatacji wód tego poziomu. 

Obszar przetargowy „Chełmno” obejmuje niewielkie frag-
menty trzech głównych zbiorników wód podziemnych: GZWP 
nr 131, 141 oraz 140 (Tab. 2.5). Na prawym brzegu doliny 
Wisły, w zachodniej części Pojezierza Chełmińskiego, roz-
pościera się GZWP 131 Zbiornik Chełmno (Dobkowska i in., 
2011). Zbiornik ten tworzą międzymorenowe piaszczysto-
-żwirowe osady zlodowacenia wisły i interglacjału eemskiego. 
Poziom zbiornikowy obejmuje drugą, licząc od powierzchni 

terenu, warstwę międzymorenowych osadów piaszczysto-
-żwirowych. Drenaż wywołany przez dolinę Wisły sprawia, że 
wyżej ległe osady międzymorenowe pozostają suche, bądź 
parametry hydrogeologiczne lokalnie występującej warstwy 
wodonośnej są zbyt słabe, aby można było ją zaliczyć do 
poziomu zbiornikowego. Z uwagi na dobrą izolację poziomu 
zbiornikowego, który występuje pod 20-40-metrowym nad-
kładem utworów słabo przepuszczalnych, cały jego obszar 
należy do obszarów bardzo słabo podatnych, dlatego dla 
GZWP nr 131 nie wyznaczono obszaru ochronnego. GZWP 
141 Zbiornik rzeki dolna Wisła (Tarnawska i in., 2013) tylko 
niewielkim fragmentem występuje w granicach obszaru prze-
targowego. Poziom wodonośny zbiornika tworzą międzymo-
renowe warstwy wodonośne, które kontaktują się z tarasa-
mi Wisły (poziom dolinny). Zbiornik ten charakteryzuje się 
korzystnymi parametrami hydrogeologicznymi: miąższość 
poziomów jest zmienna, w granicach 10-50 m, a przewod-
ność zmienia się od około 20 do ponad 60 m2/h, wydajność 
potencjalna pojedynczej studni wynosi z reguły od 70 do po-
nad 100 m3/h. Zarówno zbiornik ten, jak i obszar jego zasi-
lania cechuje bardzo niska odporność naturalna, dlatego na 
części obszaru wyznaczono obszary ochronne. GZWP 140 
Subzbiornik Bydgoszcz (Dąbrowski i in., 2013) obejmuje nie-
wielki południowo-zachodni fragment obszaru przetargowe-
go na lewym brzegu Wisły. Poziom zbiornikowy tworzą piaski 
i piaskowce kredy dolnej. W tych osadach wyróżniono dwie 
warstwy: dolną „Lasu Gdańskiego” oraz górną „Fordonu”. 
Na omawianym obszarze zbiornik kredy fordońskiej osiąga 
miąższość 40-80 m, a przewodność poziomu wodonośnego 
wynosi ponad 20 m2/h. Z uwagi na miąższy nadkład glin zwa-
łowych poziom zbiornika jest dobrze chroniony. Zagrożeniem 
dla jakości wód zbiornika może być ascenzja wysoko zmi-
neralizowanych wód z głębszego podłoża, głównie w rejonie 
doliny Wisły. 

W granicach zbiornika 141 proponuje się obszary ochron-
ne. Po ich wprowadzeniu będą obowiązywały systemy naka-
zów i zakazów, mające na celu ochronę wód tych zbiorników. 
Pozostałe zbiorniki nie wymagają ustanawiania obszarów 
ochronnych.

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych są w trakcie do-
kumentowania.

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zostały ustalo-
ne w ramach „Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej 
zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilanso-
wego: zlewni Osy i Fryby wraz z bezpośrednią zalewnią Wi-
sły w rejonie Fordon-Świecie” (Jedynak i in., 2016) zostały 
zatwierdzone decyzją Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 
2017 r. DGK-II.4731.30.2016.MJe. W toku tych prac ustalono, 

Tab. 2.5. Podstawowa charakterystyka hydrogeologiczna głównych zbiorników wód podziemnych GZWP (Kleczkowski, 1990a i b; Mikołajków 
i Sadurski, 2017)

Numer zbiornika Nazwa zbiornika Wiek 
utworów

Typ ośrodka 
wodonośnego

Szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne 
[tys. m³/24h]

Średnia głębokość 
zwierciadła 

wód podziemnych 
[m p.p.t.]

131 Zbiornik Chełmno QM porowy 7,761 20–40

140 Subzbiornik 
Bydgoszcz K porowy 63,672 1–9

141 Zbiornik rzeki 
dolna Wisła QPM porowy 74,784

QPM – utwory czwartorzędu w pradolinach i warstwach międzymorenowych, QM – międzymorenowe utwory czwartorzędu, K - utwory kredy dolnej
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że zasoby dyspozycyjne wynoszą 254 540 m3/d. W północnej 
części obszaru przetargowego (JCWPd 37) zasoby dyspozy-
cyjne zostały ustalone w oparciu o „Dokumentację hydroge-
ologiczną ustalającą zasoby dyspozycyjne wód podziemnych 
zlewni Wdy i zlewni Mątawy” (Hulboj in,, 2013) w wysokości 
173 546 m3/d. Niewielki fragment zachodniej części obsza-
ru przetargowego jest położony w granicach zlewni Brdy 
(JCWPd 36). Zasoby dyspozycyjne tego obszaru bilansowe-
go zostały ustalone w ramach „Dokumentacji hydrogeologicz-
nej zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Brdy” 
w wysokości 513 320 m3/d (Rodzoch i in., 2001). Decyzja DG/
KD/ED/489-6351/2002. 

Największe ujęcie wód podziemnych jest zlokalizowane 
w Chełmnie i obsługiwane przez Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji (Qe = 380 m3/h). Średni dobowy pobór wód podziem-
nych wynosi 2640 m3/d. W Chełmnie czynne jest także ujęcie 
zakładowe FAM (Technika Odlewnicza Sp. z o.o.), które eks-
ploatuje ok. 213 m3/d. Pozostałe ujęcia mają lokalny charak-
ter i eksploatują niewielkie ilości wody, najczęściej znacznie 
poniżej 100 m3/d.

3. SYSTEM NAFTOWY

3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NAFTOWA

Budowa tektoniczna obszaru przetargowego „Chełmno” 
pozwala na rozważenie na jego obszarze trzech systemów 
naftowych: ordowicko-sylursko-dewońskiego (i/lub karboń-
skiego), karbońsko-permskiego i potencjalnie, w obrębie 
permu górnego – cechsztynu, systemu naftowego dolomitu 
głównego. 

W systemie ordowicko-sylursko-dewońskim (i/lub kar-
bońskim) skały macierzyste stanowią łupki ordowiku, syluru 
i dewonu, a skały zbiornikowe wapienie (dolomity) i piaskow-
ce dewonu i/lub piaskowce karbonu.

W karbońsko-permskim systemie naftowym najlepsze 
właściwości pod względem macierzystości posiadają skały 
karbonu, zaś najlepsze własności kolektorskie mają skały 
klastyczne permu – czerwonego spągowca oraz wapienia 
cechsztyńskiego. System uszczelniają permskie ewaporaty 
cechsztynu (Fig. 3.1). 

Dolomit główny stanowi jednostkę wyodrębnioną w ob-
rębie uszczelniających cechsztyńskich ewaporatów, która 
może mieć zarówno właściwości generacyjne węglowodo-
rów, jak i właściwości zbiornikowe. Analiza map paleofacjal-
nych wapienia cechsztyńskiego (Ca1) i dolomitu głównego 
(Ca2) oraz profili wierceń w okolicy obszaru „Chełmno” wska-
zuje na potencjalne perspektywy złożowe w formacji dolomi-
tu głównego.

3.2. SKAŁY MACIERZYSTE

ORDOWIK

Na obszarze przetargowym i w jego sąsiedztwie prak-
tycznie nie ma rzetelnych danych dotyczących macierzysto-
ści utworów ordowiku. W otworze Polskie Łąki PIG 1 (Popra-
wa, 2010) przeprowadzono analizę pirolityczną na kilkunastu 
próbkach z głębokości 4323,0 – 4425,0 m. Wartości TOC 
zawierają się w przedziale 0,08 – 0,65% (średnia wartość wy-
nosi 0,34%). Z kolei dojrzałość materii organicznej zbadano 
w zaledwie 4 próbkach (Grotek, 2007) z głębokości 4324,0 – 
4420,0 m. Refleksyjność witrynitu jest tam dość wysoka i za-
wiera się w przedziale 1,21 – 2,02% Ro. Wartości te wskazują 

na główną fazę generacji gazów i maksymalną paleotempera-
turę w granicach 160 – 190°C. 

DEWON

Głębokość zalegania: 
• Bydgoszcz IG 1: 4 795,0 – 5 573,0 m p.p.t.
• Wudzyń 1: 4 083,0 – 4 198,0 m p.p.t. 
• Polskie Łąki PIG 1: 3 239,0 – 4 297,5 m p.p.t. 
• Unisław IG 1: 4 596,0 – 5 355,0 m p.p.t. 
• Unisław IG 2: 3 901,5 – 5 120,0 m p.p.t. 
• Unisław 2: 4 372,0 – 4 985,0 m p.p.t. 
• Unisław 4: dane stratygraficzne są własnością inwestora

Obszar przetargowy „Chełmno” jest zdominowany przez 
węglanowe i klastyczne osady dewonu. Ich stratygrafia i lito-
logia zostały opisane w rozdziale 2.2.3.

W obrębie obszaru brak jest bezpośrednich danych z za-
kresu geochemii organicznej z utworów dewonu, natomiast 
dane takie istnieją dla obszaru sąsiadującego. Najpełniejsze 
dostępne dane pochodzą z otworów Unisław IG 1 i Unisław 
IG 2. 

Analizy dojrzałości materii organicznej

Refleksyjność witrynitu była analizowana w otworze Uni-
sław IG 1 (Grotek, 2018 w druku) na 15 próbkach z dewonu 
górnego, z interwału głębokości 4621,0–5300,0 m. Badane 
osady charakteryzowały się niezbyt dużą zawartością mate-
rii organicznej. Dojrzałość materii organicznej wzrasta wraz 
z głębokością badanych próbek. W interwale 4625,5–4820,0 
m średnia wartość refleksyjności witrynitu zmienia się w gra-
nicach 0,95–1,00% Ro (faza generowania ropy naftowej). 
W głębszych partiach (4830,0–5300,0 m) wynosi ona od 1,10 
do 1,22% Ro (faza generowania gazów mokrych i kondensa-
tów).

 Analizy Rock-Eval (R-E)

Badania pirolityczne w otworze Unisław IG 1 były wyko-
nane na tyle gęsto, że możliwa jest charakterystyka geoche-
miczna poszczególnych wydzieleń w dewonie (Janas, 2018 
w druku):

Skały żywetu (formacja chojnicka) nie zostały przewier-
cone. Siedem wyników R-E z piaskowców i mułowców, z in-
terwału głębokości 5330,4 – 5352,1 m, cechuje się następują-
cymi średnimi wartościami parametrów: 

S – mediana – 0,1 mg HC/g skały, 
S2 – mediana – 0,19 mg HC/g skały, 
TOC – mediana – 0,32% wag., 
PC – mediana – 0,03% wag., 
HI – mediana – 107 mg HC/g TOC. 
Wartości te są zbyt niskie, by uznać przebadane próbki 

za skały macierzyste. Dojrzałość termiczna materii organicz-
nej rozproszonej w skałach żywetu znajduje się prawdopo-
dobnie w głównej fazie generowania ropy naftowej (Tmax: 
440 – 454oC, a średnio 446oC). Należy zwrócić uwagę na wy-
niki piaskowca kwarcowego przesyconego ropą naftową lub 
bituminami, z głębokości 5337,3 m. Wartość TOC tej próbki 
wynosi 15,44% wag., przy wartościach parametrów:  

S1 – 2,23 mg HC/g skały, 
S2 – 17,04 mg HC/g skały, 
HI – 110 mg HC/g TOC, 
co świadczy o tym, że mamy do czynienia ze skałą zbior-

nikową nasyconą bituminami, a nie ze skałą macierzystą 
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Fig. 3.1. Główne elementy karbońsko-permskiego systemu naftowego w basenie polskim: zasięg występowania utworów karbonu (skał ma-
cierzystych), zasięg czerwonego spągowca (skał zbiornikowych) oraz zasięg utworów cechsztynu (formacji uszczelniających) - fragment mapy 
z: Botor i in. (2013)
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o doskonałym potencjale węglowodorowym. Skłania to do za-
stanowienia się nad podwyższonymi wartościami parametrów 
S1, S2, TOC i HI w profilach franu i famenu. Możliwe, że pod-
wyższone wartości tych parametrów również wynikają z nasy-
cenia skał epigenetycznymi (migracyjnymi) bituminami znaj-
dującymi się w przestrzeni porowej skał. W próbkach rdzenia 
z głębokości 5332,4 m, 5335,5 m, 5337,5 m, 5348 m, 5351,5 
m i 5353,6 m stwierdzono ślady ropy naftowej (Raczyńska, 
1983), która w obliczu niskich zawartości węgla organicznego 
w przebadanych próbkach o zbliżonych głębokościach zdaje 
się być epigenetyczna.

Analiza Rock-Eval węglanów franu wskazuje, iż wystę-
pują w nim poziomy skał potencjalnie macierzystych o war-
tościach TOC wynoszących od 0,03 do 5,2% wag. (mediana 
– 0,3% wag.) przy wskaźniku wodorowym (HI) wynoszącym 
średnio 125 mg HC/g TOC. Zawartości tzw. wolnych węglo-
wodorów są na bardzo niskim poziomie 0,02 – 1,53 mg HC/g 
skały (mediana S1 - 0,16 mg HC/g skały), również potencjał 
generacyjny, wyrażony przez parametr S2, jest niski (0-7,39 
mg HC/g skały; mediana - 0,3 mg HC/g skały). Wyniki te 
wskazują, że skały węglanowe franu można uznać za słabe 
skały macierzyste. Jednak, co warte podkreślenia, w profilu 
franu stwierdzono wkładki i poziomy skał o podwyższonych 
wartościach parametrów S1, S2, TOC, PC i HI, spełniające 
kryteria skał macierzystych o średnim, wysokim, a nawet bar-
dzo wysokim potencjale węglowodorowym. Są to wyniki z głę-
bokości: 5071 m, 5162,6 m, 5166 m, 5171,4 m, 5204,4 m, 
5220,8 m, 5223,6 m, 5225,5 m, 5228,7 m, 5231,5 m, 
5236,5 m, 5238,9 m, 5240,3 m, 5252,1 m, 5259,5 m, 5283 m, 
5307,5 m,. Jest to istotne, ponieważ w interwale głębokości 
5000–5333 m obserwowano liczne ślady ropy na rdzeniu 
pod lampą Wooda (fluorescencja ropy naftowej wywołana 
promieniami UV), a w interwale 5220 – 5229 m odnotowano 
zgazowanie płuczki (Raczyńska, 1983). Obecność poziomów 
macierzystych w profilu franu daje przesłanki, by sądzić, że 
zaobserwowane węglowodory (gaz ziemny, ropa naftowa, bi-
tuminy) zakumulowane w skałach dewonu są syngenetyczne 
(powstały in situ), a nie epigenetyczne. Obecność epigene-
tycznych węglowodorów w przestrzeni porowej skały (np. 
bituminów) może jednak powodować błąd interpretacji i za-
wyżać wartości parametrów S1, S2, TOC i HI, dlatego bez 
wyników badań pozwalających na uzyskanie korelacji gene-
tycznych skała macierzysta – gaz ziemny, ropa naftowa nie 
można wykluczyć żadnej z dwóch przedstawionych wyżej hi-
potez dotyczących pochodzenia węglowodorów.

Próbki skał famenu (głównie wapienie, margle i iłow-
ce wapniste; formacja człuchowska) z interwału głębokości 
4617,7 – 4952 m (12 wyników) odznaczają się niską zawar-
tością tzw. wolnych węglowodorów, czyli najlżejszych frakcji 
ropy naftowej (S1 – 0,06–0,57 mg HC/g skały; średnio 0,2 
mg HC/g skały) oraz niskim potencjałem generacyjnym (S2 
– 0–1,49 mg HC/g skały; mediana 0,35 mg HC/g skały). 
Wartości wskaźnika TOC od 0,04 do 0,61% wag. (mediana 
0,25% wag.) nie spełniają w większości oznaczeń warunku 
minimalnej zawartości węgla organicznego dla węglanowych 
skał macierzystych (TOC >0,3% wag.), a niskie wartości para-
metru S2 oraz niskie wartości parametru HI (50–244 mg HC/g 
TOC, średnio 127 mg HC/g TOC) przy dojrzałości termicz-
nej odpowiadającej głównej fazie generowania ropy naftowej 
(mediana Tmax: 443oC; rozrzut wartości Tmax od 432 do 
450oC) sugerują, iż przebadane próbki nie są skałami macie-
rzystymi. Nie wyklucza to jednak możliwości występowania 
lepszych poziomów macierzystych w tym szerokim interwale 
głębokości skał famenu, zwłaszcza dlatego, że na głębokości 
4803 m zaobserwowano zgazowanie płuczki i powłokę ropną 
na płuczce, w interwale głębokości 4772,0 – 4837,0 m stwier-

dzono ślady zgazowanej ropy naftowej, a z interwału głębo-
kości 4760,0 – 4808,0 m uzyskano samoistny, choć nieeko-
nomiczny przypływ ropy naftowej (Raczyńska, 1983), której 
geneza nie jest do dziś wyjaśniona.

Diagramy klasyfikacyjne sugerują występowanie miesza-
nego kerogenu typu III i II w skałach całego profilu dewonu, 
co jest generalnie zgodne z wynikami badań petrograficznych 
materii organicznej (Grotek, 2018 w druku). Charakterystyka 
petrograficzna materii organicznej potwierdza występowanie 
zróżnicowanej materii organicznej, składającej się z materia-
łu witrynitopodobnego (zwitrynityzowane bioklasty, zooklasty; 
kerogen typu III?), stałych bituminów, asocjacji organiczno-
-mineralnej (kerogen typu II?) oraz macerałów grupy inerty-
nitu (kerogen typu IV; Grotek, 2018 w druku). Wartości tem-
peratury Tmax wzrastają nieregularnie wraz z głębokością, 
a ich średnie wartości lokują materię organiczną skał dewo-
nu w głównej fazie generowania ropy naftowej. Maksymalne 
wartości temperatury Tmax sugerują, że materia organiczna 
franu i żywetu może sięgać początkowej fazy generowania 
kondensatów i gazu mokrego. Sprawą dyskusyjną jest, czy 
podwyższone parametry określające macierzystość (S1, S2, 
TOC, HI) wybranych próbek franu są efektem nasycenia skał 
epigenetycznymi bituminami (tak jak ma to miejsce w przy-
padku piaskowca kwarcowego żywetu z głębokości 5337,3 
m), czy też są to bardzo dobre węglanowe skały macierzyste 
zasilające węglowodorami poziomy zbiornikowe skał dewonu. 
Na pierwszą możliwość wskazują bimodalne kształty pików 
S2 oraz wyniki analizy bituminów (por. Z rozdziałem poniżej; 
Klimuszko, 2018 w druku), sugerujące współwystępowanie 
w skałach dewonu górnego syngenetycznej materii organicz-
nej (algi, bakterie) i dobrze przeobrażonych termicznie bitumi-
nów, które mogą być epigenetyczne.

Analiza materii organicznej 

W otworze Unisław IG 1 materia organiczna w utworach 
środkowego dewonu występuje w małej ilości, zawartość wę-
gla organicznego średnio wynosi 0,28%, ale jest ona nierów-
nomiernie rozmieszczona: od śladów w wapieniach w spągu 
do 0,5% w piaskowcach w wyższych partiach utworów. Bitu-
miny w tych utworach występują również w zróżnicowanych 
ilościach, od 0,015 do 0,390%. Udział węglowodorów w bi-
tuminach jest także zróżnicowany, rośnie w górnych partiach 
utworów. W składzie węglowodorów generalnie węglowodory 
nasycone dominują nad węglowodorami aromatycznymi. War-
tość współczynnika migracji dla tych bituminów, czyli stosunek 
węglowodorów w skale do ilości węgla organicznego występu-
jącego w tych utworach, jest bardzo duża, co wskazuje, że bitu-
miny te są epigenetyczne z osadem (Gondek, 1980). 

Kompleks utworów górnego dewonu zawiera od 0,10 do 
0,90% węgla organicznego, natomiast w stropie ilość węgla 
organicznego zmniejsza się do śladowej. Węglanowe utwory 
górnego dewonu zawierają punktowo do 0,90% Corg. Kom-
pleks ten może być uznany za ubogie lub słabe skały macie-
rzyste dla generowania węglowodorów w partiach utworów 
klastycznych i ubogie, słabe, ale w pewnych interwałach do-
bre skały macierzyste dla kompleksu utworów węglanowych 
(Peters, 1986). Ilość bituminów wydzielona z tych utworów 
jest bardzo zróżnicowana - waha się od 0,002 do 0,169%. 
Generalnie ilość bituminów nie jest duża - ok. 0,030%, ale 
w stropowych partiach zawartość składników jest mniejsza. 
Występują jednak interwały w kompleksie wapieni, w któ-
rych jest duża ilość bituminów i podwyższona ilość węgla 
organicznego. Udział węglowodorów  w bituminach jest 
zróżnicowany – od 17 do 73%. W bituminach występują-
cych w dużych ilościach również udział węglowodorów jest 
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zróżnicowany w obrębie konkretnych interwałów głębokości. 
W składzie węglowodorów generalnie węglowodory nasyco-
ne dominują nad węglowodorami aromatycznymi, podobnie 
jak w przypadku węglowodorów obecnych w utworach środ-
kowego dewonu.

Wartość współczynnika migracji dla bituminów wystę-
pujących w tych utworach jest zróżnicowana, ale w przewa-
żającej ilości przypadków jest bardzo duża, co sugeruje, iż 
bituminy występujące w tych utworach są generalnie epigene-
tyczne z osadem, także w przypadku ich podwyższonej ilości 
(Gondek, 1980).

Analiza n-alkanów materii organicznej występującej 
w makroobjawach w utworach górnego dewonu wykaza-
ła zróżnicowanie w ich składzie. W n-alkanach w ropie z gł. 
5251,0 m obecna jest duża ilość n-alkanów C17 i C23, co 
sugeruje powstanie materii organicznej z rozpadu alg (Tissot 
i Welte, 1978). Występujące związki są na różnym stopniu 
dojrzałości. Przypuszczalnie w utworach współwystępuje ma-
teria organiczna syngenetyczna i dobrze przeobrażone bitu-
miny, które są epigenetyczne z osadem. W makroobjawach 
z gł. 5229,0 m występują n-alkany o parzystej liczbie węgli 
(C18, C22) jak również dużo jest związków zawierających 23 
węgli w łańcuchu, co sugeruje, iż materiałem wyjściowym były 
bakterie i w mniejszej ilości algi (Maliński i Witkowski, 1988), 
a stopień ich przeobrażenia jest różny.

W otworze Unisław 2 w utworach dewonu ilość węgla 
organicznego jest zróżnicowana: maksymalnie 0,9%, a mi-
nimalnie 0,1% (śr. 0,19%). Kompleks utworów klastycznych 
dewonu można uznać za ubogie i słabe skały macierzyste dla 
generowania węglowodorów. 

Ilość bituminów w tych utworach jest także zróżnicowa-
na - waha się od 0,002 do 0,132%. Udział węglowodorów 
w bituminach generalnie nie jest bardzo duży. Duża ilość 
bituminów w tym kompleksie skalnym ma charakter epige-
netyczny z osadem, o czym świadczy wartość współczynni-
ka migracji, czyli stosunek ilości węglowodorów w skale do 
ilości węgla organicznego obecnego w tych utworach (Gon-
dek, 1980). 

W otworze Unisław IG 2 w utworach środkowego dewonu 
zawartość węgla organicznego nie jest duża, śr. 0,53%. Ilość 
bituminów jest zróżnicowana waha się od 0,002 do 0,027%. 

Ilość węgla organicznego w utworach dewonu górnego 
jest zróżnicowana, waha się od 0,01 do 0,8%. Zróżnicowa-
na jest także ilość bituminów w tych utworach – od 0,003 do 
0,089%. Udział węglowodorów w tych bituminach jest mały.

Dystrybucja n-alkanów z niższych partii utworów środko-
wego dewonu wykazała, iż w materii organicznej występują 
głównie związki o krótkich łańcuchach węglowych z maksi-
mum związku C18 łączonym z rozpadem bakterii. W dystry-
bucji tej obecne w dużej ilości są także związki C17 i C19 
pochodzące z rozkładu alg. 

Wartości wskaźników CPI wynoszące poniżej jedności 
wskazują na obecność dużej ilości związków o parzystej licz-
bie węgli w cząsteczce, co uniemożliwia jednoznaczną ocenę 
stopnia dojrzałości badanej materii organicznej. 

Dystrybucja n-alkanów wykazała, iż materia organiczna 
występująca w utworach górnego dewonu zawiera znacz-
ną ilość związków o parzystej liczbie węgli (C18, C20), jak 
również dużo związków zawierających 19 i 23 węgli w łań-
cuchu, co sugeruje, iż materiałem wyjściowym były bakterie 
i algi (Maliński i Witkowski, 1988). W spągu i stropie utworów 
górnego dewonu oprócz n-alkanów o krótkich łańcuchach 
węglowych reprezentujących materię typu sapropelowego 
występuje także związek zawierający 25 węgli w łańcuchu, 
związany z materią organiczną pochodzącą z rozpadu ma-
teriału terygenicznego, która jest dobrze przeobrażona. Ge-
neralnie w pionowym profilu materia organiczna jest na zbli-
żonym stopniu przeobrażenia i pochodzi głównie z rozpadu 
alg i bakterii w zmiennym stosunku. Natomiast na głębokości 
4456,0 m dystrybucja n-alkanów wykazała głównie obecność 
związków w zakresie n-C16 – n-C19, świadczących o tym, że 
materia organiczna jest typu sapropelowego, dobrze prze-
obrażona. Wartości wskaźników CPI Tot. CPI 17-23 i CPI 25-
31 wynoszące poniżej jedności są wynikiem dużej zawartości 
związków o parzystej liczbie węgli w cząsteczce.  

Podsumowując wyniki geochemiczne otrzymane z ba-
dań materii organicznej w utworach środkowego i górnego 
dewonu z otworów: Unisław IG 1, Unisław IG 2, Unisław 2, 
należy stwierdzić, iż generalnie utwory te są ubogimi i słabymi 
skałami macierzystymi dla generowania węglowodorów. Je-
dynie małe interwały wapiennych osadów w górnym dewonie 
(Unisław IG 1) można uznać za dobre skały macierzyste. Ilość 
bituminów w tych utworach jest bardzo zróżnicowana, ale ge-
neralnie jest niewielka. Wyższa ilość bituminów występuje 
w utworach środkowego dewonu i punktowo w pionowym pro-
filu górnego dewonu. Bituminy występujące w wyższej ilości 
mają charakter epigenetyczny z osadem.

Objawy węglowodorów:

Unisław IG 1
Zgazowanie i pozłotka ropna na płuczce została zaob-

serwowana w interwale: 4772,0 – 4837,0 m (dewon górny). 
W interwale 5000,0 – 5333,0 m (fran i żywet) zaobserwowano 
objawy bituminów pod lampą Wooda: wysięki i przemazy ropy 
naftowej.
Unisław IG 2

Minimalne objawy bitumiczne w postaci świecenia rdze-
nia pod lampą Wooda i pocenia się rdzenia ropą naftową 
stwierdzono w utworach dewonu górnego i środkowego na 
głębokości 4740,0 – 4759,0 m oraz 5031,6 – 5031,0 m. 
Unisław 2

W rdzeniach z interwałów dewońskich 4660 – 4732 m ob-
serwowano ślady odgazowań i punktowe ślady ropy, zaś na 
głębokości 4672 m obserwowano wzrost wskazań aparatury 
gazowej. 

Testy złożowe:
W utworach dewonu przeprowadzono testy złożowe 

w otworze Unisław IG 1 i Unisław IG 2 (Tab. 3.1 i Tab. 3.2). 

Tab. 3.1. Rezultaty prób złożowych w otworze Unisław IG 1, w dewonie, według dokumentacji wynikowej (Raczyńska, 1983)

Strop [m] Spąg [m] Wiek Metoda Udostępnienie Przypływ

4760,00 4808,00

dewon górny

rurki syfonowe perforacja ropa naftowa

4760,00 4808,00 pr. rurowy złoża perforacja ropa naftowa

4772,00 4837,00 pr. rurowy złoża perforacja ropa naftowa

5190,00 5355,00 fran/żywet pr. rurowy złoża perforacja
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KARBON

Głębokość zalegania w otworach sąsiadujących z obsza-
rem przetargowym: 

• Wilcze IG 1: 4 772,00 – 5 027,00 m p.p.t. (miąższość 255 m)
• Wałdowo Królewskie 1: 5125,0 – 5385,0 m p.p.t. (miąż-

szość 260 m) 

Na obszarze przetargowym „Chełmno” skały karbonu dol-
nego, występujące prawdopodobnie w południowo-zachod-
niej części obszaru, reprezentowane są przez silikoklastyczną 
sukcesję wypełniającą polską część basenu przedgórskiego 
waryscydów (Górecka-Nowak, 2010; Pokorski, 2008). 

Ze względu na niską perspektywiczność odkrycia w nich 
konwencjonalnych złóż gazu oraz znaczną miąższość wierce-
nia poszukiwawcze nawiercały zwykle jedynie strop utworów 
karbońskich. Jest to powód, dla którego brakuje informacji 
dotyczącej wykształcenia i parametrów geochemicznych (w 
tym geochemii organicznej) z okolic obszaru przetargowego. 

Parametry skał karbońskich można jedynie interpretować 
z większych opracowań, bazujących na rozległym obszarze 
(z obszaru monokliny przedsudeckiej czy też Pomorza Za-
chodniego). 

Wiadomo, iż w zachodniej części basenu czerwonego 
spągowca (w Europie zachodniej) skałami macierzystymi są 
węgle westfalu – o nieznanym zasięgu w Polsce. Jednak m.in. 
Burzewski i in. (2009), Pletsch i in. (2010), Botor i in. (2013) 
wskazują, iż nawet nie wliczając westfalskich węgli, ilość ma-
terii organicznej rozproszonej w iłowcach i mułowcach kar-
bonu zarówno dolnego, jak i górnego była wystarczająca, by 
wygenerować gaz (Fig. 3.2). 

Według danych dotyczących budowy geologicznej pod-
łoża podpermskiego na obszarze „Chełmno” i w jego okolicy 

(Lech, 2013) występują utwory dolnego karbonu, które cha-
rakteryzują się potencjałem węglowodorowym. Przykładowo 
całkowita zawartość materii organicznej w łupkach turneju i wi-
zenu na obszarze Pomorza wynosi średnio od ok. 1,1–1,5% 
wag. do maksymalnie 10,7%, natomiast całkowita zawartość 
materii organicznej w łupkach westfalu wynosi średnio od 
0,3% wag. do maksymalnie 2,7% wag. (za: Bachleda-Curuś 
i in., 1996; Matyjasik, 1998; Kotarba i in., 2004, 2005; Grotek, 
2005, 2006; Kosakowski i in., 2006; Bahranowski i in., 2007; 
Pletsch i in., 2010; Botor i in., 2013).

Materia organiczna rozproszona w skałach karbonu ma 
geochemiczną charakterystykę gazotwórczego kerogenu 
typu III i mieszanego kerogenu typu III i II, przy czym wyższy 
udział kerogenu typu II stwierdzono w utworach dolnego kar-
bonu (za: Botor i in., 2013). 

Według Burzewskiego i in. (2009) średni potencjał ge-
neracyjny (wielkość ekspulsji) karbonu (dolnego i górne-
go) w rejonie obszaru „Chełmno” wynosi pomiędzy 135,19 
a 140,3 kg HC/m2. Trzeba jednak podkreślić, że przy obec-
nym stanie rozpoznania, znaczenie potencjału generacyj-
nego utworów karbonu w rejonie obszaru „Chełmno” jest 
mało istotne, ze względu na dominację utworów dewonu. 
Z drugiej jednak strony ostatnie wyniki wierceń z rejonu 
przyległego do obszaru „Chełmno” wskazują, że na obsza-
rze zdominowanym przez podpermskie wychodnie dewo-
nu mogą również występować dotychczas niewykartowane 
utwory karbonu.

Dojrzałość termiczna i potencjał generacyjny

Z obszaru przetargowego „Chełmno” brak jest dokład-
niejszych danych z zakresu geochemii organicznej z utwo-
rów karbonu, a i z jego sąsiedztwa są one niezwykle skąpe. 

Tab. 3.2. Rezultaty prób złożowych w otworze Unisław IG 2, w dewonie, według dokumentacji wynikowej (Marek, 1986)

Strop [m] Spąg [m] Wiek Metoda Udostępnienie Przypływ

3876,00 4211,00 perm/dewon pr. rurowy złoża odsłon.pd rurami –

4097,00 4141,00 dewon pr. rurowy złoża odsłon.pd rurami –

Fig. 3.2. Mapa jednostkowego potencjału powierzchniowego (JPP) utworów karbonu dolnego (Burzewski i in., 2009). Czerwoną ramką za-
znaczono obszar przetargowy „Chełmno”
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Kiersnowski i Poprawa (2010) podali wartości refleksyjności 
witrynitu utworów karbonu dolnego w trzech otworach wiertni-
czych znajdujących się dalej na północny zachód od obszaru 
„Chełmno”: Lipka 1, Zabartowo 1 i Zabartowo 2. Warto pod-
kreślić jednak, iż nie jest to bezpośrednie sąsiedztwo obszaru 
przetargowego. 

Osady wizenu w otworach Zabartowo 1 i Zabartowo 2 
z interwału głębokości 4289,2–4641,1 m znajdują się w głów-
nej fazie generowania gazu suchego i wykazują średnią re-
fleksyjność 1,53–1,69% Ro. Z kolei dojrzałość termiczna 
materii organicznej zawartej w osadach dolnego karbonu 
w otworze Lipka 1 (oddalonym na SW od otworów Zabarto-
wo 1 i 2) w interwale głębokości 4344,0–4744,0 m odpowia-
da późnej fazie generowania ropy naftowej, z możliwością 
generowania gazów mokrych i kondensatów, przy średniej 
refleksyjności 1,05–1,11% Ro. Uzyskane dane wskazują na 
maksymalne paleotemperatury diagenezy osadów ok. 100–

110°C (Lipka 1) i 170–190°C (Zabartowo 1, 2; Gaupp i Bat-
ten, 1985). 

Potencjał generacyjny utworów macierzystych karbonu 
związany jest z typem kerogenu i stopniem jego pogrążenia 
(paleotemperaturą). Na Fig. 3.3 i Fig. 3.4 przedstawiono (za: 
Botor i in., 2013), jak stopniowe pogrążenie skał karbonu 
wpłyneło na powiększenie obszaru o wyższym stopniu prze-
obrażenia (transformacji) kerogenu. Dojrzałość (refleksyj-
ność) witrynitu w rejonie Pomorza i obszaru „Chełmno” przed-
stawiono w oparciu o dane wg Botora i in. (2013) na Fig. 3.5.

Zawartość materii organicznej

W opracowaniu Kiersnowskiego i Poprawy (2010) przed-
stawiono również pojedyncze analizy TOC (w otworze Zabarto-
wo 1 dla 3 próbek, w otworze Zabartowo 2 dla 11 próbek). War-
tości TOC nie przekraczają 0,7%, a średnio wynoszą ok. 0,4%.

Fig. 3.3. Stopień transformacji kerogenu (TR%) w karbońskich skałach macierzystych (w odniesieniu do ich stropu) przeliczony na okres póź-
nego triasu (Botor i in., 2013). Czerwoną ramką zaznaczono obszar przetargowy „Chełmno”

zasięg karbonu

stopień przeobrażenia
[%]

20 40 60 80 1000

obszar przetargowy

CHEŁMNO

Fig. 3.4. Stopień transformacji kerogenu (TR%) w karbońskich skałach macierzystych (w odniesieniu do ich stropu) przeliczony na okres 
późnej kredy (Botor i in., 2013). Czerwoną ramką zaznaczono obszar przetargowy „Chełmno”. Widoczne jest, że powiększenie obszaru trans-
formacji kerogenu pozytywnie wpłynęło na potencjał węglowodorowy obszaru „Chełmno”
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Testy złożowe i objawy węglowodorów

W bezpośrednim sąsiedztwie brakuje dostępnych infor-
macji dotyczących testów złożowych i objawów węglowodo-
rów w utworach karbońskich.

PERM – DOLOMIT GŁÓWNY

Głębokość zalegania w otworach sąsiadujących z obsza-
rem przetargowym:

• Polskie Łąki PIG 1: 3 024,00 – 3 049,00 m p.p.t.
• Unisław IG 1: 4 390,00 – 4 401,50 m p.p.t.
• Unisław IG 2: 3 607,50 – 3 644,50 m p.p.t.
• Unisław 2: 4 146,00 – 4 166,00 m p.p.t.
• Unisław 4: dane stratygraficzne są własnością inwestora 
• Wudzyń 1: 3 983,50 – 3 995,50 m p.p.t.
• Wałdowo Królewskie 1: dane stratygraficzne są własno-

ścią inwestora 

Skały macierzyste w dolomicie głównym są pochodzenia 
mikrobialnego i glonowego i występują powszechnie w ska-
łach węglanowych. Można je podzielić na dwie kategorie 
wynikające z występowania w określonych strefach paleoge-
ograficznych i być może nieco innego składu biologicznego:

A. Skały macierzyste strefy płytkowodnej, w której głów-
nym źródłem materii organicznej były bentoniczne cyjanobak-
terie i glony. Tworzą one: 

• zwarte kompleksy skał macierzystych,
• rozproszone kompleksy skał macierzystych.

B. Skały macierzyste strefy względnie głębokowodnej, 
w której głównym źródłem materii organicznej były plankto-
niczne cyjanobakterie i glony. Tworzą one:

• zwarte kompleksy skał macierzystych,
• rozproszone kompleksy skał macierzystych.

Skały macierzyste strefy płytkowodnej występują na plat-
formach węglanowych dolomitu głównego i w górnej części 
stoku platformy. Są to skały mikrobialne i glony tworzące 
zwarte kompleksy: budowle (stromatolity, trombolity), maty 
i kompleksy rozproszone - biolaminy rozproszone. Udział 

madstonów i wakstonów jest minimalny, chociaż w nisko-
energetycznej strefie platformy może być lokalnie znaczny. 
Z punktu widzenia możliwości generacyjnych większe zna-
czenie mają zwarte kompleksy skał macierzystych, które 
mogą generować znaczne ilości węglowodorów. Nie można 
jednakże lekceważyć kompleksów rozproszonych skał macie-
rzystych, które przy dużej miąższości mają także duży poten-
cjał generacyjny.

Miąższość skał macierzystych strefy płytkowodnej nie 
może być precyzyjnie wyliczona. Wpływa na to subiektywna 
ocena stopnia utlenienia materii organicznej i niedokładności 
w obliczeniu sumarycznej miąższości biolamin rozproszonych. 

Miąższość skał macierzystych strefy płytkowodnej w pro-
filu systemu platformowego w otworze Unisław IG 2 jest duża 
i sięga kilkudziesięciu metrów.

Skały macierzyste strefy względnie głębokowodnej wy-
stępują na stokach platform węglanowych i w równi base-
nowej. Tworzą je madstony z biolaminami oraz na stoku flot-
stony i rudstony z przewarstwieniami madstonów. Miąższość 
skał macierzystych strefy względnie głębokowodnej może 
być obliczona dość dokładnie. Są one najczęstsze na stokach 
platformy węglanowej i mają tu największe miąższości, ponie-
waż całkowita miąższość Ca2 w tym systemie depozycyjnym 
często bywa bardzo duża. Udział skał macierzystych wynosi 
tu ponad 50%. Mają one największe znaczenie w potencjale 
generacyjnym Ca2. W systemie równi basenowej miąższość 
skał macierzystych może osiągać 100% całego profilu Ca2, 
ale z powodu małej miąższości całkowitej Ca2 (rzędu kilku 
metrów) mają one mniejsze znaczenie przy ocenie potencjału 
generacyjnego.

W rejonie Unisławia, w systemie depozycyjnym stoku 
platformy, miąższość skał macierzystych strefy względnie 
głębokowodnej nie jest duża. W Unisławiu 2 wynosi ok. 13 m, 
w Unisławiu 4 ok. 6,5 m, w Unisławiu IG 1 ok. 0,6 m.

Skały macierzyste dolomitu głównego rozpoznane wier-
ceniami na izolowanej platformie węglanowej dolomitu głów-
nego mają mały potencjał generacyjny.

Objawy węglowodorów

W otworach wiertniczych wykonanych na izolowanej plat-
formie węglanowej Unisławia nie zaobserwowano objawów 

Fig. 3.5. Współczesna dojrzałość witrynitu w stropie utworów karbonu (Botor i in., 2013). Czerwoną ramką zaznaczono obszar przetargowy 
„Chełmno”
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węglowodorów w czasie wiercenia, na rdzeniach wiertniczych 
i w czasie opróbowania. Nie ma też informacji o testach zło-
żowych z tego interwału.

Analizy materii organicznej 

Próbki do analizy materii organicznej z poniższych otwo-
rów charakteryzują różne przedziały cechsztynu, czasem 
nawet i czerwonego spągowca, a nie tylko interwał dolomitu 
głównego.

Unisław IG 1 
Zawartość węgla organicznego w utworach dolnego 

permu jest mała. Utwory dolnego permu generalnie są ubo-
gimi skałami macierzystymi dla generowania węglowodo-
rów. W utworach tych ilość bituminów jest mała: od 0,003% 
do 0,006%. Udział węglowodorów w bituminach jest również 
zróżnicowany: od 32 do 62%. W składzie węglowodorów wę-
glowodory nasycone przeważają ilościowo nad aromatyczny-
mi. Bituminy mają różny współczynnik migracji, co pozwala 
sądzić, iż część składników labilnych w tych utworach jest 
epigenetyczna z osadem, ale występują także związki synge-
netyczne (Gondek, 1980).

Unisław 4 
W otworze Unisław 4 zostały przebadane utwory cechsz-

tynu - dolomitu głównego. Brak jest danych dotyczących za-
wartości węgla organicznego. Ilość bituminów w tych utwo-
rach jest zróżnicowana - waha się od 0,049 do 0,169%.

Wyniki szczegółowej analizy materii organicznej wskazu-
ją, iż przebieg krzywej dystrybucji n-alkanów z tego otworu 
jest bardzo zbliżony do tego w materii organicznej przeba-
danej w otworze Wilcze IG 1 (wiercenie na północny zachód 
od obszaru „Chełmno”). W dystrybucji n-alkanów maksimum 
zawartości przypada na związki o krótkich łańcuchach węglo-
wych zawierających 17, 18, i 20 węgli w łańcuchu, łączonym 
z rozpadem alg i bakterii (Maliński i Witkowski, 1988), a bę-
dących na wysokim stopniu przeobrażenia. Wysoki stopień 
przeobrażenia materii organicznej potwierdzają wartości 
wskaźników CPI, wyliczone z danych z dystrybucji n-alkanów 
wg Kotarby i in. (1994). Wyliczone wartości wskaźników są 
bliskie jedności, co wskazuje na dobre przeobrażenie materii 
organicznej. 

Unisław IG 2
W słabo przebadanych utworach dolnego permu jest 

mała ilość węgla organicznego (0,1%). Mała jest także ilość 
bituminów. Ilość węgla organicznego w utworach cechszty-
nu jest mała i bardzo mała (śr. 0,1%). Ilość bituminów w tych 
utworach jest także mała - maksymalnie wynosi 0,014% (śr. 
0,006%). Bituminy zawierają w swoim składzie niewielką ilość 
węglowodorów. W składzie węglowodorów stosunek frakcji 
węglowodorów nasyconych i węglowodorów aromatycznych 
jest zmienny. 

Utwory cechsztynu charakteryzują się dużym udziałem 
materii organicznej typu sapropelowego. W materii organicz-
nej w maksymalnej ilości występuje związek n-C20 i duża 
ilość związku n-C21 świadczących o jej pochodzeniu z rozkła-
du bakterii i alg. Pozostałe związki są w małej ilości, a brak n-
-alkanów o łańcuchach dłuższych niż n-C28 może świadczyć, 
iż zachodziło w tych utworach zjawisko biodegradacji.

Podsumowanie analizy materii organicznej
Utwory permu są ubogie w materię organiczną. Mała jest 

w nich ilość węgla organicznego i bituminów (otwory Unisław 
IG 1, Unisław IG 2). Osady cechsztynu generalnie zawierają 

małą ilość węgla organicznego, często jest to ilość śladowa. 
Ilość bituminów w tych utworach generalnie jest mała, ale 
punktowo lub w niewielkich interwałach miąższości występuje 
wyższa zawartość bituminów, które są epigenetyczne z osa-
dem. Można stwierdzić, iż podobnie jak w utworach dewonu 
zachodzi tu zjawisko migracji. Szczegółowa analiza materii 
organicznej występującej w utworach cechsztynu pozwala są-
dzić, iż pochodzi ona generalnie z rozpadu alg i bakterii (otwór 
Unisław 4). 

Analiza materii organicznej 
w utworach młodszych od permu

W otworach sąsiadujących z obszarem przetargowym 
„Chełmno” materia organiczna była analizowana również 
w młodszych interwałach stratygraficznych. 

W utworach mezozoiku, przebadanych w otworze Chełm-
ża 1 i Unisław IG 2, węgiel organiczny jest rozmieszczony 
nierównomiernie, co nie pozwala określić tych kompleksów 
skalnych jako posiadających cechy dobrych skał macierzy-
stych dla generowania węglowodorów. Materia organiczna 
w tych kompleksach jest słabo przeobrażona. W utworach 
jury dolnej (otwór Chełmża 1) i jury środkowej (otwór Unisław 
IG 2) występują znaczne ilości bituminów, które są syngene-
tyczne z osadem. Jednocześnie w utworach jury występują 
duże ilości bituminów, które maja cechy epigenetycznych 
z osadem.

3.3. SKAŁY ZBIORNIKOWE

Karbońskie i permskie skały silikoklastyczne

Na obszarze „Chełmno”, w jego części południowo-za-
chodniej, skały górnego czerwonego spągowca i dolnego 
karbonu mogą mieć potencjał zbiornikowy. Założenie to opar-
te jest na wynikach analiz porowatości i przepuszczalności 
z wybranych fragmentów profili wierceń Wałdowo Królewskie 
1 i Unisław IG 1, znajdujących się blisko południowo-wschod-
niej krawędzi obszaru „Chełmno”. 

Utwory czerwonego spągowca

W profilu wiercenia Unisław IG 1, w utworach czerwonego 
spągowca, w interwale pomiarowym 4542,6 – 4591,5 m, po-
mierzono porowatość efektywną w przedziale 0,2 – 19,23%; 
porowatość całkowitą w przedziale 1,98 – 21,68% oraz prze-
puszczalność poziomą w przedziale 0,1 – 29 mD (generalnie 
jednak niską).

W profilu wiercenia Unisław IG 2, w utworach czerwo-
nego spągowca, w interwale pomiarowym 3889,9 – 3898,6 
m, pomierzono porowatość efektywną w przedziale 1,11 – 
1,84%; porowatość całkowitą w przedziale 1,84 – 3,5% oraz 
przepuszczalność poziomą 0,1 mD.

Dane z wiercenia Wałdowo Królewskie 1 dotyczące pa-
rametrów zbiornikowych utworów czerwonego spągowca są 
własnością inwestora i nie mogą zostać ujawnione w niniej-
szym opracowaniu.

Karbon

Wysokie porowatości w skałach karbonu mogą być wyni-
kiem otwartej mikro- i makroszczelinowatości.

Objawy węglowodorów i próby złożowe w skałach per-
spektywicznych w rejonie obszaru Chełmno
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Cechsztyńskie skały zbiornikowe

Wapień cechsztyński

Na obszarze przetargowym wapień cechsztyński praw-
dopodobnie będzie miał małe miąższości, nieprzekraczają-
ce 10 m, i bardzo słabe własności zbiornikowe, co ozna-
cza niską perspektywiczność. W przypadku wystąpienia 
bioherm i raf może być perspektywiczny jako dobry poziom 
zbiornikowy.

Dolomit główny

Są to głównie kompleksy skał ziarnistych, oolitów i onko-
litów na platformie węglanowej, szczególnie częste w strefie 
barierowej oraz na wewnętrznych płyciznach, z zachowaną 
pierwotną porowatością międzyziarnową. Jednakże zacho-
wanie się pierwotnej porowatości jest zjawiskiem niesłychanie 
rzadkim.

Skały węglanowe dolomitu głównego przechodziły skom-
plikowane procesy diagenetyczne w środowisku ewapora-

Tab. 3.3. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia w otworze Unisław IG 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Raczyńska, 1983)

Głębokość [m]
wg miary wiertniczej Stratygrafia Objawy

od do

4545,0 4561,0 czerwony spągowiec zgazowanie płuczki: gaz palny
53% CH4, 4,2% C2H6 o ciśnieniu złożowym 823 at.

Tab. 3.4. Rezultaty prób złożowych w otworze Unisław IG 1 według dokumentacji wynikowej (Raczyńska, 1983)

Strop [m] Spąg [m] Wiek Metoda Udostępnienie Przypływ Tempo prz.
[ m3/h]

4545,00 4561,00

perm/dewon

pr. rurowy złoża odsłon.pod rurami ślady gazu ziemnego

4545,00 4572,00 pr. rurowy złoża perforacja solanka 0,18

4584,00 4605,00 pr. rurowy złoża perforacja solanka zgazowana 18

Unisław IG 1, objawy węglowodorów w trakcie wiercenia w permie przedstawia Tab. 3.3: 

Próby złożowe w trakcie wiercenia w permie w otworze Unisławe IG 1 przedstawia Tab.3.4.

Unisław IG 2, próby złożowe w trakcie wiercenia w permie przedstawia Tab. 3.5:

Tab. 3.5. Rezultaty prób złożowych w otworze Unisław IG 2 według dokumentacji wynikowej (Marek, 1986)

Strop [m] Spąg [m] Wiek Metoda Udostępnienie Przypływ Tempo prz.
[ m3/h]

3605,00 3650,00 cechsztyn pr. rurowy złoża perforacja – 0

Unisław 2, próby złożowe w trakcie wiercenia w permie przedstawia Tab. 3.6:

Tab. 3.6. Rezultaty prób złożowych w otworze Unisław 2 według dokumentacji wynikowej (Zwolenkiewicz i Binder, 1984)

Strop [m] Spąg [m] Wiek Metoda Udostępnienie Przypływ Tempo prz.
[ m3/h]

4321,00 4359,00 cechsztyn/czerwony 
spągowiec pr. rurowy złoża odsłon.pod rurami solanka zgazowana

Wałdowo Królewskie 1. Dane dotyczące objawów węglowodorów w trakcie wiercenia oraz prób złożowych są własnością 
inwestora i nie mogą zostać ujawnione w niniejszym opracowaniu.
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towym, począwszy od etapu wczesnodiagenetycznego do 
późnej i bardzo późnej diagenezy. Procesy te przebiegały 
dwutorowo: w kierunku powstawania porowatości i jej likwi-
dacji. Zależało to od wielu czynników, zarówno synsedy-
mentacyjnych, jak i związanych z procesami pogrążania skał 
węglanowych. Ostatecznie mamy do czynienia głównie z po-
rowatością wtórną.

Porowatość jest w różnym stopniu związana z rozpusz-
czaniem przez wody meteoryczne, wczesną dolomityzacją 
i destrukcją materii organicznej. Zachodziły także procesy 
cementacyjne i neomorfizm agradacyjny, powodujące zmniej-
szenie pierwotnej porowatości, aż do całkowitej jej likwidacji.

Najważniejszym procesem tworzącym wtórną porowa-
tość, na etapie późnej diagenezy, było rozpuszczanie skał 
węglanowych przez agresywne wody złożowe wzbogacone 
w CO2 w procesach destrukcji materii organicznej i prze-
kształcania jej w węglowodory. Proces ten, nazywany pod-
ziemną dedolomityzacją, rozpoczynał się po osiągnięciu 
temperatury 45°C i w zależności od potencjału generacyj-
nego przebiegał z różną intensywnością – od częściowego 
rozpuszczania skał dolomitowych do bardzo silnego rozpusz-
czania i kawernizacji skał w połączeniu z przekształceniem 
dolomitów w wapienie. Procesy te przebiegały w połączeniu 
z migracją węglowodorów, w efekcie czego powstawały złoża 
węglowodorów. W przypadku niewypełnienia tak utworzonych 
porów przez węglowodory w późniejszych procesach diage-
netycznych pory te zostały zacementowane przez anhydryt 
i sól kamienną. Procesy te były powszechne w dolomicie 
głównym, w związku z obecnością w tych skałach znacznych 
ilości materii organicznej. 

Jeszcze jeden czynnik, tym razem tektoniczny, miał za-
sadniczy wpływ na utworzenie przestrzeni porowej, a miano-
wicie spękanie skał dolomitu głównego w procesach tekto-
nicznych. Szczelinowatość odgrywa w wielu złożach dolomitu 
głównego zasadniczą rolę w akumulacji węglowodorów. Jest 
to główny czynnik umożliwiający także wtórną migrację wę-
glowodorów.

Na obszarze izolowanej platformy węglanowej Unisła-
wia oraz jej stoków przeważają w profilach skały zbiorniko-
we. Własności petrofizyczne były zbadane w trzech otworach 
wiertniczych: Unisławiu IG 2, Unisławiu 2 i Unisławiu IG 1.

W Unisławiu IG 2, reprezentującym profil platformy wę-
glanowej z pogranicza bariery i stoku, porowatość efektyw-
na wynosi od 0,4 do 1,68% przy zerowej przepuszczalności. 
W Unisławiu 2, w profilu stromego stoku platformy średnia 
porowatość wynosi 2,07%, przy zerowej przepuszczalności. 
W Unisławiu IG 1, z profilem dystalnej części stoku na po-
graniczu równi platformowej, porowatość efektywna waha się 
od 0,22 do 5,09% przy przepuszczalności poziomej 0,1 mD 
i przepuszczalności pionowej 0 mD.

Skały zbiornikowe dolomitu głównego nie mają tu własno-
ści zbiornikowych, a pory i kawerny zostały całkowicie zace-
mentowane siarczanami i halitem.

3.4. SKAŁY USZCZELNIAJĄCE 

Najważniejsze horyzonty uszczelniające na obszarze 
przetargowym „Chełmno” tworzą silnie nieprzepuszczalne 
skały ewaporatowe permu – cechsztynu, które uszczelniają 
węglowodory uchwycone w stropie utworów czerwonego spą-
gowca. 

Nierozstrzygniętym problemem są wystarczająco dobre 
uszczelnienia śródformacyjne w utworach czerwonego spą-
gowca. Brak przewarstwień o charakterze masywnych iłow-
ców mógł powodować ucieczkę gazu. Prawdopodobnie istot-

ną rolę w uszczelnieniu piaskowców mogły odgrywać procesy 
diagenetyczne (cementacje) w osadach spągowej części for-
macji Drawy (por. rozdz. 2.2.4; Fig. 2.8). Uważa się, że cała 
brzeżna strefa basenu czerwonego spągowca jest perspekty-
wiczna dla odkrycia złóż gazu ziemnego.

3.5. GENERACJA, MIGRACJA, AKUMULACJA 
I PUŁAPKI WĘGLOWODORÓW

Ordowicko-sylursko-dewoński 
(i/lub karboński) system naftowy

Problem genezy złóż węglowodorów w utworach dewonu 
na krawędzi platformy paleozoicznej wydaje się być dotych-
czas nierozstrzygnięty. Za hipotezą istnienia dewońskiego 
systemu naftowego przemawiają przesłanki takie jak: stwier-
dzone w otworze Unisław IG 1 poziomy macierzyste w po-
bliżu akumulacji węglowodorów, dojrzałość termiczna materii 
organicznej profilu dewonu odpowiadająca głównej fazie ge-
nerowania ropy naftowej (lub początkowej fazie generowania 
kondensatów i gazów mokrych), obecność ropotwórczego 
kerogenu typu II (Grotek, 2018 w druku; Klimuszko, 2018 
w druku) czy diagram klasyfikacyjny S1/TOC, sugerujący, że 
węglowodory mają charakter syngenetyczny (interpretacja 
diagramu jest problematyczna ze względu na fakt, że wielo-
letnie przechowywanie rdzenia powoduje obniżenie wartości 
parametru S1). 

Za hipotezą migracyjnego pochodzenia węglowodorów 
z głębszego podłoża paleozoicznego (ordowik, sylur) prze-
mawiają z kolei analizy bituminów (Klimuszko, 2018 w druku) 
oraz niepewność co do podwyższonych wartości parametrów 
S1, S2, HI i TOC poziomów zinterpretowanych jako macie-
rzyste. Niepewność polega na tym, że nie wiadomo, czy nie 
jest to spowodowane nasyceniem skał węglowodorami epi-
genetycznymi. W celu wyjaśnienia genezy akumulacji wę-
glowodorów należałoby wykonać szczegółowe badania geo-
chemiczne (np. badania izotopowe, badania R-E sprzężone 
z chromatografią gazową czy szczegółowa analiza biomarke-
rów) w celu uzyskania korelacji genetycznej skała macierzy-
sta – gaz ziemny, ropa naftowa. Rozwiązałoby to problem, czy 
na obszarze „Chełmno” możemy mieć do czynienia z system 
migracji i remigracji węglowodorów z łupków ordowiku i syluru 
wzdłuż stref uskokowych do pułapek śródformacyjnych w pia-
skowcach lub węglanach dewonu oraz piaskowcach karbonu 
lub do pułapek uszczelnionych ewaporatami cechsztynu, czy 
też mamy do czynienia z potencjałem generacyjnym i zbiorni-
kowym w skałach dewonu i/lub karbonu. 

Karbońsko-permski system naftowy

Charakterystykę dotyczącą wieku i mechanizmu gene-
racji, migracji i akumulacji węglowodorów dla obszaru prze-
targowego „Chełmno” wykonano na podstawie m.in. wyników 
modelowań wykonanych m.in. przez Botora (2006, 2011), 
Maćkowskiego i Reicher (2006). Perspektywiczne skały, 
w których mogą występować złoża gazu ziemnego, to utwory 
klastyczne czerwonego spągowca. W strefie tej potencjalną 
– chociaż „biedną” – skałą macierzystą są utwory karbonu 
dolnego, natomiast za uszczelnienie odpowiedzialne są ewa-
poraty cechsztynu.

Główna faza generowania gazu ziemnego nastąpiła z po-
czątkiem triasu, kiedy skały macierzyste zostały pogrążone 
na głębokość ok. 3500 m, osiągając dojrzałość >1,3% Ro.

Główna faza generowania trwała do końca jury, kiedy to 
utwory karbonu zostały pogrążone na głębokość <5000 m, 
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a ich dojrzałość wzrosła do >2,6% Ro. Wypiętrzanie i ero-
zja, która miała miejsce z końcem kredy, zahamowała dalszy 
przyrost głębokości i dojrzałości, ostatecznie ukształtowanej 
w tym właśnie czasie. Czas generowania gazu ziemnego 
na obszarze przetargowym jest bardzo korzystny, ponieważ 
generowanie miało miejsce w mezozoiku, kiedy istniało już 
regionalne uszczelnienie utworów zbiornikowych czerwonego 
spągowca ewaporatami cechsztynu (Fig. 3.6). 

Gaz ziemny wygenerowany z karbońskiej materii orga-
nicznej migrował ku strefom o niższym ciśnieniu hydrosta-
tycznym, czyli do leżących niezgodnie na skałach karbonu 
utworów czerwonego spągowca i wapienia cechsztyńskiego. 
Migracja węglowodorów ze skał macierzystych do pułapek 
złożowych mogła mieć charakter lokalny wzdłuż nieciągłości 
tektonicznych lub charakter regionalny krótko- lub długody-
stansowy wzdłuż porowatych i przepuszczalnych skał.

Fig. 3.6. Mapa przedstawiająca ścieżki migracji gazu na tle rozprzestrzenienia zbiornikowych utworów czerwonego spągowca (wg Maćkow-
skiego i in., 2008, zmieniona; Botor i in., 2013)
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Ponadto początek generacji odbył się również po inten-
sywnej przebudowie tektonicznej fazy asturyjskiej, która miała 
miejsce w późnym karbonie i we wczesnym permie i dopro-
wadziła do rozformowania istniejących wówczas pułapek zło-
żowych. Powyższe zależności mogły wpłynąć na akumulację 
i zachowanie się złóż w pułapkach dolnego permu. 

Permski system naftowy dolomitu głównego

Obszar przetargowy nie jest rozpoznany wiertniczo. Oce-
na perspektywiczności może być rozpatrywana pośrednio, 
na podstawie ekstrapolacji informacji z wierceń z obszarów 
sąsiednich, wykonanych na izolowanej platformie Unisławia, 
oraz ogólnej analizy budowy geologicznej i paleogeografii wa-
pienia cechsztyńskiego.

Przyjęto założenie, że na tym obszarze mogą występo-
wać osady systemu depozycyjnego platformy węglanowej 
łączącego obszary Unisławia i Polskich Łąk PIG 1 (por. Z roz-
dział 2.2.5). Ze względu na bardzo skomplikowaną budowę 
geologiczną podłoża cechsztynu obraz ten nie musi być tak 
prosty. Może się okazać, że oba wyżej wymienione obszary 
nie są połączone, i w takim przypadku na obszarze przetargo-
wym będzie dominował system równi basenowej, co diame-
tralnie pogarsza ocenę perspektywiczności. Z analizy wszyst-
kich czynników wynikają następujące wnioski:

Przy założeniu istnienia platformy węglanowej skały Ca2 
mogą mieć słabe własności zbiornikowe, a skały macierzyste 
niski potencjał generacyjny. Ocena niskiego potencjału ge-
neracyjnego wynika także pośrednio z silnej cementacji an-
hydrytowo-halitowej skał węglanowych, co skutkuje brakiem 
wtórnej porowatości i przepuszczalności. 

Przy założeniu niewystępowania platformy węglanowej 
perspektywiczność tego obszaru będzie jeszcze niższa. 

Dolomit główny na obszarze przetargowym „Chełmno” 
należy ocenić jako słabo perspektywiczny dla poszukiwań 
węglowodorów.

4. CHARAKTERYSTYKA ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW 
NA OBSZARZE PRZETARGOWYM 

I W JEGO SĄSIEDZTWIE

W granicach obszaru przetargowego „Chełmno” do-
tychczas nie udokumentowano złóż węglowodorów. Dopiero 
w dalekim (północno-zachodnim) sąsiedztwie obszaru znaj-
dują się złoża gazu ziemnego: Brzozówka (NR5348) i Wierz-
chowo (GZ 4666; Fig. 4.1). Złoże Wierzchowo mimo znacznej 
odległości od obszaru przetargowego może być analogiem 
do sytuacji geologicznej na obszarze przetargowym. Złoże 
Brzozówka znajduje się w utworach dolomitu głównego nie-
perspektywicznego na obszarze przetargwoym. Jednakże dla 
porządku w dalszej części rozdziału zamieszczono charakte-
rystykę obu tych złóż jako najbliższej sąsiadujących z obsza-
rem „Chełmno”.

4.1. ZŁOŻE ROPY NAFTOWEJ BRZOZÓWKA

Położenie administracyjne:
województwo – pomorskie
powiat – człuchowski
gmina – Czarne

Powierzchnia całkowita złoża: 89,0 ha
Głębokość zalegania: 3284,0 – 3350,0 m p.p.m.
Stratygrafia: perm cechsztyn – cyklotem Stassfurt (do-
lomit główny)
Koncesja na wydobywanie: brak, złoże skreślone 
z ewidencji
Użytkownik złoża: brak, złoże skreślone z ewidencji
Data rozpoczęcia eksploatacji: od września 1991 r., 
ciągła – od 1996 r., okresowa – od 18.07.1999 r.
Data zakończenia eksploatacji: marzec 2000 r.
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Gdańsk
Nr MIDAS: 5348

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Binder, I., Sikorski, B. 1992. Dokumentacja geologiczna złoża 

ropy naftowej Brzozówka. Inw. 709/92, CAG PIG, War-
szawa. Zatwierdzona decyzją Ministra Ochrony Środo-
wiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 maja 
1992 roku, znak: KZK/012/W/6020/92.

Zoła, K. 2000. Dokumentacja geologiczna złoża ropy naftowej 
i towarzyszącego gazu ziemnego Brzozówka. Dodatek nr 
1 (wniosek o skreślenie złoża z ewidencji). Inw. 17/2001, 
CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzona decyzją Ministra 
Środowiska z dnia 28 grudnia 2000 roku, znak: DG/kzk/
EZD/7220/2000.

Zasoby:
Pierwotne wydobywalne zasoby bilansowe (stan na rok 
1991):
• 26,86 tys. ton ropy naftowej w kat. C
• 8,22 mln m3 gazu ziemnego w kat. C
Brak zasobów geologicznych i zasobów przemysłowych. 
Według informacji zawartych w „Dokumentacji geologicz-
nej złoża ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemne-
go Brzozówka, dodatek nr 1 (wniosek o skreślenie złoża 
z ewidencji)” (Zoła, 2000) wyliczone, lecz niezatwierdzo-
ne zasoby wydobywalne na dzień 31.03.2000 r. W kate-
gorii C wynosiły: ropa naftowa 0,807 tys. ton, gaz ziemny 
1,583 mln m3.

Budowa złoża:
Złoże Brzozówka zajmuje najwyższą część bloku tek-

tonicznego Brzozówki – horstu ograniczonego uskokami. 
W osadach płytszej części równi basenowej dolomitu główne-
go stwierdzono tutaj nagromadzenie węglowodorów w ilości 
przemysłowej (Wagner i Kotarba, 2008). Miąższość efektyw-
na złoża wynosi około 3 m, nie można było jednak określić 
wielkości parametrów zbiornikowych z uwagi na brak rdzeni 
wiertniczych. W interpretacjach budowy złoża przyjęto po-
rowatość skały wynoszącą około 10,5% i przepuszczalność 
247 mD. Pierwotne ciśnienie złożowe wynosiło 71,392 MPa, 
nasycenie por ropą 0,7, temperatura złoża 76°C. Po wydoby-
ciu ze złoża około 29% zasobów geologicznych zakończono 
eksploatację (2000 rok).

Otwory udostępniające (stan na 2000 r.):

Nazwa
otworu

Głębokość spągu
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

BRZOZÓWKA 1 3397 perm górny

BRZOZÓWKA 1A 3910 perm

 Fig. 4.1. Złoża węglowodorów w sąsiedztwie obszaru przetargowego „Chełmno”
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NR 5348 Brzozówka

GZ 4666 Wierzchowo

Obszary wytypowane
 do postępowania przetargowego na koncesje

 na poszukiwanie i rozpoznawanie 
złóż węglowodorów oraz wydobywanie

 węglowodorów ze złóż w 2018 r.

Copyright by PIG-PIB, Warszawa 2017

CHEŁMNO

Źródłem danych o złożach kopalin 
jest System Gospodatki i Ochrony

 Bogactw Mineralnych MIDAS

Układ współrzędnych: PL-1992

Objaśnienia

obszary wytypowane do przetargu

złoża węglowodorów

obszary górnicze

granice gmin

granice powiatów

granice województw

Współrzędne punktów wyznaczających granice obszaru Chełmno
układ współrzędnych PL-1992

0 6 12 18 24 303
km

Nr punktu X Y

1 615522,00 457159,00

2 610550,09 464193,88

3 587677,51 449006,78

4 593202,09 441301,47

5 599549,00 445791,00
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Nazwa parametru Wartość min. Wartość max. Wartość 
średnia Jednostka Uwagi

ciśnienie aktualne --------- --------- 30,080 MPa na dzień 08.06.1999 r. 
(ciśnienie denne)

ciśnienie złożowe --------- --------- 56,690 MPa na dzień 26.09.1991 r.

ciśnienie złożowe pierwotne --------- --------- 71,392 MPa początkowe w złożu

ciśnienie złożowe pierwotne --------- --------- 71,390 MPa obliczone w czasie erupcji  
w odwiercie Brzozówka 1

głębokość położenia wody pod-
ścielającej --------- --------- --------- m brak danych

głębokość położenia złoża 3284,000 3350,000 --------- m

głębokość położenia złoża 3408,000 3411,000 --------- m dolomit główny 
w otworze Brzozówka 1A

miąższość efektywna złoża --------- --------- 3,000 m

miąższość złoża --------- --------- 3,000 m

nasycenie ropą --------- --------- 70,000 %

porowatość 8,000 13,500 --------- % w interwale głębokości 
3408-3411,5 m

porowatość efektywna --------- --------- 10,500 %

przepuszczalność --------- --------- 247,000 mD

temperatura złoża --------- --------- 349,000 K na gł. 3390 m

temperatura złoża --------- --------- 76,000 st. C

warunki produkowania --------- --------- --------- - wolumetryczne

współczynnik nasycenia węglo-
wodorami --------- --------- 0,700 .

współczynnik wydobycia --------- --------- 0,200 .

wydajność początkowa --------- --------- 43,000 t/d

wykładnik gazowy --------- --------- 358,000 Nm3/t

zapiaszczenie --------- --------- --------- % brak

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.1–4.3.

Tab. 4.1. Parametry złoża ropy naftowej i gazu ziemnego Brzozówka (MIDAS 2017, wg Zoła, 2000)

Tab. 4.2. Parametry jakościowe ropy naftowej ze złoża Brzozówka (MIDAS 2017, wg Zoła, 2000)

Nazwa parametru Wartość min. Wartość max. Wartość 
średnia Jednostka Uwagi

gęstość --------- --------- 0,862 g/cm3

zawartość asfaltenów --------- --------- 1,300 % wag.

zawartość frakcji benzynowej --------- --------- 25,500 % wag.

zawartość frakcji naftowej --------- --------- 19,500 % wag.

zawartość parafiny --------- --------- 2,370 % wag.

zawartość 
węglowodorów aromatycznych --------- --------- 20,650 % wag.

zawartość 
węglowodorów nasyconych --------- --------- 73,650 % wag.

zawartość żywic --------- --------- 4,400 % wag.
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Tab. 4.3. Parametry jakościowe gazu ziemnego ze złoża Brzozówka (MIDAS 2017, wg Zoła, 2000)

Nazwa parametru Wartość min. Wartość max. Wartość 
średnia Jednostka Uwagi

gęstość --------- --------- 0,762 - względem powietrza

wartość opałowa --------- --------- 47,220 MJ/m3

zawartość C2H6 --------- --------- 7,686 % obj.

zawartość CH4 --------- --------- 77,565 % obj.

zawartość dwutlenku węgla --------- --------- 0,194 % obj.

zawartość H2 --------- --------- 0,004 % obj.

zawartość He --------- --------- 0,004 % obj.

zawartość N2 --------- --------- 1,011 % obj.

zawartość siarkowodoru --------- --------- 2,165 % obj.

Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.4 i 4.5 i na Fig. 4.2 i 4.3.

Kopalina

Główna 
– T; 

towarzy-
sząca – N

Stan na dzień 
(rok/miesiąc/

dzień)

Wydobycie z zasobów 
wydobywalnych bilan-

sowych (tys. ton)

A+B C

ropa naftowa T 00/12/31 0,019

ropa naftowa T 99/12/31 3,33

ropa naftowa T 98/12/31 8,136

ropa naftowa T 97/12/31 12,168

ropa naftowa T 96/12/31 2,4

ropa naftowa T 95/12/31 0

ropa naftowa T 94/12/31 0

ropa naftowa T 93/12/31 0

ropa naftowa T 92/12/31 0

ropa naftowa T 91/12/31 0,804

ropa naftowa T 90/12/31 0

ropa naftowa T 89/12/31 9,536

Tab. 4.4. Historia wydobycia ropy naftowej w złożu Brzozówka (na 
podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych 
przez przedsiębiorcę)

Tab. 4.5. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Brzozówka (na 
podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych 
przez przedsiębiorcę)

Kopalina

Główna 
– T; 

towarzy-
sząca – N

Stan na dzień 
(rok/miesiąc/

dzień)

Wydobycie z zasobów 
wydobywalnych bilan-

sowych (mln m3)

A+B C

gaz ziemny N 00/12/31 0,004

gaz ziemny N 99/12/31 0,556

gaz ziemny N 98/12/31 1,483

gaz ziemny N 97/12/31 3,735

gaz ziemny N 96/12/31 0,859

gaz ziemny N 95/12/31 0

gaz ziemny N 94/12/31 0

gaz ziemny N 93/12/31 0

gaz ziemny N 92/12/31 0

gaz ziemny N 91/12/31 0,247

gaz ziemny N 90/12/31 0

gaz ziemny N 89/12/31 2,913
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Fig. 4.3. Wydobycie gazu ziemnego ze złoża Brzozówka (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez przed-
siębiorcę). Przyczyną wzrostu wydobycia. jest rozpoczęcie ciągłej eksploatacji od 1996 r.

Fig. 4.2. Wydobycie ropy naftowej ze złoża Brzozówka (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez przed-
siębiorcę). Przyczyną wzrostu wydobycia. jest rozpoczęcie ciągłej eksploatacji od 1996 r.
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4.2 ZŁOŻE GAZU ZIEMNEGO WIERZCHOWO

Położenie administracyjne:
województwo – zachodniopomorskie
powiat – koszaliński
gmina – Bobolice
powiat – szczecinecki
gmina – Szczecinek

Powierzchnia całkowita złoża: 251,5 ha
Głębokość zalegania: 2962,9 – 3160,0 m p.p.m.
Stratygrafia: karbon dolny, wizen
Koncesja na wydobywanie: 110/93 z dnia 21 czerwca 

1993 roku, wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Za-
sobów Naturalnych i Leśnictwa

Użytkownik złoża: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo S.A.

Data rozpoczęcia eksploatacji: styczeń 1973 r. 
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Poznań
Nr MIDAS: 4666

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Hannes, A., Kuchciński, J. 1971. Dokumentacja geologicz-

na złoża gazu ziemnego Wierzchowo, woj. koszalińskie, 
pow. szczecinecki i koszaliński. Inw. 9033 CUG, CAG 
PIG, Warszawa. Zatwierdzona decyzją Prezesa Cen-
tralnego Urzędu Geologii z dnia 25.03.1972 r., znak: 
KZK/012/S/2563/71/72, zmieniona następnie decyzją 
Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 15.01.1973 
r., znak: KZK/012/S/2563/72/73.

Mularczyk, A., Pyzik, M. 1984. Dodatek nr 1 do dokumenta-
cji geologicznej złoża gazu ziemnego Wierzchowo. Inw. 
15111 CUG, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzony decyzją 
Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 13.05.1985 
r., znak: KZK/012/M/4799/36/84/85pfn.

Zoła, K. 1998. Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej 
złoża gazu ziemnego Wierzchowo. Inw. 592/99, CAG 
PIG, Warszawa. Zatwierdzony decyzją Ministra Ochro-
ny Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
18.02.1999 r., znak: DG/kzk/ZW/6978/98/99.

Nowak, J. 2010. Dodatek nr 3 do dokumentacji geo-
logicznej złoża gazu ziemnego Wierzchowo. Inw. 
7643/2010, CAG PIG, Warszawa. Zatwierdzony de-
cyzją Ministra Środowiska z dnia 14.10.2010 r., znak: 
DGiKGkzk-4741-7/7945/49562/10/AW.

Zasoby:
Pierwotne wydobywalne zasoby bilansowe (stan na rok 
2009):
• 524,80 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 10,78 mln m3 gazu ziemnego w kat. A+B
Zasoby przemysłowe w 2016 roku:
• 10,69 mln m3 gazu ziemnego

Budowa złoża:
Złoże gazu ziemnego Wierzchowo zostało odkryte 

w 1971 roku w utworach karbonu (wizenu). Rozciągłość zło-
ża jest zbliżona do ogólnego kierunku krawędzi platformy 
wschodnioeuropejskiej (linii Teisseyre’a–Tornquista). Złoże 
ma charakter stratygraficzno-strukturalny. Warstwy karbonu 
występują tutaj na głębokości około 3000 m p.p.m. i zapada-
ją w kierunku południowo-zachodnim w obrębie południowe-
go skrzydła antykliny rozwiniętej wzdłuż uskoku o przebiegu 
NW-SE (Karnkowski, 1993). Nieco inną koncepcję budowy 
geologicznej złoża Wierzchowo przyjęto w dokumentacjach 
złożowych, według których warstwy karbonu zapadają mono-
klinalnie w kierunku SW (Fig. 4.6). Niezależnie od koncepcji 
budowy strukturalnej złoża nasycona gazem jest seria pia-
skowców arkozowych, których miąższość dochodzi do 72 m, 
przy średniej około 25 m. Gazonośna jest również nadległa 
seria dolomitów i podrzędnie wapieni piaszczystych i oolito-
wych. Obie serie rozdziela nieciągła, kilkumetrowej miąższo-
ści seria ilasta. Złoże jest ekranowane utworami cechsztynu 
(zlepieńcami, wapieniem podstawowym i anhydrytem Wer-
ry). Serię złożową podściela pakiet wapieni piaszczystych 
z wkładkami piaskowców i iłowców czarnych. Potencjalnie 
także te utwory mogą być gazonośne. 

Otwory udostępniające (stan na 2017 r.):

Nazwa
otworu

Głębokość spągu
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

WIERZCHOWO 2 3202 turnej

WIERZCHOWO 6 3221 turnej

WIERZCHOWO 11 3218 turnej

WIERZCHOWO 14 33410 turnej

Fig. 4.4. Przekrój geologiczny przez złoże ropy naftowej Brzozówka (na podstawie Binder i Sikorskiego, 1992)
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Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.6.

Tab. 4.6. Parametry złoża gazu ziemnego Wierzchowo oraz parametry jakościowe kopaliny (MIDAS 2017, wg Nowak, 2010) 

Nazwa parametru Wartość min. Wartość max. Wartość 
średnia Jednostka Uwagi

ciśnienie aktualne --------- --------- 7,570 MPa czerwiec 2009 r.

ciśnienie złożowe pierwotne --------- --------- 33,100 MPa

głębokość położenia złoża 2962,900 3160,000 --------- m

miąższość efektywna złoża --------- --------- 28,900 m

porowatość --------- --------- 3,600 % seria 9 wapienie piaszczyste  
i piaskowce arkozowe

porowatość --------- --------- 5,000 % seria 11 dolomity 
piaszczysto-pseudooolitowe

porowatość --------- --------- 11,400 % seria 10 piaskowce arkozowe

przepuszczalność 0,170 1,256 --------- mD

temperatura złoża --------- --------- 347,900 K

temperatura złoża --------- --------- 74,750 st. C

warunki produkowania --------- --------- --------- - wolumetryczne

współczynnik nasycenia 
węglowodorami --------- --------- 0,800 .

współczynnik wydobycia --------- --------- --------- . 0,83

współczynnik wydobycia --------- --------- 0,830 .

wydajność absolutna Vabs --------- --------- 8,000 Nm3/min W-11

wydajność absolutna Vabs --------- --------- 90,000 Nm3/min W-6

wydajność dozwolona Vdozw --------- --------- 10,000 Nm3/min W-11 okresowo

wydajność dozwolona Vdozw --------- --------- 20,000 Nm3/min W-6

wykładnik ropny/kondensatowy --------- --------- --------- g/m3 wykładnik gazolinowy  
4 m3/mln m3

wykładnik wodny 0,770 4,650 1,970 ml/m3

zapiaszczenie --------- --------- --------- % nie badano

głębokość położenia 
wody podścielającej --------- --------- 3060,000 m

porowatość 3,600 11,400 --------- %

przepuszczalność 0,176 1,256 --------- mD

temperatura złoża --------- --------- 91,850 st. C

wartość opałowa 21,840 22,330 22,085 MJ/m3

wartość opałowa --------- --------- 6 216,000 Kcal/Nm3

współczynnik nasycenia 
węglowodorami --------- --------- 0,800 .

współczynnik wydobycia --------- --------- 0,900 .

zawartość C2H6 1,462 1,511 1,487 % obj.

zawartość CH4 56,480 57,690 57,085 % obj.

zawartość dwutlenku węgla 0,056 0,085 0,071 % obj.

zawartość He 0,127 0,128 0,128 % obj.

zawartość Hg 0,087 0,124 0,110 µg/Nm3

zawartość N2 40,060 41,350 40,705 % obj.

zawartość siarkowodoru 0,000 0,000 0,000 % obj.

zawartość węglowodorów 
ciężkich C3+

0,519 0,532 0,526 % obj.
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Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.7 i na Fig. 4.5.

Tab. 4.7. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Wierzchowo (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych 
przez przedsiębiorcę)

Kopalina Główna – T Rok

Wydobycie z zasobów 
wydobywalnych bilansowych 

(mln m3)
A+B

gaz ziemny z pól gazowych T 2016 0
gaz ziemny z pól gazowych T 2015 0
gaz ziemny z pól gazowych T 2014 0,45
gaz ziemny z pól gazowych T 2013 6,23
gaz ziemny z pól gazowych T 2012 6,95
gaz ziemny z pól gazowych T 2011 7,79
gaz ziemny z pól gazowych T 2010 7,52
gaz ziemny z pól gazowych T 2009 6,82
gaz ziemny z pól gazowych T 2008 8,07
gaz ziemny z pól gazowych T 2007 9,54
gaz ziemny z pól gazowych T 2006 9,57
gaz ziemny z pól gazowych T 2005 10,51
gaz ziemny z pól gazowych T 2004 8,37
gaz ziemny z pól gazowych T 2003 1,75
gaz ziemny z pól gazowych T 2002 0,16
gaz ziemny z pól gazowych T 2001 0,68
gaz ziemny z pól gazowych T 2000 1,07
gaz ziemny z pól gazowych T 1999 6,14
gaz ziemny z pól gazowych T 1998 10,00
gaz ziemny z pól gazowych T 1997 10,43
gaz ziemny z pól gazowych T 1996 10,68
gaz ziemny z pól gazowych T 1995 8,82
gaz ziemny z pól gazowych T 1994 10,74
gaz ziemny z pól gazowych T 1993 11,31
gaz ziemny z pól gazowych T 1992 11,32
gaz ziemny z pól gazowych T 1991 12,67
gaz ziemny z pól gazowych T 1990 12,22
gaz ziemny z pól gazowych T 1989 11,44
gaz ziemny z pól gazowych T 1988 11,34
gaz ziemny z pól gazowych T 1987 11,39
gaz ziemny z pól gazowych T 1986 15,23
gaz ziemny z pól gazowych T 1985 16,68
gaz ziemny z pól gazowych T 1984 23,63
gaz ziemny z pól gazowych T 1983 24,02
gaz ziemny z pól gazowych T 1982 23,23
gaz ziemny z pól gazowych T 1981 23,61
gaz ziemny z pól gazowych T 1980 24,90
gaz ziemny z pól gazowych T 1979 35,98
gaz ziemny z pól gazowych T 1978 33,29
gaz ziemny z pól gazowych T 1977 27,46
gaz ziemny z pól gazowych T 1976 20,82
gaz ziemny z pól gazowych T 1975 11,87
gaz ziemny z pól gazowych T 1974 7,37
gaz ziemny z pól gazowych T 1973 1,95
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5. OTWORY WIERTNICZE

5.1. INFORMACJE OGÓLNE

W granicach obszaru przetargowego „Chełmno” dotych-
czas nie wykonano głębokich otworów wiertniczych. W bli-
skim sąsiedztwie znajdują się jednak otwory osiągające inter-
wały perspektywiczne, stanowiące podstawę do interpretacji 
wgłębnej budowy geologicznej i systemów naftowych na ob-
szarze „Chełmno” (Fig. 5.1). Są to:

Nazwa otworu Głębokość 
[m p.p.t.]

Stratygrafia 
na dnie

POLSKIE ŁĄKI PIG 1 4 427,00 ordowik
UNISŁAW IG 1 5 355,00 żywet
UNISŁAW IG 2 5 120,00 dewon
UNISŁAW 2 4 985,00 dewon
UNISŁAW 4 4 790,00 dewon
WAŁDOWO KRÓLEWSKIE 1 5 433,00 dewon górny
WUDZYŃ 1 4 198,00 dewon

W następnych podrozdziałach przedstawiono ich ogólną 
charakterystykę.

5.2. POLSKIE ŁĄKI PIG 1

Głębokość otworu: 4427 m
Rok zakończenia wiercenia: 1990
Rdzenie: 1771–4427 m, 528 skrzynek, NAG PIG-PIB, 
Archiwum rdzeni wiertniczych w Hołownie

Dane z otworu Polskie Łąki PIG 1 zostały opublikowane 
w ramach serii wydawniczej pt. Profile Głębokich Otworów 
Wiertniczych PIG (Matyja, 2007a) wraz z publikacją danych 
laboratoryjnych, objawów węglowodorów, testów złożowych 
etc. Publikacja ta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego opra-
cowania.

5.3. UNISŁAW IG 1

Głębokość otworu: 5355 m
Rok zakończenia wiercenia: 1982
Rdzenie: 4639–5355 m, 355 skrzynek, NAG PIG-PIB, 
Archiwum rdzeni wiertniczych w Halinowie
Stratygrafia: 

0,00 44,50 czwartorzęd

44,50 55,00 pliocen

55,00 82,00 miocen

82,00 98,50 oligocen

98,50 280,00 mastrycht

280,00 416,00 kampan górny

416,00 460,00 kampan dolny

460,00 635,00 santon

635,00 670,00 koniak

670,00 781,00 turon

781,00 863,00 cenoman

863,00 867,00 alb górny

867,00 990,00 alb środkowy - barrem

990,00 1 032,50 hoteryw 

1 032,50 1 054,00 walanżyn górny 

1 054,00 1 125,50 walanżyn dolny - berias środkowy 

1 125,50 1 164,00 berias dolny

1 164,00 1 252,50 tyton

1 252,50 1 396,00 kimeryd górny

1 396,00 1 450,00 kimeryd dolny

1 450,00 1 704,00 oksford

1 704,00 1 714,00 kelowej

1 714,00 1 768,50 baton górny

1 768,50 1 792,50 baton środkowy

1 792,50 1 810,00 baton dolny

1 810,00 1 882,00 bajos górny

1 882,00 1 906,00 bajos dolny

1 906,00 1 932,00 aalen górny

1 932,00 1 960,00 aalen dolny

1 960,00 2 011,00 toark górny

2 011,00 2 088,00 toark dolny

2 088,00 2 137,00 pliensbach górny

2 137,00 2 244,00 pliensbach dolny - synemur górny

2 244,00 2 341,00 synemur dolny - hetang

2 341,00 2 520,00 trias górny

2 520,00 2 735,50 trias środkowy

2 735,50 3 665,50 trias dolny

3 665,50 4 596,00 perm

3 665,50 3 666,50 anhydryt graniczny A4a

3 666,50 3 689,00 sól kamienna najmłodsza górna Na4a2

3 689,00 3 690,00 anhydryt pegmatytowy górny A4a2

3 690,00 3 723,50 sól kamienna najmłodsza dolna Na4a1

3 723,50 3 725,50 anhydryt pegmatytowy dolny A4a1

3 725,50 3 732,00 ił solny czerwony dolny T4a

3 732,00 3 786,00 sól kamienna młodsza górna Na3g

3 786,00 3 791,00 sól potasowa młodsza K3

3 791,00 4 324,00 sól kamienna młodsza dolna Na3d

4 324,00 4 348,00 anhydryt główny A3

4 348,00 4 350,30 dolomit płytowy Ca3

4 350,30 4 351,00 ił solny szary T3

4 351,00 4 352,50 anhydryt kryjący A2r

4 352,50 4 368,50 sól kamienna starsza Na2

4 368,50 4 390,00 anhydryt podstawowy A2

4 390,00 4 401,50 dolomit główny Ca2

4 401,50 4 444,00 anhydryt górny A1g

4 444,00 4 538,50 anhydryt dolny A1d

4 538,50 4 542,40 wapień cechsztyński Ca1

4 542,40 4 542,50 łupek miedzionośny T1

4 542,50 4 542,60 wapień podstawowy

4 542,60 4 596,00 czerwony spągowiec górny

4 596,00 4 976,50 famen

4 976,50 5 315,50 fran

5 315,50 5 355,00 żywet
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Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej otworu Unisław IG 1 znajdują 

się obszerne wyniki badań skał (Raczyńska, 1983). Pobrano 
64 próby do badań substancji bitumicznej oraz 15 prób do 
badań stopnia zmetamorfizowania rozproszonej materii or-

ganicznej w osadach dewońskich. Przeprowadzono również 
badania petrograficzne, mikropaleontologiczne, konodontowe 
i palinologiczne. Najważniejsze wyniki pomiarów zestawiono 
w Tab. 5.1 – Tab. 5.3.

Tab. 5.1. Zestawienie wyników analiz mikropaleontologicznych konodontowych w próbkach z otworu Unisław IG 1

Głębokość 
[m] Chronostratygrafia Litostratygrafia CAI Reprezentatywne

4948,5

famen/fran

fm człuchowska 3

5132,5 fm koczalska 3

5146,5 fm koczalska 3

Tab. 5.2. Zestawienie wyników analiz petrofizycznych w próbkach z otworu Unisław IG 1 na podstawie dokumentacji wynikowej 
(Raczyńska, 1983)
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2350,6
trias górny

5,82 7,41 0,1  2,5
2351,2 3,1 7,77 0,1  2,52
2467,6 2,53 6,57 0,1 2,56
2552,1

trias środkowy 

8,4 9,03 0,1  2,53
2554,5 8,01 8,66   2,54
2692,0 1,72 1,82 0,1  2,72
2694,1 1,56 1,8 0,1  2,71
2749,1

trias dolny 

2,53 4,36 0,23  2,63
2750,3 8,46 8,73 0,1  2,51
2835,5 19,2 19,82 80  2,17
2839,4 19,26 21,16 170  2,16
2910,3 11,55 12,08   2,4
2913,7 6,06 7,95 33  2,65
2995,2 3,24 5,39   2,63
3079,9 14,4 17,75 1,6  2,23
3185,1 4,97 5,2 0,4  2,55
3186,9 1,81 3,76 8,5  2,55
3445,2 1,86 4,72 4  2,64
3446,9 1,63 4,44   2,63
3523,5 3,23 7,34   2,59
3524,8 4,48 5,13   2,59
3557,1 2,11 5,09 0,1  2,61
3595,1 2,21 5,28 0,1  2,6
3619,1 2,9 7,43 0,1  2,55
3638,5 1,75 7,18 0,26  2,67
3660,0 4,82 6,96 16  2,61
4335,1

cechsztyn - anhydryt 
górny 

1,27 10,19 0,1  2,82
4341,6 0,27 4,53 0,1  2,85
4347,0 0,3 0,5 0,1  2,8
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4350,8

cechsztyn - anhydryt 
górny

1,18 5,86 0,1  2,89
4353,7 0,43 11,4 0,43  2,72
4356,0 2,08 16,66 0,1  2,9
4357,1 3,49 19,38 0,1  2,92
4359,5 0,28 2,68 0,1  2,94
4379,1 0,89 7,07 0,1  2,8
4382,1 2,16 4,01 0,1  2,87
4384,2 2,43 7,07 0,1  2,78
4388,5 2,06 7,65 0,1  2,76
4391,5 2,06 2,95 0,1  2,91
4395,5 5,09 7,38 0,1  2,77
4398,9 0,22 4,55 0,1  2,69
4400,8 2,8 7,38 0,1  2,61
4403,7 7,46 11,52 0,1  2,51
4405,5 3,8 5,61 33  2,69
4407,8 1,55 5,98 0,1  2,69
4408,7 0,8 5,94 0,1  2,69
4411,0 2,31 5,72 0,1  2,8
4542,6

czerwony spągowiec 

0,2 1,98 0,1  2,94
4547,9 2,18 3,61 0,12  2,67
4549,7 2,01 9,2 0,1  2,45
4552,3 8,48 13,24 0,13  2,49
4555,8 11,15 13,61 4  2,3
4559,0 2,89 6,88 0,1  2,58
4562,0 10,95  0,6  2,32
4563,0 13,25 19,18 0,4 0,65 2,19
4564,0 10,78  0,26 0,37 2,37
4565,0 5,83 7,7 0,37  2,49
4566,0 2,72   0,1 2,57
4569,5 4,08  0,1 0,1 2,52
4572,5 1,63 4,48 0,1 0,1 2,57
4575,0 3,82  0,1 0,1 2,54
4577,5 3,92  0,1 0,1 2,56
4579,0 8,37  1,41 0,77 2,43
4581,0 13,2 15,18 5,8 1,17 2,29
4583,0 6,77  0,24 0,1 2,34
4584,5 17,01 21,68 29 9,7 2,14
4587,5 19,23    2,16
4589,0 5,53  0,1 0,1 2,46
4591,5 3,42  0,1  2,53
4596,8

famen

5,52 9,82 0,1  2,47
4600,9 3,94  0,1 0,1 2,57
4603,5 2,49 5,18 0,1  2,57
4608,0 0,46  0,1 0,16 2,65
4614,0 2,27 4,48 0,1 0,1 2,6
4618,5 1,59  0,1 0,1 2,6
4621,5 2,47  0,1 0,1 2,57
4625,0 0,85 3,68 0,1 0,1 2,62
4630,0 1,23  0,1 0,1 2,61
4634,0 0,58  0,14 0,1 2,65
4638,0 0,24 2,98 0,28 0,1 2,67
4642,0 1,33  0,28  2,63
4646,0 3,34  0,1 0,1 2,56
4650,0 3,28 6,82 0,1 0,1 2,57
4658,0 0,44  0,1 0,1 2,66
4662,0 0,49  0,33 0,1 2,65
4666,0 3  0,1 0,1 2,58
4672,0 2,45 5,88 0,1 0,1 2,59
4748,0 7,03 8,38   2,54
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4754,0

famen

4,28 6,18 0,1 0,1 2,58
4761,0 4,66 6,58 2,4 0,1 2,57
4823,0 0,37 0,74 0,34 0,1 2,68
4825,0 0,48 1,11 0,16 0,1 2,66
4830,0 0,28 1,11 0,1 0,1 2,67
4834,0 0,58 1,48 0,1 0,1 2,66
4837,0 0,41 2,58 0,2 0,1 2,53
4879,0 0,19 0,74 0,1 0,1 2,69
4883,8 0,07 0,37 0,1  2,71
4889,0 0,87 1,12 0,1 0,1 2,64
4893,0 0,29 0,37 0,1 0,1 2,67
4943,0 4,94 6,49 0,1 0,1 2,59
4948,0 4,73 6,2 0,1 0,1 2,57
4954,5 2,61 4,13 0,1 0,1 2,55
5002,7

fran

2,39 5,33 2,3 0,26 2,66
5006,0 1,11 4,31 0,1 0,1 2,66
5011,5 6,93 1,83  0,1 2,67
5017,0 0,8 1,11 0,17  2,67
5065,0 0,76 1,28  0,1 2,65
5069,5 0,44  0,1 0,1 2,67
5077,0 1,83 2,59 0,1 0,1 2,63
5081,0 1,21  0,16 0,1 2,64
5132,0 4,73 6,2 0,5 0,73 2,57
5138,0 0,87 1,12   2,64
5145,0 0,28 2,38 0,11  2,67
5150,0 0,19 2,98 0,1 0,1 2,68
5155,0 3,08 6,82 0,1 0,1 2,53
5160,0 0,3 3,25 0,1 0,1 2,67
5165,0 2,39 4,39  0,1 2,66
5170,0 1,12 4,38 0,1 0,1 2,66
5172,5 3,01 6,41 0,1 0,1 2,48
5185,0 0,81 1,13   2,68
5190,0 0,4   0,16 2,67
5195,0 0,26 2,89   2,68
5200,0 0,76  0,1 0,1 2,68
5206,0 0,73 2,55 0,1 0,1 2,67
5209,0 2,63  0,1  2,65
5211,1 1,34 4,72 0,1 0,1 2,62
5219,5 0,71  0,1 0,1 2,66
5226,0 0,84  0,1 0,1 2,66
5229,2 1,54 2,49 0,1 0,1 2,64
5235,0 0,48    2,68
5239,2 0,48  0,1 0,1 2,7
5244,0 1,14 1,22 0,1 0,1 2,63
5249,0 0,88  0,1 0,1 2,69
5254,6 0,62 1,11  0,1 2,68
5256,5 0,6  0,1 0,1 2,65
5260,6 1,03 1,49 0,1 0,1 2,64
5263,0 1,08  0,1 0,1 2,69
5265,0 0,36 0,39 0,1 0,1 2,69
5268,5 0,4  0,1 0,1 2,66
5269,5 0,86  0,78 0,69 2,68
5270,5 1,31 0,94 0,1  2,66
5275,0 0,7  0,1 0,1 2,7
5280,8 0,51 0,73 0,1 0,1 2,69
5282,5 4,06  0,14 0,1 2,61
5287,7 1,67  0,4 0,1 2,66
5294,5 0,2 2,56 0,1 0,17 2,7
5299,5 0,51 0,75 0,1 0,1 2,68
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Wyniki geofizyki otworowej: 
W CAG znajduje się dokumentacja wynikowa otworu 

Unisław IG 1 (Raczyńska, 1983). Zamieszczono w niej wyniki 
badań geofizyki otworowej w następującym zakresie (pozycje 
podkreślone dostępne są również w postaci plików LAS):

• logPNG: profilowanie neutron–gamma (wyniki zloga-
rytm.): 250 – 1079 m, 1007 – 1075 m; 

• PA: profilowanie akustyczne DM–21H: 3523 – 3730 m;
• PA: profilowanie akustyczne SA–203: 219 – 1565 m, 

1515 – 2120 m, 1517 – 1575 m, 2050 – 2640 m, 2600 – 

3077 m, 2600 – 3077 m, 3025 – 3077 m; 
• PAc: pomiar akustyczny stanu zacementowania rur okła-

dzinowych: 10 – 3525 m, 3000 – 4550 m, 4300 – 4848 m; 
• PACa: prof. akust. amplitudy po cement. (CBA): 1,25 – 

3529,25 m, 2997,25 – 4551,5 m;
• PACdt: prof. akust. czasu interwałowego po cement.: 

2998,5 – 4553,25 m; 
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 

N0.85N1.05O: 3522,25 – 3729,75 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 

5302,0
fran

1,19 1,83   2,67
5304,0 0,83 5,38   2,64
5306,6 0,64 2,96 0,1 0,1 2,62
5310,6 2,2 3,29  0,1 2,64
5316,5

żywet

1,39   0,12 2,67
5322,4 1,52  0,1 0,1 2,67
5323,5 0,5 0,76 0,1 0,1 2,59
5326,0 0,21  0,1 0,1 2,66
5327,6 0,9 1,07 0,1 0,1 2,57
5332,4 0,14    2,58
5335,5 2,11 2,68 0,1 0,1 2,54
5337,5 1,31  0,1 0,1 2,52
5344,4 0,74 0,78 0,1 0,1 2,59
5348,0 0,87  0,1 0,1 2,56
5351,5 0,54 0,76 0,1 0,1 2,59
5353,6 0,26  0,1 0,1 2,59

Tab. 5.3. Zestawienie wyników analiz pirolitycznych w próbkach z otworu Unisław IG 1 (CBDG, 2017)

Głębo-
kość 
[m]

Straty-
-grafia Litologia

TMAX

[oC]

S1 S2 S3 PI
[–]

S2_S3
[–]

PC TOC HI
[mgHC/gTOC]

OI
[mgCO2/gTOC][mgHC/g skały] [%wag.]

5080,5

dewon 
górny

dolomit 0,15 0 0,23 1 0 0,01 0,06 0 383

5334,6 wapień 449 0,1 0,17 0,04 0,38 4,25 0,02 0,35 48 11

5309 wapień 398 0,06 0,12 0,02 0,33 6 0,01 0,13 92 15

5245 mułowiec 403 0,05 0,08 0,01 0,42 8 0,01 0,1 80 10

5201 iłowiec 436 0,29 0,59 0,09 0,33 6,55 0,07 0,36 163 25

5131 mułowiec 0,24 0,09 0,32 0,75 0,28 0,02 0,19 47 168

5065 dolomit 320 0,14 0,03 0,06 0,87 0,5 0,01 0,07 42 85

5017,9 dolomit 368 0,14 0,09 0,01 0,64 9 0,01 0,19 47 5

4952 mułowiec 450 0,57 0,93 0,05 0,38 18,6 0,12 0,58 160 8

4942 wapień 0,06 0 0,06 1 0 0 0,4 0 150

4877 wapień 412 0,08 0,02 0,06 0,8 0,33 0 0,04 50 150

4820 wapień 449 0,14 0,17 0,12 0,47 1,41 0,02 0,21 80 57

4664 wapień 441 0,16 0,11 0,27 0,62 0,4 0,02 0,2 55 135

4639 wapień 448 0,49 1,49 0,28 0,25 5,32 0,16 0,61 244 45

5229,5 dolomit 0,06 0 0,02 1 0 0 0,1 0 20

5283,6 wapień 434 0,21 0,26 0,06 0,46 4,33 0,03 0,37 70 16

5000 wapień 436 0,16 0,15 0,12 0,53 1,25 0,02 0,23 65 52

4748 mułowiec 445 0,17 0,13 0,3 0,57 0,43 0,02 0,25 52 120

5167 wapień + 
iłowiec 453 0,12 0,19 0,07 0,4 2,71 0,02 0,27 70 25

5352,1 żywet dolomit 354 0,07 0,13 0 0,35 0,01 0,05 260 0
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N1.0O1.0O: 213,75 – 1586,75 m, 1487,25 – 2120,75 m, 
2050,25 – 2640,75 m, 2599,25 – 3079,75 m, 3019,25 – 
3524,75 m; 

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 N1.0O1.0O: 
2050,75 – 2641,5 m, 2599,25 – 3077,25 m, 3018 – 
3523,25 m; 

• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 N1.0O1.0O: 
2051 – 2639,5 m; 

• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma 
GNG–2: 4535,25 – 5313,75 m;

• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma 
SP–62: 2,25 – 294,75 m, 5 – 300 m, 222 – 275 m, 242,5 
– 1070,75 m, 250 – 1079 m, 1007 – 1075 m, 1019,5 
– 1556,5 m, 1020 – 1565 m, 1515 – 2118 m, 1515,5 – 
2121,5 m, 1540 – 1575 m, 2050 – 2640 m, 2050,25 – 
2634,75 m, 2070 – 2125 m, 2575 – 2640 m, 2580 – 3078 
m, 2580,75 – 3078,25 m, 3000 – 3060 m, 3030 – 3520 m, 
3032,5 – 3518,75 m, 3435 – 3730 m, 3435,5 – 3736,75 
m, 3440 – 3520 m, 3594,25 – 4544,75 m, 3595 – 4545 m, 
3655 – 3730 m, 4535 – 4595 m, 4537 – 4830 m, 4538,25 
– 4829,5 m, 4580 – 4545 m; 

• PGG: profilowanie gamma–gamma gęstościowe (GGDN) 
GNG–2: 2,25 – 296,25 m, 215,5 – 1024,75 m, 1023 – 
1564,25 m, 1515,5 – 2121,5 m, 2052 – 2634,75 m, 
2580,25 – 3070,75 m, 3038 – 3518,75 m; 

• PGG: profilowanie gamma–gamma gęstościowe (GGDN) 
SP–62: 4536,25 – 4829,5 m; 

• PI: profilowanie indukcyjne: 3033,25 – 3520 m; 
• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 5 – 300 m, 275 – 

1075 m, 1050 – 1565 m, 1525 – 2120 m, 2075 – 2640 m, 
2575 – 3075 m, 3050 – 3520 m, 3500 – 3700 m, 3725 – 
4545 m, 4475 – 4830 m, 4800 – 5325 m; 

• PNG: profilowanie neutron–gamma: 3 – 5332 m, 250 – 
1079 m, 1007 – 1075 m, 1020 – 1565 m, 1515 – 2118 m, 
1520 – 1570 m, 2050 – 2640 m, 2070 – 2125 m, 2575 
– 2640 m, 2580 – 3078 m, 3005 – 3055 m, 3037 – 3520 
m, 3438 – 3730 m, 3440 – 3520 m, 3655 – 3730 m, 4535 
– 4595 m, 4536,25 – 5332,25 m, 4535 – 4830 m; 

• PO: profilowanie oporności EL02 A0.4M0.1N: 17,75 – 
296,75 m, 1007 – 1563,75 m, 1511,5 – 2124,25 m; 

• PO: profilowanie oporności EL02 A0.5M0.1N: 2060,25 
– 2639,5 m, 2563,5 – 3077,75 m, 3035,5 – 3520,5 m, 
4538,5 – 5323,75 m, 4540,75 – 4815,75 m; 

• PO: profilowanie oporności EL02 N0.1M1.0A: 3525,75 – 
3738,25 m; 

• PO: profilowanie oporności EL03 A1.0M0.1N: 17,75 – 
297,5 m, 1006,25 – 1563,25 m, 1511,25 – 2120,25 m, 
2061,25 – 2633,75 m, 2572,25 – 3073,5 m, 3035,25 – 
3520 m, 3525,75 – 3737,25 m, 4538,25 – 5318,25 m, 
4539,25 – 4822 m; 

• PO: profilowanie oporności EL09 A1.0M0.1N: 3525,5 – 
3734,75 m; 

• PO: profilowanie oporności EL09 A2.0M0.5N: 18,5 – 
297,75 m, 4541,5 – 4828,75 m; 

• PO: profilowanie oporności EL09 A2.5M0.25N: 220,75 – 
1078,5 m, 981 – 1573,5 m, 1480,5 – 2126,75 m, 2050,5 – 
2637,75 m, 2580,75 – 3076,75 m, 3038,75 – 3519,75 m; 

• PO: profilowanie oporności EL09 A4.0M0.5N: 4543,25 – 
5327,25 m; 

• PO: profilowanie oporności EL09: 3660,75 – 4543,75 m; 
• PO: profilowanie oporności EL14 A4.0M0.5N: 15,75 – 

291,25 m, 1005,75 – 1560,5 m, 1513,25 – 2121,25 m, 
3528,25 – 3735,5 m, 4541,75 – 4819,25 m, 4542,25 – 
5326,75 m;

• PO: profilowanie oporności EL18 A5.7M0.4N: 2056 – 
2633,25 m, 2569,5 – 3078,25 m, 3037 – 3521,25 m;

• PO: profilowanie oporności EL26 A8.0M0.5N: 1004,5 – 
1564,5 m; 

• PO: profilowanie oporności EL26 A8.0M1.0N: 22 – 296,5 
m, 1511 – 2123 m, 2056,25 – 2626,5 m, 2569,5 – 3071 m, 
3037,75 – 3522,5 m, 3532 – 3735 m, 4546,5 – 4819,25 
m, 4547,75 – 4731 m;

• PO: profilowanie oporności EN10 A1.0M0.1N: 4537,75 – 
5318,75 m; 

• PO: profilowanie oporności EN10: 3648,25 – 4542,25 m; 
• PO: profilowanie oporności EN10 N2.5M0.25A: 215,75 

– 1078,25 m, 976,25 – 1572,25 m, 1480,75 – 2126,25 
m, 2050,5 – 2638,75 m, 2580,5 – 3073,75 m, 3040,5 – 
3524,75 m;

• PO: profilowanie oporności EN10 N6.0M0.5A: 16,25 – 
295,75 m; 

• PO: profilowanie oporności EN10 N8.5M0.5A: 4541,25 – 
4824,25 m; 

• POst: prof. oporności sondą 3–elektr. ster. (LL3): 1003 – 
1567,75 m, 1511,5 – 2123,25 m, 2060,5 – 2639 m, 2565,5 
– 3077,25 m, 3033,5 – 3520,75 m, 3522,25 – 3736,75 m, 
3663 – 4544 m, 4539,25 – 4826 m; 

• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 17,25 
– 296,75 m, 218,25 – 1078,25 m, 1018,75 – 1562,75 
m, 1516,75 – 2120,5 m, 2051 – 2639,25 m, 2580,75 – 
3077,5 m, 3033,75 – 3519,5 m, 3510,75 – 3732,25 m, 
3651,5 – 4542,75 m, 4542,25 – 4832,75 m; 

• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 2 – 5317 m;
• PT: profilowanie temperatury (TEMP): 802 – 1076 m, 

1400 – 1565 m, 1940 – 2117 m, 2455 – 2640 m, 2885 – 
3075 m, 4440 – 4560 m; 

• PTc: profilowanie temperatury po cementowaniu: 75,75 
– 3523,75 m.
W NAG PIG-PIB dostępne są również dokumentacje 

z pomiarów sejsmometrycznych w odwiercie Unisław IG 1 
(Walasek, 1980; Nowak E., 1982), w których znajdują się 
wyniki pomiarów wykonanych w następującym zakresie (dla 
podkreślonych profilowań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20 – 4420 m; 

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20 – 
4420 m; 

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 4 – 
4429 m;

• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 4 – 
4429 m; 

• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 
20 – 4420 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 

Tab. 5.4. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia w otworze 
Unisław IG 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Raczyńska, 
1983)

Głębokość (m)
wg miary wiert-

niczej Stratygrafia Objawy

od do

4545,0 4561,0 czerwony 
spągowiec

zgazowanie płuczki: gaz palny
53% CH4, 4,2% C2H6 o ciśnie-

niu złożowym 823 at.

4772,0 4837,0 dewon górny zgazowanie i pozłotka ropna na 
płuczce

5000,0 5333,0 fran i żywet
objawy bituminów pod lampą 
Wooda, wysięki i przemazy 

ropy naftowej
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Inne prace wykonane na otworze:
Bojarski L., Marek S., Raczyńska A., 1981. Gaz ziemny o naj-

większym w Polsce ciśnieniu złożowym. Przegląd Geolo-
giczny, 29, 227–229.

Dadlez J., 1985. Wzorcowe profile mikrofacjalno-petrograficz-
ne dewonu Pomorza - Unisław IG-1. Inw. 3627/402, CAG 
PIG, Warszawa 

Muszyński M., 1991. Analiza petrograficzna osadów saksonu 
w rejonie Wudzyń-Unisław. Inw. 5104/2009, CAG PIG, 
Warszawa.

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Raczyńska, A. 1983. Dokumentacja wynikowa otworu badaw-

czego Unisław IG-1. Inw. 128425, CAG PIG, Warszawa.
Walasek, B. 1980. Opracowanie pomiarów średnich prędkości 

w odwiercie Unisław IG-1 [do gł. 3495 m.]. Kat. U19VS, 
CAG PIG, Warszawa.

Nowak, E.1982. Opracowanie pomiarów średnich prędkości 
w odwiercie Unisław IG-1 [do gł. 4515 m.]. Kat. U20VS, 
CAG PIG, Warszawa.

Publikacje naukowe z danymi z otworu:
Dadlez J., Dadlez R. 1986. Transgresja późnodewońska 

w profilu Unisławia. Kwartalnik Geologiczny, 30, 445–472.

5.4. UNISŁAW IG 2

Głębokość otworu: 5120 m
Rok zakończenia wiercenia: 1986
Rdzenie: 220–5120 m, 544 skrzynki, NAG PIG-PIB, Ar-
chiwum rdzeni wiertniczych w Leszczach
Stratygrafia: 

Próby złożowe w trakcie wiercenia:

Tab. 5.5. Rezultaty prób złożowych w otworze Unisław IG 1 według dokumentacji wynikowej (Raczyńska, 1983)

Nazwa 
otworu Strop [m] Spąg [m] Wiek Metoda Udostępnienie Przypływ Tempo prz.

[ m3/h]

Unisław IG 1

4545,00 4561,00
perm/dewon 

górny

pr. rurowy złoża odsłon.pod rurami ślady gazu ziemnego

4545,00 4572,00 pr. rurowy złoża perforacja solanka 0,18

4584,00 4605,00 pr. rurowy złoża perforacja solanka zgazowana 18

4760,00 4808,00

dewon górny

rurki syfonowe perforacja ropa naftowa

4760,00 4808,00 pr. rurowy złoża perforacja ropa naftowa

4772,00 4837,00 pr. rurowy złoża perforacja ropa naftowa

5190,00 5355,00 fran/żywet pr. rurowy złoża perforacja 0

0,00 56,00 czwartorzęd

56,00 60,00 pliocen

60,00 107,50 miocen

107,50 119,00 oligocen

119,00 192,50 mastrycht

192,50 400,00 kampan

400,00 586,00 santon

586,00 659,00 koniak

659,00 780,00 turon

780,00 878,00 cenoman

878,00 881,00 alb górny

881,00 1 149,00 alb środkowy - berias środkowy

1 149,00 1 200,00 berias dolny

1 200,00 1 305,00 tyton

1 305,00 1 421,00 kimeryd górny

1 421,00 1 480,00 kimeryd dolny

1 480,00 1 701,50 oksford

1 701,50 1 715,00 kelowej

1 715,00 1 753,50 baton górny

1 753,50 1 780,00 baton środkowy

1 780,00 1 792,50 baton dolny

1 792,50 1 900,00 bajos górny

1 900,00 1 914,00 bajos dolny

1 914,00 1 928,00 aalen górny

1 928,00 1 949,00 aalen dolny

1 949,00 2 272,00 pliensbach - hetang

2 272,00 2 321,00 retyk 

2 321,00 2 380,00 trias górny

2 380,00 2 607,00 trias środkowy

2 607,00 3 566,00 trias dolny

3 566,00 3 901,50 perm

3 588,50 3 591,50 sól kamienna starsza Na2

3 591,50 3 607,50 anhydryt podstawowy A2

3 607,50 3 644,50 dolomit główny Ca2

3 644,50 3 683,00 anhydryt górny A1g

3 683,00 3 884,00 anhydryt dolny A1d

3 884,00 3 887,00 wapień cechsztyński Ca1, łupek mie-
dzionośny T1

3 887,00 3 901,50 czerwony spągowiec górny

3 901,50 5 120,00 dewon
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Wyniki badań skał: 
Z materiału rdzeniowego uzyskanego z otworu Unisław 

IG 2 pobrano 152 próbki do badań petrofizycznych oraz 73 
próbki do badań geochemicznych bituminów i węglowodo-
rów. We wszystkich próbkach określono potencjał oksydacyj-
no-redukcyjny (Eh), zawartość kwasów humusowych i ilość 
substancji organicznej. Na podstawie przebiegu krzywej ab-
sorpcji bituminów określono stopień ich zmetamorfizowania. 
Oznaczono również ilość oraz skład węglowodorów w bitumi-
nach. W wybranych próbkach oznaczono zawartość i skład 

węglowodorów n-parafinowych i izoprenoidowych. W węglo-
wodorach n-parafinowych wyznaczono wartość składnika CPI 
(carbon preference index) określającego stopień zaangażo-
wania przemian tych związków. 

Załącznikiem do dodatku nr 2 do dokumentacji wynikowej 
otworu badawczego Unisław IG 2 (Marek, 1986) jest także 
dokumentacja fotograficzna rdzeni. W Tab. 5.6 – Tab. 5.8. 
przedstawiono zbiorcze wyniki badań najważniejszych para-
metrów. Ponadto prowadzono badania mikrofacjalne, mikro-
faunistyczne, palinologiczne i petrograficzne.

Tab. 5.6. Zestawienie wyników analiz dojrzałości termicznej w próbkach z otworu Unisław IG 2

Głębokość 
[m] Stratygrafia Refleksyjność wirtynitu 

(śr) [% Ro] Liczba pomiarów

4456,0

dewon górny

1,02 45

4929,0 1,18 50

5117,0 1,22 32

4162,5 0,94 32

Tab. 5.7. Zestawienie wyników analiz petrofizycznych w próbkach z otworu Unisław IG 2 na podstawie dokumentacji wynikowej (Marek, 
1986)

G
łę

bo
ko

ść
 

[m
]

St
ra

ty
gr

afi
a

G
ęs

to
ść

 o
bj

ęt
oś

ci
ow

a
[g

/c
m

3 ]

Po
ro

w
at

oś
ć 

ef
ek

ty
w

na
[%

]

Po
ro

w
at

oś
ć 

ca
łk

ow
ita

[%
]

Pr
ze

pu
sz

cz
al

no
ść

 
po

zi
om

a
[m

D
]

Pr
ze

pu
sz

cz
al

no
ść

 
pi

on
ow

a
[m

D
]

1691,5 oksford 2,59 4,32 5,1 0,1  
1780,0

jura środkowa

2,56 2,53 6,2   
1780,8 2,16 14,98 15,71   
1910,5 2,3 11,48 14,19   
1911,0 2,53 8,4 10,85   
1912,5 2,39 11,55 14,71   
1961,0

jura dolna

2,24 13,54 15,79   
2052,0 2,21 14,85 16,91   
2053,0 2,17 19,2 20,67   
2195,0 2,11 12,8 18,11   
2275,2

trias górny

2,26 13,72 15,03   
2310,0 2,61 2,15 4,74   
2311,0 2,6 3,44 5,1   
2312,0 2,55 4,97 5,55   
2313,0 2,6 3,64 5,45   
2442,5

trias środkowy
2,47 4,87 8,17 0,1  

2517,5 2,68 0,87 1,47 0,1  
2606,5 2,58 1,95 2,27 0,1  
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2609,0

trias dolny

2,34 8,08 11,01 0,1  
2776,0 2,29 11,34 14,86 5,7  
2776,1 2,31 10,11 13,15 0,5  
2777,5 2,18 14,62 16,11 20  
2930,2 2,6 2,36 5,8   
2930,8 2,51 3,35 7,38 0,1  
3012,5 2,47 2,59 6,79 0,1  
3013,9 2,47 2,61 7,14 0,1  
3015,2 2,25 7,74 9,27 0,6  
3101,0 2,54 4,3 7,29 0,1  
3208,6 2,63 2,31 2,95 0,1  
3209,9 2,54 2,23 7,63 0,1  
3320,0 2,54 4,15 5,22   
3402,5 2,47 4,3 7,14   
3477,5 2,54 3,92 4,51   
3529,5 2,6 2,15 3,34   
3530,5 2,58 2,28 3,73   
3556,5 2,58 2,73 3,73   
3588,1 perm 2,6 0,93 1,51 0,1  
3607,4 anhydryt podstawowy 2,84 0,35 1,38 0,1  
3614,9

dolomit główny

2,85 0,4 1,38 0,1 0,1
3617,2 2,79 0,95 3,46 0,1 0,1
3619,1 2,82 0,36  0,1 0,1
3629,8 2,75 1,22 3,84 0,1 0,1
3630,8 2,71 1,68  0,1 0,1
3631,4 2,73 0,87  0,1 0,1
3632,1 2,74 1,17 2,49 0,1 0,1
3635,2 2,86 1,25  0,1 0,1
3638,3 2,94 0,79  0,1 0,1
3640,7 2,85 0,93 1,74 0,1 0,1
3642,5 2,79 1,12  0,1 0,1
3646,4

anhydryt górny

2,75 2,22  0,1 0,1
3649,3 2,78 2,55 4,46 0,1 0,1
3652,4 2,96 0,71  0,1 0,1
3654,5 2,95 0,72 1,33   
3657,5 2,95 0,77  0,1 0,1
3658,0 2,95 0,31  0,1 0,1
3692,0

anhydryt dolny

2,87 0,38 1,38 0,1 0,1
3746,0 2,91 0,4  0,1 0,1
3749,2 2,9 0,33  0,1 0,1
3770,0 2,91 0,4 1,68 0,1 0,1
3780,5 2,91 0,47  0,1 0,1
3801,0 2,91 0,4  0,1 0,1
3818,0 2,92 0,4 1,34 0,1 0,1
3836,0 2,94 0,43 0,68 0,1 0,1
3851,3 2,94 0,96    
3856,1 2,93 1,2    
3860,0 2,93 0,91 1,01 0,1  
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3862,1

anhydryt dolny

2,95 0,45  0,1 0,1
3869,4 2,96 0,35 0,67 0,1 0,1
3873,2 2,96 0,42  0,1 0,1
3875,8 2,96 0,55 0,67 0,1 0,1
3889,9

czerwony spągowiec

2,7 1,11  0,1 0,1
3890,9 2,66 1,84 3,5   
3892,5 2,66 1,77    
3893,2 2,64 1,26 2,49 0,1 0,1
3898,6 2,66 1,3 1,84 0,1 0,1
3904,5

dewon

2,77 0,82 1,42 0,1 0,1
3906,5 2,58 1,98 2,64   
3921,1 2,61 2,69 3,3 0,1 0,1
3930,9 2,6 2,36 2,98 0,1  
3940,0 2,59 2,71 4,07 0,1  
3948,5 2,58 3,08 4,44 0,1  
3954,5 2,58 2,53 3,73   
3958,9 2,62 2,1 3,67 0,1  
3964,8 2,59 2,39 3,75 0,1  
3970,1 2,57 2,59 4,46 0,1  
3975,5 2,59 2,12 3,79   
3981,2 2,62 1,54    
3986,0 2,61 2,74 2,97 0,1  
3994,0 2,62 2,37    
4000,0 2,61 2,25 2,61   
4008,0 2,61 3,15  0,1  
4015,0 2,63 2,22 2,82 0,1  
4020,0 2,6 0,61    
4027,0 2,62 0,85 2,6   
4033,5 2,62 0,53  0,1  
4040,0 2,62 0,51 2,23 0,1  
4045,0 2,58 0,54  0,1  
4051,0 2,57 0,57 2,61 0,1  
4085,0 2,55 1,63    
4094,5 2,65 0,11  0,1  
4100,4 2,67 0,25 0,48 0,1  
4101,7 2,67 0,13 0,25 0,1  
4131,0 2,67 0,34 0,74 0,1  
4139,0 2,68 0,23 0,74 0,1  
4183,2 2,66 0,33  0,1  
4195,0 2,65 0,38 0,74 0,1  
4231,1 2,66 0,21  0,1  
4238,0 2,64 0,38 1,12 0,1  
4272,0 2,67 0,28 0,74   
4291,0 2,65 0,71    
4335,0 2,65 0,35 2,67   
4341,0 2,66 0,38 2,68   
4391,0 2,57 4,73 6,2   
4449,2 2,63 1,83 2,59   
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4454,5

dewon

2,66 1,12 2,2   
4459,0 2,64 1,54 2,22   
4459,5 2,62 1,66 2,96   
4468,4 2,66 1,67 2,56   
4473,1 2,69 0,51 1,46   
4478,0 2,67 1,52 2,19   
4482,0 2,68 1,19 1,83   
4543,2 2,66 1,31 1,48   
4550,0 2,68 0,76 1,1   
4591,0 2,64 0,8 1,12   
4596,0 2,66 0,27 0,74 0,1  
4643,0 2,66 0,4 0,74   
4651,0 2,67 0,16 0,74   
4697,0 2,59 2,08 3,35   
4703,0 2,66 2,11 1,48 0,1  
4744,5 2,7 0,48 0,74 0,1  
4749,2 2,7 0,2 0,74 0,1  
4753,0 2,7 0,7 0,73 0,1  
4759,0 2,69 0,36 0,39 0,1  
4802,3 2,52 0,91 3,68   
4871,2 2,67 0,19 0,74 0,1  
4872,0 2,6 3,01 3,7   
4873,2 2,66 0,32 1,15   
4875,5 2,69 0,32 0,73 0,1  
4879,0 2,68 0,2 0,74   
4930,1 2,62 1,34 3,67 0,1  
4935,0 2,68 1,19 1,83 0,1  
4981,7 2,67 0,73 2,55   
4986,4 2,68 0,86    
5025,5 2,64 2,2 3,29 0,1  
5027,0 2,62 0,64 2,96 0,1  
5031,2 2,68 0,37 0,74 0,1  
5034,9 2,67 0,28 1,11 0,1  
5036,1 2,53 0,41 2,58   
5081,2 2,68 1,08 1,11   
5087,0 2,68 0,87    
5110,2 2,67 0,84    
5116,0 2,68 1,39 1,83   

Tab. 5.8. Zestawienie wyników analiz pirolitycznych w próbkach z otworu Unisław IG 2 (CBDG, 2017)

Głębokość [m] Stratygrafia TOC [%]

1960,0

jura dolna

0,2

2050,0 0,5

2193,0 0,2
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Wyniki geofizyki otworowej: 
W NAG PIG-PIB znajduje się dokumentacja wynikowa 

otworu Unisław IG 2 (Marek, 1986). Zamieszczono w niej wy-
niki badań geofizyki otworowej w następującym zakresie (po-
zycje podkreślone dostępne są również w postaci plików LAS):

• logPNG: profilowanie neutron–gamma (wyniki zloga-
rytm.): 42 – 1225 m, 1143 – 2115 m, 2020 – 2730 m, 
2670 – 3220 m, 2935 – 4131 m;

• mPO: mikroprofilowania oporności 1”: 217 – 1240 m, 218 
– 2728 m, 1245 – 2114 m, 2665 – 3220 m;

• mPO: mikroprofilowania oporności 2”: 217 – 1240 m, 218 
– 2728 m, 1245 – 2114 m, 2665 – 3220 m;

• PA: profilowanie akustyczne: 3860 – 4131 m;
• PAc: pomiar akustyczny stanu zacementowania rur okła-

dzinowych: 0 – 3876 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 

N0.5N1.2O: 220,5 – 1094,75 m, 1365,25 – 2112,75 m, 
2000,25 – 2725,75 m, 2670,25 – 3217,75 m, 3135,25 – 
3589,75 m, 3804,5 – 4374,75 m;

• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 
N1.2N0.5O: 3775,75 – 4129,75 m;

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 N0.5N1.2O: 
220,5 – 1093,75 m, 1358,25 – 2113,75 m, 2001,5 – 
2726,75 m, 2670,25 – 3219,75 m, 3136 – 3589,75 m, 
3798,25 – 4373,75 m;

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 N1.2N0.5O: 
3776,25 – 4131,5 m;

• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 N0.5N1.2O: 
219,5 – 1093,75 m, 1364,25 – 2113,75 m, 2001,25 – 
2726,5 m, 2670,25 – 3219,75 m, 3135,75 – 3589,75 m;

• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 N1.2N0.5O: 
3775,75 – 4131,75 m;

• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma 
SP–62: 35,25 – 1224,75 m, 1141,5 – 2114,75 m, 2020,25 
– 2732,75 m, 2671 – 3221,75 m, 2936,25 – 4130,75 m, 
3133,5 – 3601,75 m, 3859,75 – 4379,5 m, 4290,5 – 
5112,75 m;

• PGG: profilowanie gamma–gamma gęstościowe (GGDN) 
GGW–1: 45,25 – 1224,75 m, 1142,25 – 2110,75 m, 
2020,25 – 2732,75 m;

• PGG: profilowanie gamma–gamma gęstościowe (GGDN) 
SP–62: 3861,25 – 4382,5 m;

• PGG: profilowanie gamma–gamma gęstościowe (GGDN) 
SP–62: 4293,5 – 5109,75 m;

• PI: profilowanie indukcyjne: 220 – 3220 m, 2115 – 3592 
m;

• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 25 – 5110 m;
• PNG: profilowanie neutron–gamma SP–62: 1143,5 – 

2113,75 m, 2020,75 – 2732,75 m, 2674,25 – 3219,75 
m, 2939 – 4132,75 m, 3195,25 – 3604,75 m, 3860,5 – 
4380,75 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N6.0M0.5A: 
2660 – 3215 m, 2700 – 3215 m, 3115 – 3587 m, 3117 – 
3581 m, 4300 – 5105 m, 4300 – 5111 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N6.0M0.5N: 
1000 – 2112 m, 1135 – 2114 m, 2010 – 2720 m, 2010 – 
2720 m;

• PO: profilowanie oporności EL02 A0.4M0.1A: 2695,25 – 
3198,75 m, 1145,25 – 2044,75 m, 2040,25 – 2699,75 m, 
3195,25 – 3584,75 m, 4300,25 – 5103,75 m;

• PO: profilowanie oporności EL02 A0.5M0.1N: 217,25 – 
1148,75 m;

• PO: profilowanie oporności EL03 A1.0M0.1N: 217,25 – 
1148,75 m, 1145,25 – 2044,75 m, 2040,25 – 2699,75 m, 
2695,25 – 3198,75 m, 3195,25 – 3584,75 m, 3870,25 – 
4373,75 m, 4300,25 – 5103,75 m;

• PO: profilowanie oporności EL09 A2.0M0.5N: 217,25 
– 1207,75 m, 1145,25 – 2111,75 m, 2020,75 – 2728,5 
m, 2670,5 – 3216,5 m, 3117,25 – 3589,75 m, 3870,25 – 
4372,75 m, 4300,25 – 5103,75 m;

• PO: profilowanie oporności EL14 A4.0M0.5N: 1145,25 – 
2044,75 m, 2040,25 – 2699,75 m, 2695,25 – 3198,75 m, 
3195,25 – 3584,75 m, 3870,25 – 4309,75 m, 4300,25 – 
5103,75 m;

• PO: profilowanie oporności EL14 A4.7M0.4N: 217,25 – 
1148,75 m;

• PO: profilowanie oporności EL26 A8.0M0.1N: 2695,25 – 
3198,75 m;

• PO: profilowanie oporności EL26 A8.0M1.0N: 217,25 – 
1148,75 m, 1145,25 – 2044,75 m, 2040,25 – 2699,75 m, 
3195,25 – 3584,75 m, 3870,25 – 4309,75 m, 4300,25 – 
5103,75 m;

• PO: profilowanie oporności EN10 N5.7M0.4A: 217,25 – 
1207,75 m;

• POst: prof. oporności sondą 3–elektr. ster. (LL3): 217,25 
– 1094,75 m, 1090,25 – 2043,75 m, 2040,25 – 2699,75 
m, 2695,25 – 3198,75 m, 3195,25 – 3584,75 m, 3870,25 
– 4309,75 m, 4300,25 – 5103,75 m;

• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 205,5 – 
1215,75 m, 1145,25 – 2119,75 m, 2021,5 – 2727,75 m, 
2670,25 – 3219,5 m, 3109,25 – 3599,75 m, 4303,25 – 
5108,75 m;

• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 0,25 – 
5109,75 m.
W NAG PIG-PIB dostępna jest również dokumentacja 

z pomiarów sejsmometrycznych w odwiercie Unisław IG 2 
(Brzeżański, 1986), w której znajdują się wyniki pomiarów wy-
konanych w następującym zakresie (dla podkreślonych profi-
lowań w CBDG dostępne są pliki):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20 – 5000 m; 

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20 – 
5000 m; 

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 14 – 
5009 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 14 – 
5009 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 14 – 
5009 m;

• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 14 – 
5009 m; 

• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 
20 – 5000 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 
W trakcie przewiercania poziomów mezozoiku i paleozo-

iku nie stwierdzono w płuczce wiertniczej objawów zgazo-
wania oraz śladów bituminów. Minimalne objawy bitumiczne 
w postaci świecenia rdzenia pod lampą Wooda i pocenia się 
rdzenia ropą naftową stwierdzono w utworach dewonu gór-
nego i środkowego na głębokości 4740,0 – 4759,0 m oraz 
5031,0 – 5031,6 m. 
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Inne prace wykonane na otworze:
Muszyński, M. 1991. Analiza petrograficzna osadów saksonu 

w rejonie Wudzyń-Unisław. Inw. 5104/2009, CAG PIG, 
Warszawa.

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Marek, S. 1986. Dokumentacja wynikowa otworu badawcze-

go Unisław IG-2. Inw. 129771, CAG PIG, Warszawa.
Brzeżański, A. 1986. Opracowanie pomiarów średnich pręd-

kości w odwiercie Unisław IG-2. Kat. U21VS, CAG PIG, 
Warszawa.

Publikacje naukowe z danymi z otworu:
Dadlez, J., Dadlez, R. 1986. Transgresja przeddewońska 

w profilu Unisławia. Kwartalnik Geologiczny, 30, 445–472.

5.5. UNISŁAW 2 

Głębokość otworu: 4985 m
Rok zakończenia wiercenia: 1984
Rdzenie: 4377 – 4976 m, 337 skrzynek, NAG PIG-PIB, Ar-

chiwum rdzeni wiertniczych w Leszczach; 4108 – 4377 m, 80 
skrzynek, PGNiG S.A., Centralny magazyn rdzeni w Chmielniku.

Stratygrafia: 

Próby złożowe w trakcie wiercenia:

Tab. 5.9. Rezultaty prób złożowych w otworze Unisław IG 2 według dokumentacji wynikowej (Marek, 1986)

Nazwa otworu Strop [m] Spąg [m] Wiek Metoda Udostępnienie Przypływ Tempo prz.
[m3/h]

Unisław IG 2

3605,00 3650,00 cechsztyn pr. rurowy 
złoża perforacja brak 0

3876,00 4211,00

cechsztyn/dewon

pr. rurowy 
złoża odsłon.pod rurami brak 0

4097,00 4141,00 pr. rurowy 
złoża odsłon.pod rurami brak 0

0,00 44,00 czwartorzęd

44,00 114,00 paleogen, neogen

114,00 300,00 mastrycht górny

300,00 435,00 mastrycht dolny

435,00 525,00 kampan

525,00 711,00 santon

711,00 785,00 koniak

785,00 912,00 turon

912,00 1 008,50 cenoman

1 008,50 1 012,00 alb górny

1 012,00 1 064,50 alb środkowy - alb dolny

1 064,50 1 077,50 apt

1 077,50 1 147,00 barrem

1 147,00 1 184,00 hoteryw

1 184,00 1 252,50 walanżyn

1 252,50 1 258,50 berias górny - berias środkowy

1 258,50 1 382,50 berias dolny - tyton

1 382,50 1 583,50 kimeryd

1 583,50 1 831,00 oksford

1 831,00 1 833,00 kelowej górny

1 833,00 1 842,50 kelowej dolny

1 842,50 1 908,00 baton górny

1 908,00 1 926,50 baton środkowy

1 926,50 1 940,50 baton dolny

1 940,50 2 005,00 bajos górny

2 005,00 2 025,00 bajos dolny

2 025,00 2 045,00 aalen górny

2 045,00 2 057,50 aalen dolny

2 057,50 2 433,50 jura dolna

2 433,50 2 629,00 trias górny

2 629,00 2 875,50 trias środkowy

2 875,50 3 774,00 trias dolny

3 774,00 4 372,00 perm

3 774,00 3 810,00 rewalska formacja 

3 810,00 3 826,00 sól kamienna najmłodsza stropowa Na4b2

3 826,00 3 829,00 ił solny czerwony górny T4b

3 829,00 3 843,00 sól kamienna najmłodsza górna Na4a2

3 843,00 3 843,50 anhydryt pegmatytowy górny A4a2

3 843,50 3 880,50 sól kamienna najmłodsza dolna Na4a1

3 880,50 3 881,00 anhydryt pegmatytowy dolny A4a1

3 881,00 3 881,50 sól podścielająca Na4a0

3 881,50 3 884,00 ił solny czerwony dolny T4a

3 884,00 3 932,00 sól kamienna młodsza górna Na3g

3 932,00 3 989,50 sól potasowa młodsza K3

3 989,50 4 093,00 sól kamienna młodsza dolna Na3d

4 093,00 4 115,50 anhydryt główny A3

4 115,50 4 117,00 dolomit płytowy łącznie z szarym iłem 
solnym
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Wyniki badań skał: 
Do badań geochemicznych substancji bitumicznej pobra-

no 56 próbek skał dewońskich. Analizy petrograficzne prze-
prowadzono na 11 próbkach z poziomu dolomitu głównego 
i 21 próbkach skał dewońskich. Wykonano także analizy pa-
leontologiczne i mikrofaunistyczne, a także badania petrofi-
zyczne na 283 próbkach rdzeni (Tab. 5.10). Wykonano anali-
zy właściwości fizykochemicznych rdzeni (przepuszczalność, 
porowatość). Analizy gazu przeprowadzono z 7 poziomów 
kredy i 3 poziomów czerwonego spągowca, analizy gazu roz-
puszczonego w płuczce – 6 analiz z kredy oraz 3 analizy wód 
z utworów kredy i 1 analizę wód z czerwonego spągowca, jak 
również analizę filtratu płuczkowego.

4 117,00 4 146,00 anhydryt podstawowy A2

4 146,00 4 166,00 dolomit główny Ca2

4 166,00 4 276,00 anhydryt górny A1g

4 276,00 4 281,00 sól kamienna najstarsza Na1

4 281,00 4 332,00 anhydryt dolny A1d

4 332,00 4 336,00 wapień cechsztyński Ca1, łupek miedzio-
nośny T1

4 336,00 4 372,00 czerwony spągowiec górny

4 372,00 4 985,00 dewon

Tab. 5.10. Rezultaty oznaczeń fizykochemicznych rdzeni w otworze Unisław 2 według dokumentacji wynikowej (Zwolenkiewicz i Binder, 1984)
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4144,2 4159,5 7 dolomit główny 2,07

4333,1 4337,1 8 anhydryt podstawowy + łupek miedzionośny/czerwo-
ny spągowiec 6,38 1,01

4337,5 4372,5 99 czerwony spągowiec 5,71 2,76

4373,1 4728,6 169 dewon 1,18 0,95

Tab. 5.11. Zestawienie wyników analiz konodontowych w próbkach z otworu Unisław 2 (CBDG, 2017)

Głębokość 
[m] Stratygrafia Litologia Liczba okazów CAI reprezentatywne

4474,5 famen margle gruzłowate 4 2,5

4669

fran

iłowce 93 2,5

4672 iłowce 11 2,5

4689 iłowce 50 2,5

4693 iłowce 100 2,5

4697 iłowce 3 2,5

4727 iłowce 26 2,5

4974,5 wapień stromatop.- kora-
lowcowy 74 3
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Wyniki geofizyki otworowej: 
W NAG PIG-PIB znajduje się dokumentacja wynikowa 

otworu Unisław 2 (Zwolenkiewicz i Binder, 1984). Zamiesz-
czono w niej wyniki badań geofizyki otworowej w następu-
jącym zakresie (pozycje podkreślone dostępne są również 
w postaci plików LAS):

• mPO: mikroprofilowania oporności: 238 – 1828 m, 2700 
– 3798 m;

• mPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (ML): 
4240 – 4366 m, 4274 – 4730 m;

• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego: 153 
– 4985 m;

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 DM–21H: 
3807 – 4265 m;

• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 SPAK–4: 
238 – 1828 m, 1760 – 2748 m, 2700 – 3798 m, 4220 – 
4735 m, 4273 – 4363 m, 4650 – 4980 m;

• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 DM–21H: 
3807 – 4265 m;

• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 SPAK–4: 
238 – 1828 m, 1760 – 2748 m, 2700 – 3798 m, 4220 – 
4735 m, 4273 – 4363 m, 4650 – 4980 m;

• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma 
SP–62: 5 – 1828 m, 1760 – 2748 m, 2700 – 3798 m, 
3750 – 4266 m, 4100 – 4363 m, 4274 – 4730 m, 4650 – 
4980 m;

• PGG: profilowanie gamma–gamma gęstościowe 
(GGDN): 210 – 1828 m, 1000 – 1300 m, 1760 – 2748 m, 
3800 – 4266 m, 4250 – 4370 m;

• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 25 – 295 m, 225 – 
1825 m, 1750 – 2745 m, 2700 – 3790 m, 3750 – 4265 m, 
4200 – 4300 m, 4325 – 4725 m, 4675 – 4970 m;

• PNG: profilowanie neutron–gamma SP–62: 5 – 1828 m, 
1760 – 2748 m, 2700 – 3798 m, 3750 – 4266 m, 4100 – 
4363 m, 4274 – 4730 m, 4650 – 4980 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A0.4M0.1N: 
1760 – 2745 m, 2700 – 3798 m, 4700 – 4975 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A0.5M0.1N: 12 
– 295 m, 238 – 1812 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A1.0M0.1N: 12 
– 295 m, 238 – 1812 m;, 1760 – 2745 m, 2700 – 3798 m, 
3807 – 4267 m, 4240 – 4366 m, 4274 – 4730 m, 4700 – 

4975 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A2.0M0.5N: 12 

– 295 m, 1760 – 2745 m, 2700 – 3798 m, 3807 – 4267 m, 
4240 – 4366 m, 4274 – 4730 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A2.5M0.25N: 
238 – 1812 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A4.0M0.5N: 12 
– 295 m, 1760 – 2745 m, 2700 – 3798 m, 3807 – 4267 m, 
4240 – 4366 m, 4274 – 4730 m, 4700 – 4975 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A5.7M0.4N: 238 
– 1812 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A8.0M1.0N: 12 
– 295 m, 238 – 1812 m, 1760 – 2745 m, 2700 – 3798 m, 
3807 – 4267 m, 4240 – 4366 m, 4274 – 4730 m, 4700 – 
4975 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N5.7M0.4A: 
238 – 1812 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N6.0M0.5A: 
1760 – 2745 m, 2700 – 3798 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N8.5M0.5A: 12 
– 295 m;

• POst odwr.: prof. oporności ster. odwrócone: 4274 – 
4730 m;

• POst: profilowanie oporności sterowane: 2700 – 3798 m;
• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 238 – 

1812 m, 1760 – 2745 m, 2700 – 3798 m, 4700 – 4975 m;
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 3 – 4732 m;.

W NAG PIG-PIB dostępna jest również dokumentacja 
z pomiarów sejsmometrycznych w odwiercie Unisław 2 (Kle-
can, 1984), w której znajdują się wyniki pomiarów wykona-
nych w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań 
w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20 – 4860 m; 

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20 – 
4860 m; 

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 15 – 
4170 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 15 – 
4170 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 15 – 
4860 m;

• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 15 – 
4860 m; 

• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 
20 – 4860 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 
W rdzeniach z interwału 4660 – 4732 m obserwowano 

ślady odgazowań i punktowe ślady ropy, zaś na głębokości 
4672 m obserwowano wzrost wskazań aparatury gazowej. 

Próby złożowe w trakcie wiercenia w otworze Unisław 2:

Tab. 5.12. Zestawienie wyników analiz pirolitycznych w próbkach 
z otworu Unisław 2 (CBDG, 2017)

Głębokość [m] Stratygrafia TOC [%]

1960
jura środkowa/jura dolna

0,2
2050 0,5
2193 0,2

Tab. 5.13. Rezultaty prób złożowych w otworze Unisław 2 według dokumentacji wynikowej (Zwolenkiewicz i Binder, 1984)

Strop [m] Spąg [m] Wiek Metoda Udostępnienie Przypływ Tempo prz.
[m3/h]

983,00 995,00 kreda górna pr. rurowy złoża perforacja – 0
1000,00 1016,00

kreda górna/kreda 
dolna

pr. rurowy złoża perforacja ślady gazu ziemnego
1012,00 1018,00 pr. rurowy złoża perforacja woda zwykła
1088,00 1110,00 pr. rurowy złoża perforacja woda zwykła 3,35
1225,00 1230,00 pr. rurowy złoża perforacja woda zwykła

4321,00 4359,00 cechsztyn/czerwony 
spągowiec pr. rurowy złoża odsłon.pod rurami solanka zgazowana
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Inne prace wykonane na otworze:
Muszyński M., 1991. Analiza petrograficzna osadów saksonu 

w rejonie Wudzyń – Unisław. Inw. 5104/2009, CAG PIG, 
Warszawa.
Dokumentacje w NAG PIG-PIB:

Zwolenkiewicz, J., Binder, I. 1984. Dokumentacja wynikowa 
otworu poszukiwawczego Unisław 2. Inw. 129076, CAG 
PIG, Warszawa.

Klecan, A. 1984. Opracowanie pomiarów średnich pręd-
kości w odwiercie Unisław 2. Kat. U17VS, CAG PIG, 
Warszawa.

5.6. UNISŁAW 4

Głębokość otworu: 4790 m
Rok zakończenia wiercenia: 1990
Rdzenie: 720 – 4790 m, 212 skrzynek, PGNiG S.A., Cen-

tralny magazyn rdzeni w Chmielniku
Stratygrafia: 
Dane dotyczące stratygrafii są własnością inwestora i nie 

mogą być ujawnione w niniejszym opracowaniu.

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań 

własności fizykochemicznych 62 próbek rdzeni: przepuszczal-
ności, porowatości, zawartości siarki, bituminów, ciężaru wła-
ściwego. Ponadto przeprowadzono analizy gazu, wody, ropy, 
oznaczenia mikrofaunistyczne próbek okruchowych i analizy 
petrologiczne (Zboińska, 1990). Dane te są własnością inwe-
stora i nie mogą być ujawnione w niniejszym opracowaniu.

Wyniki geofizyki otworowej: 
W NAG PIG-PIB znajduje się dokumentacja wynikowa 

otworu Unisław 4 (Zboińska, 1990). Zamieszczono w niej wy-
niki badań geofizyki otworowej w następującym zakresie:

• logmPOst: mikroprof. oporności sterowane (wyniki zloga-
rytm.) MBK–U: 3656 – 4290 m; 

• logPNG: profilowanie neutron–gamma (wyniki zloga-
rytm.) SP–62: 0 – 180 m, 150 – 1980 m, 1930 – 3157 m, 
3100 – 3655 m, 3625 – 4290 m, 4250 – 4461 m, 4400 
– 4778 m;

• logPNN: profilowanie neutron–neutron (wyniki zloga-
rytm.) RNS: 3625 – 4290 m; 

• logPOst: prof. oporności ster. (wyniki zlogarytm.): 3656 – 
4290 m, 4452 – 4791 m;

• mPO: mikroprofilowania oporności: 800 – 1323 m;
• mPOst: mikroprofilowanie oporności sterowane (ML): 

4452 – 4791 m, m, 4655 – 4755 m, 4655 – 4755 m;
• PA: profilowanie akustyczne: 4655 – 4755 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 

PAT–1: 1930 – 3158 m, 4250 – 4461 m, 4452 – 4795 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 

SPAK–4: 3100 – 3655 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 

SPAK–4: 3606 – 4290 m;
• PAdt: profilowanie akustyczne czasu interwałowego 

SPAK–6: 195 – 1980 m;
• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 PAT–1: 1930 – 

3158 m, 4250 – 4461 m, 4452 – 4795 m;
• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 SPAK–4: 3100 

– 3655 m, 3606 – 4290 m;
• PAt1: profilowanie czasu akustycznego T1 SPAK–6: 195 

– 1980 m;
• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 PAT–1: 1930 

– 3158 m;
• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 PAT–1: 4250 – 

4461 m, 4452 – 4795 m;
• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 SPAK–4: 3100 

– 3655 m;
• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 SPAK–4: 3606 

– 4290 m;
• PAt2: profilowanie czasu akustycznego T2 SPAK–6: 195 

– 1980 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma: 0 

– 180 m, 150 – 1980 m, 1930 – 3157 m, 3100 – 3655 m, 
3625 – 4290 m, 4250 – 4461 m, 4400 – 4778 m, 4655 – 
4755 m;

• PGG: profilowanie gamma–gamma gęstościowe (GGDN) 
SP–62: 3625 – 4290 m, 4250 – 4461 m, 4435 – 4778 m;

• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 25 – 180 m, 175 – 
1975 m, 1950 – 3155 m, 3100 – 3650 m, 3625 – 4290 m, 
4300 – 4460 m, 4450 – 4790 m;

• PNG: profilowanie neutron–gamma: 0 – 180 m, 150 – 
1980 m, 1930 – 3157 m, 3100 – 3655 m, 3625 – 4290 m, 
4250 – 4461 m, 4300 – 4350 m, 4400 – 4778 m, 4655 
– 4755 m;

• PNN: profilowanie neutron–neutron RNS: 3625 – 4290 m;
• PO: profilowania oporności standardowe A0.4M0.1N: 

195 – 1977 m, 3154 – 1930 m, 4452 – 4791 m, 4655 – 
4755 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A0.5M0.1N: 
3100 – 3655 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A1.0M0.1N: 20 
– 180 m, 195 – 1977 m, 3100 – 3655 m, 3154 – 1930 m, 
3656 – 4285 m, 4250 – 4457 m, 4452 – 4791 m, 4655 – 
4755 m, 4655 – 4755 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A2.0M0.5N: 
195 – 1977 m, 3154 – 1930 m, 4250 – 4457 m, 4452 – 
4791 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A2.5M0.25N: 
3100 – 3655

• PO: profilowania oporności standardowe A4.0M0.5N: 
195 – 1977 m, 3154 – 1930 m, 3656 – 4285 m, 4250 – 
4457 m, 4452 – 4791 m, 4655 – 4755 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A5.7M0.4N: 20 
– 180 m, 3100 – 3655 m;

• PO: profilowania oporności standardowe A8.0M0.0N: 
4655 – 4755 m, 20 – 180 m, 195 – 1977 m, 3100 – 
3655 m, 3154 – 1930 m, 3656 – 4285 m, 4250 – 4457 m, 
4452 – 4791 m, 4655 – 4755 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N5.7M0.4A: 
3100 – 3655 m;

• PO: profilowania oporności standardowe N6.0M0.5A: 
195 – 1977 m, 3154 – 1930 m, 4452 – 4791

• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 0 – 
180 m, 195 – 1977 m, 3100 – 3655 m, 3656 – 4285

• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 0 – 180 m, 195 
– 1977 m, 195 – 3655 m, 3100 – 3655 m, 3656 – 4285 m, 
3154 – 1930 m, 4250 – 4457 m, 4452 – 4791 m, 4655 – 
4755 m;

• PT: profilowanie temperatury (TEMP): 1880 – 1980 m, 
3555 – 3566 m, 4190 – 4290 m.
W NAG PIG-PIB dostępna jest również dokumentacja 

z pomiarów sejsmometrycznych w odwiercie Unisław 2 (Kle-
can, 1990), w której znajdują się wyniki pomiarów wykona-
nych w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań 
w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20 – 4680 m; 

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20 – 
4680 m; 

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 185 – 
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4685 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 215 – 

4460 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 185 – 

3620 m;
• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 185 – 

4685 m; 
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 

20 – 4680 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby 
złożowe: 

Powyższe dane są własnością inwestora i nie mogą być 
ujawnione w niniejszym opracowaniu.

Inne prace wykonane na otworze:
Kłapciński, J. 1990. Wstępne wyniki opracowania stratygraficz-

nego utworów podpermskich na podstawie szczątków flo-
ry i fauny w otworach: Białogard 9, Czarne 4, 5, Jarkow 2, 
3, Paproć 19, Unisław 4. Kat. OPR/G/3478, Arch. PGNiG  
S.A., Warszawa.

Merta, H. 1993. Opracowanie geochemiczne metodą pirolizy 
Rock-Eval z otworów: Białogóra-6, Strzeżewo 1, Wrzo-
sowo 8, Unisław 4, Czarne 3. Kat. OPR/G/1745, Arch. 
PGNiG S.A., Warszawa.

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Zboińska, A. 1990. Dokumentacja wynikowa odwiertu poszuki-

wawczego Unisław 4. Inw. 132520, CAG PIG, Warszawa.
Klecan, A. 1990. Opracowanie pomiarów średnich prędkości 

w odwiercie Unisław 4. Kat. U18VS, CAG PIG, Warszawa.

5.7. WUDZYŃ 1

Głębokość otworu: 4198 m
Rok zakończenia wiercenia: 1972
Rdzenie: 888,90 – 4198 m, 113 skrzynek, PGNiG S.A., 

Centralny Magazyn Rdzeni w Chmielniku
Stratygrafia: 

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej otworu Wudzyń 1 (Wróbel, 

1973) znajdują się rezultaty badań właściwości fizykoche-
micznych próbek rdzenia: przepuszczalności, porowatości, 
zasolenia, zawartości bituminów. 79 próbek opracowano pod 
kątem mikropaleontologii. Ponadto przeprowadzono analizy 
składu chemicznego wody oraz analizy gazu. 

0,00 120,00 kenozoik

120,00 132,00 dan

132,00 260,00 mastrycht

260,00 438,50 kampan

438,50 557,50 santon

557,50 595,00 koniak

595,00 774,00 turon

774,00 856,50 cenoman

856,50 860,00 alb górny

860,00 910,00 alb środkowy - alb dolny

910,00 920,00 apt

920,00 932,00 barrem

932,00 972,50 hoteryw górny

972,50 996,50 hoteryw dolny

996,50 1 005,00 walanżyn górny

1 005,00 1 066,00 walanżyn dolny

1 066,00 1 103,00 berias dolny

1 103,00 1 166,00 tyton

1 166,00 1 342,50 kimeryd górny

1 342,50 1 497,50 kimeryd dolny

1 497,50 1 603,00 oksford

1 603,00 1 613,00 kelowej górny

1 613,00 1 631,00 kelowej dolny

1 631,00 1 705,00 baton górny

1 705,00 1 725,00 baton środkowy

1 725,00 1 741,00 baton dolny

1 741,00 1 833,00 bajos górny

1 833,00 1 847,00 bajos dolny

1 847,00 1 857,00 aalen górny

1 857,00 1 867,00 aalen dolny

1 867,00 2 051,00 toark dolny

2 051,00 2 123,00 toark górny

2 123,00 2 376,00 pliensbach górny

2 376,00 2 442,50 pliensbach dolny

2 442,50 2 853,00 synemur - hetang

2 853,00 2 907,50 retyk [alpejski]

2 907,50 3 030,00 noryk

3 030,00 3 187,00 karnik

3 187,00 3 331,00 trias środkowy

3 331,00 3 525,00 trias dolny

3 525,00 4 083,00 perm
3 525,00 3 909,50 sól kamienna młodsza Na3

3 909,50 3 963,00 anhydryt główny A3

3 963,00 3 966,00 dolomit płytowy łącznie z szarym iłem 
solnym

3 966,00 3 970,00 anhydryt kryjący A2r

3 970,00 3 975,00 sól kamienna starsza Na2

3 975,00 3 983,50 anhydryt podstawowy A2

3 983,50 3 995,50 dolomit główny Ca2

3 995,50 4 017,00 anhydryt górny A1g

4 017,00 4 030,00 sól kamienna najstarsza Na1

4 030,00 4 071,50 anhydryt dolny A1d

4 071,50 4 075,00 wapień cechsztyński Ca1

4 075,00 4 076,00 łupek miedzionośny T1

4 076,00 4 083,00 czerwony spągowiec górny

4 083,00 4 198,00 dewon

Tab. 5.14. Wyniki analiz dojrzałości termicznej utworów z otworu 
Wudzyń 1 (CBDG, 2017)

Głębokość
[m] Stratygrafia

Refleksyjność 
witrynitu

[% Ro]

2430 dolna jura 1,1
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Wyniki geofizyki otworowej: 
W NAG PIG-PIB znajduje się dokumentacja wynikowa 

otworu Wudzyń 1 (Wróbel, 1973). Zamieszczono w niej wy-
niki badań geofizyki otworowej w następującym zakresie (dla 
podkreślonych profilowań dostępne są pliki LAS):

• mPO: mikroprofilowania oporności: 172 – 2580 m;
• mPSr: mikroprofilowanie średnicy otworu: 3700 – 4043 m;
• PA: profilowanie akustyczne: 186 – 2590 m, 2500 – 4055 m;
• PEksc: profilowanie ekscentryczności: 2579 – 3417 m, 

2579 – 3224 m, 3700 – 4053 m;
• PG: profilowanie naturalnego promieniowania gamma: 0 

– 1076 m, 1040 – 2080 m, 2050 – 2585 m, 2595 – 3171 
m, 3125 – 4083 m, 4050 – 4196 m;

• PGaz: profilowanie gazowe: 713,3 – 2791,1 m, 3113,1 – 
3411,3 m, 3481,6 – 4004 m;

• PK: profilowanie krzywizny odwiertu: 25 – 1075 m, 1000 – 
2080 m, 2050 – 2590 m, 2550 – 3170 m, 3125 – 3425 m;

• PNG: profilowanie neutron–gamma: 2 – 1078 m, 1040 – 
2080 m, 2050 – 2585 m, 2595 – 3171 m, 3125 – 4083 m, 
4050 – 4196 m;

• PO: profilowania oporności standardowe: 174 – 1073 m, 
1040 – 2080 m, 2050 – 2581 m, 2500 – 4060 m, 2580 – 
3170 m, 3150 – 3535 m, 3400 – 3535 m, 3500 – 4080 m, 
4064 – 4194 m;

• Profilowanie elektromagnetyczne: 10 – 1775 m, 1500 – 
3500 m, 1500 – 3500 m, 2500 – 4050 m, 2579 – 3424 m, 
3890 – 4010 m;

• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 172 – 
2581 m, 174 – 1073 m, 1040 – 2080 m, 2580 – 3170 m, 
3150 – 3535 m, 3500 – 4080 m, 4064 – 4194 m;

• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 170 – 4196 m;
• PT: profilowanie temperatury (TEMP): 2000 – 3665 m.

W NAG PIG-PIB dostępna jest również dokumentacja 
z pomiarów sejsmometrycznych w odwiercie Wudzyń 1 (Bu-
kowicki, 1973), w której znajdują się wyniki pomiarów wyko-
nanych w następującym zakresie (dla podkreślonych profilo-
wań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20 – 3980 m; 

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20 – 3980 m; 
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 157 – 

3982 m;
• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 157 – 

3982 m; 
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 

20 – 3980 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 
Nie stwierdzono.

Próby złożowe w trakcie wiercenia: Rezultaty prób zło-
żowych w otworze Wudzyń 1 przedstawiono w Tab. 5.16.

Inne prace wykonane na otworze:
Muszyński, M. 1991. Analiza petrograficzna osadów sakso-

nu w rejonie Wudzyń-Unisław Inw. 5104/2009, CAG PIG, 
Warszawa.

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Wróbel, J. 1973. Dokumentacja wynikowa otworu Wudzyń 1. 

Inw. 117420, CAG PIG, Warszawa.
Bukowicki, J. 1973. Sprawozdanie z pomiarów średnich pręd-

kości w odwiercie Wudzyń 1. Kat. W134VS, CAG PIG, 
Warszawa.

Tab. 5.15. Zestawienie wyników analiz petrofizycznych w próbkach z otworu Wudzyń 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Wróbel, 1973)

Głębokość [m] Stratygrafia Porowatość całkowita [%] Przepuszczalność pozioma [mD]

2048,55

jura dolna

23,86 351,6

2049,35 26,05 652,98

2049,85 26,37  

2050,35 26,71 831,07

2050,45 16,88 5,7

2588,08 20,73 158,65

2728,85 21,91 206,24

2729,35 22,88 190,38

2729,85 21,28 190,38

2730,35 17,12 39,66

2730,85 17,74  

2731,35 22,49 174,51

2731,85 23,31 186,98

Nazwa otworu Strop [m] Spąg [m] Wiek Metoda Udostępnienie Przypływ Tempo prz. [m3/h]

Wudzyń 1

1047,00 1056,00 kreda dolna pr. rurowy złoża perforacja woda zminer. 20

1455,00 1475,00 jura górna pr. rurowy złoża perforacja woda zminer.

2580,00 2734,00 jura dolna pr. rurowy złoża odsłon.pod rurami solanka 26

Tab. 5.16. Rezultaty prób złożowych w otworze Wudzyń 1 według dokumentacji wynikowej (Wróbel, 1973)
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Hisiniec, A. 2015. Report on sedimentary-petrographic analysis of 
thin-sections, edge concession [Raport z analiz sedymento-
logiczno-petrograficznych płytek cienkich z obszaru koncesji 
nr 52/2008/p Chojnice-Wilcze, 49/2008/p Bysław-Wudzyń, 
50/2008/p Brda-Rzeczenica i 51/2008/p Unisław-Gronowo] 
[zakaz udostępniania i wglądu - informacja geologiczna po-
chodzi z bieżącego dokumentowania przebiegu robót geolo-
gicznych]. Inw. 3208/2017, CAG PIG, Warszawa.

Klecan, A., Kochel, F. 1973. Sejsmogramy syntetyczne i wy-
niki profilowania akustycznego prędkości. Opracowanie 
za okres od VI. 1972 r. do XII. 1973 r. [otwory: Krynica 
Morska-2, Młynary-1, Kościerzyna IG-1, Klosnowo IG-1, 
Wudzyń-1, Obrzycko-1, Babimost-1,4, Kargowa-1, Kleni-
ca-1, Wilcze-1, Ośno IG-2, Sulęcin-3, Siekierki Wielkie-1, 
Koło IG-4, Cykowo IG-1, Konary IG-1, Izdebno IG-1]. Inw. 
44431, Kat. ObO/1447, CAG PIG, Warszawa.

Publikacje naukowe z danymi z otworu:
Świtek, J. 1982. Prędkości kompleksowe fal sejsmicznych 

w paleozoiku synklinorium pomorskiego. Przegląd Geo-
logiczny, 30, 613–616. 

5.8. WAŁDOWO KRÓLEWSKIE 1

Głębokość otworu: 5433 m
Rok zakończenia wiercenia: 1991
Rdzenie: Brak rdzenia
Stratygrafia: Dane stratygraficzne są własnością inwe-

stora i nie mogą zostać ujawnione w niniejszym opracowaniu.

Wyniki badań skał: Dane są własnością inwestora i nie 
mogą zostać ujawnione w niniejszym opracowaniu.

Wyniki geofizyki otworowej: 
W NAG PIG-PIB znajduje się dokumentacja wynikowa 

otworu Wałdowo Królewskie 1 (Zboińska, 1992). Zamieszczo-
no w niej wyniki badań geofizyki wiertniczej w następującym 
zakresie (pozycje podkreślone dostępne są w CBDG w posta-
ci plików LAS):

• PK: profilowanie krzywizny odwiertu IT: 5 – 310 m, 250 – 
1500 m, 1725 – 2670 m, 2650 – 3438 m, 4550 – 4863 m, 
4750 – 4950 m, 4900 – 5320 m, 5300 – 5380 m; 

• PNG: profilowanie neutron–gamma RSN: 250 – 1775 m, 
3390 – 4595 m, 3449 – 4863 m, 4762,5 – 4954 m, 4900 
– 5280 m; 

• PNG: profilowanie neutron–gamma SP–62: 1700 – 2667 
m, 2620 – 3438 m; 

• PNN: profilowanie neutron–neutron RSN: 15 – 310 m; 
• PO: profilowania oporności standardowe A1.0M0.1N: 22 

– 305 m, 314 – 1760 m, 1715 – 2665 m, 2620 – 3432 m, 
3452 – 4594 m, 4775 – 4945 m, 4950 – 5370 m, 4951 – 
5305 m; 

• PO: profilowania oporności standardowe A2.0M0.5N: 22 
– 305 m, 314 – 1760 m, 1715 – 2665 m, 2620 – 3432 m, 
3452 – 4594 m, 4600 – 4863 m, 4775 – 4945 m, 4950 – 
5370 m, 4951 – 5305 m, 22 – 305 m, 22 – 305 m, 314 
– 1760 m, 314 – 1760 m, 1715 – 2665 m, 1715 – 2665 m, 
2620 – 3432 m, 2620 – 3432 m, 3452 – 4594 m, 4600 – 
4863 m, 4775 – 4945 m, 4950 – 5370 m, 4951 – 5305 m; 

• PO: profilowania oporności standardowe A8.0M1.0N: 22 
– 305 m, 314 – 1760 m, 1715 – 2665 m, 2620 – 3432 m, 
3452 – 4594 m, 4600 – 4863 m, 4775 – 4945 m, 4950 – 
5370 m, 4951 – 5305 m; 

• PO: profilowania oporności standardowe N6.0M0.5A: 22 
– 305 m, 314 – 1760 m, 1715 – 2665 m, 2620 – 3432 m, 
4600 – 4863 m; 

• POst: profilowanie oporności sterowane: 314 – 1760 m, 
1715 – 2665 m; 

• POst: profilowanie oporności sterowane ABKT–1: 2620 – 
3432 m; 

• POst: profilowanie oporności sterowane ABKT–3: 3452 – 
4594 m, 4600 – 4863 m, 4775 – 4945 m, 4950 – 5370 m, 
4951 – 5305 m; 

• PS: profilowanie potencjałów naturalnych (SP): 22 – 305 m; 
• PSr: profilowanie średnicy otworu (CALI): 22 – 305 m, 

314 – 1760 m, 1715 – 2665 m, 2620 – 3432 m, 3452 – 
4594 m, 4775 – 4945 m, 4950 – 5370 m, 4951 – 5305 m. 
W CAG dostępna jest również dokumentacja z pomia-

rów prędkości średnich w odwiercie Wałdowo Królewskie 1 
(Czaja, 1992), w której znajdują się wyniki pomiarów wykona-
nych w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań 
w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk, śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20 – 3180 m; 

• profilowanie prędk, śr., czas interpolowany TW: 20 – 3180 m;
• profilowanie prędk, śr., czas pomierzony Tr_PW1: 17 – 3182 m; 
• profilowanie prędk, śr., czas pomierzony Tr_PW2: 47 – 3182 m; 
• profilowanie prędk, śr., czas pomierzony Tr_PW3: 47 – 3182 m; 
• profilowanie prędk, śr., czas uśredniony Tr_PO: 17 – 3182 m; 
• profilowanie prędk, śr., gradient czasu interpol, DT_VSP: 20 

– 3180 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby złożowe:
Powyższe dane są własnością inwestora i nie mogą zo-

stać ujawnione w niniejszym opracowaniu.

Inne prace wykonane na otworze:
Merta, H. 1994. Ocena geochemiczna utworów permu i pod-

łoża metodą pirolizy Rock-Eval w otworze Wałdowo Kró-
lewskie 1. OPR/G/1782, PGNiG S.A., Warszawa.

Muszyński, M. 1992. Wstępna analiza litologiczno-facjalna 
osadów saksonu w strefie otworów: Ciechowo 1 i Wałdo-
wo Królewskie 1. OPR/G/3455, PGNiG S.A., Warszawa.

Dokumentacje w NAG PIG-PIB:
Czaja, E. 1992. Opracowanie pomiarów średnich prędkości 

w odwiercie Wałdowo Królewskie 1. Kat. W4VS, CAG 
PIG, Warszawa.

Kłapciński, J., Muszer, J. 1993. Stratygrafia skał podłoża per-
mu pomorza i monokliny przedsudeckiej w wybranych 
otworach wiertniczych na podstawie makroszczątków flo-
ry i fauny. Inw. 5387/2009, CAG PIG, Warszawa.

Zboińska, A. 1992. Dokumentacja wynikowa odwiertu poszu-
kiwawczego Wałdowo Królewskie 1. Inw. 132990, CAG 
PIG, Warszawa.

6. BADANIA SEJSMICZNE

Obszar przetargowy „Chełmno” jest pokryty stosunkowo 
rzadką siecią linii sejsmicznych, a w NE rogu obszaru nie zlo-
kalizowano żadnego profilu (Fig. 6.1 i Fig. 6.2). Pomiary me-
todą refleksyjną z zapisem cyfrowym prowadzono od lat 80. 
ubiegłego wieku i z tych lat pochodzi znakomita większość 
danych, które stanowią również własność Skarbu Państwa. 
Zaledwie kilka linii pomierzono w 2000 i 2001 roku na zlecenie 
firmy Apache Poland sp. z o.o., która jest ich właścicielem.

W granicach obszaru znalazły się linie o całkowitej długo-
ści przekraczającej 10 km, ale w większości są to końce profi-
lów sejsmicznych, z których więcej niż połowa nie przekracza 
5 km długości (Tab. 6.1). Fig. 6.3 prezentuje fragment linii sej-
smicznej W0020181 (Grzesik i in., 1982) połączonej z dwóch 
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linii WA020181 i WB20181, o przebiegu NW-SE, która przeci-
na obszar w poprzek, łącząc ze sobą 4 linie o przebiegu SW-
-NE, m.in. profil T0010683 (Fig. 6.4, Jurek i in., 1984). Łączy 
ona również 2 otwory wiertnicze leżące poza granicami ob-
szaru: Wudzyń 1 oraz Unisław IG 1.

Pomierzone linie sejsmiczne są zlokalizowane w przygra-
nicznych częściach obszarów tematów sejsmicznych, których 
granice wyznacza m.in. rzeka Wisła płynąca przez rozpatry-
wany obszar. Skrajne fragmenty profili, jak również słabe po-

krycie danymi obszarów wokół rzeki mogą implikować niedo-
stateczny zasięg map powstałych na podstawie interpretacji 
danych sejsmicznych. Późniejszy reprocessing i reinterpreta-
cja danych również nie objęły całego obszaru przetargowego 
w ramach jednego tematu. Na podstawie wyników badań te-
renów przyległych, gdzie stwierdzono występowanie struktur 
podniesionych, nie można wykluczyć ich obecności również 
na obszarze przetargowym.

Tab. 6.1. Zestawienie profili sejsmiki 2D wykonanych na obszarze „Chełmno”, nie krótszych niż 2 km

Nazwa Rok Temat Rejon Właściciel Długość [km]

T0160681 1981 Unisław-Toruń Unisław Skarb Państwa 2,98

T0170681 1981 Unisław-Toruń Unisław Skarb Państwa 4,81

T0180681 1981 Unisław-Toruń Unisław Skarb Państwa 2,62

TA160681 1981 Unisław-Toruń Unisław Skarb Państwa 4,26

W0010181 1981 Bydgoszcz Skarb Państwa 3,97

W0090181 1981 Bydgoszcz Skarb Państwa 20,55

WA020181 1981 Bydgoszcz Skarb Państwa 6,53

WB020181 1981 Bydgoszcz Skarb Państwa 5,11

WB030181 1981 Bydgoszcz Skarb Państwa 1,12

WB270181 1981 Bydgoszcz Skarb Państwa 4,94

WB280181 1981 Bydgoszcz Skarb Państwa 2,38

T0020682 1982 Unisław-Toruń Unisław Skarb Państwa 11,7

T0190682 1982 Unisław-Toruń Unisław Skarb Państwa 3,06

W0190382 1982 Bydgoszcz Skarb Państwa 23,68

WA190382 1982 Bydgoszcz Skarb Państwa 8,81

T0010683 1983 Unisław-Toruń Unisław Skarb Państwa 14,14

T0150683 1983 Unisław-Toruń Unisław Skarb Państwa 2,26

T0270683 1983 Unisław-Toruń Unisław Skarb Państwa 4,38

T0300683 1983 Unisław-Toruń Unisław Skarb Państwa 5,22

T0320684 1984 Rypin-Grudziądz Toruń Skarb Państwa 3,03

AP360400 2000 Pomerania Tuchola Apache 4,67

AP220501 2001 Pomerania Tuchola Apache 4,26

AP240501 2001 Pomerania Tuchola Apache 12,59

Suma:

Skarb Państwa 135,55

Inwestor 21,52
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7. BADANIA GRAWIMETRYCZNE i MAGNETYCZNE

7.1. GRAWIMETRIA

W okresie powojennym na obszarze przetargowym 
„Chełmno”, a także na obszarach przyległych, w różnych la-
tach prowadzone były regionalne, półszczegółowe i szczegó-
łowe badania grawimetryczne. Większość prac grawimetrycz-
nych zrealizowanych na początku lat 60. ubiegłego stulecia, 
z uwagi na niską – jak na współczesne wymagania – do-
kładność pomiarów oraz sposób redukcji w oparciu o rzędne 
stanowisk odczytywane z dostępnych map topograficznych, 
ma już jedynie znaczenie historyczne. Zostały one zastąpio-
ne grawimetrycznym zdjęciem półszczegółowym o zagęsz-
czeniu 1,5-4,0 pkt/km2. Redukcję pomiarów oparto o rzędne 
punktów pomiarowych wyznaczonych na podstawie bezpo-
średnich pomiarów w terenie metodą niwelacji technicznej. 

Dane grawimetryczne ze zdjęć półszczegółowych

W latach 1976 - 1992 Państwowy Instytut Geologiczny we 
współpracy z Przedsiębiorstwem Badań Geofizycznych zreali-
zował obszerny program ,,Mapa grawimetryczna Polski w skali 
1:200 000” oparty głównie na wynikach zdjęcia półszczegó-
łowego. Tam, gdzie były wykonane zdjęcia szczegółowe, wy-
brano punkty reprezentatywne w ilości do 6 na 1 km2. Współ-
rzędne punktów pomiarowych zostały wyznaczone w układzie 

Borowa Góra, a wartości anomalii Bouguera obliczone w sys-
temie poczdamskim z przyśpieszeniem normalnym wg wzoru 
Helmerta z 1901 r. W wyniku realizacji tego programu powstał 
komputerowy bank danych grawimetrycznych, opracowano 
także mapy anomalii grawimetrycznych w skalach 1:200 000 
i 1:50 000 i opublikowano mapy w skali 1:200 000. Obszar 
przetargowy „Chełmno” jest położony głównie na arkuszu 27 
- Toruń (Soćko i Szczypa, 1980), chociaż północnym fragmen-
tem wkracza na arkusz 17 - Grudziądz (Soćko i Szczypa, 1979) 
„Mapy Grawimetrycznej Polski” w skali 1:200 000. 

Stworzenie komputerowego banku danych grawimetrycz-
nych umożliwiło opracowanie i opublikowanie „Atlasu grawi-
metrycznego Polski” (Królikowski i Petecki, 1995), w którym 
anomalie grawimetryczne zostały obliczone w nowym, mię-
dzynarodowym systemie grawimetrycznym IGSN 71 (Interna-
tional Gravity Standardization Net, 1971), z uwzględnieniem 
formuły Moritza na pole normalne dla elipsoidy odniesienia 
GRS 80 (Geodetic Reference System, 1980). Atlas zawiera 
mapy anomalii grawimetrycznych o charakterze przeglądo-
wym w skalach 1:500 000 i 1:750 000. Dane pomiarowe zdję-
cia półszczegółowego w nowym systemie grawimetrycznym 
są dostępne w CBDG w postaci cyfrowego banku danych. 
Współrzędne punktów pomiarowych są podane w układzie 
1992, po ich transformacji z układu Borowa Góra. Zagęszcze-
nie stanowisk grawimetrycznych pomiaru przyspieszenia siły 
ciężkości ze zdjęć półszczegółowych na obszarze przetargo-
wym „Chełmno” ilustruje Fig. 7.1. 

Fig. 7.1. Lokalizacja stanowisk grawimetrycznych z pomiarów półszczegółowych na obszarze przetargowym „Chełmno” (na podstawie danych 
CBDG, 2017)
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W granicach obszaru znajduje się 498 punktów pomia�
rowych zdjęcia półszczegółowego zawartych w dwóch do�
kumentacjach badań grawimetrycznych rejonu synklinorium 
pomorskiego (Bochnia i Duda, 1969; Szczypa, 1969). Pod�
stawowe źródło danych stanowi dokumentacja badań grawi�
metrycznych w rejonie synklinorium pomorskiego (Szczypa, 
1969). Badania grawimetryczne wykonane zostały na zlece�
nie Zakładu Geologii Niżu i Zakładu Geofizyki Instytutu Geolo�
gicznego. Miały one na celu bardziej szczegółowe określenie 
kształtu i wielkości anomalii grawimetrycznych stwierdzonych 
zdjęciami regionalnymi. Pomiary wykonano grawimetrami 
typu Sharpe przy średnim zagęszczeniu 1,5 pkt/km2. Śred�
ni błąd wyznaczenia anomalii Bouguera wyniósł 0,1 mGal. 
W wyniku przeprowadzonych badań opracowano dla całego 
obszaru mapy anomalii Bouguera dla zmiennej gęstości re�
dukcji, w skali 1:50 000 i 1:200 000, a także mapy anomalii 
regionalnych i lokalnych wg metody Griffina. Wyniki badań 
uzupełniono przekrojami grawimetrycznymi. 

Dodatkowo na obszarze przetargowym znajduje się 46 
stanowisk pomiarowych z dokumentacji badań grawimetrycz�
nych na temacie „Synklinorium pomorskie” wykonanych na 
zlecenie Zjednoczenia Górnictwa Naftowego (Bochnia i Duda, 
1969). W opracowaniu tym omówiono i zebrano we wspólnej 
dokumentacji także sprawozdania obejmująca tematy: „Bobo�
lice – Tuchola, 1968 - 69”, „Synklinorium pomorskie, 1967 - 
68”, „Białogard - Koszalin - Bobolice, Antyklina Chojnic, 1962” 

oraz część przyległych tematów. Celem prac było otrzymanie 
jednolitego obrazu anomalii grawimetrycznych synklinorium 
pomorskiego. 

Badania wykonano, zakładając najpierw sieć podstawo�
wą na każdym z wymienionych wyżej tematów archiwalnych, 
którą dowiązano do sieci wyższego rzędu, a następnie mie�
rzono zdjęcie wypełniające. Średnie zagęszczenie punktów 
pomiarowych wynosiło 1,7 pkt/km2. Pomiary grawimetryczne 
wykonywane były dwoma rodzajami grawimetrów: Askania 
Gs-11 oraz grawimetrami typu Sharpe. Jako podkładu topo�
graficznego przy pracach polowych używano map topogra�
ficznych w skali 1:50 000 układu Borowa Góra. Określenie 
wysokości punktów pomiarowych prowadzono na podstawie 
niwelacji technicznej. Anomalie w redukcji Bouguera obliczo�
no, wykorzystując wzór Helmerta na pole normalne z 1901 r. 
oraz przyjmując gęstość redukcji równą 2,0 g/cm3. Błąd wy�
znaczenia anomalii oszacowano na 0,114 mGal. Wyniki po�
miarów grawimetrycznych zostały przedstawione w postaci 
map anomalii siły ciężkości w redukcji Bouguera w skali 1:50 
000 oraz w postaci arkusza zbiorczego w skali 1: 200 000. 
Interpretacji ilościowej, a także jakościowej na tym obszarze 
nie przeprowadzono, ze względu na olbrzymią powierzch�
nię i duży zakres prac obliczeniowych. Rozkład anomalii siły 
ciężkości w redukcji Bouguera oparty na danych półszczegó�
łowych z zasobów CBDG w rejonie obszaru przetargowego 
Chełmno przedstawia Fig. 7.2.

Fig. 7.2. Mapa anomalii grawimetrycznych w redukcji Bouguera w rejonie obszaru przetargowego „Chełmno” na podstawie danych zdjęcia 
półszczegółowego CBDG (Królikowski i Petecki, 1995)
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Dane grawimetryczne o charakterze szczegółowym

Na obszarze przetargowym znajduje się 30 punktów 
pomiarowych o charakterze szczegółowym (Fig. 7.1) z do�
kumentacji profilowych badań grawimetrycznych Różnowo�
-Grzywno-Tuchola-Lubiki (Soćko, 1966). Prace wykonano 
z inicjatywy Zakładu Złóż Węgla Brunatnego i Zakładu Geofi�
zyki Instytutu Geologicznego na profilach Różnowo-Grzywno 
i Tuchola-Lubiki. Prace miały charakter doświadczalny i pro�
wadzone były pod kątem poszukiwań węgla brunatnego. Po�
miary wykonano grawimetrem Sharpe na czterech profilach. 
Odległość między punktami pomiarowymi wynosiła 100 m. 
W obrębie obszaru przetargowego znajduje się fragment pro�
filu nr 4 z rejonu Różnowo-Grzywno. 

Dokumentacje grawimetryczne:
Bochnia, N., Duda, W. 1969. Dokumentacja półszczegóło�

wych badań grawimetrycznych na obszarze „Synklino�
rium Pomorskiego” obejmująca tematy: Bobolice - Tu�
chola 1968 - 69”, „Synklinorium Pomorskie 1967 - 68”, 
„Białogard - Koszalin - Bobolice, Antyklina Chojnic 1962”. 
Inw. 1538, Kat. 33/143, CAG PIG, Warszawa. 

Królikowski, C., Petecki, Z. 1995. Atlas grawimetryczny Pol�
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7.2. MAGNETYKA

W rejonie obszaru przetargowego „Chełmno” zostały wy�
konane pomiary magnetyczne pionowej składowej „z” o cha�
rakterze regionalnym, z niewielkim zagęszczeniem punktami 
pomiarowymi oraz względnie małej dokładności. Wyniki tego 
typu badań z Polski zostały ujednolicone, sprowadzone do 
jednolitego poziomu i epoki i opublikowane w postaci mapy 
anomalii magnetycznych ΔZ w skali 1:200 000 (Karaczun M. 
i Karaczun K., 1978) i w skali 1:500 000 (Karaczun K. i in., 
1978). To mało dokładne zdjęcie magnetyczne zostało zastą�
pione pomiarami całkowitego pola magnetycznego T w wyniku 
realizacji półszczegółowego zdjęcia magnetycznego Polski. 
Dane magnetyczne zdjęcia powierzchniowego T na obszarze 
„Chełmno” pochodzą z jednego dużego tematu „Polska za�

Fig. 7.3. Lokalizacja stanowisk pomiarowych modułu całkowitego wektora pola geomagnetycznego T na obszarze przetargowym „Chełmno” 
(na podstawie danych CBDG, 2017)
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chodnia, centralna i południowo-wschodnia”, zrealizowanego 
w latach 1988-1996 (Kosobudzka i Paprocki, 1997). Badania 
wykonano na zamówienie Ministerstwa Środowiska, a sfinan�
sowano w całości ze środków NFOŚiGW. Zarówno pomiary 
polowe, jak i prace dokumentujące wykonało Przedsiębior�
stwo Badań Geofizycznych. Celem wykonanych półszczegó�
łowych badań magnetycznych T było: 

• uszczegółowienie obrazu pola magnetycznego rozpo�
znanego wcześniej zdjęciem regionalnym o rzadkim za�
gęszczeniu stanowisk pomiarowych i małej dokładności 
pomiarów,

• zgromadzenie danych magnetycznych w bazie kompu�
terowej do dalszego ich przetwarzania dla potrzeb kom�
pleksowej interpretacji geofizyczno-geologicznej ukie�
runkowanej przede wszystkim na rozpoznanie morfologii 
i tektoniki podłoża magnetycznie czynnego.
W trakcie realizacji tematu wykonywane były nowe pomia�

ry, a także do tego i kolejnych tematów włączane były i ujed�
nolicane istniejące dane z badań wcześniejszych. Pomiary 
modułu pola geomagnetycznego T wykonywane były dwiema 
metodami: tzw. klasyczną (na obszarach, na których nie wy�
stępowały nienaturalne zakłócenia pola geomagnetycznego) 
oraz metodą różnicową (gradientową) na obszarach zakłóceń 
przemysłowych, w tym szczególnie w strefach przylegają�

cych do tras zelektryfikowanych linii kolejowych. Zdjęcie wy�
konano ze średnim zagęszczeniem punktów ok. 2 pkt/km2. 
Średni błąd kwadratowy pojedynczego pomiaru wyniósł ±2 
nT. Współrzędne punktów pomiarowych zostały wyznaczone 
w układzie 1942 z dokumentacyjnych map topograficznych 
w skali 1:50 000. Pomiary magnetyczne zostały zredukowa�
ne na epokę 1982.5 przy zastosowaniu międzynarodowego 
pola odniesienia DGRF (Definitive Geomagnetic Reference 
Field), opracowane zostały katalogi anomalii magnetycznych 
ΔT, utworzona została komputerowa baza danych magne�
tycznych, a wyniki badań udokumentowano na mapach ano�
malii magnetycznych dla arkuszy map w skali 1:50 000 oraz 
mapach zbiorczych w skali 1:200 000. Elementy anomalne 
ujawnione w rozkładzie anomalnego pola magnetycznego zo�
stały scharakteryzowane i opisane wraz z podaniem możliwej 
ich genezy. Dane pomiarowe są dostępne w CBDG w postaci 
cyfrowego banku danych magnetycznych. Na obszarze prze�
targowym jest 380 stanowisk pomiarowych (Fig. 7.3). 

W 2003 r. bazująca na w/w nowoczesnych pomiarach 
mapa magnetyczna Polski w skali 1:500 000 została opra�
cowana do druku dla dwóch północnych ćwiartek (Petecki 
i in., 2003). Jej fragment przedstawiający mapę anomalii 
magnetycznych ΔT z rejonu Chełmno jest przedstawiony na 
Fig. 7.4. 

Fig. 7.4. Mapa anomalii modułu całkowitego pola geomagnetycznego T w rejonie obszaru przetargowego „Chełmno” (Petecki i in., 2003)
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8. OCENA PERSPEKTYWICZNOŚCI 

Obszar przetargowy „Chełmno” wyznaczony został w ob�
rębie pomorskiej prowincji naftowej i zajmuje fragmenty blo�
ków koncesyjnych o numerach 129 i 149. Jest zlokalizowa�
ny na granicy platformy paleozoicznej z zachodnim skłonem 
platformy wschodnioeuropejskiej (rozdział 2). 

Perspektywy poszukiwawcze obszaru „Chełmno” są 
związane głównie z utworami cechsztynu, czerwonego spą�
gowca oraz dewonu (rozdziały 2 i 3). 

Omawiany obszar nie był jak dotąd badany wiertniczo, 
a rozpoznanie sejsmiczne ograniczyło się do wykonania 157 
km profili sejsmicznych 2D, przeważnie w latach 80. ubiegłe�
go wieku (rozdziały 4 i 6). 

W odległości ok. 10 km w kierunku SE od omawianego 
obszaru w latach 1980 – 1982 odwiercono otwór Unisław IG 
1. Otwór przewiercił kompleks czerwonego spągowca o miąż�
szości 53,4 m i kompleks utworów dewonu o miąższości 
759 m. W trakcie wiercenia w profilu czerwonego spągowca, 
w interwale 4545,0-4561,0 m, stwierdzono silne zgazowanie 
płuczki gazem palnym. Po opróbowaniu uzyskano gaz palny 
pod dużym ciśnieniem – 52,3 MPa (823 at.). Gaz zawierał 
53% CH4 i nie zawierał H2S. Na głębokości 4803 m w trakcie 
przewiercania węglanowych utworów dewonu obserwowano 
zgazowanie i ślady ropy na powierzchni płuczki. W wyniku 
opróbowania interwału 4772,0-4837,0 m otrzymano ślady 
zgazowanej ropy naftowej, ciśnienie złożowe wynosiło 1000 
at. Odcinek ten był częściowo rdzeniowany w spągu interwa�
łu, opisano iłowce margliste z soczewkami wapieni bez śla�
dów ropy naftowej. W interwale 5000,0-5333,0 m, w osadach 
franu i żywetu, stwierdzono liczne objawy bituminów pod lam�
pą Wooda oraz wysięki i przemazy ropy naftowej w pociętych 
żyłami kalcytu wapieniach koralowcowych, przewarstwionych 
pojedynczymi wkładkami piaszczystymi franu i żywetu. Naj�
ciekawsze z licznych objawów to interwał 5220,0-5229,0 m 
(9 m), w którym podczas wiercenia notowano zgazowanie 
płuczki, jednak interwał ten nie był próbowany z powodów 
technicznych. 

Liczne objawy i ślady węglowodorów notowano podczas 
wiercenia otworu Unisław 2 wykonanego pomiędzy marcem 
1983 a marcem 1984 roku. Otwór przewiercił utwory permu 
o miąższości 598,0 m, w tym 36 m czerwonego spągowca. 
Następnie przewiercono pakiet o miąższości 613,0 m zawie�
rający skały przyporządkowane do dewonu: 4372,5 – 4447,5 
m (75,5 m) fran, 4447,5 – 4985,0 m (537,5 m) famen. W cza�
sie wiercenia notowano ślady węglowodorów na aparaturze 
gazowej w interwale 4562,0 – 4598,0 m (C1 = 1,51%) oraz 
punktowe ślady ropy, na głębokości 4700,0 m (C1 = 4,5%). 
Wykonano także próbę rurowym próbnikiem złoża obejmują�

cą utwory wapienia cechsztyńskiego i czerwonego spągowca 
w interwale 4321,0 – 4359,0 m. Należy zaznaczyć, że interwał 
ten został przewiercony przy użyciu ciężkiej płuczki solno-ba�
rytowej o cwł = 1,89 g/cm3. W wyniku przeprowadzonej próby 
uzyskano przypływ 1167 l solanki słabo zgazowanej gazem 
palnym o cwł = 1,19 g/cm3. Gaz wg analizy laboratoryjnej był 
gazem bezgazolinowo-azotowo-helowym.

W latach 1983–86 wykonano kolejny otwór – Unisław IG 
2. Otwór przewiercił 14,5 m czerwonego spągowca i kom�
pleks o miąższości 1218,5 m reprezentujący utwory dewo�
nu. W trakcie wiercenia wykonano opróbowanie interwału 
4097,3-4141,0 m, obejmującego wapienie „gruzłowe” zakwa�
lifikowane do dewonu górnego. Zły stan techniczny otworu 
spowodował decyzję o przeprowadzeniu próby jednocyklo�
wej (jednocyklowe odcięcie przypływu), czas oczekiwania na 
przypływ wynosił 13,7 min, ciśnienie wgłębne podczas próby 
wynosiło 42,3 MPa, czas oczekiwania na odbudowę ciśnienia 
wynosił 89,1 min i po tym czasie ciśnienie odbudowało się 
do wartości początkowej, a nawet ją przewyższyło, osiąga�
jąc wartość 45,2 MPa. Depresja opróbowania wyniosła 7%, 
czyli zbyt mało, aby wywołać przypływ. Wynik opróbowania 
(brak przypływu) mógł być spowodowany zbyt małą depresją 
opróbowania, a niekoniecznie brakiem przepuszczalności. Po 
zakończeniu wiercenia wykonano próbę w interwale 3876,0-
4211,0 m w utworach dewonu górnego i czerwonego spągow�
ca. Próbę wykonano metodą jednocyklową z powodu złego 
stanu technicznego otworu, wywierając minimalną możliwą 
depresję czyli ok. 21% (6,2 MPa). W wyniku opróbowania nie 
otrzymano przypływu. Ciśnienie denne nie ustabilizowało się, 
uniemożliwiając określenie ciśnienia złożowego oraz gradien�
tu ciśnienia. 

W ostatnich latach (2013 – 2016) wykonano kilka otwo�
rów w strefie krawędzi platformy paleozoicznej i jej kontaktu 
ze skłonem platformy wschodnioeuropejskiej i uzyskano po�
zytywne wyniki złożowe w otworach Bajerze 1K (zlokalizo�
wanym na południowy wschód od obszaru „Chełmno”) oraz 
Tuchola 3 i Tuchola 4K (zlokalizowanych na północny zachód 
od obszaru „Chełmno”). 

Opisane wyniki wierceń nie potwierdzają bezpośrednio 
perspektywiczności obszaru „Chełmno”, jednak wykazują 
perspektywiczność całej strefy krawędziowej w której usytu�
owano obszar proponowany do przetargu. 

Ok 80 km na NW od granicy obszaru jest udokumen�
towane w utworach karbonu dolnego złoże gazu ziemnego 
„Wierzchowo”. Pułapka dla złoża jest podniesieniem powsta�
łym w skrzydle wiszącym dyslokacji o przebiegu NW-SE. 
Gaz ziemny w złożu tworzy akumulację o charakterze ma�
sywowym (Karnkowski, 1993). Poziom gazonośny występuje 
w interwale 2962,9 – 3160,0 m. Skałą zbiornikową są szare, 
spękane wapienie oraz drobnoziarniste piaskowce z wkładka�
mi mułowców. Złoże ma powierzchnię 2 km2, a średnia miąż�
szość serii złożowej osiąga 25 m. Średnie wartości porowato�
ści efektywnej wynoszą 7,5%, a przepuszczalności 1,25 mD 
(rozdział 4). 

Podsumowując, według obecnego stanu rozpoznania 
obszaru nie można wykluczyć odkrycia i udokumentowania 
konwencjonalnych złóż węglowodorów w obrębie utworów 
dolomitu głównego, stropowej partii utworów czerwonego 
spągowca lub w głębszej części profilu tych utworów. Jednak 
za najbardziej perspektywiczne dla odkrycia nowych złóż wy�
dają się być utwory dewonu. Można spodziewać się pułapek 
strukturalno-tektonicznych, a także litologicznych i miesza�
nych. Głębokość minimalna otworów poszukiwawczych może 
osiągać 3700 m, a w zależności od położenia punktu może 
przekroczyć 5000 m (rozdział 2). 
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Minimalny zakres prac

Proponowany minimalny zakres prac, który umożliwi roz-
poznanie perspektywiczności występowania węglowodorów 
i ewentualne udokumentowanie złoża, obejmuje następujące 
etapy:

1. Reprocessing, integrację oraz reinterpretację archiwal-
nych danych sejsmicznych i otworowych,

2. Wykonanie sejsmiki 2D długości co najmniej 50 km (PW),
3. Wykonanie otworu poszukiwawczego o głębokości mak-

symalnej 5000 m TVD wraz z obligatoryjnym rdzeniowa-
niem interwałów perspektywicznych i pomiarami geofi-
zycznymi umożliwiającymi analizę petrofizyczną litologii 
i nasycenia oraz bezpieczne wykonanie robót górniczych. 
W przypadku odkrycia, wykonanie testów i udostępnienie 
złoża.

4. Wykonanie analiz uzyskanych danych.
Podstawowe informacje o obszarze przetargowym 

„Chełmno” zebrano w formie karcie informacyjnej w Tab. 8.1.

Tab. 8.1. Karta informacyjna obszaru przetargowego „Chełmno”

D
an

e 
ko

nc
es

ji

Nazwa obszaru: „CHEŁMNO”

Lokalizacja:

Na lądzie
Arkusze mapy topograficznej w skali 1:50 000: Chełmno 243, Żołędowo 280, Unisław 281, Bydgoszcz 

Wschód 319
Fragmenty bloków koncesyjnych nr: 129 i 149

Położenie administracyjne:
województwo kujawsko-pomorskie:

 powiat bydgoski
  gmina: Dąbrowa Chełmińska (20,16%), Dobrcz (16,29%), Osielsko (2,18%)

 powiat Bydgoszcz:
  gmina: Bydgoszcz (1,71%)

 powiat chełmiński:
  gmina: Chełmno (gm. m.; 4,40%), Chełmno (15,01%), Kijewo Królewskie (1,53%), 

  Unisław (6,20%)
 powiat świecki:

  gmina: Pruszcz (14,61%), Świecie (17,89%)

Typ: poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż

Czas 
obowiązywania:

koncesja na 10 lat w tym: faza poszukiwawczo - rozpoznawcza (5 lat), faza wydobywcza - po uzyskaniu 
decyzji inwestycyjnej

Udziały Zwycięzca przetargu 100%

Powierzchnia [km2] 248,22

Rodzaj złoża konwencjonalne złoża gazu ziemnego i ropy naftowej w utworach dewonu, karbonu i permu (czerwonego 
spągowca i dolomitu głównego) 

Piętra strukturalne
kenozoiczne

permsko-mezozoiczne
paleozoiczne (waryscyjskie)

Systemy naftowe
I – ordowicko-sylursko-dewoński (i/lub karboński)

II – karbońsko-permski
III – permski (dolomit główny)

Skały zbiornikowe
I – dewon (i/lub karbon) - piaskowce

II – piaskowce karbonu i czerwonego spągowca
III – utwory węglanowe dolomitu głównego

Skały macierzyste

I – ordowik, sylur, dewon - iłowce i utwory węglanowe
II – karbon (i/lub starsze podłoże) – iłowce, przewartwienia skał węglanowych wzbogacone w materię orga-

niczną 
III – przewarstwienia skał bogatych w materię organiczną w dolomicie głównym

Skały uszczelniające
I – karbon i ewaporaty cechsztynu

II – ewaporaty cechsztynu 
III – ewaporaty cechsztynu

Miąższość nadkładu
I > 3900 m
II > 3800 m
III > 3600 m

Typ pułapki I, II, III – stratygraficzne, strukturalne
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Złoża rozpoznane w 
pobliżu

Brzozówka (RN)
wydobycie kumulacyjne (12 lat) ropy naftowej 36,396 tys. ton, gazu ziemnego 9,797 mln m3 

produkcja w 2016 r.: brak, złoże skreślone z ewidencji zasobów
Pierwotne zasoby wydobywalne w 1991 r.: 26,86 tys. ton ropy naftowej 

i 8,22 mln m3 gazu ziemnego

Wierzchowo (GZ)
wydobycie kumulacyjne 514,02 mln m3 (42 lata), produkcja w 2016 r.: brak
zasoby wydobywalne bilansowe w 2016 r.: 10,78 mln m3 gazu ziemnego

zasoby przemysłowe w 2016 r.: 10,69 mln m3 gazu ziemnego

Zrealizowane zdjęcia 
sejsmiczne, rejon (wła-

ściciel)

1981-1983 – Unisław-Toruń – 10 profili (Skarb Państwa)
1981-1982 – Bydgoszcz – 9 profili (Skarb Państwa)
1984 – Rypin-Grudziądz – 1 profil (Skarb Państwa)

2000-2001 – Pomerania – 3 profile (Apache)

Otwory reperowe (MD) 

Polskie Łąki PIG 1 (4 427,00 m)
Unisław IG 1 (5 355,00 m)
Unisław IG 2 (5 120,00 m)

Unisław 2 (4 985,00 m)
Unisław 4 (4 790,00 m)

Wałdowo Królewskie 1 (5 433,00 m)
Wudzyń 1 (4 198,00 m)

Proponowany minimalny 
program prac fazy poszu-
kiwawczo- rozpoznawczej

Etap I
czas trwania: 12 miesięcy

zakres: reprocessing, integracja oraz reinterpretacja archiwalnych danych sejsmicznych i otworowych

Etap II
czas trwania: 12 miesięcy

zakres: wykonanie sejsmiki 2D o długości co najmniej 50 km (PW)

Etap III
czas trwania: 24 miesiące

zakres: wykonanie otworu poszukiwawczego o głębokości maksymalnej 5000 m TVD wraz z obligatoryjnym 
rdzeniowaniem interwałów perspektywicznych i pomiarami geofizycznymi umożliwiającymi analizę petrofi-

zyczną litologii i nasycenia oraz bezpieczne wykonanie robót górniczych. W przypadku odkrycia wykonanie 
testów i udostępnienie złoża.

Etap IV
czas trwania: 12 miesięcy

zakres: wykonanie analiz uzyskanych danych
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Lech MI£ACZEWSKI, Hanna MATYJA

WSTÊP

Wiercenie badawcze Polskie £¹ki PIG 1 zosta³o zaprojek-
towane przez zespó³ pod kierownictwem A. Raczyñskiej z In-
stytutu Geologicznego w Warszawie w marcu 1979 roku. Pro-
jekt otworu zosta³ zatwierdzony do realizacji wraz z otworami
Bydgoszcz IG 1, Unis³aw IG 1, Wilcze IG 1 oraz Wyrzysk IG
1 przez Prezesa CUG w lipcu 1979 roku pod nazw¹ „Projekt
prac badawczych rejonu Bydgoszczy”.

Celem zatwierdzonego projektu prac by³o „badanie wa-
runków zalegania, stratygraficznego nastêpstwa, litologicz-
no-facjalnego wykszta³cenia, w³asnoœci zbiornikowych oraz
ropo-gazonoœnoœci warstw w profilu utworów g³ównie dewo-
nu i karbonu, a tak¿e permu i mezozoiku. Wyniki badañ
pos³u¿¹ przestrzennej ilustracji stylu wg³êbnej budowy geolo-
gicznej SE czêœci antyklinorium pomorskiego oraz niecki po-
morskiej i warszawskiej dla okreœlenia prognoz zasobowych
gazu ziemnego i ropy naftowej, a tak¿e dla ukierunkowania
prac poszukiwawczych”.

Szczegó³owym zadaniem omawianego otworu by³o rozpo-
znanie:
• charakteru budowy strukturalno-tektonicznej pod³o¿a pod-

permskiego,
• rozprzestrzenienia, stratygrafii i wykszta³cenia litologicz-

no-facjalnego utworów dewonu, a zw³aszcza wykszta³ce-
nia franu i ¿ywetu oraz okreœlenie perspektyw poszuki-
wawczych w obrêbie tych osadów;

• wykszta³cenia poziomów wêglanowych cechsztynu i okre-
œlenie perspektyw poszukiwawczych w obrêbie tych osa-
dów,

• rozwoju pokrywy mezozoicznej i jego zwi¹zku ze strefami
aktywnoœci tektonicznej pod³o¿a.
Otwór Polskie £¹ki PIG 1 zosta³ usytuowany w po³udnio-

wo-wschodnim krañcu niecki pomorskiej, w odleg³oœci 86 m
na NW od szosy Korytowo–Bukowiec (fig. 1).

Wykonany otwór po³o¿ony jest we wsi o tej samej nazwie,
w gminie Bukowiec, w obecnym województwie kujawsko-
-pomorskim. Jego wspó³rzêdne geograficzne:

d³ugoœæ geograficzna: 18°13'06" E
szerokoœæ geograficzna: 53°24'10" N

wysokoœæ nad poziom morza: 110,55 m (poziom odniesienia
Kronsztadt)

Wspó³rzêdne prostok¹tne p³askie, uk³ad „1965”:
x = 5979 566, 19
y = 5881 332, 02
Otwór zosta³ usytuowany w pobli¿u przekroju sejsmicz-

nego 20-I-81 (rzut 200 m z NW na P.S. 121 oraz przekroju
1-I-81 (pod³u¿nego) przy P.S. 343.

Wiercenie rozpoczêto w sierpniu 1989 roku, zakoñczono
w lipcu 1990 roku. Planowana g³êbokoœæ otworu 4500 m,

g³êbokoœæ rzeczywista wynios³a 4427 m. £¹czny zakres rdze-
niowania wyniós³ 579 mb, czyli 13,07%.

Zleceniodawc¹ by³ Zak³ad Geologii Wg³êbnej Ni¿u Pañ-
stwowego Instytutu Geologicznego. Wiercenie zosta³o wyko-
nane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo „Po-
szukiwania Nafty i Gazu – Pi³a” w Pile zgodnie z planem, nie-
wielkiej zmianie uleg³a tylko lokalizacja (otwór wykonano
oko³o 500 m na NW w stosunku do planowanego), wykonawc¹
badañ geofizycznych by³o Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo – „Geofizyka Toruñ”. Nadzór geologiczny sprawo-
wa³ L. Mi³aczewski, nadzór opróbowania L. Bojarski, nadzór
geofizyczny J. Szewczyk.

Wykonano szereg podstawowych pomiarów geofizycz-
nych:

• profilowanie opornoœci potencja³owe (POp)
• profilowanie opornoœci gradientowe (POg)
• profilowanie œrednicy (PŒ+r)
• profilowanie potencja³ów samoistnych (PS)
• profilowanie gamma (PG)
• profilowanie gamma-gamma (PGG)
• profilowanie neutron-gamma (PNG)

Fig. 1. Lokalizacja otworu wiertniczego Polskie £¹ki PIG 1

Detailed location of the Polskie £¹ki PIG 1 borehole



• profilowanie neutron-neutron (PNN)
• profilowanie akustyczne (PA)
• profilowanie polem sterowanym (lgm Post)
• profilowanie krzywizny (PK)
• profilowanie temperatury w warunkach ustalonej równo-

wagi cieplnej – na gradient i stopieñ geotermiczny (PTu)
• powierzchniowy pomiar opornoœci p³uczki (POP).
Pe³en wykaz wykonanych pomiarów geofizycznych z oce-

n¹ ich wyników znajduje siê w „Dokumentacji koñcowej ba-
dañ geofizycznych”, do³¹czonej do dokumentacji wynikowej.
Eksperymentalnie zosta³o wykonane „Opracowanie badañ geo-
fizycznych z wykorzystaniem systemu przetwarzania danych
geofizycznych GEO”. Opracowanie to, wykonane przez Przed-
siêbiorstwo Badañ Geofizycznych w Warszawie Oddzia³
w Lublinie, autorstwa mgr in¿. J. Sobolewskiego, za³¹czono do
dokumentacji wynikowej. W dwóch etapach wykonano pomia-
ry œrednich prêdkoœci fal sejsmicznych i pionowe profilowanie
sejsmiczne (PPS), a wyniki pomiarów do³¹czono do dokumen-
tacji wynikowej.

W laboratorium polowym wykonano:
– bie¿¹c¹ analizê sk³adu litologicznego rdzeni i próbek okru-
chowych,
– analizê luminescencji rdzeni wiertniczych i próbek okrucho-
wych w œwietle ultrafioletowym,

– badanie porowatoœci i przepuszczalnoœci próbek z rdzeni
wiertniczych,
– badanie zawartoœci wêglanów,
– badanie ciê¿aru objêtoœciowego i w³aœciwego,
– okreœlenie zawartoœci gazu metanomierzem i chromato-
grafem,
– rejestracjê zmian poziomu p³uczki,
– rejestracjê postêpu wiercenia (prêdkoœæ mechaniczn¹).

Badania i pomiary wykonane w laboratorium polowym
ujête s¹ tabelarycznie i graficznie i stanowi¹ oddzieln¹ doku-
mentacje do³¹czon¹ do dokumentacji wynikowej.

W Pañstwowym Instytucie Geologicznym wykonano eks-
pertyzy paleontologiczne, mikropaleontologiczne i petrogra-
ficzne dla bie¿¹cych potrzeb wiercenia, uwzglêdnione w doku-
mentacji wynikowej, opracowanie bituminów oraz substancji
organicznej i refleksyjnoœci witrynitu, a tak¿e analizy próbek
wody pobranych w czasie opróbowania otworu.

W niniejszym opracowaniu zawarte s¹ zarówno rezultaty
wczeœniejszych analiz, jak i najnowsze wyniki badañ straty-
graficznych, petrograficznych, sedymentologicznych, struk-
turalnych i geochemicznych, prowadzonych na podstawie no-
woczesnych metod badawczych i w ramach rekomendowa-
nych przez Miêdzynarodow¹ Komisjê Stratygrafii jednostek
chronostratygraficznych.

6 Wstêp
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T£O REGIONALNE

Analizowany obszar Pomorza Zachodniego lokuje siê w
szczególnym miejscu Europy. Na zachód od prekambryjskie-
go kratonu wschodniej Europy (fig. 2), oddzielony od niego
stref¹ uskokow¹ Koszalina stanowi¹c¹ czêœæ transkontynen-
talnej strefy tektonicznej Teisseyre'a-Tornquista (TTZ), znaj-
duje siê obszar okreœlany jako paleozoiczna platforma Europy
œrodkowej i zachodniej. Przez wiele lat strefa Tornquista by³a

uto¿samiana z po³udniowo-zachodni¹ granic¹ kratonu
wschodnioeuropejskiego, ³¹cznie z elewacj¹ jego pó³noc-
no-zachodniej czêœci – tarcz¹ ba³tyck¹.

W kilkunastu profilach po³o¿onych miêdzy Koszalinem,
Chojnicami, Polskimi £¹kami i Bydgoszcz¹, usytuowanych
w pobli¿u obecnego, erozyjnego zasiêgu osadów dewoñskich
w kierunku wschodnim, pod osadami górnego dewonu osi¹g-

Fig. 2. Lokalizacja otworu wiertniczego Polskie £¹ki PIG 1 i innych wybranych otworów wiertniczych na tle uproszczonej
mapy (bez utworów permu i m³odszych) rejonu Pomorza Zachodniego i obszarów s¹siaduj¹cych (Matyja 2006, poprawione);

lokalizacja g³êbokich roz³amów skorupy i wa¿niejszych stref uskokowych wed³ug
Królikowskiego i in. (1996, 1999), Dadleza (1997a, 2000) oraz Kramarskiej i in. (1999)

Location of the Polskie £¹ki PIG 1 and other borehole sections discussed in the text, against the simplified sub-Permian map
of Western Pomerania and adjacent areas (Matyja 2006, modified); location of some deep crustal fractures and important faults

after Królikowski et al. (1996, 1999), Dadlez (1997a, 2000) and Kramarska et al. (1999)



niêto dewon œrodkowy, a w kilku przewiercono równie¿ osady
dewonu œrodkowego i prawdopodobnie najwy¿szej czêœci dol-
nego (?górny ems), natrafiaj¹c bezpoœrednio pod nimi na cha-
rakteryzuj¹ce siê znacznymi upadami osady ordowiku, na ogó³
karadoku, rzadziej lanwirnu b¹dŸ syluru (por. Podhalañska,
Modliñski, 2006). Ku po³udniowemu zachodowi utwory dewo-
nu s¹ obecnie niedostêpne dla badañ, ukrywaj¹c siê pod du¿ej
mi¹¿szoœci osadami karbonu, permu i mezozoiku.

Skomplikowana mozaika, jak¹ tworz¹ ró¿nego wieku wy-
chodnie osadów dewonu i karbonu, którego to stopnia kom-
plikacji nie oddaje uproszczona mapa prezentowana na figu-
rze 2 (por. Matyja,1993, fig. 3A, 3B i 4; Matyja i in., 2000,
fig. 18 i 19), przedstawiaj¹ca jedynie obecnie znany zasiêg
osadów dewoñskich z dok³adnoœci¹ do oddzia³u, a karboñ-
skich do podsystemu, jest œwiadectwem tektonicznych i ero-
zyjnych zdarzeñ, jakie musia³y mieæ miejsce w basenie po-
morskim w ci¹gu póŸnego dewonu, karbonu i permu. Do
rzadkoœci na obszarze pomorskim nale¿¹ bowiem profile re-
prezentuj¹ce w miarê kompletne stratygraficznie przedzia³y
dewonu czy karbonu. W wiêkszoœci profili jakaœ czêœæ osa-
dów dewonu i karbonu zosta³a usuniêta przez kolejne etapy
erozji póŸnodewoñskiej czy wczesnokarboñskiej, a g³ównie
póŸnokarboñskiej, bêd¹ce nastêpstwem dŸwigania siê posz-
czególnych bloków tektonicznych, a tak¿e przedcechsztyñ-
skiej peneplenizacji obszaru (por. Dadlez, 1978; Matyja, 1993;
Matyja i in., 2000).

Jedn¹ z charakterystycznych cech obszaru pomorskiego jest
silne pierwotne zró¿nicowanie mi¹¿szoœci osadów dewonu i kar-
bonu. Analiza rozk³adu facji i mi¹¿szoœci w ci¹gu dewonu i missi-
sipu wyraŸnie bowiem wskazuje na zró¿nicowan¹ subsydencjê
pod³o¿a niektórych segmentów zbiornika (Matyja, 1993; Œwid-
rowska, Hakenberg, 1996; Matyja i in., 2000 – fig. 18 i 19).
Mi¹¿szoœæ utworów œrodkowodewoñskich w kompletnych lub
prawie kompletnych profilach wynosi od oko³o 850 m w profilach
Jamno IG 1 i Polskie £¹ki PIG 1 do ok. 470 m w profilu Byd-

goszcz IG 1. Mi¹¿szoœæ osadów górnodewoñskich w pó³nocnej
czêœci Pomorza (otw. Brojce IG 1 i Gorzys³aw 8) mo¿e byæ sza-
cowana na ponad 1300 m, w czêœci pó³nocno-wschodniej –
oko³o1850 m (otw. Miastko 1 i Kocza³a 1), w czêœci centralnej –
3500 m (otw. Tuchola IG 1, Cz³uchów IG 1, Babilon 1 i Brda 1)
oraz co najmniej 1600 m w czêœci po³udniowo-wschodniej (otw.
Polskie £¹ki IG 1, Unis³aw IG 1 i 2 oraz Bydgoszcz IG 1) (por.
Matyja, 1993, 1998).

Dla obszaru pomorskiego istotne wydaj¹ siê dwa roz³amy
poprzeczne, roz³am Koronowo-Margonin i po³o¿ony dalej na
po³udniowy wschód roz³am W³oc³awek–Konin (fig. 2). Jeden
z nich, jako roz³am oddzielaj¹cy blok pomorski od bloku ku-
jawskiego, odgrywa³ byæ mo¿e w ci¹gu dewonu i karbonu
znacz¹c¹ rolê jako wa¿ny element strukturalny, maj¹cy wp³yw
na sedymentacjê w basenie pomorskim, a byæ mo¿e nawet za-
mykaj¹cy basen pomorski od po³udniowego zachodu. Nie ma
do tej pory jasnoœci, który z wymienionych roz³amów móg³
pe³niæ tak¹ rolê. Królikowski i wspó³autorzy (1999) jako grani-
cê miêdzy segmentem pomorskim a kujawskim uznaj¹ roz³am
Koronowo–Margonin.

Wschodni, erozyjny zasiêg wystêpowania osadów dewonu
i karbonu dolnego wyznacza strefa uskokowa Koszalin–
Chojnice–Toruñ. Na wschód od tej strefy, pod bezpoœrednim
nadk³adem osadów kenozoicznych stwierdzono w¹ski pas wy-
chodni sfa³dowanych osadów syluru i ordowiku, nasuniêtych
na kraton wschodnioeuropejski. Granicê tego nasuniêcia okre-
œlono jako front deformacji kaledoñskiej CDF (Caledonian De-
formation Front, fig. 2).

Front deformacji waryscyjskiej VDF (Variscan Deforma-
tion Front, fig. 2) wyznacza, jak siê wydaje, po³udniow¹ gra-
nicê basenów epikontynentalnych dewonu i karbonu, charak-
teryzuj¹cych siê, z powodu bliskoœci mobilnego pasa wary-
scydów, wzmo¿on¹ ruchliwoœci¹ pod³o¿a (Dadlez, 1997a).
Baseny permskie i mezozoiczne by³y ju¿ typowymi basenami
intrakratonicznymi.

8 T³o regionalne
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PROFIL STRATYGRAFICZNY

Czwartorzêd Quaternary

HOLOCEN–PLEJSTOCEN HOLOCENE–PLEISTOCENE

0,0–38,5 (38,5)1

NEOGEN NEOGENE

MIOCEN MIOCENE
38,5–103,0 (64,5)

Formacja adamowska i poznañska Adamów and Poznañ formations 38,5–60,0 (21,5)

Formacja rawicka i œcinawska Rawicz and Œcinawa formations 60,0–103,0 (43,0)

PALEOGEN PALEOGENE

OLIGOCEN OLIGOCENE
103,0–179,0 (76,0)

„Formacja”2 rupelska (lub jej odpowiednik) Rupel formation (or its equivalent) 103,0–132,0 (29,0)

„Formacja” czempiñska Czempin formation 132,0–179,0 (47,0)

KREDA CRETACEOUS

179,0–855,0 (676,0)

KREDA GÓRNA UPPER CRETACEOUS
179,0–651,0 (472,0)

M A S T R Y C H T M A S T R I C H T I A N

MASTRYCHT DOLNY LOWER MASTRICHTIAN

179,0–242,5 (63,5)

K A M P A N C A M P A N I A N

242,5–373,0 (130,5)

S A N T O N S A N T O N I A N

373,0–412,5 (39,5)

1 G³êbokoœæ i mi¹¿szoœæ podano w metrach
2 Nieformalne jednostki litostratygraficzne ujêto w cudzys³ów wy³¹cznie w rozdzia³ach „Profil stratygraficzny” i „Profil litologiczno-stratygraficzny”

oraz na figurach; w tekœcie cudzys³ów zosta³ pominiêty



K O N I A K C O N I A C I A N

412,5–431,0 (18,5)

T U R O N T U R O N I A N

431,0–570,0 (139,0)

C E N O M A N C E N O M A N I A N

570,0–651,0 (81,0)

KREDA DOLNA LOWER CRETACEOUS
651,0–855,0 (204,0)

A L B A L B I A N

ALB GÓRNY UPPER ALBIAN

651,0–654,0 (3,0)

ALB ŒRODKOWY–BARREM MIDDLE ALBIAN–BARREMIAN

654,0–743,5 (89,5)

Formacja mogileñska Mogilno Formation 654,0–743,5 (89,5)

Ogniwo kruszwickie (C) Kruszwica Member (C) 654,0–702,5 (48,5)

Ogniwo goplañskie (B) Gop³o Member (B) 702,5–712,5 (10,5)

Ogniwo pagórczañskie (A) Pagórki Member (A) 712,5–743,5 (31,0)

H O T E R Y W H A U T E R I V I A N

743,5–782,5 (39,0)

HOTERYW GÓRNY UPPER HAUTERIVIAN

pars Formacja w³oc³awska W³oc³awek Formation

Ogniwo ¿ychl iñskie ¯ychl in Member 743,5–770,5 (27,0)

HOTERYW DOLNY LOWER HAUTERIVIAN

pars Formacja w³oc³awska W³oc³awek Formation

Ogniwo gniewkowskie Gniewkowo Member 770,5–782,5 (12,0)

W A L A N ¯ Y N V A L A N G I N I A N

782,5–845,0 (62,5)

WALAN¯YN GÓRNY UPPER VALANGINIAN

pars Formacja w³oc³awska W³oc³awek Formation

Ogniwo wierzchos³awickie Wierzchos³awice Member 782,5–799,5 (17,0)

WALAN¯YN DOLNY LOWER VALANGINIAN

„Formacja” bodzanowska (warstwy z Polyptychi tes )
Bodzanowo formation (Polyptychi tes Beds ) 799,5–830,0 (30,5)

„Formacja” rogoŸniañska RogoŸno formation

„Ogniwo” z Opoczek (warstwy z Platylent iceras )
Opoczki member (Platylent iceras beds ) 830,0–845,0 (15,0)

B E R I A S B E R R I A S I A N

BERIAS DOLNY LOWER BERRIASIAN

pars „Formacja” kcyñska Kcynia formation

10 Profil stratygraficzny



„Ogniwo” z Wieñca Wieniec member 845,0–855,0 (10,0)

JURA JURASSIC

855,0–1762,5 (907,5)

JURA GÓRNA UPPER JURASSIC
855,0–1335,0 (480,0)

T Y T O N T I T H O N I A N

pars „Formacja” kcyñska Kcynia formation 855,0–888,0 (33,0)

pars „Formacja” pa³ucka Pa³uki formation 888,0–951,0 (63,0)

„Ogniwo” ¿niñskie ¯nin member 932,5–951,0 (18,5)

K I M E R Y D K I M M E R I D G I A N

KIMERYD GÓRNY UPPER KIMMERIDGIAN

pars „Formacja” pa³ucka Pa³uki formation 951,0–1092,0 (141,0)

KIMERYD + ? OKSFORD GÓRNY KIMMERIDGIAN + ? UPPER OXFORDIAN

1092,0–1197,5 (105,5)

„Formacja” wapienno-marglisto-muszlowcowa Lime-marly- lumachel le formation

? KIMERYD DOLNY + O K S F O R D ? LOWER KIMMERIDGIAN + O X F O R D I A N

(1197,5–1335,0 (137,5)

„Formacja” g¹bkowo-wapienna / pars „formacja” mu³owcowa £yny
Sponge-l imestone formation / pars £yna formation

JURA ŒRODKOWA MIDDLE JURASSIC
1335,0–1442,5 (107,5)

K E L O W E J C A L L O V I A N

1335,0–1360,5 (25,5)

KELOWEJ GÓRNY UPPER CALLOVIAN

1335,0–1342,5 (7,5)

pars „Formacja” mu³owcowa £yny £yna formation 1335,0–1337,5 (2,5)

KELOWEJ DOLNY LOWER CALLOVIAN

1342,5–1360,5 (18,0)

B A T O N B A T H O N I A N

BATON GÓRNY UPPER BATHONIAN

1360,5–1395,0 (34,5)

BATON ŒRODKOWY + DOLNY MIDDLE + LOWER BATHONIAN

1395,0–1417,0 (22,0)

B A J O S B A J O C I A N

BAJOS GÓRNY UPPER BAJOCIAN

1417,0–1442,5 (25,5)
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JURA DOLNA LOWER JURASSIC
1442,5–1762,5 (320,0)

T O A R K T O A R C I A N

TOARK DOLNY LOWER TOARCIAN

Formacja ciechociñska Ciechocinek Formation 1442,5–1512,0 (69,5)

P L I E N S B A C H P L I E N S B A C H I A N

1512,0–?1639,5 (127,5)

PLIENSBACH GÓRNY UPPER PLIENSBACHIAN

Formacja komorowska Komorów Formation 1512,0–1602,5 (90,5)

PLIENSBACH DOLNY LOWER PLIENSBACHIAN

Formacja ³obeska £obez Formation 1602,5–?1639,5 (37,0)

S Y N E M U R S I N E M U R I A N

Formacja ostrowiecka Ostrowiec Formation ?1639,5–1675,0 (35,5)

H E T A N G H E T T A N G I A N

Formacja sk³obska + ?formacja zagajska
Sk³oby Formation + ?Zagaje Formation 1675,0–1762,5 (87,5)

TRIAS TRIASSIC

1762,5–2767,0 (1004,5)

TRIAS GÓRNY UPPER TRIASSIC
1762,5–2459,5 (697,0)

R E T Y K R H A E T I A N

DAWNY „RETYK WY¯SZY” FORMERLY UPPER PART OF “RHAETIAN”

1762,5–1876,0 (113,5)

Warstwy z Trileites Trileites beds 1762,5–1819,5 (56,5)

Warstwy wielichowskie Wielichowo beds 1819,5–1876,0 (56,5)

N O R Y K N O R I A N

DAWNY „RETYK NI¯SZY” FORMERLY LOWER PART OF “RHAETIAN”

1876,0–1980,5 (104,5)

Warstwy zb¹szyneckie i jarkowskie Zb¹szynek beds + Jarkowo beds 1876,0–1957,5 (81,5)

Warstwy drawnieñskie Drawno beds 1957,5–1980,5 (23,0)

K A R N I K C A R N I A N

Kajper górny Upper Keuper

1980,5–2459,5 (479,0)

Warstwy gipsowe górne Upper Gypsum beds 1980,5–2284,0 (303,5)

Piaskowiec trzcinowy Reed Sandstone 2284,0–2391,5 (107,5)
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Warstwy gipsowe dolne Lower Gypsum beds 2391,5–2459,5 (68,0)

TRIAS ŒRODKOWY MIDDLE TRIASSIC
(2459,5–2755,0 (295,5)

L A D Y N L A D I N I A N

Kajper dolny Lower Keuper

Warstwy sulechowskie Sulechów beds 2459,5–2523,0 (63,5)

Wapieñ muszlowy górny Upper Muschelkalk

2523,0–2571,5 (48,5)

A N I Z Y K A N I S I A N

Wapieñ muszlowy œrodkowy Middle Muschelkalk

2571,5–2654,5 (83,0)

Wapieñ muszlowy dolny Lower Muschelkalk

2654,5–2755,0 (100,5)

TRIAS DOLNY LOWER TRIASSIC
2755,0–2767,0 (12,0)

O L E N E K O L E N E K I A N

Pstry piaskowiec górny Upper Buntsandstein

Formacja barwicka Barwice Formation 2755,0–2767,0 (12,0)

PERM PERMIAN

2767,0–3239,0 (472,0)

Cechszyn Zechstein

Cechsztyn 3 (PZ3) Zechstein (PZ3)

2767,0–2919,0 (152,0)

Cechsztyn 2 (PZ2) Zechstein (PZ2)

2919,0–3049,0 (130,0)

Cechsztyn 1 (PZ1) Zechstein (PZ1)

3049,0–3239,0 (190,0)

DEWON DEVONIAN

3239,0–4297,5 (1058,0)

DEWON GÓRNY UPPER DEVONIAN

F R A N F R A S N I A N

„Formacja” cz³uchowska Cz³uchów formation 3239,0–?3434,5 (195,5)

Profil stratygraficzny 13



DEWON ŒRODKOWY–?DOLNY MIDDLE–?LOWER DEVONIAN

¯ Y W E T G I V E T I A N

?3434,5–4168,9 (733,5)

„Formacja” sianowska Sianowo formation ?3434,5–3607,0 (172,5)

„Formacja” miastecka Miastko formation 3607,0–4168,0 (561,0)

¯ Y W E T ? – E I F E L G I V E T I A N ? – E I F E L I A N

„Formacja” studnicka? Studnica formation? 4168,0–4251,0 (83,0)

E I F E L – ? E M S N A J W Y ¯ S Z Y E I F E L I A N – ? U P P E R M O S T E M S I A N

„Formacja” tucholska? Tuchola formation? 4251,0–4297,5 (46,5)

ORDOWIK ORDOVICIAN

4297,5–4427,0 (129,5)

S A N D B I K A T ( C Z Ê Œ Æ ) S A N D B I A N A N D P A R T O F K A T I A N

Karadok (podzia³ brytyjski) Caradocian (Brit ish Stage)

14 Profil stratygraficzny



PROFIL LITOLOGICZNO-STRATYGRAFICZNY

G³êbokoœæ w m Opis litologiczny

Marcin PIWOCKI, Jacek KASIÑSKI

Czwartorzêd

HOLOCEN–PLEJSTOCEN
Na podstawie danych geofizyki otworowej i próbek okruchowych 0,0–38,5 m; mi¹¿szoœæ 38,5 m:

0,0–3,0 Piasek czêœciowo zagliniony

3,0–10,0 Glina zwa³owa

10,0–17,0 Piasek

17,0–24,0 Glina zwa³owa

24,0–32,5 Piasek

32,5–38,5 Glina zwa³owa

NEOGEN

MIOCEN
Na podstawie danych geofizyki otworowej i próbek okruchowych: 38,5–103,0 m; mi¹¿szoœæ 64,5 m:

Formacja adamowska i poznañska

(38,5–60,0 m; mi¹¿szoœæ 21,5 m)

38,5–49,0 I³ z wk³adkami wêgla brunatnego o gruboœci do 1,0 m

49,0–53,0 Piasek drobnoziarnisty

53,0–58,0 Mu³ek zwêglony

58,0–60,0 Piasek drobnoziarnisty

Formacja rawicka i œcinawska

(60,0–103,0 m; mi¹¿szoœæ 43,0 m)

60,0–73,0 Mu³ek zwêglony

73,0–103,0 Piasek drobnoziarnisty

PALEOGEN

OLIGOCEN
Na podstawie danych geofizyki otworowej i próbek okruchowych: 103,0–179,0 m; mi¹¿szoœæ 76,0 m:

„Formacja” rupelska

(103,0–132,0 m; mi¹¿szoœæ 29,0 m)

103,0–113,0 Piasek mu³kowaty, zapewne z glaukonitem



113,0–132,0 Mu³ek ilasty

„Formacja” czempiñska

(132,0–179,0 m; mi¹¿szoœæ 47,0 m)

132,0–162,0 Mu³ek

162,0–179,0 Piasek mu³kowaty

KREDA

Na podstawie danych geofizyki otworowej i próbek okruchowych 179,0–855,0 m; mi¹¿szoœæ 676,0 m

Krzysztof LESZCZYÑSKI

KREDA GÓRNA
(179,0–651,0 m; mi¹¿szoœæ 472,0 m)

M A S T R Y C H T

MASTRYCHT DOLNY

179,0–242,5 Wapienie margliste i opoki. W sp¹gu, byæ mo¿e, kilka- lub kilkanaœcie metrów piaskowców wapnistych
lub wapieni piaszczystych, których nieliczne fragmenty spotyka siê w próbkach okruchowych na g³êbo-
koœci 230,0–240,0 m

K A M P A N

242,5–373,0 Opoki i opoki margliste szare z przewarstwieniami margli

S A N T O N

373,0–412,5 Opoki i margle szare

K O N I A K

412,5–431,0 Opoki szarobia³e

T U R O N

431,0–461,0 Opoki mulaste i margle, szare

461,0–471,5 I³owce

471,5–517,5 Mu³owce wapniste, szare

517,5–570,0 Mu³owce margliste, szare

C E N O M A N

570,0–627,5 I³owce margliste, szare

627,5–640,0 Wapienie szare, zwarte

640,0–651,0 Margle szare

Sylwester MAREK, Krzysztof LESZCZYÑSKI

KREDA DOLNA
(651,0–855,0 m; mi¹¿szoœæ 204,0 m)

A L B
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ALB GÓRNY

651,0–654,0 Piaski glaukonitowe i margle piaszczyste, byæ mo¿e z konkrecjami fosforytowymi

ALB ŒRODKOWY–B A R R E M

(654,0–743,5 m; mi¹¿szoœæ 89,5 m)

Formacja mogileñska

Ogniwo kruszwickie (C)

(654,0–702,5 m; mi¹¿szoœæ 48,5 m)

654,0–666,0 Piaskowce

666,0–690,0 Mu³owce, i³owce i piaskowce mulaste

690,0–702,5 Piaskowce

Ogniwo goplañskie (B)

(702,5–712,5 m; mi¹¿szoœæ 10,5 m)

702,5–705,0 Mu³owce i i³owce

705,0–709,0 Piaskowce

709,0–712,5 Mu³owce i i³owce

Ogniwo pagórczañskie (A)

(712,5–743,5 m; mi¹¿szoœæ 31,0 m)

712,5–724,5 Piaskowce

724,5–727,5 I³owce i mu³owce

727,5–743,5 Piaskowce

H O T E R Y W

(743,5–782,5 m; mi¹¿szoœæ 39,0 m)

Formacja w³oc³awska

HOTERYW GÓRNY

Ogniwo ¿ychliñskie

(743,5–770,5 m; mi¹¿szoœæ 27,0 m)

743,5–750,0 Mu³owce piaszczyste

750,0–757,5 I³owce i mu³owce z przerostami piaskowców

757,5–770,5 Piaskowce, czêœciowo wapniste

HOTERYW DOLNY

Ogniwo gniewkowskie

(770,5–782,5 m; mi¹¿szoœæ 12,0 m)

770,5–775,0 I³owce

775,0–779,5 Piaskowce

779,5–782,5 Mu³owce i i³owce

Profil litologiczno-stratygraficzny 17



W A L A N ¯ Y N

(782,5–845,0 m; mi¹¿szoœæ 62,5 m)

WALAN¯YN GÓRNY

cd. Formacji w³oc³awskiej

Ogniwo wierzchos³awickie

(782,5–799,5 m; mi¹¿szoœæ 17,0 m)

782,5–795,0 Piaskowce wapniste i mu³owce

795,0–799,5 Mu³owce i i³owce

WALAN¯YN DOLNY

„Formacja” bodzanowska (warstwy z Polyptychi tes )

(799,5–830,0 m; mi¹¿szoœæ 30,5 m)

799,5–813,5 Mu³owce piaszczyste

813,5–830,0 Piaskowce

„Formacja” rogoŸniañska

„Ogniwo” z Opoczek (warstwy z Platylenticeras)

(830,0–845,0 m; mi¹¿szoœæ 15,0 m)

830,0–845,0 I³owce ciemnoszare

BERIAS DOLNY

„Formacja” kcyñska

„Ogniwo” z Wieñca1

(845,0–855,0 m; mi¹¿szoœæ 10,0 m)

845,0–850,0 Wapienie margliste i mu³owce z ?anhydrytami

850,0–852,0 Margle o zawartoœci CaCO3 49,2%

852,0–855,0 Wapienie z ?anhydrytami

JURA

Na podstawie danych geofizyki otworowej i próbek okruchowych 855,0–1762,5 m; mi¹¿szoœæ 907,5 m

, Bronis³aw A. MATYJA

JURA GÓRNA2

(855,0–1335,0 m; mi¹¿szoœæ 480,0 m)

T Y T O N (WO£G)3

cd. „Formacji” kcyñskiej

(?„Ogniwo” wapieni korbulowych)

(855,0–888,0 m; mi¹¿szoœæ 33,0 m)

18 Profil litologiczno-stratygraficzny
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1 Z charakteru krzywych geofizycznych wynika, ¿e jest to ogniwo z Wieñca. W próbach okruchowych nie stwierdzono jednak anhydrytów
2 Do sporz¹dzenia profilu jury górnej wykorzystano wyniki pomiarów geofizycznych i próby okruchowe, a tak¿e profile otworów Korytowo 1 I Wudzyñ

1. Oznaczenia chemiczne wg laboratorium polowego
3 W nawiasach podane wydzielenia stratygraficzne T. Niemczyckiej



855,0–867,5 Wapienie margliste4 o zawartoœci CaCO3 54,0%

867,5–875,0 Wapienie4 o zawartoœci CaCO3 36,7%

875,0–888,0 Wapienie4; zawartoœæ CaCO3 z g³êb. 880,0 m wynosi 38,6%. W analogicznych utworach w otworze
Korytowo 1 znaleziono Corbula sp.

„Formacja” pa³ucka

(888,0–1092,0 m; mi¹¿szoœæ 204,0 m)

888,0–904,0 Mu³owce wapniste i ilasto-wapniste. Zawartoœæ CaCO3 42,5–44,4%

904,0–921,0 Margle mu³owcowe o zawartoœci CaCO3 51,1–70,4%

921,0–932,5 Mu³owce wapniste o zawartoœci CaCO3 39,6%

T Y T O N (KIMERYD GÓRNY)

cd. „Formacji” pa³uckiej

„Ogniwo” ¿niñskie

(932,5–951,0 m; mi¹¿szoœæ 18,5 m)

932,5–951,0 Margle mu³owcowo-wapniste o zawartoœci CaCO3 34,7–37,6%

K I M E R Y D

KIMERYD GÓRNY

(951,0–1092,0 m; mi¹¿szoœæ 141,0 m)

cd. „Formacji” pa³uckiej

951,0–953,0 Mu³owce wapniste o zawartoœci CaCO3 29,0%

953,0–956,5 Margle mu³owcowe

956,5–960,0 Mu³owce wapniste o zawartoœci CaCO3 26,1%

960,0–962,5 Margle mu³owcowe

962,5–967,5 Mu³owce wapniste

967,5–972,5 Margle mu³owcowe o zawartoœci CaCO3 39,6%

972,5–997,5 Margle mu³owcowe z wk³adkami wapieni marglistych. Zawartoœæ CaCO3 69,5–71,4%

997,5–1024,0 Margle mu³owcowe o zawartoœci CaCO3 48,3–59,8%

1024,0–1059,5 Mu³owce wapniste o zawartoœci CaCO3 29,0–47,3%

1059,5–1092,0 Margle mu³owcowe o zawartoœci CaCO3 36,7–68,?%, podrzêdnie i³owce margliste o zawartoœci 23,2%

K I M E R Y D + ?OKSFORD GÓRNY (KIMERYD GÓRNY)

„Formacja” wapienno-marglisto-muszlowcowa

(1092,0–1197,5 m; mi¹¿szoœæ 105,5 m)

1092,0–1097,5 Wapienie margliste4 o zawartoœci CaCO3 41,5%

1097,5–1101,0 Margle

1101,0–1110,0 Wapienie margliste4 o zawartoœci CaCO3 47,3%
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1110,0–1123,0 Margle o zawartoœci CaCO3 57,9%

1123,0–1147,5 Wapienie margliste4 o zawartoœci CaCO3 51,1% z wk³adkami ska³ ilastych o zawartoœci 25,1%

1147,5–1197,5 Margle i wapienie margliste o zawartoœci CaCO3 37,6–78,6%

?KIMERYD DOLNY + O K S F O R D (OKSFORD)

( F o r m a c j a w a p i e n n o - t e r y g e n i c z n a )

„Formacja” g¹bkowo-wapienna / „Formacja” mu³owcowa £yny, pars

(1197,5–1335,0 m; mi¹¿szoœæ 137,5 m)

1197,5–1205,0 Wapienie margliste lub piaszczyste o zawartoœci CaCO3 43,4%

1205,0–1210,0 Wapienie piaszczyste i mu³owcowe

1210,0–1215,0 Wapienie margliste4 o zawartoœci CaCO3 45,4%

1215,0–1223,0 Wapienie piaszczyste i mu³owcowe o zawartoœci CaCO3 37,4%

1123,0–1235,0 Wapienie piaszczyste i margliste o zawartoœci CaCO3 76,2%

1235,0–1240,0 Margle mu³owcowe o zawartoœci CaCO3 41,5%

1240,0–1262,5 Wapienie4 o zawartoœci CaCO3 44,4%

1262,5–1275,0 Margle piaszczyste o zawartoœci CaCO3 48,3%

1275,0–1307,0 Wapienie piaszczyste o zawartoœci CaCO3 69,5% z wk³adkami ilastymi4 o zawartoœci CaCO3 23,2–28,0%

1307,0–1315,0 Wapienie margliste o zawartoœci CaCO3 67,6%

1315,0–1324,0 Wapienie piaszczyste i margliste o zawartoœci CaCO3 35,7%

1324,0–1333,0 Wapienie o zawartoœci CaCO3 34,7%

1333,0–1337,5 Mu³owce margliste o zawartoœci CaCO3 27,0%.

Anna FELDMAN-OLSZEWSKA

JURA ŒRODKOWA
(1335,0–1442,5 m; mi¹¿szoœæ 107,5 m)

K E L O W E J

KELOWEJ GÓRNY

(1335,0–1342,5 m; mi¹¿szoœæ 7,5 m)

„Formacja” mu³owcowa £yny, pars

(1335,0–1337,5 m; mi¹¿szoœæ 2,5 m)

1335,0–1337,5 Mu³owce margliste

1337,5–1340,0 Piaskowce wapniste

1340,0–1342,5 Mu³owce ciemnoszare

KELOWEJ DOLNY

(1342,5–1360,5 m; mi¹¿szoœæ 18,0 m)

1342,5–1360,5 Piaskowce szare z wk³adkami ciemnoszarych mu³owców i mu³owców marglistych
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B A T O N

BATON GÓRNY

(1360,5–1395,0 m; mi¹¿szoœæ 34,5 m)

1360,5–1366,0 I³owce margliste ciemnoszare

1366,0–1380,0 Piaskowce szare miejscami wapniste, z cienkimi wk³adkami mu³owców

1380,0–1384,0 Mu³owce

1384,0–1388,0 Piaskowce, miejscami wapniste

1388,0–1395,0 Piaskowce szare

BATON ŒRODKOWY + DOLNY

(1395,0–1417,0 m; mi¹¿szoœæ 22,0 m)

1395,0–1398,5 I³owce ciemnoszare

1398,5–1400,0 Piaskowce szare

1400,0–1403,0 Mu³owce i i³owce ciemnoszare

1403,0–1404,5 Piaskowce szare

1404,5–1407,0 Mu³owce ciemnoszare

1407,0–1408,5 Piaskowce szare

1408,5–1417,0 I³owce i mu³owce ciemnoszare

B A J O S

BAJOS GÓRNY

(1417,0–1442,5 m; mi¹¿szoœæ 25,5 m)

1417,0–1419,0 Piaskowce szare

1419,0–1420,0 I³owce ciemnoszare

1420,0–1424,0 I³owce ciemnoszare z syderytami

1424,0–1426,0 Piaskowce szare

1426,0–1427,0 I³owce ciemnoszare

1427,0–1429,5 Piaskowce szare

1429,5–1430,5 Mu³owce ciemnoszare

1430,5–1434,0 Piaskowce szare

1434,0–1442,5 I³owce ciemnoszare

JURA DOLNA
(1442,5–1762,5 m; mi¹¿szoœæ 320,0 m)

T O A R K

TOARK DOLNY

Formacja ciechociñska

(1442,5–1512,0 m; mi¹¿szoœæ 69,5 m)

1442,5–1512,0 I³owce i mu³owce szarozielone z nielicznymi wk³adkami piaskowców jasnoszarych
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P L I E N S B A C H

PLIENSBACH GÓRNY

Formacja komorowska

(1512,0–1602,5 m; mi¹¿szoœæ 90,5 m)

1512,0–1517,5 Piaskowce jasnoszare

1517,5–1519,5 Mu³owce ciemnoszare

1519,5–1525,0 Piaskowce jasnoszare

1525,0–1526,5 I³owce ciemnoszare

1526,5–1529,0 Piaskowce jasnoszare

1529,0–1533,5 I³owce ciemnoszare

1533,5–1538,5 Mu³owce ciemnoszare i piaskowce szare

1538,5–1543,0 Piaskowce jasnoszare

1543,0–1544,5 Mu³owce ciemnoszare

1544,5–1553,5 Piaskowce mu³owcowe szare z wk³adkami piaskowców

1553,5–1602,5 Piaskowce jasnoszare

PLIENSBACH DOLNY

Formacja ³obeska

(1602,5–?1639,5 m; mi¹¿szoœæ 37,0 m)

1602,5–1607,5 Mu³owce ciemnoszare

1607,5–1615,5 Piaskowce jasnoszare

1615,5–1619,5 Mu³owce ciemnoszare

1619,5–1629,0 Piaskowce jasnoszare

1629,0–1630,5 Mu³owce ciemnoszare

1630,5–1632,5 Piaskowce jasnoszare

1632,5–1635,0 Mu³owce ciemnoszare

1653,0–1637,5 Piaskowce jasnoszare

1637,5–1639,5 I³owce ciemnoszare

S Y N E M U R

Formacja ostrowiecka

(?1639,5–1675,0 m; mi¹¿szoœæ 35,5 m)

1639,5–1664,0 Piaskowce jasnoszare i piaskowce mu³owcowe szare

1664,0–1665,0 I³owce ciemnoszare

1665,0–1666,0 Mu³owce ciemnoszare

1666,0–1675,0 Piaskowce mu³owcowe szare z wk³adkami piaskowców jasnoszarych
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H E T A N G

Formacja sk³obska i ?formacja zagajska

(1675,0–1762,5 m; mi¹¿szoœæ 87,5 m)

1675,0–1762,5 Piaskowce jasnoszare

TRIAS

Andrzej IWANOW, Anna BECKER

TRIAS GÓRNY
(1762,5–2459,5 m; mi¹¿szoœæ 697,0 m)

R E T Y K

(dawny „retyk wy¿szy”)

Warstwy z Trileites

(1762,5–1819,5 m; mi¹¿szoœæ 56,5 m)

1770,0–1771,0 I³owce margliste

Interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej i próbek okruchowych

1771,0–1777,05 6,0 m rdzenia (rdzeñ przewa¿nie pokruszony, zw³aszcza na 3 i 4 metrze; na 5 i 6 metrze od stropu rozpa-
da siê na p³ytki i bu³y):

i³owce i mu³owce ciemnobrunatne, partiami zapiaszczone i przechodz¹ce poprzez mu³owce i i³owce
warstewkowane piaskowcem jasnoszarym w piaskowiec laminowany. Laminacja podkreœla bogactwo
tekstur sedymentacyjnych: warstwowania równoleg³e proste i faliste oraz przek¹tne, przewa¿nie nieza-
burzone; miejscami warstwowanie zaburzone poprzez pojawienie siê postsedymentacyjnego przefa³do-
wania zespo³ów warstewek, pojawienie siê zmian gruboœci warstewek a¿ do rozerwania, a tak¿e
przerywaj¹cych ci¹g³oœæ warstewkowania pogr¹zów. W sp¹gowej czêœci warstewek piaskowcowych
wystêpuj¹ sporadycznie bardzo drobne (do 3–4 mm �) soczewkowate otoczaki ciemnobrunatnego
i³owca lub mu³owca; miejscami (na 3 i 6 metrze) wystêpuj¹ poziomy syderytu ilastego be¿owo-br¹zo-
wego. W dolnej czêœci rdzenia (na 5 i 6 metrze) wzrasta iloœæ domieszki piaszczystej. W ogólnej
mi¹¿szoœci przewa¿aj¹ wk³adki piaskowcowe, bowiem roœnie mi¹¿szoœæ warstewek piaskowcowych
w stosunku do warstewek mu³owcowo-i³owcowych, których mi¹¿szoœci maleje, a¿ do œladowego wy-
stêpowania. W tej czêœci rdzenia strefy zaburzeñ warstwowania, pogr¹zów i przefa³dowañ wiêkszej
mi¹¿szoœci ni¿ w czêœciach wy¿szych

1777,0–1781,0 I³owce margliste (CaCO3 – 12,5%) partiami mu³owcowe ciemnobrunatne

Na g³êb. 1777,0–1982,0 m — próby okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworo-
wej i próbek okruchowych

1781,0–1792,5 I³owce i mu³owce, s³abo wapniste (CaCO3 – 7,0%) z wk³adkami piaskowców

1792,5–1819,5 Piaskowce wapniste (CaCO3 – 23,2%) z wk³adkami mu³owców wapnistych b. s³abo dolomitycznych
(kalcyt – 6,8%, dolomit – 1,0%) oraz i³owców s³abo wapnistych (kalcyt – 3,9%)

Warstwy wielichowskie

(1819,5–1876,0 m; mi¹¿szoœæ 56,5 m)

1819,5–1850,5 Mu³owce ilaste szare i mu³owce s³abo wapnisto-dolomityczne (CaCO3 – 2,9%, MgCO3 – 2,9%)
z wk³adkami i³owców b. s³abo wapnisto-dolomitycznych (kalcyt – 1%; dolomit – 1,9%) oraz spora-
dycznie piaskowców marglistych (kalcyt – 18,3%)
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1850,5–1857,0 I³owce

1857,0–1876,0 Mu³owce dolomityczne z wk³adkami i³owców dolomitycznych (kalcyt – 1,9%; dolomit – 9,7%),
i³owców s³abo dolomitycznych (kalcyt – 1,9%; dolomit – 4,8%) oraz mu³owców piaszczystych i pia-
skowców

N O R Y K

(dawny „retyk ni¿szy”)

Warstwy zb¹szyneckie i jarkowskie

(1876,0–1957,5 m; mi¹¿szoœæ 81,5 m)

1876,5–1904,5 Mu³owce i mu³owce ilaste pstre z wk³adkami i³owców s³abo wapnistych i dolomitycznych (kalcyt –
1,9–2,9%; dolomit – 3,9–7,7%) oraz mu³owców piaszczystych i zw³aszcza w sp¹gu piaskowców lekko
wapnisto-dolomitycznych (kalcyt – 2,9%; dolomit – 5,8%)

1904,5–1957,0 I³owce i i³owce mu³owcowe b. s³abo wapniste i lekko dolomityczne (kalcyt – 1,0–2,9%, dolomit
<3,9%) ró¿nobarwne, g³ównie czerwone, brunatne i wiœniowe

Warstwy drawneñskie

(1957,5–1980,5 m; mi¹¿szoœæ 23,0 m)

1957,0–1962,0 Mu³owce piaszczyste z poziomami piaskowców szarych oraz mu³owce ilaste

1962,0–1970,0 Mu³owce i mu³owce ilaste szare oraz g³ównie w stropie, i³owce b. s³abo wapnisto-dolomityczne (kalcyt
– 1,9%; dolomit – 2,9%), niekiedy z wk³adkami mu³owców piaszczystych i piaskowców szarych

1970,0–1980,5 Mu³owce, mu³owce ilaste i mu³owce piaszczyste z wk³adkami piaskowców oraz rzadko obserwowany-
mi przewarstwieniami i³owców mu³owcowych b. s³abo wapnistych lub bezwapnistych, byæ mo¿e nie-
kiedy z wtr¹ceniami (?)anhydrytów

K A R N I K

Kajper górny

Warstwy gipsowe górne

(1980,5–2284,0 m; mi¹¿szoœæ 303,5 m)

1980,5–1982,0 Mu³owce, mu³owce ilaste

1982,0–1990,0 6,0 m rdzenia, w tym:

1,20 m – mu³owce ilaste brunatne i ciemnobrunatne, miejscami rdzawo-br¹zowe, smu¿yste ze smugami
szaro-zielonkawymi i i³owce b. s³abo wapniste, z wk³adkami piaskowca b. drobnoziarnistego jasnozie-
lonego z gruz³ami i soczewkami bia³ego anhydrytu drobno warstewkowanego mu³owcem ciemnosza-
rym (warstewki równoleg³e, niezaburzone), zbitym, kruchym, rozpadaj¹cym siê na ostrokrawêdzisty
gruz, a czêœciowo na zaokr¹glone bu³y o d³ugoœci 0,7–7,0 cm; spêkania wype³nione ró¿owym anhydry-
tem

3,00 m – i³owce mu³owcowe ciemnoszare, prawie czarne, rozpadaj¹ce siê na grube bu³y, u³o¿one w pa-
kietach o mi¹¿szoœci do 0,15 m, przewarstwiane mu³owcem ciemnoszaro-zielonkawym (z br¹zowymi
plamkami) z soczewkami i gniazdami anhydrytu, z rosn¹cym ku sp¹gowi zapiaszczeniem i drobno war-
stewkowanym piaskowcem bardzo drobno- i drobnoziarnistym jasnoszarym; w skale liczne œlizgi i spê-
kania, wype³nione lub pokryte blaszkami, kryszta³ami anhydrytu

0,90 m – mu³owce zielono-br¹zowe miejscami przechodz¹ce w i³owiec bezwapnisty (g³êbokoœæ 0,1 m)
ze smugami od zielonoszarych do zielonobr¹zowych, z przewarstwieniami mu³owca szaro-zielonego,
drobno warstewkowane piaskowcem drobnoziarnistym, jasnoszarym z wtr¹ceniami i gniazdami anhy-
drytu

0,90 m – mu³owce ciemnobr¹zowe z przewarstwieniami piaskowca bardzo drobno- lub drobnoziarnis-
tego, drobno warstewkowanego mu³owcem ciemnoszarym z odcieniem zielonkawym, miejscami pra-
wie czarnym, z otoczakami mu³owca be¿owoszarego
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1990,0–1994,0 Mu³owce, mu³owce ilaste i mu³owce piaszczyste przewarstwiane miejscami piaskowcami oraz i³owce
mu³owcowe ciemnoszare prawie czarne b. s³abo wapniste lub bezwapniste (kalcyt poni¿ej 1,9%; dolo-
mit poni¿ej 1,0%) z licznymi poziomami wtr¹ceñ i soczewek bia³ego anhydrytu (tzw. anhydryt stropo-
wy – warstwa górna)

Na g³êb. 1990,0–2151,0 m próby okruchowe. Interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

1994,0–2001,0 I³owce mu³owcowe z wk³adkami mu³owców bardzo s³abo wapnisto-dolomitycznych (kalcyt – 1,9%;
dolomit – 1,9%) prawdopodobnie z wtr¹ceniami anhydrytu w stropie

2001,0–2014,5 Mu³owce i mu³owce piaszczyste z wk³adkami piaskowców wapnistych oraz i³owce czêœciowo margli-
ste, s³abo dolomityczne (kalcyt – 8,7%; dolomit – 5,8%) z licznymi wtr¹ceniami i soczewkami anhydry-
tu, których iloœæ znacznie roœnie ku sp¹gowi, poni¿ej 2005,0 m (tzw. anhydryt stropowy – warstwa
dolna)

2014,5–2036,5 Mu³owce ilaste i mu³owce oraz i³owce s³abo wapnisto-dolomityczne (kalcyt – 2,9%; dolomit – 6,8%)
z wk³adkami mu³owców piaszczystych i piaskowców ró¿nobarwnych

2036,5–2045,0 I³owce i i³owce marglisto-dolomityczne (kalcyt – 5,8%; dolomit – 6,8%) oraz mu³owce ilaste

2045,0–2071,5 Mu³owce i mu³owce ilaste oraz i³owce s³abo wapnisto-dolomityczne (kalcyt – 1,0%; dolomit – 1,9%)
i i³owce marglisto-dolomityczne (kalcyt – 4,8%; dolomit – 6,8%) z wk³adkami mu³owców piaszczys-
tych i piaskowców ró¿nobarwnych

2071,5–2099,5 Mu³owce ilaste i i³owce s³abo wapniste (kalcyt – 1,0%; dolomit – 1,9%) oraz i³owce marglisto-dolomi-
tyczne (kalcyt – 4,8%; dolomit – 5,8%)

2099,5–2115,0 I³owce bezwapniste z wk³adkami mu³owców

2115,0–2125,0 Mu³owce i mu³owce ilaste, w sp¹gu mu³owce piaszczyste, z wk³adkami i³owców b. s³abo wapnistych
i bezwapnistych

2125,0–2148,5 Mu³owce ilaste i i³owce s³abo wapnisto-dolomityczne (kalcyt – 1,9%; dolomit – 1,0–1,9%), z nieliczny-
mi wk³adkami piaskowców s³abo wapnistych (kalcyt – 3,9%; dolomit – 3,9%)

2148,5–2151,0 Mu³owce piaszczyste

2151,0–2161,0 4,0 m rdzenia, w tym:

3,3 m – mu³owce ilaste i mu³owce piaszczyste przechodz¹ce miejscami w piaskowce b. drobno- i drob-
noziarniste be¿owe i bia³e. Mu³owce charakteryzuj¹ siê du¿¹ zmiennoœci¹ barwy. Przewa¿aj¹ mu³owce
szaro-zielone i zielone z jaœniejszymi odcieniami, czêsto z plamkami i smugami czerwono- lub wiœnio-
wo-brunatnymi oraz z ¿y³kami br¹zowordzawymi. Mu³owce te s¹ twarde i zwiêz³e z warstewkami,
smugami i laminami, a niekiedy tylko b. drobnymi skupieniami bardzo drobnoziarnistego piaskowca
mu³owcowego s³abo wapnisto-dolomitycznego (na 0,3 m kalcyt – 3,9%; dolomit – 2,9%), luŸnego
i kruchego be¿owego lub ró¿owego. Wk³adki grubsze takiego piaskowca (do 20 cm mi¹¿szoœci) zawie-
raj¹ liczne smugi mu³owca ilastego oliwkowego. Poza tym mu³owce i mu³owce ilaste (na 2,1 m bez-
wapniste) czerwono- i brunatnowiœniowe do fioletowobrunatnych, czêsto z plamkami oraz smugami
przebarwieñ przy powierzchniach spêkañ o kolorach: ciemnobordowych, seledynowozielonych lub
ciemnoszarozielonych, ciemnobrunatnozielonych, ciemnobrunatnowiœniowych oraz rdzawobr¹zo-
wych. W skale liczne spêkania i zlustrowania. Na g³êbokoœci 0,0–0,25 m i 0,30–0,42 m od stropu rdze-
nia – gniazda i ¿y³ki anhydrytu; na g³êbokoœci 1,90–2,0 m od stropu rdzenia warstwowania w mu³owcu
br¹zowo-wiœniowym (powierzchnie warstw s¹ nierówne i chropowate)

0,35 m – heterolit zbudowany z b. drobno- lub drobnoziarnistego jasnobe¿owego piaskowca i mu³owca
ilastego ciemnozielonego lub zielonociemnoszarego, prawie czarnego; wystêpuj¹ warstwowania
przek¹tne czêsto zaburzone i s³abo czytelne

0,15 m – jw.

0,20 m – piaskowiec b. drobno- lub drobnoziarnisty jasnobe¿owy z laminami mu³owca czerwonawojas-
nozielonego
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2161,0–2165,0 Mu³owce piaszczyste pstre i piaskowce s³abo wapniste z wk³adkami mu³owców, mu³owców ilastych
i i³owców b. s³abo wapnistych i bezwapnistych pstrych

Na g³êb. 2161,0–2410,0 m próby okruchowe. Interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

2165,0–2176,0 Mu³owce ilaste oraz i³owce i i³owce mu³owcowe bezwapniste (kalcyt – 1,0%)

2176,0–2234,5 I³owce przewa¿nie b. s³abo wapnisto-dolomityczne (kalcyt – 1,0%; dolomit – 1,9%) z wk³adkami
mu³owców piaszczystych i piaskowców wapnistych (kalcyt – 4,8–7,7%; dolomit – 1,9%) jasnoszarych
oraz piaskowców marglistych (kalcyt – 10,6%; dolomit – 2,9%) prawdopodobnie ze sporadycznymi
skupieniami anhydrytu

2234,5–2255,0 Mu³owce i mu³owce piaszczyste, s³abo wapniste, z wk³adkami piaskowców wapnistych szarych oraz
i³owców mu³owcowych b. s³abo wapnisto-dolomitycznych (kalcyt – 1,0%; dolomit – 1,0%) lub bez-
wapnistych

2255,0–2284,0 Mu³owce ilaste i mu³owce s³abo wapniste (kalcyt – 1,9%) oraz i³owce mu³owcowe s³abo wapnisto-do-
lomityczne (kalcyt – 3,9%; dolomit – 3,9%) zapewne szare, brunatne i pstre niekiedy z wk³adkami,
g³ównie w czêœci przystropowej i przysp¹gowej, mu³owców piaszczystych i piaskowców marglistych
b. s³abo dolomitycznych (kalcyt – 10,6%; dolomit – 1,9%), zapewne ze sporadycznymi skupieniami
anhydrytu

Piaskowiec trzcinowy

(2284,0–2391,5 m; mi¹¿szoœæ 107,5 m)

2284,0–2293,0 Mu³owce zapewne s³abo wapniste i mu³owce ilaste z wk³adkami piaskowców s³abo wapnistych oraz
i³owce mu³owcowe s³abo wapniste (kalcyt – 1,9%)

2293,0–2297,5 I³owce i i³owce mu³owcowe z wk³adkami mu³owców

2297,5–2305,0 Mu³owce piaszczyste, mu³owce i piaskowce, s³abo wapniste z wk³adkami i³owców bezwapnistych

2305,0–2335,0 Mu³owce ilaste i mu³owce z wk³adkami piaskowców (najwiêksze wg PG miêdzy 2307,5–2310,5 m
i 2312,5–2315,5 m) oraz i³owce bardzo s³abo wapniste (kalcyt – 1,9%; dolomit poni¿ej 1,0%)

2335,0–2361,0 Piaskowce, piaskowce mu³owcowe s³abo wapniste (kalcyt – 3,9%), z wk³adkami mu³owców s³abo wap-
nisto-dolomitycznych (kalcyt – 1,9%; dolomit – 1,0–4,8%) oraz mu³owców ilastych i i³owców

2361,0–2366,0 I³owce i mu³owce ilaste z wk³adkami mu³owców

2366,0–2372,0 Mu³owce piaszczyste i mu³owce z wk³adkami piaskowców oraz i³owców i i³owców mu³owcowych
g³ównie bezwapnistych

2372,0–2391,5 Piaskowce s³abo wapniste (kalcyt – 1,9%), piaskowce mu³owcowe oraz mu³owce s³abo wapnisto-dolo-
mityczne (kalcyt – 1,9%; dolomit – 1,9%) z wk³adkami mu³owców ilastych i i³owców (najwiêksze
wg PG miêdzy 2386,5–2388,0 m)

Warstwy gipsowe dolne

(2391,5–2459,5 m; mi¹¿szoœæ 68,0 m)

2391,5–2410,0 I³owce bardzo s³abo wapnisto-dolomityczne (kalcyt poni¿ej 1,9%; dolomit poni¿ej 6,8%) i mu³owce
ilaste pstre g³ównie czerwonobrunatne, czasem szare, z wk³adkami mu³owców piaszczystych i pia-
skowców z licznymi skupieniami oraz soczewkami anhydrytu nagromadzonymi w kilku wyraŸnych po-
ziomach; pojedyncze wk³adki dolomitu

2410,0–2419,0 3,0 m rdzenia, w tym:

0,2 m – mu³owce ilaste, gruz³owe, niewarstwowane, br¹zowowiœniowe z plamami zielonymi i nalotami
szaro¿ó³tawymi, miejscami z nieregularnymi wtr¹ceniami piaskowca drobnoziarnistego, z licznymi
zlustrowaniami i o zadziorowatych powierzchniach oddzielnoœci

0,05 m – piaskowiec drobnoziarnisty, miejscami ró¿noziarnisty z domieszk¹ œrednioziarnistego, poli-
mineralny, lub mu³owcowy brunatnowiœniowy z zielonymi plamami i nalotami oliwkowo¿ó³tawymi
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0,3 m – piaskowce drobnoziarniste, miejscami mu³owiec piaszczysty, szarobrunatnozielony ze smuga-
mi bardziej brunatnymi i bardziej zielonymi, miejscami przebarwiony na rdzawo¿ó³ty, b. s³abo wapni-
sty (kalcyt – 1,0%)

0,1 m – mu³owce piaszczyste z domieszk¹ piasku drobnoziarnistego i miki, wiœniowobrunatne, z pla-
mami niebiesko-zielonymi, z laminami piaskowca bardzo drobnoziarnistego jasnobe¿owego, warstwo-
wane równolegle i przek¹tnie (warstwowanie niezaburzone)

1,5 m – piaskowce œrednioziarniste brunatno-wiœniowe z zielonymi plamkami i przebarwieniami rdza-
wo-brunatnymi, b. s³abo wapniste (kalcyt – 1,9%). Miêdzy 0,45 i 0,52 m zaznacza siê warstewkowanie
i laminacja, a na powierzchniach oddzielnoœci wiêksza iloœæ niklu, miêdzy 0,88 i 1,10 m równie¿ zazna-
cza siê wyraŸniejsze warstewkowanie i laminacja (warstwowanie równoleg³e); w skale rzadko poja-
wiaj¹ siê gniazda anhydrytu ró¿owego. Upad ok. 20°

0,85 m – piaskowce b. drobnoziarniste, partiami mu³owce bezwapniste, brunatno-wiœniowe niekiedy
z plamami i smugami zielonymi oraz miejscami z rdzawobrunatnymi przeobra¿eniami, na powierzch-
niach prze³amu z plamami miedziowo¿ó³tawymi, z wyraŸnym warstwowaniem i laminacj¹. NajwyraŸ-
niejsze warstwowanie i laminacja tam, gdzie grubsze warstewki tworzy jasnobe¿owy piaskowiec
(wg PG miêdzy 0,10 i 0,20 m oraz 0,40 i 0,55 m). W skale rozsiane gniazda ró¿owego anhydrytu; liczne
zlustrowania

2419,0–2459,5 I³owce bardzo s³abo wapnisto-dolomityczne (kalcyt – poni¿ej 1,9%; dolomit – poni¿ej 6,8%) i mu³owce
ilaste pstre g³ównie czerwono-brunatne, czasem szare, z wk³adkami mu³owców piaszczystych i pia-
skowców z licznymi skupieniami oraz soczewkami anhydrytu nagromadzonymi w kilku wyraŸnych
poziomach. Pojedyncze ³awice dolomitu, z których najwa¿niejsze wg PG s¹ na g³êbokoœciach
2423,5–2425,0 oraz 2446,5–2448,0 m

Na g³êb. 2419,0–2516,0 m próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

TRIAS ŒRODKOWY

L A D Y N

(2459,5–2571,5 m; mi¹¿szoœæ 112,0 m)

Kajper dolny

Warstwy sulechowskie

(2459,0–2523,0 m; mi¹¿szoœæ 63,5 m)

2459,5–2463,0 Mu³owce, mu³owce ilaste i piaskowce z wk³adk¹ dolomitu

2463,0–2467,0 I³owce s³abo wapnisto-dolomityczne (kalcyt – 1,9%; dolomit – 4,9%), mu³owce ilaste z wk³adkami
mu³owców (kalcyt – 3,9%; dolomit – 1,9%)

2467,0–2476,0 Mu³owce piaszczyste, piaskowce b. s³abo wapnisto-dolomityczne (kalcyt – 3,9%; dolomit – 1,9%) z po-
ziomem dolomitu na g³êb. 2470,0–2471,5 m oraz z wk³adkami mu³owców ilastych i i³owców s³abo
wapnisto-dolomitycznych (kalcyt – 1,9%; dolomit – 4,9%)

2476,0–2484,5 Mu³owce, mu³owce ilaste z wk³adkami i³owców w czêœci stropowej oraz mu³owce i mu³owce piaszczy-
ste (mo¿e te¿ piaskowce) z wk³adkami mu³owców ilastych w czêœci sp¹gowej

2484,5–2490,5 Mu³owce b. s³abo wapniste (kalcyt – 1,0%), mu³owce piaszczyste z laminami piaskowców i i³owców
oraz poziomami dolomitycznymi w stropie i sp¹gu

2490,5–2496,5 I³owce z wk³adkami mu³owców ilastych

2496,5–2501,5 Mu³owce s³abo wapnisto-dolomityczne (kalcyt – 1,9%; dolomit – 1,0%), mu³owce ilaste z poziomami
piaszczystymi oraz i³owce

2501,5–2516,0 Piaskowce, mu³owce piaszczyste z nielicznymi cienkimi przewarstwieniami mu³owców i rzadko
mu³owców ilastych i i³owców bezwapnistych (kalcyt powy¿ej 1,0%)
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2516,0–2525,0 9,0 m rdzenia, w tym:

0,15 m – i³owce warstewkowane ciemnoszare, prawie czarne, z warstewkami piaskowca bardzo drob-
noziarnistego, szarego z domieszk¹ drobniutkich blaszek miki. Ska³a rozpada siê na p³ytki; na po-
wierzchniach uwarstwienia miejscami liczne, trudne do zidentyfikowania szcz¹tki organiczne
(roœlinne?, resztki liœci?). Upad ok. 40°

0,10 m – piaskowce ilaste, zbite, ciemnoszare, niewyraŸnie laminowane

0,05 m – i³owce warstewkowane piaskowcem

0,10 m – piaskowce szare, z warstewkami mu³owca ciemnego, liczne warstewki piaskowcowe o nie-
sta³ej mi¹¿szoœci zmieniaj¹cej siê czêsto nagle, a¿ do zerwania ci¹g³oœci

2,60 m – i³owce z warstewkami piaskowca. Na g³êbokoœci ok. 1,10 m mu³owiec z warstewkami pia-
skowca; liczne odciski liœci (?) i kryszta³ki pirytu; na g³êb. ok. 1,30 m we wk³adkach ³upku mu³owco-
wego liczne odciski organiczne, miêdzy 1,60 i 2,10 m wk³adki piaskowca bardzo drobnoziarnistego,
zbitego, ciemnoszaro-zielonego z plamkami i smugami brunatnofioletowymi

0,40 m – piaskowce bardzo drobnoziarniste, ciemnoszarozielone, z warstewkami i laminami mu³owca
ilastego, prawie czarnego, miêkkiego, miêdzy 0,10 i 0,40 m z licznymi blaszkami miki

3,60 m – mu³owce ilaste, bezwapniste ciemne, prawie czarne, warstewkowane piaskowcem jasnosza-
rym (warstwowanie równoleg³e, niezaburzone), rozpadaj¹ce siê p³ytkowo, miejscami nagromadzenia
pirytu i rdzawe plamki po szcz¹tkach roœlinnych, miejscami miêdzy 2,6 i 3,6 m systemy warstwowañ
równoleg³ych przechodz¹cych w przek¹tne, zmiany mi¹¿szoœci warstewek a¿ do rozerwañ, pogr¹zy

0,40 m – piaskowce drobnoziarniste, marglisto-dolomityczne (kalcyt – 16,4%; dolomit – 11,6%) jasno-
szare, zbite, bardzo twarde, wyraŸnie laminowane, na powierzchniach oddzielnoœci blaszki miki

1,60 m – i³owce szare i jasnoszare

Wapieñ muszlowy

Wapieñ muszlowy górny

(2523,0–2571,5 m; mi¹¿szoœæ 48,5 m)

2525,0–2557,5 I³owce s³abo wapniste (kalcyt – 3,9%; dolomit – 1,9%) szare oraz mu³owce ilaste i mu³owce dolomi-
tyczne (kalcyt – 6,8%; dolomit – 10,8%) z licznymi wk³adkami ska³ wêglanowych, zapewne wapieni
i wapieni dolomitycznych oraz ska³ i³owcowo-marglistych. G³ówne wk³adki wêglanowe wystêpuj¹
wg PG na g³êb.: 2525,0–2526,0; 2529,0–2530,0; 2531,0–2531,5; 2533,5–2534,0; 2536,5–2539,0
i 2552,0–2553,5 m

Na g³êb. 2525,0–2755,0 m próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

2557,5–2571,5 Wapienie zwiêz³e szare z warstewkami mu³owców s³abo wapnistych (kalcyt – 2,9%)

A N I Z Y K

(2571,5–2755,0 m; mi¹¿szoœæ 183,5 m)

Wapieñ muszlowy œrodkowy

(2571,5–2654,5 m;mi¹¿szoœæ 83,0 m)

2571,5–2579,5 Margle i wapienie margliste oraz dolomity z wk³adkami i³owców marglisto-dolomitycznych

2579,5–2654,5 Margle dolomityczne i margle ilaste, z przewarstwieniami i³owców marglistych (kalcyt ponad 3,8%)
oraz mu³owca bezwapnistego

Wapieñ muszlowy dolny

(2654,5–2755,0 m; mi¹¿szoœæ 100,5 m)
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2654,5–2731,0 Wapienie i wapienie margliste (kalcyt – 75,3%) jasnoszare i szare z przewarstwieniami margli i i³ow-
ców s³abo wapnisto-dolomitycznych (kalcyt – 1,9%; dolomit – 4,8%) i i³owców marglistych (kalcyt –
4,8%; dolomit – 6,8%)

2731,0–2748,0 Margle, i³owce wapnisto-dolomityczne (kalcyt – 1,0%; dolomit – 1,0%), i³owce margliste (kalcyt –
3,9%; dolomit – 6,8%), ciemnoszare z wk³adkami wapieni marglistych szarych i mu³owców ilastych
s³abo wapnistych (kalcyt – 1,9–3,9%; dolomit – 1,0–5,8%)

2748,0–2750,5 Wapienie, byæ mo¿e zapiaszczone

2750,5–2755,0 Margle, zapewne warstewkowane i laminowane mu³owcami

Anna SZYPERKO-TELLER

TRIAS DOLNY

O L E N E K

Pstry piaskowiec górny

Formacja barwicka

(2755,0–2767,0 m; mi¹¿szoœæ 12,0 m)

2755,0–2767,0 I³owce i mu³owce szare i brunatne

Próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej i próbek okruchowych

Uskok

Ryszard WAGNER
PERM

Cechsztyn

(2767,0–3239,0 m; mi¹¿szoœæ 472,0 m)

Cechsztyn 3 (PZ3)

(2767,0–2919,0 m; mi¹¿szoœæ 152,0 m)

2767,0–2769,5 Sól kamienna

Na g³êb. 2767,0–3042,0 m próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej i
próbek okruchowych do g³êb. 3049,0 m

2769,5–2771,5 Anhydryt

2771,5–2773,5 Sól kamienna z przewarstwieniami anhydrytu

2773,5–2888,0 Sól kamienna

2888,0–2919,0 Anhydryt

Uskok

Cechsztyn 2 (PZ2)

(2919,0–3049,0 m; mi¹¿szoœæ 130,0 m)

2919,0–3016,0 Sól kamienna
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3016,0–3024,0 Anhydryt

3024,0–3044,5 Dolomit

3044,5–3047,0 Dolomit marglisty

3047,0–3049,0 Dolomit

Uwaga: granice litologiczne wed³ug pomiarów geofizyki wiertniczej wystêpuj¹ ni¿ej o minimum 7 m
w stosunku do granic mierzonych przewodem wiertniczym

Cechsztyn 1 (PZ1)

(3949,0–3239,0 m; mi¹¿szoœæ 190,0 m)

3042,0–3061,0 17,7 m rdzenia , w tym:

9,6 m – anhydryty jasnoszaroniebieskawe, œredniokrystaliczne silnie impregnowane oraz cienko ¿y³ko-
wane be¿owym dolomitem. Upad trudno czytelny 10–15°

8,1 m – anhydryty jasnoszaroniebieskawe drobnokrystaliczne, miejscami mikrokrystaliczne, cienko
krótko i d³ugo ¿y³kowane oraz podrzêdnie nieregularnie, cienko, rzadko pasemkowany szarobe¿ow¹
substancj¹ ilasto-dolomityczn¹. Upad trudno czytelny 10–15°

3061,0–3070,0 Anhydryty

Interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej i próbek okruchowych:

3070–3089,0 12,7 m rdzenia , w tym:

9,3 m – anhydryty jak wy¿ej, miejscami gêsto ¿y³kowane. Na g³êb. 3076,2 m warstwa szarobr¹zowego
dolomitu silnie ilastego o mi¹¿szoœci 2 cm, a na g³êb. 3077,2–3077,7 m liczne nieregularne przerosty,
do 10 cm mi¹¿szoœci, szarobe¿owego dolomitu silnie impregnowanego sol¹ kamienn¹. Kontakt z sol¹
kamienn¹ ostry o równej powierzchni zapadaj¹cej pod k¹tem 15°; ogólny upad anhydrytu trudno czy-
telny

3,4 m – sól kamienna jasnoszaropomarañczowa œredniokrystaliczna z licznymi przwarstwieniami ja-
snoszarego anhydrytu od 2 do 20 cm mi¹¿szoœci. Upad 15°

3089,0–3092,5 Sól kamienna

Na g³êb. 3089,0–3101,0 m próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

3092,5–3101,0 Anhydryty

3101,0–3119,0 18,0 m rdzenia:

anhydryty jasnoszaroniebieskawe drobnokrystaliczne, rzadko cienko, krótko ¿y³kowane jasnoszar¹
i popielatoszar¹ substancj¹ ilast¹. Upad nieczytelny

3119,0–3136,0 17,0 m rdzenia, w tym:

1,0 m – anhydryty jw.

16,0 m – anhydryty jasnoszaroniebieskawe drobnokrystaliczne, miejscami zrekrystalizowane, œredno-
krystaliczne, cienko, krótko ¿y³kowane, podrzêdnie nieregularnie, cienko pasemkowane, miejscami
marmurkowane be¿owym dolomitem. Upad nieczytelny

3136,0–3154,0 18,0 m rdzenia: anhydryty jw.

3154,0–3173,0 17,0 m rdzenia: anhydryty jasnoniebieskawoszare drobnokrystaliczne nieregularnie, cienko, doœæ gêsto
(œrednio co 1 cm) pasemkowane jasnobe¿owymi dolomitami. Upad 5°

3173,0–3192,0 19,0 m rdzenia: anhydryty jw.; ku do³owi pasemkowanie coraz rzadsze. Upad 0°

3192,0–3210,0 18,0 m rdzenia: anhydryty jasnoniebieskawoszare, drobnokrystaliczne, g³ównie pojawiaj¹ siê w dol-
nych 2 metrach. Upad 0°
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3210,0–3228,0 18,0 m rdzenia, w tym:

1,0 m – anhydryt jw.

12,0 m – anhydryty jasnoniebieskawoszare drobnokrystaliczne bardzo nieregularnie, cienko i grubo
¿y³kowane, marmurkowane szarymi dolomitami; upad nieczytelny

5,0 m – anhydryty jw. oraz bardzo nieregularnie grubo pasemkowane szarym dolomitem. Upad 0°

3228,0–3246,0 16,46 m rdzenia, w tym:

2,9 m – anhydryty jw. Upad 0°

0,1 m – dolomity mikrytowe i sparytowe barwy ciemnobe¿owoszarej z ziarnami obleczonymi – onko-
idami i ooidami, z detrytem muszli i nielicznymi otwornicami; s³abo widoczne, czêœciowo zatarte,
drobne struktury stromatolitów kopu³owych; silna impregnacja anhydrytem; niewyraŸna pozioma lami-
nacja. Upad 0°

1,6 m – dolomity ciemnobe¿owe mikrytowe i sparytowe onkolitowe i z obfitym detrytem muszli
ma³¿ów, ramienionogów, pojedynczych mszywio³ów i szkar³upni; w górnej czêœci warstewki stromato-
lit kopu³owy; doœæ liczne otwornice p³o¿¹ce, spiralne i jednoseryjne. W dolnej czêœci warstewka szaro-
czarnego ³upku ilasto-mu³owcowego mi¹¿szoœci 1 cm, ostre granice kontaktu dolomitu z warstewk¹
³upku; powierzchnie kontaktu poziome lekko faliste; w górnej czêœci kompleksu silna impregnacja an-
hydrytem, z towarzysz¹cymi licznymi gruz³ami anhydrytu do 3 cm �. Upad 0°.

1,7 m – dolomity mikrytowe i sparytowe barwy szarej, masywne z nielicznymi reliktami ooidów,
otwornicami oraz detrytem muszli. W odstêpach od 20 do 4,0 cm warstewki szaroczarnych ³upków ila-
sto-mu³owcowych z obfitymi ³yszczykami o ostrych falistych granicach; mi¹¿szoœæ warstewek od 0,5
do 3 cm. Przy kontakcie z ³upkiem dolomit laminowany czarn¹ substancj¹ organiczn¹. Upad 5°.

0,1 m – ³upki mu³owcowo-dolomityczne ciemnoszare zawieraj¹ce w górnej czêœci detryt korali, mszy-
wio³ów, szkar³upni i ramienionogów, w dolnej – laminy i p³askie soczewki py³owca kwarcowego
z ziarnami minera³ów siarczkowych. Poni¿ej ³upków cienka warstewka bardzo drobnoziarnistych,
py³owych piaskowców kwarcowych, barwy szarej, warstwowanych faliœcie i soczewkowo o zmiennej
mi¹¿szoœci od 1 do 6 cm wynikaj¹cej z nierównej, ostrej, erozyjnej granicy z ni¿ej le¿¹cymi zlepieñca-
mi dewoñskimi

Wed³ug karota¿u granica ta wystêpuje na g³êbokoœci 3239,0 m

Lech MI£ACZEWSKI, Hanna MATYJA, Jolanta PACZEŒNA

DEWON

DEWON GÓRNY
(3239,0–4297,5 m; mi¹¿szoœæ 1058,0 m)

F R A N

„Formacja” cz³uchowska

(3239,0–?3434,5 m; mi¹¿szoœæ 195,5 m)

Seria zlepieñców wapiennych sensu Mi³aczewski, 1992 (3239,0–3250,0 m; mi¹¿szoœæ 11,0 m)

0,42 m – zlepieñce z³o¿one ze s³abo obtoczonych, luŸno i bez³adnie upakowanych fragmentów szaro-
brunatnych wapieni marglistych o œrednicach 0,5–10,0 cm (najczêœciej 2–3 cm) oraz z du¿ych nie obto-
czonych bioklastów (o rozmiarach 1×3 cm, 0,5×1,0 cm i wiêcej) zdominowanych przez koralowce i
stromatoporoidy. Spoiwo szarozielone, marglisto-dolomityczne, s³abo zwiêz³e. W stropie œlizg tekto-
niczny o nachyleniu 45°, przecinaj¹cy zarówno spoiwo, jak i otoczaki

1,0 m – zlepieñce jw., zawieraj¹ce wiêcej bioklastów koralowców i stromatoporoidów masywnych

0,26 m – wapienie margliste brunatne, kruche; w sp¹gu cienka wk³adka (ok. 2 cm mi¹¿szoœci) wapieni
ziarnistych, zawieraj¹ca drobne trochity liliowców, fragmenty koralowców, konodonty oraz litoklasty
wapieni o œrednicy do 1 cm

Ostra, nierówna granica rozmycia
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0,30 m – wapienie organodetrytyczne szarobrunatne, miejscami czerwonawe, z³o¿one z cz³onów li-
liowców oraz fragmentów koralowców (m.in. osobniczych Rugosa). Brak warstwowania. ¯y³y kalcytu
gruboœci 3 mm o nachyleniu 80°

0,44 m – zlepieñce z³o¿one ze s³abo obtoczonych, gêsto upakowanych otoczaków wapieni organodetry-
tycznych œrednioziarnistych – z³o¿onych z fragmentów koralowców i stromatoporoidów ga³¹zkowych
u³o¿onych d³u¿sz¹ osi¹ poziomo i równolegle oraz wapieni drobnoziarnistych z³o¿onych g³ównie
z cz³onów liliowców oraz fragmentów koralowców Rugosa. Spoiwo zlepieñców czerwone, margliste.
Nieliczne ramienionogi Atrypa sp.

1,0 m – brekcje z³o¿one ze Ÿle obtoczonych i Ÿle wysortowanych du¿ych okruchów szarych wapieni
drobnoziarnistych o rozmiarach do 10 cm œrednicy oraz fragmentów koralowców oraz stromatopo-
roidów ga³¹zkowych i masywnych; spoiwo czerwone, margliste, sk¹pe, ale struktury wciskowe rzadko
widoczne

1,0 m – zlepieñce jw.

0,5 m – zlepieñce jw., fragmenty koralowców osobniczych

0,5 m – zlepieniec z³o¿ony z drobnych (do ok. 0,5 cm �) litoklastów wapieni mikrytowych i bioklastów
oraz nielicznych wiêkszych (do 2 cm �) litoklastów wapieni ziarnistych; spoiwo wapniste, sk¹pe

1,0 m – zlepieñce z³o¿one z otoczaków wapieni organodetrytycznych o przeciêtnych rozmiarach
2–5 mm, rzadko osi¹gaj¹cych 2 cm œrednicy, zdominowanych przez koralowce i du¿e cz³ony liliow-
ców; spoiwo wapniste

1,0 m – zlepieñce jw.; barwa spoiwa zmienia siê z szaro-czerwonej na szar¹

1,0 m – zlepieñce z³o¿one z bez³adnie u³o¿onych, s³abo obtoczonych i Ÿle wysortowanych otoczaków
szarego wapienia ziarnistego o rozmiarach od 1 do 10 cm oraz fragmentów koralowców, stromatopo-
roidów i szkar³upni (g³ównie trochitów liliowców); spoiwo obfite, wapniste lub margliste

1,64 m – zlepieñce z³o¿one ze s³abo obtoczonych otoczaków wapieni o œrednicach od 0,5 cm do
10,0 cm, pokruszonych ga³¹zek Thamnopora sp., a tak¿e du¿ych kilkucentymetrowych bioklastów re-
prezentuj¹cych masywne koralowce

3246,0–3257,0 11,0 m rdzenia, w tym:

1,0 m – wapienie margliste ciemnoszare, miejscami gruz³owo-detrytyczne z rozproszonymi litoklasta-
mi wapienia mikrytowego, o œrednicy poszczególnych klastów dochodz¹cych do 2 cm, oraz bioklasta-
mi szkar³upni, koralowców i stromatoporoidów

1,0 m – wapienie margliste jw., nieliczne ramienionogi reprezentuj¹ce rodzaj Liorhynchus

1,0 m – wapienie margliste jw.; czêœæ klastów i gruz³ów pociêta szczelinami wype³nionymi kalcytem;
nieliczne œlizgi tektoniczne

1,0 m – wapienie margliste jw. w stropie przeciête pionow¹ kalcytow¹ ¿y³¹ gruboœci 5 mm, a 50 cm od
stropu œlizg o nachyleniu 45°, pokryty bia³ym kalcytem

Seria i³owców i wapieni marglistych sensu Mi³aczewski, 1992 (3250,0–3317,0 m; mi¹¿szoœæ 67 m)

1,0 m – wapienie margliste ciemnoszare, laminy i³owca marglistego; na powierzchniach ³awic nagro-
madzenia detrytusu flory oraz rozproszone kryszta³y pirytu. Liczne œlizgi tektoniczne, o przebiegu po-
ziomym b¹dŸ o nachyleniu 30°

0,50 cm – margle gruz³owo-detrytyczne; gruz³y o nieregularnych kszta³tach i niewyraŸnych granicach;
intraklasty wapieni mikrytowych najczêœciej p³askie; gruz³y i intraklasty tkwi¹ luŸno i bez³adnie w spo-
iwie ilasto-marglistym, zawieraj¹cym 15,4% kalcytu i 4,8% dolomitu; nieliczne bioklasty koralowców
i stromatoporoidów

0,50 m – margle ciemnoszare s³abozwiêz³e, o niewyraŸnej strukturze gruz³owej; nieliczne œlizgi tekto-
niczne

0,50 m – ciemnoszare margliste wapienie gruz³owo-detrytyczne

0,50 m – margle s³abozwiêz³e, ciemnoszare z nieregularnymi smugami i laminami zielonkawych
i³owców marglistych; na powierzchniach lamin zwêglone fragmenty flory i krystaliczny piryt. Cienkie
(do 5 cm mi¹¿szoœci) wk³adki wapieni drobnoziarnistych. Upad oko³o 15°
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1,0 m – margle s³abozwiêz³e, ciemnoszare ze smugami i laminami i³owców marglistych, miejscami la-
minacja zaburzona. W sp¹gu wk³adka (o mi¹¿szoœci 5 cm) wapieni drobnoziarnistych, powy¿ej nielicz-
ne wyst¹pienia p³askich intraklastów tych wapieni o wymiarach 1×5 cm. Szcz¹tki organiczne nieliczne,
m.in. fragmenty ortocerasów, ramienionogów (w tym z rodzaju Liorhynchus), ?ma³¿oraczki, ³uski ryb

0,05 cm – margle s³abozwiêz³e, ciemnoszare z drobnymi (do 1 cm) intraklastami wapieni

Ostra nierówna granica

0,08 cm – wapienie pelitowe szare o niewyraŸnej strukturze gruz³owej

Ostra granica

0,87 cm – i³owce margliste s³abozwiêz³e, ciemnoszare, laminowane, miejscami laminacja zaburzona
bioturbacjami. Na powierzchniach warstewek spirytyzowane fragmenty roœlin i odciski ortocerasów.
Upad oko³o 15°

1,0 m – i³owce margliste, ciemnoszare jw., warstewki jasnoszarych wapieni drobnoziarnistych o mi¹¿-
szoœci kilkunastu centymetrów. Szcz¹tki organiczne nieliczne, w tym konodonty, odciski spirytyzowa-
nych ortocerasów i goniatyta. Upad 15°; nieliczne œlizgi o nachyleniu oko³o 30°

1,0 m – i³owce margliste, ciemnoszare j.w. ze s³abo zaznaczon¹ laminacj¹; szcz¹tki organiczne repre-
zentowane jedynie przez bezzawiasowe ramienionogi z rodzaju Lingula . Upad 15°; nieliczne œlizgi tek-
toniczne o nachyleniu oko³o 15°, pokryte kalcytem

3257,0–3268,0 7,0 m rdzenia, w tym:

6,7 m – i³owce margliste s³abozwiêz³e, ciemnoszare, laminowane i margle, miejscami cienkie wk³adki
margli gruz³owo-detrytycznych z ga³¹zkami Thamnopora sp. Skamienia³oœci w i³owcach marglistych
nieliczne, m.in. spirytyzowane ortocerasy, ramienionogi z rodzaju Atrypa i Liorhynchus, odciski gonia-
tytów prawdopodobnie z rodzaju Tornoceras, konodonty, sporadycznie szcz¹tki roœlinne i miospory.
Œlizgi tektoniczne o nachyleniu oko³o 30°

0,15 m – margle gruz³owo-detrytyczne; czêœæ intraklastów, g³ównie szarych wapieni drobnoziarni-
stych, nosi œlady plastycznej deformacji

Ostra, nierówna granica, pokryta kryszta³kami pirytu

0,15 cm – wapienie szare, drobnoziarniste przeciête ¿y³¹ bia³ego kalcytu (1 cm) o nachyleniu 80°

3268,0–3270,0 Margle lub i³owce margliste

Interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej i próbek okruchowych

3270,0–3280,0 9,5 m rdzenia, w tym:

5,0 m – margle ciemnoszare, gruz³owe, miejscami z bioturbacjami, z pojedynczymi trochitami liliow-
ców i fragmentami korali osobniczych, zawieraj¹ce równie¿ miospory. Nieliczne œlizgi tektoniczne
o nachyleniu 30°

1,0 m – margle czarne i drobnolaminowane i³owce margliste z rozproszonymi lub skupionymi w cien-
kich laminkach drobnymi gruz³ami pirytowymi. Pionowe szczeliny, miejscami zabliŸnione kalcytem

0,5 m – wapienie margliste, ciemnoszare, miejscami o strukturze gruz³owej; nieliczne ramienionogi
z rodzaju Atrypa

3,0 m – margle ciemnoszare i drobnolaminowane i³owce margliste z licznymi tentakulitoidami. Cienkie
³awiczki z intraklastami wapieni mikrytowych z otoczk¹ pirytow¹

3270,0–3317,0 I³owce margliste

Interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej i próbek okruchowych:

Seria margli sensu Mi³aczewski, 1992 (3317,0–3434,5 m; mi¹¿szoœæ 117,5 m)

3317,0–3318,5 Wapienie margliste

Na g³êb. 3317,0–3350,0 próby okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

3318,0–3335,0 Margle ilaste i i³owce margliste
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3335,0–3350,0 Margle lub wapienie margliste

3341,0–3349,0 5,7 m rdzenia, w tym:

2,0 m – wapienie ciemnoszare, drobnoziarniste, na przemian mniej i bardziej margliste, gruz³owe, kru-
che, niewarstwowane. Gruz³y ró¿nych kszta³tów i wielkoœci, na ogó³ okr¹g³awe tkwi¹ rozproszone
w ciemniejszej masie wype³niaj¹cej o sk³adzie i³owca marglisto-dolomitycznego (zawartoœæ kalcytu
17,8%, dolomitu 10,9%). W skale wystêpuj¹ bioklasty brachiopodów, z rodzajów Productella i Atrypa
oraz liliowców, a tak¿e ca³e muszle Atrypa sp.; 50 cm od stropu rdzeñ przeciêty szczelin¹ zabliŸnion¹
kalcytem o nachyleniu 60°

3,7 m – wapienie margliste ciemnoszare, kruche, niewarstwowane, gruz³owe; miejscami zamiast
gruz³ów pasiaste jaœniejsze smugi bardziej wapniste gruboœci do 3 cm i nachyleniu 20°. Nieliczne bra-
chiopody Atrypa sp. oraz zwêglone fragmenty roœlin na powierzchniach oddzielnoœci oraz miospory.
Upad niewyraŸny, oko³o 20°. Nieliczne œlizgi tektoniczne ze œladami przesuniêæ, o nachyleniu oko³o
15°; nieliczne szczeliny zabliŸnione kalcytem o nachyleniu 45°

3349,0–3371,5 Margle i i³owce margliste

Na g³êb. 3349,0–3384,0 m próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

3371,5–3384,0 Margle

3384,0–3401 17,2 m rdzenia:

margle dolomityczne, ciemnoszare, drobnoziarniste; struktura gruz³owata – gruz³y niewyraŸnie wy-
dzielaj¹ siê z t³a; u³o¿enie ich bez³adne, miejscami warstwowe pod k¹tem oko³o 20°. Miejscami struktu-
ra gruz³owa przechodzi w pasiast¹ – jaœniejsze przewarstwienia o sk³adzie margla maj¹ upad 10–30°; na
ich granicach mikrorozmycia i pogr¹zy. T³o skalne o sk³adzie i³owca marglisto-dolomitycznego (za-
wartoœæ kalcytu: 26,1–23,8%, dolomitu – 8,9–4,8%). Bioklasty nieliczne – drobne fragmenty osobni-
czych Rugosa i fragmenty ga³¹zek Thamnopora sp., miejscami u³o¿one ³awicowo, oraz cz³ony
liliowców, fragmenty brachiopodów i nieliczne konodonty. Rzadko œlizgi tektoniczne o nachyleniu
oko³o 15° z polew¹ i³ow¹ oraz szczeliny o nachyleniu 80° zabliŸnione bia³ym kalcytem. 5,5–5,8 m od
stropu rdzeñ przesycony rop¹ naftow¹, zwi¹zan¹ zapewne ze szczelin¹ d³ugoœci 40 cm i nachyleniu 60°

3401,0–3414,0 11,3 m rdzenia, w tym:

9,3 m – margle dolomityczne jw., lecz bez objawów ropy; miejscami przechodz¹ce w i³owce margliste
i i³owce z nieznaczn¹ domieszk¹ wêglanów (zawartoœæ kalcytu 3,0%, dolomitu 2,0%); miejscami
z przewarstwieniami do 6 cm zwartego wapienia drobnoziarnistego, bardzo twardego. Nieliczne mio-
spory. Upad przewarstwieñ oko³o 30°. Nieliczne szczeliny tektoniczne zabliŸnione kalcytem o nachyle-
niu 45–60° oraz œlizgi o nachyleniu 45° ze œladami przesuniêæ i polew¹ kalcytow¹, tak¿e pionowe
szczeliny wype³nione kalcytem, tn¹ce przewarstwienia w/w wapienia ziarnistego. Nieliczne bioklasty
osobniczych koralowców Rugosa, ³awiczki pojedynczych skorupek nieoznaczalnych brachiopodów,
pojedyncze trochity

2,0 m – piaskowce dolomityczny, bardzo drobnoziarniste, bardzo twarde, ciemnoszare, zawartoœc kal-
cytu 8,9–12,2%, dolomitu 12,6–14,1%. Miejscami smugi o nachyleniu 45°. Rozwarte szczeliny o na-
chyleniu 45–60°, gruboœci 2 mm

3414,0–3417,0 3,9 m rdzenia , w tym:

0,9 m – mu³owce marglisto-dolomityczne bardzo drobnoziarniste, bardzo twarde, zwarte, niewyraŸnie
smugowne i laminowane równolegle pod k¹tem 20° ciemniejsza substancj¹ ilast¹. Bardzo nierówne po-
wierzchnie rozmyæ o nachyleniu 20°, wys³ane czarnym i³owcem, a tak¿e kilka przewarstwieñ gruboœci
1–2 cm z warstwowaniem typu flaser-bedding

1,0 m – ska³a jw.; smugowana i laminowana równolegle; miejscami widoczne mikrorozmycia i biotur-
bacje

2,0 m – ska³a jw., lecz mniej zwarta, bardziej ilasta, ciemniejsza. Laminacja równoleg³a, czêsto zabu-
rzona przez bioturbacje. Szczeliny tektoniczne o nachyleniu 45 i 60° i czêœciowo zabliŸnione kalcytem
lub dolomitem
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3417,0–3432,0 Margle

Na g³êb. 3417,0–3434,5 m próby okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych: wg danych geofizycznych margle ju¿ od g³êb. 3401,0 m

3432,0–3434,5 I³owce margliste

DEWON ŒRODKOWY

¯ Y W E T

(?3434,5–4168,0 m; mi¹¿szoœæ 733,5 m)

„Formacja” sianowska

(?3434,5–3607,0 m; mi¹¿szoœæ 172,5 m)

Seria i³owców i margli sensu Mi³aczewski, 1992 (3434,5–3558,5 m; mi¹¿szoœæ 124,0 m)

3434,5–3436,5 Margle

Na g³êb. 3434,5–3471,0 próby okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

3436,5–3449,1 I³owce margliste

3449,0–3451,5 Margle

3451,5–3469,5 I³owce margliste

3469,5–3471,0 Margle z przewarstwieniami i³owców i wapieni

Z interpretacji geofizyki wynika, ¿e margle te wystêpuj¹ do g³êb. 3480,0 m, a na g³êb. 3480,0–3488,0 m
– i³owiec marglisty

3471,0–3488,0 16,6 m rdzenia, w tym:

0,87 m – margle dolomityczne, ciemnoszarobrunatnawe, bardzo twarde, zwarte, niewarstwowane.
Miejscami cienkie (0,5 cm) przewarstwienia zielonawego i³owca o upadzie oko³o 15°; niekiedy prze-
warstwienia te nieregularne, siateczkowate. Wystêpuj¹ te¿ powierzchnie rozmyæ intraformacyjnych, fa-
liste, nierówne

0,9 m – i³owce dolomityczne, ciemnoszare, ³upkowate, kruche, niewarstwowane. Miejscami niewyraŸ-
na laminacja równoleg³a; czêste bioturbacje; rozproszone cz³ony liliowców i nieliczne brachiopody
Atrypa sp. Upad oko³o 15°.

1,95 m – mu³owce ciemnoszare, miejscami ciemnoszarobrunatnawe, twarde, kruche, niewarstwowane

0,95 m – i³owce ciemnoszare, niewarstwowane, niezbyt zwiêz³e, ³upkowate, kruche; miejscami bar-
dziej dolomityczne, twardsze. Doœæ liczne, rozroszone fragmenty brachiopodów m.in. z rodzajów Atry-
pa, ?Theodossia, Productella, Chonetes, g³adkie ma³¿e, nieliczne krynoidy i zwêglone fragmenty roœlin

0,95 m – ska³a jw., zawiera liczne malutkie skorupki Chonetes, zgniecione skorupki b. du¿ych Atrypa,
cz³ony liliowców oraz nieliczne fragmenty zwêglonej flory

0,95 m – margle ciemnoszarobrunatnawe, drobnoziarniste, zwarte, niewarstwowane, bez laminacji,
z pojedynczymi skorupkami Atrypa sp., Chonetes sp., doœæ du¿ymi spiriferidami i cz³onami liliowców

0,70 m – wapienie margliste, ciemnoszarobrunatnawe, twarde, zwarte, niewarstwowane, zawieraj¹ce
przy stropie du¿e (5×5 cm) bioklasty masywnych koralowców oraz osobne skorupki i ca³e muszle du-
¿ych Atrypa sp., oprócz tego ma³e okazy Chonetes, cz³ony liliowców, nieliczne konodonty, a tak¿e
fragmenty zwêglonej flory

0,25 m – margle ciemnoszare, ilaste, ³upkowate, kruche, niewarstwowane; zawieraj¹ rozproszone
cz³ony liliowców i drobne okruchy zwêglonej flory

1,0 m – i³owce margliste, szare, ³upkowate, kruche, niewyraŸnie równolegle laminowane; laminacja
czêsto zaburzona; upad lamin oko³o 15°. Na powierzchniach warstwowania liczne, drobne szcz¹tki chi-
tinowe, fragmenty Lingula sp, odciski ma³ych skorupek Atrypa, Schuchertella, Chonetes, rozproszone
cz³ony liliowców, fragmenty zwêglonej flory i miospory
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1,0 m – ska³a jw., miejscami laminy wapieni drobnoziarnistych (pod k¹tem 15–20°)

5,63 m – i³owce jw., zawieraj¹ce miejscami detrytus zwêglonej flory

0,91 m – margle szarobrunatne, drobnoziarniste, twarde, masywne; w sp¹gu cienkie, równoleg³e prze-
warstwienia zielonego i³owca pod k¹tem 20°. W przewarstwieniach ilastych widoczne s¹ bioturbacje
i rozproszone grudki pirytu. Cienka wk³adka wapienia marglistego z drobnymi ramienionogami z ro-
dzaju Chonetes

3488,0–3489,0 I³owce

Na g³êb. 3488,0–3563 m próby okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

3489,0–3500,5 Margle z prze³awiceniami i³owców

3500,5–3502,5 Margle

3502,5–3512,5 I³owce

3512,5–3514,0 Margle

3514,0–3517,5 I³owce

3517,5–3518,5 Margle

3518,5–3532,5 Margle z przewarstwieniami i³owców

3532,5–3543,0 I³owce

3543,0–3550,0 Margle z przewarstwieniami i³owców

3550,0–3558,5 I³owce

Seria wapieni sp¹gowych sensu Mi³aczewski, 1992 (3558,5–3607,0 m; mi¹¿szoœæ 48,5 m)

3558,5–3563,0 Wapienie margliste

Wed³ug badañ geofizycznych do g³êb. 3575,5 wapienie margliste, a na g³êb. 3575,5–3582,0 wapienie

3563,0–3582,0 18,6 m rdzenia:

wapienie margliste ciemnoszarobrunatne, ziarniste, masywne; w stropie przewarstwienia i³owca, mar-
gla i mu³owca marglistego. Du¿e bioklasty (do 5 cm) masywnych i lamelarnych stromatoporoidów i ta-
bulatów ga³¹zkowych, m.in. Thamnopora sp., osobniczych Rugosa oraz cz³onów liliowców; miospory

3582,0–3607,0 Wapienie

Na g³êb. 3582,0–3632 m próby okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

„Formacja” miastecka

(3607,0–4168,0 m; mi¹¿szoœæ 561,0 m)

Seria wapienno-terygeniczna z koralowcami sensu Mi³aczewski, 1992 (3607,0–4085,0 m; mi¹¿szoœæ 478,0 m)

3607,0–3630,0 I³owce i mu³owce z przewarstwieniami piaskowców

3630,0–3632,0 Piaskowce z przewarstwieniami i³owców i mu³owców

3632,0–3635,0 2,63 m rdzenia:

piaskowce jasnoszare, masywne, drobnoziarniste, miejscami subtelnie poziomo laminowane pod k¹tem
15°, pociête cienkimi ¿y³kami kalcytowymi o nachyleniu oko³o 60°; miejscami widoczne powierzchnie
rozmyæ œródwarstwowych i ³awiczki drobnych intraklastów i³owcowych

3635,0–3652,5 Piaskowce z przewarstwieniami i³owców i mu³owców
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Na g³êb. 3635,0–3675 m próby okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych:

3652,5–3668,5 I³owce z przewarstwieniami mu³owców

3668,5–3675,0 Piaskowce z przewarstwieniami i³owców i mu³owców

Na podstawie badañ geofizycznych piaskowiec jw. do g³êb. 3676,5, a na g³êb. 3675,0 0–3689,0 m –
i³owiec z przewarstwieniami mu³owca

3675,0–3689,0 2,2 m rdzenia, w tym:

0,15 m – piaskowce kwarcowe jasnoszare, drobnoziarniste, o spoiwie dolomitycznym, masywne, miej-
scami lekko porowate

0,80 – mu³owce dolomityczne, piaszczyste, z niewyraŸn¹ tekstur¹ flaser-bedding o upadzie oko³o 20°,
miejscami zaburzon¹ bioturbacjami; nieliczne, bioklasty, w tym ramienionogów

1,25 m – piaskowce kwarcowe jasnoszare, drobnoziarniste, o spoiwie dolomitycznym, bardzo twarde,
miejscami niewyraŸnie równolegle smugowane. Prawie pionowe spêkania wype³nione kalcytem lub
rozwarte

3689,0–3699,0 I³owce z przewarstwieniami mu³owców i margli

Interpretacja na podstawie badañ geofizyki otworowej i próbek okruchowych

3699,0–3709,0 6,28 m rdzenia:

margle ciemnoszare, twarde, w stropie marszu dolomityczne; ³awicowe nagromadzenia bioklastów,
g³ównie osobniczych Rugosa, masywnych i ga³¹zkowych stromatoporoidów i ramienionogów oraz du-
¿ych trochitów. Upad oko³o 20°.

3709,0–3722,0 I³owce z przewarstwieniami mu³owców i margli

Na g³êb. 3709,0–3745,0 m próby okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

3722,0–3731,5 Piaskowce

3731,5–3733,0 Mu³owce dolomityczne

3733,0–3742,5 Piaskowce z przewarstwieniami mu³owca i dolomitu

3742,5–3744,0 I³owce

3744,0–3745,0 Piaskowce margliste

Wed³ug badañ geofizycznych ska³a jw. do g³êb. 3748,5 m, na g³êb.: 3748,5–3752,0 m – i³owce
i mu³owce margliste, 3752,0–3756,0 m – piaskowce, 3756,0–3760,0 m – i³owce i mu³owce dolomityczne

3745,0–3760,0 14,43 m rdzenia, w tym:

1,0 m – wapienie dolomityczne szarobrunatne. Du¿e bioklasty, g³ównie stromatoporoidów masywnych
(do 5 cm) i osobniczych Rugosa, a takze cz³ony liliowców i skorupki ramienionogów

1,0 m – piaskowce kwarcowe drobno- i bardzo drobnoziarniste, dolomityczno-margliste. Cienkie war-
stewki (do 5 cm) wapieni organodetrytycznych zawieraj¹cych szcz¹tki szkar³upni, ramienionogów i po-
kruszone ga³¹zki Thamnopora

0,63 m – mu³owce dolomityczne ciemnoszare, z laminacj¹ poziom¹ i falist¹ oraz przek¹tn¹ laminacj¹
riplemarkow¹. W sp¹gu warstwy przek¹tne warstwowanie ma³ok¹tne (15°) w du¿ej skali

Ostra, nierówna granica

0,37 m – wapienie organodetrytyczne, dolomityczne, zawieraj¹ce szcz¹tki Tabulata

0,06 m – wapienie jw.

0,45 m – mu³owce dolomityczne

Ostra, równa granica o nachyleniu 10°
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0,05 m – wapienie dolomityczne organodetrytyczne

Ostra granica

0,07 m – mu³owce dolomityczne jw.

Ostra granica

0,16 m – wapienie dolomityczne organodetrytyczne

Ostra granica

0,61 m – mu³owce dolomityczne jw.

0,84 m – mu³owce dolomityczne ciemnoszare, rozproszony muskowit, niewyraŸna równoleg³a lamina-
cja miejscami zaburzona przez bioturbacje

0,14 m – wapienie dolomityczne organodetrytyczne

0,18 m – wapienie dolomityczne organodetrytyczne jw.; du¿e bioklasty pojedynczych Rugosa i Tabula-
ta (do 5 cm)

Ostra granica o nachyleniu 10°

0,14 m – piaskowce wapnisto-dolomityczne, bardzo drobnoziarniste z niewyraŸnymi równoleg³ymi
smugami o nachyleniu 10°

Ostra granica o nachyleniu 10°

0,03 m – wapienie dolomityczne organodetrytyczne

0,51 m – mu³owce piaszczysto-dolomityczne, ciemnoszare, z niewyraŸnymi równoleg³ymi smugami
o nachyleniu 10–15°. Obserwowane s¹ zestawy przek¹tnej laminacji replemarkowej; miejscami
widoczne drobne powierzchnie rozmyæ oraz liczne skamienia³oœci œladowe Planolites beverleyensis
(Billings)

0,05 m – i³owce kruche, szarozielone

0,09 m – mu³owce piaszczysto-dolomityczne jw.

1,57 m – piaskowce kwarcowe szarobe¿owe, drobnoziarniste, o spoiwie dolomitycznym, z niewyraŸny-
mi równoleg³ymi smugami o nachyleniu 10–15°, wzbogaconymi w muskowit. Rdzeñ pociêty pionowy-
mi i o nachyleniu ok. 60° nieregularnymi, nieci¹g³ymi, cienkimi (1 mm) ¿y³kami kalcytowymi

0,16 m – mu³owce piaszczyste czarne, s³abozwiêz³e, z niewyraŸnymi równoleg³ymi smugami. Du¿y
fragment masywnego stromatoporoida, zdolomityzowanego i porowatego

0,15 m – wapienie dolomityczne organodetrytyczne jw., z fragmentami Thamnopora sp.

0,08 m – piaskowce dolomityczne jw.

0,07 m – wapienie dolomityczne organodetrytyczne jw., z Thamnopora sp. Ostra granica z ni¿ej le¿¹c¹
warstw¹ o nachyleniu 10°

0,23 m – piaskowce dolomityczne jw.

0,55 m – wapienie dolomityczne organodetrytyczne jw.; rozpoznawalne bioklasty: skorupki ramienio-
nogów, ga³¹zki Thamnopora sp.

Ostra granica z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹

0,14 m – piaskowce kwarcowe ciemnoszare, drobnoziarniste. Cienka (1 cm) warstewka muszlowca
zdominowanego przez ramienionogi i osobnicze Rugosa

0,14 m – wapienie dolomityczne organodetrytyczne jw.

0,14 m – piaskowce ciemnoszare jw.

0,28 m – wapienie dolomityczne organodetrytyczne jw., z ga³¹zkami Thamnopora sp.

0,03 m – mu³owce dolomityczne ciemnoszare, z pojedynczymi ziarnami frakcji piaszczystej i rozpro-
szonym muskowitem

0,06 m – i³owce ciemnoszare, kruche

Ostra granica z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹ o nachyleniu 15°

0,14 m – piaskowce kwarcowe drobnoziarniste, o spoiwie dolomitycznym, z gêstymi równoleg³ymi
ciemniejszymi smugami o nachyleniu 15°
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0,07 m – mu³owce dolomityczne ciemnoszare, z niewyraŸnymi równoleg³ymi ciemnymi smugami

Ostra granica z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹ o nachyleniu 10°

0,10 m – wapienie dolomityczne ciemnoszare, organodetrytyczne. Nieregularnie rozmieszczone biokla-
sty zdominowane przez skorupki ramienionogów, cz³ony liliowców i fragmenty masywnych stromato-
poroidów

Ostra, nierówna granica

0,30 m – piaskowce kwarcowe szare, drobnoziarniste o spoiwie dolomitycznym z regularnymi, równo-
leg³ymi ciemniejszymi smugami o nachyleniu 15°

Ostra, równa granica o nachyleniu 15°

0,09 m – i³owce kruche, o ³upkowatej oddzielnoœci, miejscami smugi piaszczyste. Nieoznaczalne bio-
turbacje ¿erowiskowe

Ostra, równa granica o nachyleniu 15°

0,29 m – piaskowce kwarcowe bardzo twarde, drobnoziarniste o spoiwie dolomitycznym

Ostra, nierówna granica nachylona pod k¹tem 15°

0,26 m – i³owce czarne z nieregularnymi warstewkami (do 1 cm mi¹¿szoœci) ciemnoszarego piaskowca
z drobnymi cz³onami liliowców. Liczne powierzchnie rozmyæ

Ostra, nierówna granica nachylona pod k¹tem 10°

0,63 m – piaskowce kwarcowe szare, drobnoziarniste o spoiwie dolomitycznym

0,22 m – mu³owce szare, dolomityczne, z rozproszonym, drobnym detrytusem roœlinnym

Ostra granica o nachyleniu 10°

0,30 m – piaskowce kwarcowe drobno- i bardzo drobnoziarniste, o spoiwie dolomitycznym, z regular-
nymi równoleg³ymi ciemnymi smugami o nachyleniu 15°

Ostra nierówna granica o nachyleniu oko³o 10°

0,12 m – mu³owce dolomityczne z nieregularnymi smugami piaskowca; bioturbacje

Ostra, równa granica o nachyleniu 10°

0,05 m – piaskowce jw.

Ostra, równa pozioma granica

0,13 m – mu³owce jw.

Ostra granica o nachyleniu 10°

0,95 m – piaskowce kwarcowe szare, drobnoziarniste o spoiwie dolomitycznym, z regularnymi równo-
leg³ymi smugami ilastymi o nachyleniu 10–15°, wzbogaconymi równie¿ w blaszki muskowitu. Niere-
gularne smugi zwêglonych szcz¹tków roœlinnych

0,05 m – i³owce kruche, ciemnoszare

0,10 m – mu³owce ciemnoszare, zawieraj¹ce du¿o rozproszonego muskowitu; w sp¹gu warstwy drobne
nieoznaczalne bioklasty

Ostra granica o nachyleniu 15°

0,15 m – piaskowce kwarcowe masywne, twarde, szare, drobnoziarniste o spoiwie dolomitycznym

Ostra granica nachylona pod katem 10°

0,14 m – i³owce kruche, szare, o oddzielnoœci ³upkowej

0,12 m – piaskowce kwarcowe szare, bardzo drobnoziarniste o spoiwie dolomitycznym, z niewyraŸny-
mi równoleg³ymi smugami, nachylonymi pod katem 10°

Ostra granica kontaktu, nachylona pod k¹tem 15°

0,24 m – i³owce kruche, szare, o oddzielnoœci ³upkowej

3760,0–3769,0 I³owce z przewarstwieniami mu³owca

Na g³êb. 3760,0–3812,0 m próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych
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3769,0–3790,5 Piaskowce z przewarstwieniami mu³owca i i³owca

3790,5–3809,0 I³owce z przewarstwieniami mu³owca

3809,0–3812,0 Wapienie

Wed³ug badañ geofizycznych do g³êb. 3812,5 m wapienie jw., na glêb. 3812,5–3817,0 m margle z prze-
warstwieniami mu³owca, a na g³êb. 3817,0–3820,0 m piaskowce

3812,0–3820,0 7,97 m rdzenia, w tym:

1,97 m – wapienie dolomityczne ciemnoszarobrunatne, organodetrytyczne. Wœród bioklastów zidenty-
fikowano osobnicze Rugosa, ga³¹zkowe Thamnopora sp., masywne i lamelarne stromatoporoidy, a ta-
k¿e cz³ony liliowców. Czêœæ bioklastów, zw³aszcza tych wiêkszych, wykazuje teksturê kierunkow¹.
Iloœæ i wielkoœæ bioklastów maleje ku sp¹gowi warstwy

1,0 m – margle czarne, dolomityczne. W stropie warstwy liczne bioklasty, g³ównie fragmenty tabulatów
(o œrednicach do 2 cm), mniej liczne szcz¹tki szkar³upni. Nieoznaczalne bioturbacje ¿erowiskowe.
Na œwie¿ym prze³amie zapach bitumiczny

0,98 m – mu³owce ciemnoszare z bioturbacjami

Ostra, równa granica o nachyleniu 15°

0,92 m – piaskowce kwarcowe twarde, jasnoszare, drobnoziarniste; ca³a warstwa przeciêta pionow¹
¿y³k¹ kalcytow¹ o gruboœci 1 mm

0,98 m – piaskowce kwarcowe jasnoszare, drobnoziarniste o spoiwie marglisto-dolomitycznym, miej-
scami z nieregularnymi smugami ilastymi o nachyleniu oko³o 15°, wzbogaconymi równie¿ w blaszki
muskowitu; notowano tak¿e laminy (do 1 cm gruboœci) ciemnoszarego i³owca

1,90 m – mu³owce twarde, ciemnoszare, z domieszk¹ ziaren frakcji piaszczystej, miejscami z nieregu-
larnymi smugami ilastymi o nachyleniu oko³o 15°. Nieliczne nieoznaczalne bioturbacje ¿erowiskowe.
Kilka cienkich wk³adek przepe³nionych cz³onami liliowców

0,22 m – wapienie dolomityczne, bardzo twarde, ciemnoszare, organodetrytyczne; bioklasty zdomino-
wane przez du¿e cz³ony liliowców o œrednicy do 1 cm oraz drobne fragmenty stromatoporoidów

3820,0–3838,5 Piaskowce z przewarstwieniami mu³owców, margli i wapieni

Na podstawie badañ geofizycznych na g³êb. 3820,0–3841,0 m próby okruchowe; interpretacja na pod-
stawie danych geofizyki otworowej i próbek okruchowych

3838,5–3840,0 I³owce

3840,0–3849,0 Mu³owce

3841,0–3849,0 7,79 m rdzenia, w tym:

0,89 m – wapienie margliste twarde, ciemnoszarobrunatne, drobnoziarniste z du¿ymi fragmentami ko-
lonijnych koralowców; na œwie¿ym prze³amie charakterystyczny zapach siarkowodoru

2,88 m – mu³owce margliste kruche, czarne. Pojedyncze miospory

0,97 m – wapienie czarne, o spoiwie marglisto-dolomitycznym z pojedynczymi cz³onami liliowców,
konodontami i drobnym detrytusem roœlinnym(?)

0,95 m – mu³owce kruche, czarne

0,27 m – piaskowce kwarcowe szare, bardzo drobnoziarniste, miejscami z równoleg³ymi ciemniejszymi
smugami ilastymi o nachyleniu oko³o 10°. W sp¹gu warstwy nieoznaczalne bioturbacje

Ostra, nierówna granica kontaktu o nachyleniu 10°

0,63 m – mu³owce twarde, czarne, dolomityczne z rozproszonym detrytusem szkar³upni i ramieniono-
gów(?); miospory. W stropie warstwy nieregularne, faliste laminy (do 2 cm gruboœci) szarego piaskow-
ca, miejscami zbioturbowane

Ostra granica kontaktu o nachyleniu 10°

1,20 m – piaskowce kwarcowe bardzo twarde, szare, drobnoziarniste. Równoleg³e smugi ilaste, wzbo-
gacone w blaszki muskowitu, nachylone pod katem 15°. Warstwa przeciêta pionow¹ ¿y³k¹ kalcytu
o gruboœci 1 mm
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3849,0–3851,0 Mu³owce

Na g³êb. 3849,0–3871,0 m próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

3851,0–3857,5 Piaskowiec z przewarstwieniami mu³owca

3857,5–3862,5 Piaskowce

3862,5–3871,0 Piaskowce z przewarstwieniami wapienia marglistego

Na podstawie badañ geofizycznych do g³êb, 3876 m ska³a jw.

3871,0–3876,0 3,88 m rdzenia, w tym:

3,55 m – wapienie czarne margliste. W stropie struktury trombolitowe; w dolnej czêœci warstwy bardzo
liczne bioklasty Thamnopora sp., masywnych, kolonijnych koralowców i bardzo drobnych œlimaków.
Na œwie¿ym prze³amie zapach bitumiczny

0,33 m – piaskowce kwarcowe szare, bardzo drobnoziarniste o spoiwie dolomitycznym

3876,0–3876,5 Piaskowce z przewarstwieniami wapienia marglistego

Na g³êb. 3876,0–3909,0 m próby okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

3876,5–3882,5 Piaskowce

3882,5–3890,0 Mu³owce

3890,0–3909,0 Piaskowce z nielicznymi przewarstwieniami wapienia marglistego

3909,0–3914,0 Brak rdzenia i danych geofizyki otworowej

3914,0–3919,0 2,84 m rdzenia, w tym:

0,51 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste kwarcowe o spoiwie dolomitycznym (zawartoœæ kalcy-
tu 6–8%, dolomitu 24,1%), z niewyraŸnymi, równoleg³ymi ciemniejszymi smugami ilastymi o nachyle-
niu 15°. W sp¹gu warstwy wystêpuj¹ liczne intraklasty ciemnoszarego mu³owca o pokroju p³ytek oraz
drobne bioklasty (fragmenty kostne ryb?). Warstwê przecina ¿y³a kalcytu o gruboœci oko³o 2 mm, o na-
chyleniu 80°

Ostra, równa granica kontaktu, o nachyleniu 10°

0,70 m – margle czarne z domieszk¹ ziaren kwarcu frakcji mu³owej, zawieraj¹cy równie¿ drobne, roz-
proszone, nieoznaczalne bioklasty; w sp¹gu warstwy ¿y³a kalcytu o gruboœci 3 mm i nachyleniu 80°

1,38 m – wapienie dolomityczne, ciemnoszare, drobnoziarniste z licznymi bioklastami ramienionogów,
œlimaków i liliowców, w stropie warstwy wzbogacenie w szcz¹tki amfipor; warstwa przeciêta pionow¹
¿y³¹ kalcytow¹ o gruboœci 2 mm

0,25 m – piaskowce kwarcowe bardzo twarde, jasnoszare, drobnoziarniste, przeciête ¿y³¹ kalcytu gru-
boœci 1 mm i nachyleniu 80°

3919,0–3922,5 Mu³owce

Na g³êb. 3919,0–3945,0 m próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

3922,5–3934,0 Mu³owce z przewarstwieniami margli i piaskowców

3934,0–3940,5 Wapienie lub dolomity

3940,5–3945,0 Piaskowce z przewarstwieniami margli i mu³owców

Na podstawie badañ geofizycznych do g³êb. 3946,0 m ska³a jw.; na g³êb. 3946,0–3948,5 m – wapieñ
marglisty, 3948,5–3952,5 m – piaskowiec z przewarstwieniami margla, 3952,5–3954,0 – mu³owiec
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3945,0–3954,0 8,91 m rdzenia, w tym:

2,80 m – wapienie twarde, czarne, drobnoziarniste margliste z wk³adkami margla dolomitycznego; nie-
liczne, nieoznaczalne bioklasty. Na œwie¿ym prze³amie zapach siarkowodoru

1,92 m – piaskowce kwarcowe o spoiwie dolomitycznym twarde, szare, drobnoziarniste, z niewyraŸny-
mi, równoleg³ymi, ciemniejszymi smugami, o nachyleniu 10–20°

0,42 m – margle dolomityczne z domieszk¹ ziaren kwarcu frakcji mu³owcowej, twarde, ciemnoszare

0,58 m – czarne wapienie margliste o strukturze falisto-gruz³owej

0,99 m – wapienie jw., w stropie warstwy fragmenty du¿ych ramienionogów oraz koralowce Aulopora
sp., w sp¹gu przewarstwienia czarnego mu³owca marglistego i laminitów mikrobialnych; miospory

0,20 m – piaskowce kwarcowe ciemnoszare, drobnoziarniste, z równoleg³ymi smugami czarnego
mu³owca, o nachyleniu 15°. W stropie warstwy rozproszone fragmenty zwêglonych szcz¹tków roœlin-
nych i fragmenty kostne ryb(?)

Ostra, równa granica kontaktu o nachyleniu 15°

1,04 m – wapienie margliste czarne; w œrodkowych partiach warstwy fragmenty du¿ych, g³adkich ra-
mienionogów, podobnych do Stringocephalus sp.

0,96 m – piaskowce kwarcowe szare, bezstrukturalne, drobnoziarniste, przechodz¹ce w partiach stropo-
wych warstwy w mu³owce o spoiwie dolomitycznym ze smugami substancji ilastej o nachyleniu 15°

3954,0–3954,5 Mu³owce

Na g³êb. 3954,0–3988,0 m próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

3954,5–3957,5 Wapienie

3957,5–3977,5 Margle z przewarstwieniami wapieni i mu³owców

3977,5–3979,5 Wapienie

3979,5–3982,0 Margle jw.

3982,0–3985,0 Mu³owce

3985,0–3987,5 Wapienie lub piaskowce dolomityczne

3987,5–3988,0 Mu³owce z przewarstwieniami piaskowców

3988,0–3990,0 1,75 m rdzenia:

piaskowce kwarcowe twarde, szare, bezstrukturalne, drobnoziarniste o spoiwie dolomitycznym, z rów-
noleg³ymi, ciemniejszymi smugami ilastymi o nachyleniu 15–20°. ¯y³a kalcytowa o zmiennej gruboœci
od 1–5 mm i nachyleniu 70°

3990,0–3993,5 Mu³owce z przewarstwieniami piaskowców

Na g³êb. 3990,0–4035 m próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

3993,5–4000,5 Mu³owce z przewarstwieniami margli

4000,5–4035,0 Mu³owce z przewarstwieniami margli, wapieni i piaskowców

4035,0–4050,0 14,11 m rdzenia:

mu³owce margliste, czarne, prze³awicaj¹ce siê z marglem, wapieniem marglistym, i³owcem marglistym
i i³owcem; cienkie warstewki laminitów mikrobialnych. Du¿o drobnych trochitów, rozproszone biokla-
sty ramienionogów. Oko³o 12 m od stropu nagromadzenia pokruszonych skorupek du¿ych ramieniono-
gów, nale¿¹cych prawdopodobnie do rodzaju Stringocephalus. W sp¹gu bardziej liczne bioklasty
koralowców, ga³¹zki Thamnopora, a tak¿e du¿y (o œrednicy 7 cm) fragment koralowca kolonijnego

4050,0–4085,0 Mu³owce z przewarstwieniami margla, wapienia i piaskowca
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Na g³êb. 4050,0–4110,0 m próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

4085,0–4129,0 Mu³owce z przewarstwieniami margla i piaskowca

4110,0–4129,0 15,35 m rdzenia, w tym:

4,2 m – margle czarne prze³awicaj¹ce siê z drobnoziarnistym wapieniem marglistym. Miejscami struk-
tura gruz³owa lub niewyraŸne, równoleg³e smugi o nachyleniu 15°, nieliczne skamienia³oœci œladowe
Planolites montanus Richter. Liczne drobne, g³adkie ma³¿e oraz ma³¿oraczki

0,15 m – piaskowce kwarcowe; smugi i laminy ciemniejszego materia³u o nachyleniu 20°

Ostra, nierówna granica rozmycia

0,07 m – margle jw.

Ostra, nierówna granica rozmycia

0,44 m – piaskowce margliste z ciemniejszymi równoleg³ymi smugami o nachyleniu 20°, miejscami
bioturbacje

0,33 m – piaskowce margliste bez œladu struktur sedymentacyjnych

Ostra, równa granica kontaktu, nachylona pod k¹tem 10°

0,59 m – czarne margle jw.

0,94 m – piaskowce wapniste ciemnoszare, drobnoziarniste, w stropie smugi ciemniejszego materia³u
o nachyleniu 15°, poni¿ej liczne bioturbacje

8,63 m – mu³owce czarne, margliste, w sp¹gu z domieszk¹ materia³u piaszczystego; pojedyncze drobne
trochity

4129,0–4166,0 Mu³owce z przewarstwieniami margla, wapienia marglistego i piaskowca

Na g³êb. 4129,0–4169,0 m próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych:

4168,0–4169,0 Piaskowce z przewarstwieniami mu³owca i margla

Wed³ug badañ geofizycznych do g³êb. 4173,5 m ska³a jw.; na g³êb. 4173,5–4174,5 m – i³owiec z prze-
warstwieniami margla, 4174,5–4176,0 m – piaskowiec

¯ Y W E T ? – E I F E L

?„Formacja” studnicka

(4168,0–4251,0 m; mi¹¿szoœæ 83,0 m)

4169,0–4176,0 5,96 m rdzenia, w tym:

3,82 m – piaskowce kwarcowe szare, bardzo drobnoziarniste; faliste smugi ciemniejszego materia³u
o nachyleniu 15°, nieliczne skamienia³oœci œladowe Planolites montanus Richter. 1 m od stropu rdzeñ
przecina ¿y³a kalcytu o gruboœci oko³o 5 mm i nachyleniu 70°

0,45 m – margle dolomityczne, szare

Ostra nierówna granica z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹

1,69 m – mu³owce margliste ciemnoszare, z nieregularnymi warstewkami ? laminitów mikrobialnych.
Liczne skamienia³oœci œladowe Planolites montanus Richter

4176,0–4194,0 18,0 m rdzenia, w tym:

1,0 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste z warstwowaniem poziomym

2,0 m – mu³owce ciemnoszare z nielicznymi wk³adkami drobnoziarnistego piaskowca masywnego

1,0 m – piaskowce jasnoszare drobnoziarniste z warstwowaniem poziomym

1,0 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste, masywne

3,0 m – heterolit drobnolaminowany piaskowcowo-mu³owcowy
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1,0 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste z warstwowaniem poziomym, liczne struktury ucieczko-
we organizmów, W sp¹gu warstwy ca³kowita homogenizacja ichnologiczna; bardzo liczne skamie-
nia³oœci œladowe Planolites beverleyensis (Billings)

1,0 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste z konkrecjami anhydrytu o bia³ym zabarwieniu

1,0 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste z bardzo licznymi klastami ciemnoszarego mu³owca

2,0 m – heterolit drobnolaminowany piaskowcowo-mu³owcowy

3,0 m – heterolit grubolaminowany, piaskowcowo-mu³owcowy z nielicznymi skamienia³oœciami œlado-
wymi Planolites montanus Richter na powierzchniach warstewek mu³owców. W sp¹gu warstwy,
w warstewkach drobnoziarnistych piaskowców, nieliczne struktury ucieczkowe organizmów

2,0 m – heterolit drobnolaminowany piaskowcowo-mu³owcowy, calkowita homogenizacja ichnolo-
giczna; bardzo liczne skamienia³oœci œladowe Planolites montanus Richter. Liczne, drobne powierzch-
nie erozyjne w stropie warstewek piaskowców drobnoziarnistych

4194,0–4196,0 Piaskowce

Na g³êb. 4194,0–4209 m próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

4196,0–4197,5 Piaskowce z przewarstwieniami margli

4197,5–4199,5 Mu³owce i margle

4199,5–4201,5 Piaskowce z przewarstwieniami mu³owców

4201,5–4203,5 Margle z przewarstwieniami piaskowców

4203,5–4205,0 Piaskowce

4205,0–4207,0 Mu³owce i i³owce

4207,0–4208,0 Piaskowce

4208,0–4209,0 Piaskowce z przewarstwieniami i³owców

4209,0–4217,0 8,0 m rdzenia, w tym:

2,0 m – mu³owce ciemnoszare, ca³kowicie zhomogenizowane ichnologiczne z bardzo licznymi skamie-
nia³oœciami œladowymi Planolites montanus Richter, w sp¹gu warstwy nieliczne skamienia³oœci Plano-
lites beverleyensis (Billings)

1,0 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste z warstwowaniem poziomym

2,0 m – heterolit grubolaminowany piaskowcowo-mu³owcowy, ca³kowicie zhomogenizowany ichnolo-
gicznie; bardzo liczne skamienia³oœci œladowe Planolites montanus Richter i Planolites beverleyensis
(Billings)

1,0 m – mu³owce ciemnoszare masywne

0,20 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste warstwowane poziomo

1,8 m – mu³owce ciemnoszare, ca³kowicie zhomogenizowane ichnologicznie; bardzo liczne skamie-
nia³oœci œladowe Planolites montanus Richter

4217,0–4235,0 18,0 m rdzenia, w tym:

0,20 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste z laminacj¹ smu¿yst¹ i poziom¹; nieliczne skamie-
nia³oœci œladowe Monocraterion isp.

0,80 m – mu³owce ciemnoszre

4,0 m – piaskowce jasnoszare drobnoziarniste z laminacj¹ smu¿yst¹ i przek¹tn¹ laminacj¹ riplemar-
kow¹. Nieliczne skamienia³oœci œladowe Monocraterion isp. W sp¹gu warstwy warstwowanie poziome
i liczne struktury ucieczkowe organizmów

1,0 m – mu³owce ciemnoszare

3,0 m – heterolit drobnolaminowany, piaskowcowo-i³owcowy z bardzo licznymi skamienia³oœciami
œladowymi Planolites montanus Richter

44 Profil litologiczno-stratygraficzny



1,0 m – mu³owce ciemnoszare, w sp¹gu warstwy bardzo liczne skamienia³oœci œladowe Planolites mon-
tanus Richter

1,0 m – piaskowce ciemnoszare drobnoziarniste

1,0 m – mu³owce ciemnoszare, ca³kowicie zhomogenizowane ichnologicznie; bardzo liczne skamie-
nia³oœci œladowe Planolites montanus Richter, nagromadzenia drobnych (o œrednicy oko³o 5 mm) g³ad-
kich ramienionogów

1,0 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste laminowane smu¿yœcie

3,0 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste warstwowane poziomo, z nielicznymi skamienia³oœcia-
mi œladowymi Planolites montanus Richter

0,30 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste masywne ze strukturami ucieczkowymi organizmów

0,70 m – heterolit piaskowcowo-i³owcowy, bardzo liczne skamienia³oœci œladowe Planolites montanus
Richter

1,0 m – mu³owiec ciemnoszary, masywny

4235,0–4241,0 5,22 m rdzenia, w tym:

2,64 m – heterolit drobnolaminowany, piaskowcowo-mu³owcowy z bardzo licznymi skamienia³oœciami
œladowymi Planolites montanus Richter. W stropie warstwy na g³êb. 4235,0 m skamienia³oœci œladowe
Skolithos linearis Haldemann na powierzchni erozyjnej, wskazuj¹ce na obecnoœæ ichnofacji Glossifun-
gites. Na glêb. 4236,3 m warstewka laminitu o gruboœci 0,3 m. Nieliczne powierzchnie rozmyæ. Nie-
liczne lustra tektoniczne o nachyleniu 10°, widoczne równie¿ równoleg³e œlady przesuniêæ

1,88 m – piaskowce kwarcowe twarde, jasnoszare, bardzo drobnoziarniste o spoiwie marglisto-dolomi-
tycznym; miejscami porowate

0,70 m – piaskowce kwarcowe jasnoszare, bardzo drobnoziarniste z nieregularnymi równoleg³ymi
ciemniejszymi smugami ciemnoszarego mu³owca z nielicznymi skamienia³oœciami œladowymi Planoli-
tes montanus Richter o nachyleniu 10°. W sp¹gu warstwy niskok¹towe (15°) warstwowanie przek¹tne
w du¿ej skali

4241,0–4258,0 15,75 m rdzenia, w tym:

8,65 m – piaskowce drobnoziarniste, jasnoszare, miejscami o spoiwie wapnistym lub dolomitycznym.
W stropie warstwy, na g³êb. 4241,0–4243,0 m regularne, równoleg³e ciemniejsze smugi piaskowca
drobnoziarnistego o nachyleniu oko³o 10° z warstwowaniem poziomym. Bardzo liczne struktury
ucieczkowe organizmów oraz Monocraterion tentaculatum Torell. Rozproszony muskowit. Na g³êb.
4243,5–4244,0 m drobnoziarnisty piaskowiec z przek¹tn¹ laminacj¹ riplemarkow¹. Od g³êb. 4244,0 do
4251,0 m drobnoziarnisty piaskowiec ma³ok¹towo, plenarnie warstwowany przek¹tnie w du¿ej skali,
z bardzo licznymi skamienia³oœciami œladowymi Monocraterion tentaculatum Torell i Monocraterion
isp. Na g³êb. 4248,0 m powierzchnie erozyjne z zespo³ami jamek Monocraterion isp.

Ostra, równa granica z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹ o nachyleniu10°

0,03 m – mu³owce ciemnoszare

Ostra, równa granica z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹ o nachyleniu10°

0,32 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste; w stropie warstwy intraklasty ciemnoszarego mu³owca

Ostra, równa granica z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹ o nachyleniu10°

E I F E L – ? E M S N A J W Y ¯ S Z Y

?„Formacja” tucholska

Seria i³owców czarnych z bioturbacjami sensu Mi³aczewski, 1992

(4251,0–4297,5 m; mi¹¿szoœæ 46,5 m)

2,79 m – mu³owce kruche, ciemnoszare, z warstewkami ciemnoszarego bardzo drobnoziarnistego pia-
skowca. Powierzchnie drobnych rozmyæ, pogr¹zy piaskowca w i³owcu, bardzo liczne skamienia³oœci
œladowe Planolites beverleyensis (Billings) na powierzchniach mu³owca; na g³êb. 4253,1 m na po-
wierzchni erozyjnej skamienia³oœci œladowe Skolithos linearis Haldemann, wskazuj¹ce na obecnoœæ
ichnofacji Glossifungites. Liczne konkrecje pirytu
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Ostra, równa powierzchnia z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹

0,31 m – piaskowce szare, bardzo drobnoziarniste, z ma³ok¹towym (10°) warstwowaniem przek¹tnym
w du¿ej skali oraz przek¹tn¹ laminacj¹ replemarkow¹

Ostra, równa granica kontaktu z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹ o nachyleniu 10°

0,90 m – heterolit drobnolaminowany, piaskowcowo-i³owcowy z licznymi skamienia³oœciami œladowy-
mi Planolites beverleyensis (Billings)

Ostra, równa granica kontaktu z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹ o nachyleniu 10°

0,43 m – piaskowce szare, drobnoziarniste, z ma³ok¹towym (10°) warstwowaniem przek¹tnym w du¿ej
skali

Ostra, nierówna granica z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹ o nachyleniu 10°

0,02 m – mu³owce ciemnoszare

Ostra, równa granica z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹ o nachyleniu 10°

0,01 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste

Ostra granica rozmycia na powierzchni warstwy

0,01 m – mu³owce ciemnoszare

Ostra granica rozmycia na powierzchni warstwy

0,06 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste

Ostra, nierówna powierzchnia rozmycia na powierzchni warstwy o nachyleniu 10°

0,02 m – mu³owce ciemnoszare

Granica z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹ jw.

0,02 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste

Granica z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹ jw.

0,02 m – mu³owce ciemnoszare

Ostra, równa granica kontaktu z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹ o nachyleniu 10°

0,23 m – piaskowce jasnoszare, drobnoziarniste

Granica z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹ jw.

1,84 m – mu³owce ciemnoszare jw. z odciskami g³adkich drobnych ma³¿ów i ma³¿oraczków; liczne
skamienia³oœci œladowe Planolites montanus Richter; w sp¹gu warstwy wk³adka jasnoszarego piaskow-
ca drobnoziarnistego o mi¹¿szoœci 0,30 m

Granica z ni¿ej le¿¹c¹ warstw¹ jw.

0,02 m – mu³owce jw. Granica jw.

0,07 m – piaskowce jasnoszare drobnoziarniste

4258,0–4274,0 14,92 m rdzenia, w tym:

0,05 m – heterolit drobnolaminowany

0,08 m – piaskowce kwarcowe twarde, szare, drobnoziarniste. Ostra, nierówna powierzchnia erozyjna
w stropie warstwy o nachyleniu 10°

0,06 m – i³owce kruche ciemnoszare

0,29 m – piaskowiec kwarcowy

0,71 m – miejscami laminy ciemnoszarego piaskowca drobnoziarnistego o nachyleniu 10°; drobne po-
wierzchnie rozmyæ, pogr¹zy piaskowca w i³owcu

Ostra, równa granica kontaktu o nachyleniu 10°

0,20 m – piaskowce kwarcowe bardzo twarde, szare, bardzo drobnoziarniste

Ostra, równa granica kontaktu o nachyleniu 10°

0,53 m – heterolit piaszczysto-i³owcowy drobnolaminowany; liczne skamienia³oœci œladowe Planolites
montanus Richter, ma³¿oraczki, ? tentakulitoidy i ? fragmenty roœlin
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2,96 m – i³owce czarne; liczne skamienia³oœci œladowe Planolites montanus Richter

0,90 m – czarne i³owce kruche, o oddzielnoœci ³upkowej, ze smugami piaskowca drobnoziarnistego;
nieliczne skamienia³oœci œladowe Planolites montanus Richter i drobne powierzchnie rozmyæ

0,96 m – i³owce jw. z niewielk¹ iloœci¹ smug szarego piaskowca drobnoziarnistego

0,94 m – i³owce czarne jw. z pojedynczymi warstewkami szarego piaskowca drobnoziarnistego. War-
stwa laminatu o gruboœci 20,0 cm

0,92 m – i³owce czarne jw. z nielicznymi smugami szarego piaskowca drobnoziarnistego w sp¹gu

2,72 m – i³owce czarne jw. z licznymi smugami i laminami szarego piaskowca drobnoziarnistego o na-
chyleniu 10–15°; liczne drobne powierzchnie rozmyæ; nieliczne skamienia³oœci œladowe Planolites
beverleyensis (Billings)

1,80 m – i³owce czarne; rozproszony muskowit

1,80 m – i³owce czarne z licznymi laminami i smugami szarego piaskowca drobnoziarnistego; pogr¹zy
piaskowca w i³owcu

4274,0–4275,0 I³owce

Na g³êb. 4274,0–4297,5 m próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

4275,0–4276,0 Piaskowce

4276,5–4287,0 I³owce

4287,0–4290,5 Piaskowce z przewarstwieniami i³owców

4290,5–4297,5 I³owce

Zdzis³aw MODLIÑSKI

ORDOWIK

S A N D B I K A T ( C Z Ê Œ Æ ) – K A R A D O K

(4297,5–4427,0 m; mi¹¿szoœæ 129,5 m)

4297,5–4323,0 I³owce i mu³owce z nielicznymi wk³adkami piaskowców

Próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej i próbek okruchowych:

4323,0–4334,0 9,50 m rdzenia, w tym:

0,15 m – piaskowce kwarcowe, bardzo drobnoziarniste, zwiêz³e, jasnoszare, z licznym muskowitem.
Spêkania o upadzie oko³o 75°

6,25 m – i³owce mulaste i i³owce, ciemnoszare, bezwapienne, bez wyraŸnej laminacji, miejscami
z drobnymi skupieniami pirytu. Upad warstw oko³o 35–40°, bardzo liczne powierzchnie œlizgów o upa-
dzie 40–45°, liczne cienkie ¿y³ki bia³ego krystalicznego kalcytu o upadzie oko³o 60°. Doœæ liczne lecz
Ÿle zachowane szcz¹tki Phyllocarida (?) i graptolitów: Diplograptus molestus Thorslund, D. cf. mole-
stus Thorslund, Normalograptus sp., Pseudoclimacograptus sp., Amplexograptus sp., Dicranograptus
sp.; nieliczne palinomorfy i ? chitinozoa

0,20 m – i³owce mulaste i i³owce jw. z laminami i cienkimi soczewkami (do 1,5 cm) szarych wapieni
marglistych

0,10 m – brekcja tektoniczna z³o¿ona z okruchów ciemnoszarych i³owców spojonych bia³ym, krysta-
licznym kalcytem

0,30 m – i³owce mulaste i i³owce ciemnoszare jw.

2,50 m – i³owce i i³owce mulaste, ciemnoszare, bardzo silnie zlustrowane. Nieoznaczalne fragmenty
graptolitów. Upad warstw 35–40°
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4334,0–4366,5 I³owce i mu³owce

Na glêb. 4334,0–4384,0 m próbki okruchowe; interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej
i próbek okruchowych

4366,5–4384,0 Piaskowce z wk³adkami i³owców i mu³owców

4384,0–4400,0 12,50 m rdzenia, w tym:

2,00 – piaskowce kwarcowe, bardzo drobnoziarniste, zwiêz³e, o spoiwie krzemionkowym, jasnoszare,
miejscami przechodz¹ce w piaskowce mulaste z licznym muskowitem. Spêkania o upadzie oko³o 75°

10,50 m – mu³owce ilaste ciemnoszare, w górze z cienkimi wk³adkami (do 2 cm), soczewkami
i gruz³ami wapieni mulastych ciemnoszarych; w dole mu³owce ilaste ciemnoszare laminowane mu³ow-
cem szarym. Brak szcz¹tków makrofauny, doœæ liczne akritarchy i ? chitinozoa. Miejscami liczne drob-
ne skupienia pirytu. Liczne zlustrowania o upadzie oko³o 30°, upad warstw oko³o 40°

4400,0–4419,0 Mu³owce i i³owce

Interpretacja na podstawie danych geofizyki otworowej i próbek okruchowych

4419,0–4427,0 8,00 m rdzenia:

i³owce miejscami przechodz¹ce w i³owce mulaste, ciemnoszare, miejscami z odcieniem zielonawym;
w i³owcach liczne kanaliki o œrednicy 5–10 mm wype³nione substancj¹ ilast¹ ciemnoszar¹, prawie
czarn¹ – œlady bytowania organizmów osado¿ernych; na g³êbokoœci 2,30–2,40 m od stropu warstwy la-
miny o gruboœci do 1mm popielatoszarych tufitów z licznym drobnym biotytem. Liczne drobne, spora-
dycznie wiêksze (do 2–4 cm) skupienia krystalicznego pirytu. Nieliczne graptolity, palinomorfy,
?chitinozoa i skamienia³oœci œladowe. Bardzo liczne zlustrowania, upad warstw oko³o 40°
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WYNIKI BADAÑ STRATYGRAFICZNYCH, SEDYMENTOLOGICZNYCH
I PETROGRAFICZNYCH

ORDOWIK

Zdzis³aw MODLIÑSKI

WYNIKI BADAÑ BIOSTRATYGRAFICZNYCH NA PODSTAWIE GRAPTOLITÓW

Osady ordowiku w otworze wiertniczym Polskie £¹ki PIG
1, wed³ug pomiarów geofizyki otworowej, wyró¿nione zosta³y
w interwale g³êbokoœciowym 4297,5–4427,0 m, a wiêc na od-
cinku 129,5 m (fig. 31). Odcinek ten rdzeniowany by³ fragmen-
tarycznie, a próbki rdzeniowe pobrano z trzech interwa³ów
o ³¹cznej d³ugoœci 33,0 m.

Napotkane w omawianym otworze utwory ordowiku, po-
dobnie jak w innych wierceniach strefy Koszalin–Chojnice
(Modliñski, 1968; Bednarczyk, 1974; Podhalañska, Modliñ-
ski, 2006), stanowi¹ jedynie niewielki fragment profilu silnie
zaburzonej tektonicznie serii utworów tego wieku. Reprezen-
towane s¹ przez doœæ monotonn¹ seriê i³owców, i³owców mu-
lastych i ciemnoszarych mu³owców z wk³adkami jasnosza-
rych, drobnoziarnistych piaskowców kwarcowych oraz z nie-
licznymi laminami i soczewkami szarych wapieni margli-
stych. W rdzeniu z interwa³u glêbokoœci 4323,0–4323,0 m
stwierdzono doœæ liczne, lecz Ÿle zachowane, szcz¹tki grapto-
litów i bli¿ej nieokreœlone Phyllocarida (?). W zespole grapto-
litów zidentyfikowano: Diplograptus molestus Thorslund,
Amplexograptus sp., Normalograptus sp., Pseudoclimaco-
graptus sp. i Dicranograptus sp. Najistotniejsza jest obecnoœæ
gatunku Diplograptus molestus Thorslund, taksonu przewod-

niego dla œrodkowej czêœci karadoku, a tak¿e Dicranograptus
sp. Obie formy wskazuj¹ na obecnoœæ poziomów graptolito-
wych multidens–clingani. Pierwszy z wymienionych gatun-
ków znany jest m.in. z szeregu profilów ordowiku zachodniej
czêœci obni¿enia ba³tyckiego (Modliñski, 1973).

Specyfik¹ profilu Polskie £¹ki PIG 1 jest obecnoœæ w obrê-
bie serii ilasto-mu³owcowej wk³adek i pakietów piaskowców.
Stwierdzone one zosta³y w stropie marszu 4323,0– 4334,0 m
– 0,15 m, w stropie marszu 4384,0–4400,0 m – 2,00 m, po-
nadto wed³ug pomiarów geofizyki otworowej mo¿liwe jest
wystêpowanie pakietu piaskowców z wk³adkami i³owców
i mu³owców w interwale 4366,5–4384,0 m, a w interwale
4292,5–4323,0 m nielicznych cienkich wk³adek piaskowców.
Tego typu osady piaszczyste nie znane by³y dotychczas z osa-
dów ordowiku strefy Koszalin–Chojnice (por. ¯aba, s. 101).

W rdzeniu z interwa³u 4419,0–4427,0 m napotkano cien-
kie laminy tufitów. Obecnoœæ poziomów utworów pirokla-
stycznych jest powszechna w osadach dolnego karadoku za-
równo w obni¿eniu ba³tyckim, jak i w profilach strefy Kosza-
lin–Chojnice (Modliñski, 1978). Stwierdzenie ich w profilu
Polskie £¹ki PIG 1 mo¿na traktowaæ jako potwierdzenie pra-
wid³owoœci zaliczenia omawianych osadów do karadoku.

Marzena STEMPIEÑ-SA£EK

ANALIZA PALINOLOGICZNA

Badania palinologiczne osadów ordowiku w omawianym
rejonie maj¹ stosunkowo krótk¹ historiê i niewielki zakres
(Bednarczyk i in., 1999, Szczepanik 2000, Wrona i in., 2001),
a osady tego wieku pochodz¹ce z profilu Polskie £¹ki PIG 1
nie by³y dotychczas pod tym k¹tem badane.

Materia³ poddany badaniom palinologicznym pochodzi
z 4 prób pobranych z czarnych i³owców i mu³owców z g³êbo-
koœci 4297,5–4427,0 m (fig. 4). Maceracjê ska³ przeprowa-
dzono metod¹ standardow¹, przy u¿yciu kwasu solnego, flu-
orowodorowego, azotowego dymi¹cego i cieczy ciê¿kiej

(chlorek cynku o ciê¿arze w³aœciwym oko³o 2,2g/cm3). Do
przyklejania szkie³ek nakrywkowych wykorzystywano „gala-
retkê” z gliceryny i ¿elatyny lub klej „Elvacit”. £¹cznie wyko-
nano 8 preparatów (z ka¿dej próby po 2) o rozmiarach
szkie³ka nakrywkowego 24×24 mm. Wszystkie badane próby
okaza³y siê palinologicznie pozytywne.

Materia³ palinologiczny zawarty w preparatach jest bar-
dzo ubogi zarówno pod wzglêdem iloœciowym, jak i jakoœcio-
wym, w wiêkszoœci Ÿle zachowany i nierozpoznawalny. Pali-
nomorfy wystêpuj¹ najczêœciej w formie pozbawionej orna-

1 Figura 3 znajduje siê na koñcu ksi¹¿ki pod opask¹



mentacji, a u okazów, u których siê ona zachowa³a, zatarte by-
waj¹ takie wskaŸnikowe cechy, jak sposób kontaktu wyrost-
ków z vesiculum, ich budowa i rodzaj zakoñczenia. Zdarzaj¹
siê jednak równie¿ pojedyncze formy o dobrze widocznej bu-
dowie, z jednoznacznymi cechami morfologicznymi umo¿li-
wiaj¹cymi rozpoznanie gatunku.

Preparaty zawieraj¹ce palinomorfy z otworu wiertniczego
Polskie £¹ki PIG 1 przechowywane s¹ w Instytucie Nauk
Geologicznych PAN (ING P£. 1–4).

Próba nr 1 pobrana zosta³a na g³êbokoœci 4327,0–4328,0 m.
W widoku ogólnym zawartoœci preparatu (fig. 5 A), oprócz
pojedynczych, zniszczonych okazów palinomorf widoczne s¹
drobne, pokruszone, kanciaste i czarne fragmenty najprawdo-
podobniej graptolitów i chitinozoa. Obecne s¹ tak¿e formy
przypominaj¹ce grzyby. W materiale palinologicznym (fig. 5A,
B) znaleziono pojedyncze okazy akritarchów z nastêpuj¹cych
rodzajów Baltisphaeridium, Micrhystridium, ?Micrhystridium,
Navifusa, Ordovicidium i Solisphaeridium.

Próba nr 2 pochodz¹ca z g³êbokoœæ 4390,0–4391,0 m (fig.
5 C–F) zawiera znacznie mniejsz¹, w porównaniu z prób¹ nr 1,
iloœæ pokruszonych, czarnych fragmentów organicznych. Pra-
wie wszystkie z nich s¹ obtoczone i zaokr¹glone. Zaobserwo-
wano stosunkowo du¿¹ zawartoœæ substancji amorficznej i naj-
liczniejsz¹ ze wszystkich prób frekwencjê akritarchów. Wyró¿-
niono wœród nich: Baltisphaeridium cf. calcispinae Górka, Bal-
tisphaeridium sp., Goniosphaeridium sp., Micrhystridium sp.,
Multiplicisphaeridium cf. bifurcatum Staplin, Jansonius et Po-
cock, Multiplicisphaeridium sp., Ordovicidium cf. nanofurca-
tum (Kjellström) Uutela et Tynni, Solisphaeridium sp., Veryha-
chium sp., Vulcaniphaera sp. oraz Leiosphaeridia sp.

Próba nr 3 reprezentuj¹ca g³êbokoœæ 4391,0–4392,0 m
(fig. 5 G–I) zawiera liczne, pokruszone, czarne fragmenty,
najprawdopodobniej graptolitów i chitinozoa, o nieco mniej
kanciastych krawêdziach ni¿ w próbie nr 1. Wystêpuje tu doœæ
du¿o substancji amorficznej oraz akritarchy z rodzajów: Balti-
sphaeridium sp., ?Goniosphaeridium sp., Goniosphaeridium
sp., Micrhystridium sp., Multiplicisphaeridium sp., Ordovici-
dium sp., Orthosphaeridium sp. i Solisphaeridium sp.

Próba nr 4 z g³êbokoœci 4426,0–4427,0 m (fig. 5 J–L ) za-
wiera nieliczne, pokruszone, czarne i kanciaste fragmenty, naj-
prawdopodobniej graptolitów i chitinozoa, substancjê amor-
ficzn¹ oraz nieliczne palinomorfy: Goniosphaeridium sp., Mic-
rhystridium sp., Solisphaeridium sp. ?Vulcaniphaera sp. oraz
Leiosphaeridia sp.

W opisywanym materiale palinologicznym stwierdzono
wystêpowanie ma³o zró¿nicowanego pod wzglêdem gatunko-
wym, ubogiego zespo³u znacznie zniszczonych palinomorf.
W zwi¹zku z ma³¹ iloœci¹ rozpoznawalnych form i z³ym sta-
nem ich zachowania, oznaczenia akritarchów podane s¹ naj-
czêœciej w nomenklaturze otwartej, co znacznie utrudnia jed-
noznaczn¹ i precyzyjn¹ interpretacjê stratygraficzn¹. Niewiel-
ka iloœæ prób i sk¹py materia³ uniemo¿liwia tak¿e przeœledze-
nie sukcesji akritarchowej. Wydaje siê, ¿e wszystkie cztery
próby reprezentuj¹ ten sam zespó³ palinomorf. Obecnoœæ ta-
kich form jak: Baltisphaeridium cf. calcispinae Górka, Balti-
sphaeridium sp., Ordovicidium cf. nanofurcatum (Kjellström)
Uutela et Tynni i Ordovicidium sp. bezsprzecznie wskazuje
na ordowicki wiek badanego materia³u (Górka, 1969; Uutela,
Tynni, 1991). Rodzajowa i gatunkowa analiza ca³ego zespo³u,
jak i stosunkowo du¿e rozmiary okazów (œrednica okazów
Baltisphaeridium i Ordovicidium oscyluje w granicach 50
–65 μm), zawê¿aj¹ zakres wieku do górnego ordowiku
i wskazywaæ mog¹ na karadok. W badanym materiale nie
stwierdzono obecnoœci typowych dla karadoku gatunków in-
deksowych, mo¿liwe jednak, ¿e to sposób zachowania palino-
morf uniemo¿liwia ich jednoznaczne oznaczenie.

50 Wyniki badañ stratygraficznych, sedymentologicznych i petrograficznych

Fig. 4. Miejsce pobrania prób palinologicznych
z osadów ordowiku;

litologia wg Modliñskiego (ten tom) uproszczona

Ordovician part of the Polskie £¹ki PIG 1 borehole section
with location of palinological samples;

lithology after Modliñski (this paper), simplified
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Fig. 5. A – widok ogólny, � 180, B – Navifusa sp., � 500; A, B – g³êb. 4327,0–4328,0 m (pr. 1, preparat ING P£. 1.1); C – Multipli-
cisphaeridium sp., 700, D – widok ogólny, � 180, E – Vulcanisphaera sp., � 700, F – Ordovicidium cf. nanofurcatum (Kjellstrom)
Uutela et Tynni, � 700; C–F – g³êb. 4390,0–4391,0 m (pr. 2, preparat ING P£. 2.1); G – widok ogólny, � 180, H – Baltisphaeri-
dium sp., � 700; I – Cymatiogalea sp., � 700; G–I – g³êb. 4391,0–4392,0 m (pr. 3, preparat ING P£. 3.1); J – widok ogólny, � 180;
K – Solisphaeridium sp., � 700; L – ?Vulcanisphaera, � 700; J–L – g³êb. 4426,0–4427,0 m (pr. 4, preparat ING P£. 4.1)

A – general view � 180; B – Navifusa sp., � 500; A,B – depth 4327–4328 m; (sample 1, slide ING P£. 1.1); C – Multiplicisphaeridium
sp., � 700; D – general view, � 180; E – Vulcanisphaera sp., � 700; F – Ordovicidium cf. nanofurcatum (Kjellstrom) Uutela et Tynni,
� 700; C–F – depth 4390.0–4391.0 m (sample 2, slide ING P£. 2.1); G – general view, � 180; H – Baltisphaeridium sp., � 700; I – Cy-
matiogalea sp., � 700; G–I – depth 4391–4392 m (sample 3, slide ING P£. 3.1); J – general view, � 180; K – Solisphaeridium sp., �

700; L – ?Vulcanisphaera � 700, depth 4426.0–4427.0m (sample 4, slide ING P£. 4.1)



Anna LANGIER-KU�NIAROWA

WYNIKI BADAÑ PETROGRAFICZNYCH OSADÓW ORDOWIKU

Z otworu Polskie £¹ki PIG 1 badaniom petrograficznym
poddane zosta³y 3 próbki pochodz¹ce z osadów karadoku,
z g³êb. 4391,0, 4384,5 i 4330,5 m.

Próbka z g³êb. 4391,0 m: ska³a wêglanowa o charakterze
lutytu, zailona, przy czym substancja ilasta rozmieszczona
jest nierównomiernie. Przeciêtna œrednica ziarn wêglanowych
jest rzêdu 0,03 mm. W skale wystêpuje doœæ znaczna iloœæ
kwarcu detrytycznego w ziarnach œrednicy przeciêtnej oko³o
0,03 mm, maksymalnej – 0,05 mm, rozsianych nierównomier-
nie, oraz muskowitu w blaszkach dochodz¹cych do 0,09 mm.
Obficie wystêpuje piryt, w postaci zarówno drobnego pig-
mentu rozproszonego w ca³ej skale, jak i pigmentu grubszego
(zwykle o uziarnieniu w zakresie 0,015–0,05 mm), nieraz
w ziarnach idiomorficznych, oraz wiêkszych ziarn. Grubszy
pigment i stosunkowo du¿e ziarna zazwyczaj koncentruj¹ siê
w niektórych partiach ska³y.

Próbka z g³êb. 4384,5 m: arenit kwarcowy o spoiwie krze-
mionkowym, ca³kowicie zrekrystalizowanym, regeneracyj-
nym. Œrednie uziarnienie piaskowca (ziarn zregenerowanych)
mieœci siê w zakresie 0,15–0,25 mm. Poza kwarcem wœród
ziarn detrytycznych stwierdzono wystêpowanie nielicznych
blaszek muskowitu œrednicy dochodz¹cej do 0,4 mm, blaszek
biotytu o ró¿nym stopniu chlorytyzacji i chlorytu, jako koñco-
wego produktu chlorytyzacji biotytu. Ponadto w p³ytce cien-
kiej zidentyfikowano nielicznie wystêpuj¹ce ziarna turmalinu,
cyrkonu i tytanitu oraz – po jednym ziarnie – hornblendê zwy-

czajn¹, epidot zwyczajny, rutyl i apatyt. Ska³a zawiera bardzo
znaczne iloœci pirytu, szczególnie koncentruj¹cego siê w cien-
kich laminach.

Próbka z g³êb. 4330,5 m: ska³a ilasto-wêglanowa, której
sk³adnik wêglanowy ma charakter lutytu, podobnie jak
w próbce z g³êb. 4391,0 mm, i ró¿ni siê od niej g³ównie wiêk-
szym udzia³em substancji ilastej, a odpowiednio mniejszym –
materia³u detrytycznego, a wiêc okruchowej masy wêglano-
wej, ziarn kwarcu i blaszek muskowitu. Zauwa¿a siê tak¿e
mniejsz¹ zawartoœæ pirytu, natomiast pojawiaj¹ siê drobne
skupienia substancji organicznej, zapewne zwi¹zane z mate-
ria³em ilastym. Uziarnienie materia³u wêglanowego (przeciêt-
nie oko³o 0,03 mm) i kwarcu (maksymalnie do 0,05 mm) jest
analogiczne do stwierdzonego w próbce z g³êb. 4391,0 m.

Porównuj¹c opisane ska³y ordowickie karadoku w profilu
otworu Polskie £¹ki PIG l z równowiekowymi ska³ami in-
nych otworów wiertniczych wypada stwierdziæ, ¿e na tle do-
tychczas opracowanych profili ordowiku Ni¿u Polskiego opi-
sane tutaj typy ska³ by³y znajdowane jedynie wyj¹tkowo, co
zapewne wynika z odrêbnoœci pozycji regionalno-tektonicz-
nej profilu Polskie £¹ki PIG 1. Ogólnie bior¹c, podobn¹ ska³ê
lutytow¹ opisano dotychczas jedynie w profilu aszgilu plat-
formowego otworu Kêtrzyn IG l, a podobne przewarstwienia
piaskowcowe zosta³y stwierdzone tylko w aszgilu osadów
platformowych rejonu Prabutów i S³upska. S¹ to jednak zbyt
odleg³e analogie do wyci¹gania jakichkolwiek wniosków.

Teresa PODHALAÑSKA

SKAMIENIA£OŒCI ŒLADOWE

Obecnoœæ ma³o urozmaiconego ichnotaksonomicznie, lecz
dobrze zachowanego zespo³u skamienia³oœci œladowych w or-
dowiku strefy Koszalin–Chojnice, w tym w profilu Polskie
£¹ki PIG 1 (fig. 6), zosta³a stwierdzona po raz pierwszy przez
Podhalañsk¹ (2004). Wczeœniejsze badania (Bednarczyk, 1974;
Wrona i in., 2001) nie wskazywa³y na wystêpowanie w tym
profilu, podobnie jak w innych profilach Pomorza Zachodnie-
go, œladów dzia³alnoœci nieszkieletowych organizmów bento-
nicznych innych ni¿ koprolitowego pochodzenia, takich jak To-

maculum problematicum (Groom) (= Alcyonidiopsis pharma-
ceus Richter et Richter).

Spoœród profilów ordowiku strefy Koszalin–Chojnice naj-
bogatszy zespó³ skamienia³oœci œladowych wystêpuje w profilu
Skibno 1. Mniej liczne œlady aktywnoœci ¿yciowej nieszkiele-
towych organizmów bentonicznych, najczêœciej w formie
wype³nieñ jamek i kana³ów, znaleziono w lanwirnie i karadoku
profilów tej strefy miêdzy innymi: Polskie £¹ki PIG 1, Choj-
nice 5, Jamno IG 2 oraz Miastko 1 (Podhalañska, 2004, 2007).
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Fig. 6. A – Palaeophycus isp. cf. Palaeophycus sulcatus (Miller et Dyer); g³êb. 4426,0 m, widoczne charakterystyczne ¿eberkowa-
nie na powierzchni; B – ?Palaeophycus isp.; g³êb. 4425,0 m, wype³nienia dwóch oddzielnych kana³ów, z wyraŸn¹ rzeŸb¹ na po-
wierzchni; C – ?Planolites montanus Richter, g³êb. 4421,5 m, przekrój pod³u¿ny, forma penetruj¹ca osad skoœnie do powierzchni
warstwowania, wype³niona materia³em drobnopiaszczystym, o nieco grubszej frakcji w stosunku do ska³y macierzystej; D – Pla-
nolites isp., g³êb. 4426,5 m, przekroje poprzeczne; E – Chondrites isp.; F:a – Palaeophycus isp., F:b – Chondrites isp., fragment
wype³nienia kana³u oraz przekroje poprzeczne. Skala 5 mm

A – Palaeophycus isp. cf. Palaeophycus sulcatus (Miller et Dyer); depth 4426,0 m, characteristic thread-like ridges on the surface of the
burrow; B – ?Palaeophycus isp.; depth 4425,0 m, two separated burrows with distinct sculpture on the surface; C – ?Planolites montanus
Richter, g³êb. 4421,5 m, longitudinal section, a form penetrating oblique to the bedding, infilled with very fine-grained sandstone; D –
Planolites isp., depth 4426,5 m, transverse sections; E – Chondrites isp.; F:a – Palaeophycus isp., F:b – Chondrites isp., part of the bur-
row infilling and transverse sections. Scale bar 5 mm



Ichnoskamienia³oœci, jako struktury autochtoniczne, maj¹
du¿e znaczenie przy interpretacjach paleoekologicznych i pa-
leofacjalnych. Obecnoœæ i sk³ad taksonomiczny œladotwórców
s¹ zale¿ne zarówno od czynników biotycznych, jak i abio-
tycznych, przy czym do najbardziej istotnych nale¿¹: charak-
ter osadu, obecnoœæ tlenu w strefie dennej, energia œrodowi-

ska, dostêpnoœæ po¿ywienia, konkurencyjnoœæ miêdzy œlado-
twórcami i innymi sk³adnikami biocenozy. Obecnoœæ skamie-
nia³oœci œladowych œwiadczy o obecnoœci przynajmniej nie-
wielkiej iloœci tlenu w strefie dennej. W przypadku basenów
anoksycznych, osady zawieraj¹ce skamienia³oœci œladowe
wskazuj¹ na obecnoœæ interwa³ów dysoksycznych. Ich obec-
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noœæ jest dowodem natlenienia wód dennych oraz górnej czê-
œci osadu dennego, nawet w przypadku, gdy ciemny jego ko-
lor i inne cechy wskazuj¹ na warunki euksyniczne.

W profilu Polskie £¹ki PIG 1 obecnoœæ skamienia³oœci œla-
dowych zosta³a stwierdzona w obrêbie rdzeniowanego odcinka
profilu na g³êbokoœci od 4419,0 do 4427, 0 m. Wystêpuj¹ one
w ciemnoszarych i³owcach i mu³owcach masywnych poziomu
multidens ni¿szej czêœci karadoku. W osadach tych obserwo-
wano nieliczne graptolity. Nie stwierdzono natomiast szcz¹t-
ków skorupowej fauny bentonicznej. Wyró¿niono nastêpuj¹ce
formy reprezentuj¹ce dwa typy œladów: jamki mieszkalne (do-
michnia) oraz jamki ¿erowiskowo-mieszkalne (fodinichnia).

Do pierwszej grupy nale¿¹: Palaeophycus isp. cf. Palae-
ophycus sulcatus (Miller et Dyer) (fig. 6 A), Palaeophycus
isp. (fig. 6 B i F:a).

Jamki ¿erowiskowo-mieszkalne reprezentuj¹ natomiast:
Planolites montanus Richter (fig. 6 C), Planolites isp. (fig. 6
D), Chondrites isp. (fig. 6 E i F:b)

Planolites isp. oraz Planolites montanus Richter reprezen-
tuj¹ce œlady du¿ych mobilnych osado¿erców, a stanowi¹ce
element ró¿nych ichnocenoz, w tym profilu zwi¹zane s¹
z facj¹ ciemnoszarych homogenicznych i³owców i wskazuj¹
na doœæ g³êbok¹ penetracjê osadu, czasem skoœnie do po-
wierzchni warstwy. Odporne na deficyt tlenowy i znane z ró¿-
nych œrodowisk Chondrites isp. tworz¹ proste cienkie rurki o
sta³ej œrednicy, niekiedy rozga³êziaj¹ce siê (fig. 6 E) i wystê-
puj¹ce na powierzchni lub p³ytko pod powierzchni¹ osadu.
Palaeophycus isp. cf. P. sulcatus (Miller et Dyer) to wy-
d³u¿ona, cylindryczna forma wype³niona tym samym mate-
ria³em co ska³a otaczaj¹ca i charakteryzuj¹ca siê wyraŸnym
¿eberkowaniem na powierzchni, stanowi ona œlad organizmu
¿ywi¹cego siê pokarmem z zawiesiny.

Znany z rejonu Pomorza Tomaculum problematicum (Gro-
om), bêd¹cy ichnoskamienia³oœci¹ pochodzenia feralnego, po-
jawia siê sporadycznie w ca³ym profilu karadoku i jest niezale-
¿ny od facji.

Skamienia³oœci œladowe wystêpuj¹ce w osadach kara-
doku profilu Polskie £¹ki PIG 1, zdominowane przez ich-

norodzaje: Planolites, Chondrites oraz Palaeophycus, mo-
¿na uznaæ za s³abo urozmaicony i zubo¿ony zespó³ g³êbo-
kowodny, bior¹c równie¿ pod uwagê cechy facjalne osa-
dów, w których ten zespó³ wystêpuj¹. Wskazuje on na nis-
koenergetyczne, ubogie w sk³adniki od¿ywcze, suboksycz-
ne lub dysoksyczne œrodowisko hemipelagiczne. Wystê-
puj¹ce doœæ licznie fodinichnia Chondrites isp. mog³yby
jednak wskazywaæ na œrodowisko charakteryzuj¹ce siê
znacznym deficytem tlenowym.

Niektóre ze zidentyfikowanych tu ichnoskamienia³oœci
zosta³y opisane z osadów ordowiku obszaru Rugii, uznanych
za dystalne turbidyty (Zagora, 1997). Bior¹c pod uwagê rela-
tywnie g³êbokowodny charakter œrodowisk sedymentacji,
stwierdzonych we wspomnianych wy¿ej obszarach, przyj¹æ
mo¿na, ¿e analizowane ichnoskamienia³oœci reprezentuj¹
zespó³ g³êbokowodny. Podkreœliæ jednak warto, ¿e w osa-
dach ordowiku obszaru Pomorza nie znaleziono form spiral-
nych, rozetkowych czy meandruj¹cych, charakteryzuj¹cych
œrodowiska turbidytowe w obrêbie ichnofacji Nereites
stwierdzonej na Rugii, a znanej tak¿e z ordowiku obszaru
Lake District w Anglii (Orr, 1996), czy z osadów fliszowych
polskich Karpat (Leszczyñski, Seilacher, 1991; Leszczyñski,
Uchman, 1993). Zespó³ œladów wystêpuj¹cy w osadach or-
dowiku Pomorza wykazuje równie¿ kilka wspólnych form
z przedstawicielami ichnocenozy znanej z osadów ila-
sto-mu³owcowych g³êbszych partii basenu dolnego ordowi-
ku obszaru Czech, stanowi¹cego prawdopodobnie w tym
czasie oddzielny kontynent Peruniki (Mikulaš, 1994, 1998).

Zespó³ skamienia³oœci œladowych zidentyfikowany w osa-
dach œrodkowego ordowiku strefy Koszalin–Chojnice mo¿na
uznaæ za uwarunkowan¹ œrodowiskowo i ekologicznie subfa-
cjê g³êbokowodnej ichnofacji Nereites (Podhalañska, 2007).
Jej obecnoœæ wskazuje na doœæ spokojne, zubo¿one w tlen
i ubogie w sk³adniki od¿ywcze, œrodowisko sedymentacji.
Wiêkszoœæ œladów to proste formy, nale¿¹ce do organizmów
¿yj¹cych na dnie lub p³ytko pod powierzchni¹ osadu, co prze-
mawia za obecnoœci¹ pewnej iloœci tlenu zarówno w kolum-
nie wody, jak i w osadzie dennym.

DEWON

Hanna MATYJA

LITO- I BIOSTRATYGRAFIA

Pierwszy i g³ówny podzia³ osadów dewoñskich obszaru
Pomorza Zachodniego na nieformalne jednostki litostraty-
graficzne – kompleksy, zosta³ zaproponowany przez Dadle-
za (1978). Nieco póŸniej Mi³aczewski (1979, 1986) wpro-
wadzi³ do tego schematu jednostkê nazwan¹ kompleksem ze
Studnicy, któr¹ uzna³ za najstarsz¹ dewoñsk¹ jednostkê lito-
stratygraficzn¹ na tym obszarze. Analizuj¹c wykszta³cenie
litologiczne osadów dewonu w profilu Polskie £¹ki PIG 1
Mi³aczewski (1992) stwierdzi³, ¿e dla tego profilu nale¿y
wprowadziæ odmienne jednostki litostratygraficzne w sto-
sunku do tych wyró¿nianych dotychczas (por. poni¿ej).

Analiza litologiczna osadów œrodkowodewoñskich prze-
prowadzona przez Matyjê (1998, 2000, 2004) w ska³ach wê-

glanowych, a przez Paczeœn¹ (2000, 2004) w ska³ach klastycz-
nych, pozwoli³a na uporz¹dkowanie œrodkowodewoñskiej kla-
syfikacji litostratygraficznej (Matyja, 2004). W obrêbie osadów
górnego dewonu wydzielono i zdefiniowano piêæ jednostek
w randze formacji, a w obrêbie jednej z nich, formacji
cz³uchowskiej wyró¿niono piêæ jednostek w randze ogniw
(Matyja, 1993, 1998). Identyfikacja czterech z piêciu formacji
by³a zgodna z wczeœniejsz¹ propozycj¹ podzia³u górnego de-
wonu na kompleksy, zaproponowan¹ przez Dadleza (1978).

Od co najmniej kilkudziesiêciu lat konodonty i miospory
uchodz¹ za najlepsze narzêdzia stratygraficzne stosowane
w okreœlaniu wieku osadów dewoñskich. Zw³aszcza te pierw-
sze okaza³y siê znakomitymi skamienia³oœciami przewodni-
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mi, charakteryzuj¹ siê bowiem powszechnoœci¹ wystêpowa-
nia i wysokim stopniem rozdzielczoœci stratygraficznej. Dziê-
ki decyzjom Podkomisji Stratygrafii Dewonu, na przestrzeni
ostatnich lat, granice wszystkich piêter dewonu wyznaczone
zosta³y zgodnie z granicami wskazanych poziomów kono-
dontowych. Miospory równie¿ odgrywaj¹ istotn¹ rolê w okre-
œlaniu wieku osadów dewoñskich, zw³aszcza tych utworzo-
nych w p³ytkowodnych i przybrze¿nych œrodowiskach kla-
stycznych, b¹dŸ mieszanych klastyczno-wêglanowych. Pe³ni¹
one na ogó³ rolê komplementarn¹ w stosunku do konodontów,
poniewa¿ zakres ich wykorzystania jako narzêdzi stratygra-
ficznych bywa ograniczony regionalnie.

Prowadzone kilka lat temu badania biostratygraficzne Tur-
nau (Turnau i Matyja, 2001) pozwoli³y na okreœlenie pocz¹tku
sedymentacji dewoñskiej na obszarze pomorskim, m. in. w pro-
filu Polskie £¹ki PIG 1. Praca zawieraj¹ca dane dotycz¹ce straty-
grafii osadów œrodkowego dewonu i dolnego franu obszaru Po-
morza Zachodniego, rozpatrywane na tle poziomów miosporo-
wych i poziomów konodontowych, jest w trakcie przygotowy-
wania do druku (Matyja, Turnau, w przygotowaniu). Szeroko
zakrojona analiza biostratygraficzna na podstawie konodon-
tów, wykorzystuj¹ca równie¿ wczeœniej opublikowane dane
biostratygraficzne innych autorów (miospor – Turnau, 1978,
1979; Matyja, Turnau, 1989; Matyja, Stempieñ-Sa³ek, 1994
oraz planktonicznych i bentonicznych ma³¿oraczków – ¯bi-
kowska, 1983, 1986, 1992) umo¿liwi³a mniej lub bardziej pre-
cyzyjne datowanie granic wyró¿nionych w obrêbie dewonu
górnego jednostek litostratygraficznych, wskazanie ich pozycji
w hierarchii jednostek litostratygraficznych, uporz¹dkowanie
ich nazewnictwa oraz stworzenie schematu czasowego i prze-
strzennego ich uk³adu (Matyja, 1993, 1998, 2006).

W profilu Polskie £¹ki PIG 1 zidentyfikowano 5 jedno-
stek litostratygraficznych w randze formacji, wyró¿niaj¹c od
do³u: formacjê tucholsk¹, studnick¹, miasteck¹, sianowsk¹
i cz³uchowsk¹, a w obrêbie tej ostatniej ogniwo unis³awskie
(fig. 3 i 7). Relacje miêdzy tymi jednostkami a wyró¿nionymi
wczeœniej przez Mi³aczewskiego (1992) w tym profilu omó-
wione s¹ poni¿ej.

Wykszta³cenie osadów œrodkowego dewonu w profilu
Polskie £¹ki PIG 1, reprezentuj¹cych g³ównie p³ytkomorskie
i przybrze¿ne, klastyczne i wêglanowe, œrodowiska sedymenta-
cyjne, wymaga³o zastosowania przynajmniej dwóch rodzajów
narzêdzi stratygraficznych do sprecyzowania ich wieku: kono-
dontów w wêglanowych fragmentach sukcesji i spor w kla-
stycznych.

Do badañ konodontowych pobrano 44 próbki ze wszyst-
kich wêglanowych fragmentów profilu rokuj¹cych nadziejê
na obecnoœæ tych mikroskamienia³oœci. Elementy konodonto-
we b¹dŸ ich fragmenty znaleziono jedynie w 16 próbkach,
z czego nadaj¹ce siê do oznaczeñ zaledwie w siedmiu. Spo-
œród tych ostatnich trzy próbki, ubogie w elementy konodon-
towe, reprezentowa³y bardzo p³ytkowodne osady ¿ywetu
(por. fig. 8), pozosta³e cztery próbki charakteryzowa³y osady
otwartego szelfu najni¿szego franu. Szczegó³owe opracowa-
nie fauny konodontowej tego profilu i innych profili œrodko-
wego dewonu i franu przedstawione zostanie, jak wspomnia-
no, w odrêbnej pracy (Matyja, Turnau, w przygotowaniu).

Badania palinologiczne profilu Polskie £¹ki PIG 1 by³y
równie¿ zakrojone na doœæ szerok¹ skalê. Próbki do badañ pa-

linologicznych pobrano ze wszystkich jednostek litostratygra-
ficznych, opróbowuj¹c wszystkie rdzeniowane interwa³y,
w obrêbie których wystêpowa³y ska³y drobnoziarniste, odpo-
wiednie dla tego rodzaju badañ. Spoœród 33 próbek podda-
nych obróbce laboratoryjnej tylko 19 zawiera³o spory. W wiê-
kszoœci przypadków spory by³y Ÿle zachowane, a zespo³y
by³y taksonomicznie ma³o zró¿nicowane. Niektóre oznacze-
nia na poziomie gatunkowym, a nawet rodzajowym nie by³y
pewne. Szczególnie sk¹py materia³ uzyskano z dwóch najni¿-
szych jednostek litostratygraficznych, formacji tucholskiej
i studnickiej. Nie uda³o siê tu wyró¿niæ poziomów miosporo-
wych, okreœlono jedynie, doœæ szeroko, pozycjê stratygra-
ficzn¹ tych jednostek. W osadach ¿ywetu zidentyfikowano
natomiast poziom „Geminospora” extensa (Ex) z trzema pod-
poziomami (Ex 1, Ex 2 i Ex 3), a w dolnej czêœci franu po-
ziom Tholisporites densus (Den). Szczegó³owe wyniki badañ
palinologicznych znaleŸæ mo¿na poni¿ej, w rozdziale „Pali-
nostratygrafia”.

Dane dotycz¹ce wyników badañ biostratygraficznych
na podstawie analizy palinologicznej, po³¹czone ze wstêpny-
mi wynikami badañ konodontów, sta³y siê podstaw¹ do okreœ-
lenia wieku poszczególnych formacji w tym profilu i zosta³y
zaprezentowano poni¿ej.

Zgodnie ze znanymi do tej pory faktami formacjê tu-
cholsk¹ charakteryzuje zró¿nicowane spektrum osadów wê-
glanowych i marglistych: s¹ to ciemnoszare margle i wapienie
stromatoporoidowo-koralowcowe (czêsto tworz¹ce niewiel-
kie budowle organiczne), wapienie i margle z Bornhardtina,
czarne wapienie z onkolitami, a tak¿e ciemnoszare i³owce
margliste zawieraj¹ce szcz¹tki roœlinne, ma³¿oraczki i liœcio-
nogi, prze³awicaj¹ce siê z cienkimi warstewkami syderytów,
sporadycznie z cienkimi warstewkami laminowanych mikro-
bialitów. Zupe³nie podrzêdnie wystêpuj¹ wk³adki piaskow-
ców i mu³owców.

W profilu Polskie £¹ki PIG 1 najni¿sze osady dewonu wy-
kszta³cone s¹ jako czarne i³owce z bioturbacjami i wk³adkami
laminowanych mikrobialitów. Nieliczne szcz¹tki organiczne
reprezentowane s¹ przez koralowce, ma³¿oraczki i doœæ liczne
palinomorfy (fig. 8).

Wyró¿niona w tym profilu przez Mi³aczewskiego (1992)
seria czarnych i³owców z bioturbacjami mo¿e byæ uznana za
jednostkê litostratygraficzn¹ rangi ogniwa w obrêbie formacji
tucholskiej (fig. 3).

Analiza palinomorf wskazuje, ¿e sp¹gowe partie osadów
dewoñskich w profilu Polskie £¹ki PIG 1, które przypisano
formacji tucholskiej, mog¹ reprezentowaæ najwy¿szy ems lub
dolny–œrodkowy eifel (fig. 8; por. te¿ Turnau, Matyja, 2001).
Wydaje siê, ¿e stropowe partie formacji tucholskiej w tym
profilu nale¿¹ jeszcze do eiflu.

Mi¹¿szoœæ formacji tucholskiej w profilu Chojnice 5 wy-
nosi nieco ponad 200 m, w profilu Tuchola IG 1 ponad 350 m
(niekompletna), natomiast w profilu Bydgoszcz IG 1 ponad
80 m, a w profilu Polskie £¹ki PIG 1 niewiele ponad 45 m.

Formacja tucholska do tej pory zosta³a rozpoznana tylko
w profilach miêdzy Tuchol¹ a Bydgoszcz¹, spoczywaj¹c tam
niezgodnie na ordowiku (otwory Chojnice 5 i Polskie £¹ki
PIG 1) lub na ?sylurze (otwór Bydgoszcz IG 1).

Osady wy¿ej le¿¹cej formacji studnickiej w profilu Pol-
skie £¹ki PIG 1 wykszta³cone s¹ jako czerwonawe i jasnosza-
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re utwory klastyczne: dominuj¹ce w ca³ej formacji drobno-
ziarniste piaskowce kwarcowe z warstwowaniami przek¹tny-
mi w du¿ej skali lub drobnoziarniste piaskowce kwarcowe
z przek¹tn¹ laminacj¹ riplemarkow¹, prze³awicaj¹ce siê
z mu³owcami o laminacji poziomej (Paczeœna, 2004; por. te¿
fig. 8). W piaskowcach czêste s¹ poziomy z³o¿one z klastów
mu³owców i i³owców. Zdarzaj¹ siê równie¿ wk³adki lamino-
wanych wapieni mikrobialnych (por. fig. 9 A i B). W obrêbie

formacji wystêpuj¹ gruz³y i cienkie ³awice anhydrytów. Licz-
ne s¹ skamienia³oœci œladowe.

Mi³aczewski (1992) wyodrêbni³ w analizowanej czêœci
profilu seriê piaskowców i mu³owców szarych w interwale
g³êbokoœci 4085,0–4251,0 m. Osady piaskowców i mu³ow-
ców z g³êbokoœci 4168,0–4251,0 m mieszcz¹ siê w definicji
formacji studnickiej i zosta³y tutaj do niej w³¹czone, nato-
miast le¿¹ce wy¿ej osady silikoklastyczno-wêglanowe: mu-
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Fig. 7. Profil Polskie £¹ki PIG 1 na tle schematu czasowego i przestrzennego uk³adu
jednostek litostratygraficznych w dewonie obszaru pomorskiego (wg Matyi, 2006)

Jednostki litostratygraficzne wed³ug Dadleza (1978), Mi³aczewskiego (1986) i Matyi (1993, 1998, 2006)

Chronostratigraphic section through the Devonian of the Western Pomerania region
and the position of the Polskie £¹ki PIG 1 borehole section (after Matyja, 2006)

Lithostratigraphic units after Dadlez (1978), Mi³aczewski (1986) and Matyja (1993, 1998, 2006)
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Fig. 8. Litologia, stratygrafia i charakterystyka sedymentologiczno-faunistyczna
osadów dewonu œrodkowego i najni¿szej czêœci osadów franu

Skróty poziomów miosporowych jak w tabeli 1, klastycznych systemów depozycyjnych jak w tabeli 5; objaœnienia na stronie 57; b, z wap. – brekcje i zlepieñce
wapienne
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Stratigraphy, lithology, sedimentary structures and organic content
of the Middle Devonian and lowermost part of the Frasnian deposits

Key as Table 1 and 5; for explanations see page 57; b, z wap. – carbonate breccias and conglomerates

Fig. 8. cd.



³owce margliste i margle oraz piaskowce wapniste z g³êbokoœci
4085,0–4168,0 m, zaliczono do formacji miasteckiej (fig. 3).

W obrêbie osadów ilastych tej formacji, w profilu Miast-
ko 1, zidentyfikowano ma³¿oraczki i lingule (£obanowski,
1968), natomiast w mu³owcach – mega- i miospory oraz
szcz¹tki roœlinne (Fuglewicz, Prejbisz, 1981). ¯adna ze znale-
zionych wówczas skamienia³oœci nie pozwala³a na jednoznacz-
ne ustalenie pozycji chronostratygraficznej tej formacji.
Mi³aczewski (1979) pocz¹tkowo s¹dzi³, ¿e nale¿y ona do dol-
nego dewonu, póŸniej usytuowa³ j¹ w górnym emsie i/lub eiflu
(Mi³aczewski, 1986). Dziêki badaniom biostratygraficznym
Turnau (1995, 2004) wiadomo, ¿e formacja studnicka jako
ca³oœæ mo¿e zawieraæ siê miêdzy najwy¿szym emsem a œrod-
kowym ¿ywetem. W profilach, w których przykrywa j¹ forma-
cja miastecka, jej strop mo¿e siêgaæ do dolnego ¿ywetu, tak jak
ma to miejsce w profilu Polskie £¹ki PIG 1. Natomiast tam,
gdzie na formacji studnickiej le¿y wprost formacja sianowska,
strop tej pierwszej datowany by³ na ni¿szy œrodkowy ¿ywet.

Mi¹¿szoœæ formacji studnickiej wynosi od 80 m w profilu
Polskie £¹ki PIG 1 do ponad 220 m w profilu K³anino 3, 270 m
w profilu Miastko 1 i oko³o 300 m w profilu Nicponie 1.

Formacja studnicka znana by³a g³ównie z profilu Miast-
ko 1 (Mi³aczewski, 1979, 1986), jednak ostatnie obserwacje
(Matyja, 2004, 2006) wskazuj¹, ¿e osady tej formacji wystê-
puj¹ równie¿ w profilach K³anino 3, Kocza³a 1, Nicponie 1
i Polskie £¹ki PIG 1.

Formacja miastecka z³o¿ona jest z prze³awicaj¹cych siê
osadów silikoklastycznych i wêglanowo-marglistych. Tworz¹
j¹ m.in. wapienie oraz margle z koralowcami i szkar³upniami,
rzadziej z ramienionogami, a tak¿e jasnoszare lub pstre, na
ogó³ drobnoziarniste piaskowce kwarcowe, mu³owce i spora-
dycznie i³owce. W profilu Polskie £¹ki PIG 1 osady formacji
miasteckiej tworz¹ g³ównie drobnoziarniste piaskowce kwar-
cowe prze³awicaj¹ce siê z wapieniami piaszczystymi z bio-
klastami (zidentyfikowano tu ramienionogi z rodzaju Born-
hardtina) i wk³adkami laminowanych mikrobialitów (por. fig.
9 C i D). Piaskowce charakteryzuj¹: warstwowania przek¹tne
du¿ej skali, przek¹tna laminacja ripplemarkowa oraz war-
stwowania i laminacja pozioma, falista i smu¿ysta (Paczeœna,
2004; por. te¿ fig. 8).

Do tej pory formacjê miasteck¹ okreœlano ogólnie jako
œrodkowodewoñsk¹. Dziêki badaniom Turnau (1995, 2004)
i Matyi (2004) formacja miastecka w ca³oœci mo¿e byæ dato-
wana jako najwy¿szy dolny oraz ni¿szy œrodkowy ¿ywet.
W profilu Polskie £¹ki PIG 1 w osadach tej formacji zidenty-
fikowano niezbyt liczne miospory i pojedyncze konodonty,
reprezentowane przez rodzaje Pandorinellina oraz Icriodus.
Miospory wskazuj¹, ¿e formacja miastecka prawdopodobnie
nale¿y w tym profilu niemal wy³¹cznie do dolnego poziomu
miosporowego Geminospora extensa (Turnau, ten tom)

Formacja miastecka znana jest g³ównie z profilu Miastko 1,
gdzie osi¹ga oko³o 300 m mi¹¿szoœci; wystêpuje równie¿
w profilach K³anino 3 (mi¹¿szoœæ 150 m) i Polskie £¹ki PIG 1
(mi¹¿szoœæ ok. 500 m). W wymienionych profilach le¿y nad
formacj¹ studnick¹, a w jej sp¹gu, w profilu Miastko 1, wystê-
puje zlepieniec wapienny z³o¿ony z otoczaków p³ytkowod-
nych wapieni sylurskich (¯bikowska, 1974).

Osady formacji sianowskiej przykrywaj¹ osady formacji
jamneñskiej, studnickiej lub miasteckiej (fig. 7).

Formacjê sianowsk¹ charakteryzuje zró¿nicowane spek-
trum osadów wêglanowych i marglistych, m.in. laminowane
mikrobiality z poziomami bogatymi w Microconchida, mar-
gle niezbyt bogate w szcz¹tki organiczne (m.in. drobne trochi-
ty, ma³¿oraczki i szcz¹tki roœlinne), czarne wapienie z onkoli-
tami, jasne, masywne wapienie stromatoporoidowo-
-koralowcowe przepe³nione stromatoporoidami masywnymi
w pozycji wzrostu, zawieraj¹ce równie¿ du¿e trochity, ramie-
nionogi i okruchy wapieni, a tak¿e wapienie organodetrytycz-
ne z³o¿one ze stromatoporoidów masywnych. Podrzêdnie wy-
stêpuj¹ mu³owce i drobnoziarniste piaskowce kwarcowe,
a tak¿e szare mu³owce z sieczk¹ roœlinn¹.

W profilu Polskie £¹ki PIG 1 formacjê tê tworz¹ wapienie
stromatoporoidowo-koralowcowe (bêd¹ce równie¿ istotnym
sk³adnikiem budowli organicznych) oraz margle i wapienie
z ramienionogami, szkar³upniami i stromatoporoidami tabu-
larnymi (fig. 8).

Mi³aczewski (1992) wyró¿ni³ w tej czêœci profilu dewonu
dwie jednostki, seriê wapieni sp¹gowych oraz seriê i³owców
i margli (por. fig. 3). Dalsze badania na obszarze pomorskim,
zw³aszcza w jego czêœci po³udniowo-wschodniej, byæ mo¿e
pozwol¹ wyjaœniæ, jak¹ pozycjê w hierarchii jednostek lito-
stratygraficznych zaj¹æ mog¹ wyodrêbnione przez Mi³aczew-
skiego serie.

Turnau (1995, 2000, 2004) na podstawie badañ palinolo-
gicznych datowa³a osady formacji sianowskiej jako œrodko-
wo¿yweckie, przy czym w rejonie Miastka sp¹g formacji
odpowiada dolnym partiom ¿ywetu œrodkowego, natomiast
w rejonie miêdzy Jamnem a Kocza³¹ – wy¿szym partiom ¿y-
wetu œrodkowego. W profilu Polskie £¹ki PIG 1 znaczna
czêœæ formacji nale¿y do œrodkowego poziomu miosporowe-
go Geminospora extensa (por. Turnau, ten tom).

Mi¹¿szoœæ formacji sianowskiej waha siê od nieco ponad
100 m w profilu Jamno IG 1 do 150 m w profilu Kocza³a 1.
W pozosta³ych profilach formacja jest niekompletna i osi¹ga
oko³o 170 m w profilu Polskie £¹ki PIG 1, 85 m w profilu Po-
lanów 2, oko³o 120 m w profilu Miastko 1 i 194 m w profilu
Nicponie 1.

Do najbardziej pe³nych profili, w których zosta³a stwier-
dzona, nale¿¹ Jamno IG 1 i Kocza³a 1. Jej obecnoœæ stwier-
dzono równie¿ w profilach Miastko 1, Polskie £¹ki PIG 1, Po-
lanów 2 oraz Nicponie 1.

Na formacji sianowskiej, prawdopodobnie z luk¹ przypa-
daj¹c¹ na wy¿sz¹ czêœæ ¿ywetu, brak jest bowiem osadów od-
powiadaj¹cych czêœci formacji sianowskiej i ca³ej formacji
wyszeborskiej, le¿¹ wapienno-marglisto-ilaste osady formacji
cz³uchowskiej, nale¿¹ce do ogniwa unis³awskiego (fig. 3 i 8).

O g n i w o u n i s ³ a w s k i e formacji cz³uchowskiej cha-
rakteryzuje siê obecnoœci¹ cienko³awicowych osadów repre-
zentowanych g³ównie przez margle i i³owce margliste oraz
mniej lub bardziej margliste wapienie mikrytowe. Wapienie
maj¹ czasami strukturê gruz³ow¹ i zawieraj¹ g³owonogi, tenta-
kulitoidy, ma³¿e, ramienionogi bezzawiasowe, entomozoidy,
konodonty i sporadycznie ramienionogi zawiasowe, szkar³up-
nie oraz osobnicze korale.
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Fig. 9. A – czêœciowo zdolomityzowany, laminowany kryptoalgowy mikryt ze œladami struktury fenestralno-trombolitowej; „for-
macja” studnicka, g³êb. 4184,0 m; B – laminit kryptoalgowy; „formacja” studnicka, g³êb. 4175,7 m; C – fragmenty laminitów
kryptoalgowych oraz szcz¹tki roœlinne w drobnoziarnistym piaskowcu kwarcowym; „formacja” miastecka, g³êb. 3914,5 m; D –
kontakt wapienia organodetrytycznego z ramienionogami, trochitami i drobnymi tabulatami ga³¹zkowymi, z drobnoziarnistym
piaskowcem kwarcowym o niskok¹towym warstwowaniu przek¹tnym du¿ej skali; „formacja” miastecka, g³êb. 3747,0 m

A – dolomitized laminated microbialite, partly with thrombolite and fenestral structure; Studnica formation, depth 4184.0 m; B – Lami-
nated microbialite; Studnica formation, depth 4175.7 m; C – small fragments of laminated microbialites and plants within fine-grained
quartz sandstone; Miastko formation, depth 3914.5 m; D – boundary between brachiopod-crinoidal-tabulate coral packstone with overly-
ing fine-grained quartz sandstone, characterized by large-scale, low-angle cross bedding; Miastko formation, depth 3747.0 m



W tej czêœci profilu Mi³aczewski (1992) wyró¿ni³ dwie
jednostki litologiczne, seriê margli oraz seriê i³owców i wa-
pieni marglistych (fig. 3).

Ogniwo unis³awskie, jak wynika z dostêpnych danych
biostratygraficznych, w ca³oœci odpowiada dolnemu franowi
(Matyja, 1998). W profilu Polskie £¹ki PIG 1 w osadach tego
ogniwa znaleziono doœæ bogaty zespó³ miospor i pojedyncze
konodonty nale¿¹ce do rodzaju Icriodus. Zespó³ miospor jed-
noznacznie wskazuje na poziom miosporowy Tholisporites
densus, a wiêc najni¿szy fran (por. Turnau, ten tom).

Osady ogniwa unis³awskiego, zidentyfikowano do tej
pory tylko w profilach Tuchola IG 1, Chojnice 5 i Polskie
£¹ki PIG 1.

W profilu Polskie £¹ki PIG 1 osady tego ogniwa prze-
chodz¹ w utwory brekcji i zlepieñców wapiennych (por. fig.
3), reprezentuj¹cych nienazwan¹ jeszcze jednostkê litostraty-
graficzn¹ w randze ogniwa w obrêbie formacji cz³uchowskiej.
Mi³aczewski (1992) wydzieli³ w tej czêœci profilu seriê zle-
pieñców wapiennych.

Brekcje i zlepieñce wapienne dolnego franu znane s¹
w kilku profilach wiertniczych po³udniowo-wschodniej czê-
œci obszaru pomorskiego, a w profilu Polskie £¹ki PIG 1 re-
prezentowane s¹ jedynie fragmentarycznie. Charakterystykê
petrograficzno-mikrofacjaln¹ tych osadów znaleŸæ mo¿na
w rozdziale K. Radlicza – „Uwagi o petrografii wybranych
fragmentów dewonu”.

El¿bieta TURNAU

PALINOSTRATYGRAFIA

Uwagi ogólne

Mikroflora dewonu by³a w znacznej mierze kosmopoli-
tyczna, czêœæ taksonów charakteryzowa³a siê jednak ograniczo-
nym zasiêgiem geograficznym. W dewonie na pó³kuli pó³noc-
nej wyró¿nia³y siê dwie s³abo zaznaczaj¹ce siê prowincje mi-
kroflorystyczne (McGregor, Playford, 1992; Streel, Loboziak,
1996).

Mikroflora œrodkowego dewonu oraz franu Pomorza wy-
kazuje wiêksze pokrewieñstwo z prowincj¹ odpowiadaj¹c¹
paleopó³nocnej czêœci kontynentu Old Red (z przyleg³ymi ob-
szarami). Mowa tu o florach sporowych p³yty rosyjskiej, Ka-
nady oraz zachodniej czêœci Stanów Zjednoczonych. Mimo
s³abego prowincjonalizmu mikroflor dewonu, autorka nie za-
stosowa³a ¿adnego z zaproponowanych dotychczas sporo-
wych schematów zonalnych. U¿ycie schematu dla kontynentu
Old Redu i obszarów przyleg³ych (Richardson, McGregor,
1986) nie wydawa³o siê praktyczne, gdy¿ jego rozdzielczoœæ
jest niska (zony maj¹ d³ugi zasiêg wiekowy). Bardziej szcze-
gó³owy schemat dla obszarów ardeñsko-reñskich (Streel i in.,
1987) móg³by byæ u¿yty tylko w ograniczonym zakresie, po-
niewa¿ na Pomorzu brak wielu stratygraficznie wa¿nych ga-
tunków, których pierwsze wyst¹pienia definiuj¹ granice po-
ziomów tego podzia³u. Ponadto, kolejnoœæ pierwszych poja-
wieñ pewnych stratygraficznie wa¿nych gatunków jest w obu
rejonach ró¿na. Nie wykorzystano równie¿ schematu dla
Europy wschodniej zaproponowanego przez Avkhimovitch
i inych (1993), gdy¿ obejmuje on g³ównie poziomy/podpozio-
my rozkwitu. Poniewa¿ stosunki iloœciowe pomiêdzy takso-
nami miospor s¹ czêsto zale¿ne od facji, poziomy rozkwitu
mog¹ mieæ w pewnych przypadkach znaczenie jedynie lokal-
ne. Autorka nie wykorzysta³a równie¿ schematu sporowego
dla górnego dewonu Pomorza zaproponowanego przez Stem-
pieñ-Sa³ek (1999, 2002), gdy¿ jest on oparty na bardzo ma³o
zró¿nicowanych i ubogich zespo³ach, pochodz¹cych z nie-
wielkiej iloœci próbek, a podane przez tê autorkê zasiêgi nie-

których taksonów s¹ ró¿ne od stwierdzonych obecnie. Dla
œrodkowego dewonu i franu Pomorza, Turnau (W: Matyja
i in., 2000) zastosowa³a schemat lokalny, bêd¹cy zmodyfiko-
wanym schematem dla Europy wschodniej. Dwa najni¿sze
poziomy tego schematu – Rhabdosporites langii (RL) i „Ge-
minospora” extensa (Ex), zosta³y wprowadzone ju¿ wczeœniej
(Turnau, 1995, 1996). Przyjêty schemat, oraz jego korelacjê
z podzia³ami dla Europy wschodniej (Avkhimovitch i in.,
1993) i Pomorza (Stempieñ-Sa³ek, 1999, 2002) pokazano
w tabeli 1. Podstaw¹ korelacji s¹ dane dotycz¹ce pierwszych
pojawieñ gatunków: Geminospora lemurata2, Ancyrospora
incisa i Membrabaculisporis radiatus, oraz ostatniego wystê-
powania gatunku Aneurospora extensa. Pod uwagê wziêto
równie¿ datowania konodontowe z Pomorza (Matyja, 1998
oraz inf. ustna) oraz z Europy wschodniej (Avkhimovitch i
in., 1993; Ziegler i in., 2000; Obukhovskaya i in., 2003).

W profilu Polskie £¹ki PIG 1 zidentyfikowano jedynie
dwa poziomy miosporowe – „Geminospora” extensa (Ex)
i Tholisporites densus (Den).

Dolna granica poziomu „Geminospora” extensa (Ex) jest
znana tylko z otworu Miastko 1, gdzie przebiega w górnej
czêœci formacji studnickiej (Turnau, 1995, 1996; Matyja i in.,
2000). Granicê tê okreœla pierwsze wyst¹pienie Geminospora
lemurata. Charakterystyczny zespó³ obejmuje ten gatunek
oraz G. decora, Rhabdosporites langii i Ancyrospora ancyrea
var. brevispinosa. W górnej czêœci poziomu licznie wystê-
puj¹: Aneurospora extensa i Kraeuselisporites spinutissimus,
a w pobli¿u jego górnej granicy zanikaj¹ liczne gatunki, takie
jak Ancyrospora ancyrea var. brevispinosa, Rhabdosporites
langii, Lanatisporis bislimbatus, Geminospora decora, G. tu-
berculata i Kraeuselisporites spinutissimus.

Poziom „Geminospora” extensa dzieli siê na trzy podpo-
ziomy – Ex 1, Ex 2 i Ex 3. Sukcesja zespo³ów tych trzech jed-
nostek biostratygraficznych zosta³a opisana z formacji stud-
nickiej, miasteckiej i sianowskiej w profilu Miastko 1 (por.
Turnau, 1995, 1996; Matyja i in., 2000).
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2 Spis gatunków z nazwiskami kreatorów znajduje siê na koñcu rozdzia³u



P o d p o z i o m E x 1 : jego dolna granica odpowiada dol-
nej granicy poziomu „G.” extensa. Gatunki Cirratriradites
monogrammos i Perotrilites meonacanthus var. rugosus wy-
stêpuj¹ tu po raz ostatni.

P o d p o z i o m E x 2 : jego dolna granica jest okreœlona
pierwszym pojawieniem siê Chelinospora concinna. Pospoli-
tym gatunkiem jest tu Geminospora decora, natomiast Acino-
sporites lindlarensis, Coronispora variabilis, Corystisporites
collaris var. kalugianus i Hystricosporites setigerus zanikaj¹
w dolnej czêœci podpoziomu. W jego górnej czêœci pojawia siê
Contagisporites optivus var. optivus i Convolutispora subtilis.

P o d p o z i o m E x 3 : jego dolna granica jest okreœlona
pierwszym pojawieniem siê gatunku Samarisporites triangu-
latus. Pospolicie wystêpuj¹ tu Aneurospora extensa, Gemino-
spora decora i Kraeuselisporites spinutissimus.

Pierwsze pojawienie siê gatunku Geminospora lemurata
jest powszechnie identyfikowane z granic¹ eifel/¿ywet.
Znaczenie stratygraficzne tego gatunku by³o dyskutowane
w szczegó³ach przez Loboziaka i innych (1991). Gatunek
Chelinospora concinna pojawia siê w Boulonnais we Francji
w œrodkowym lub górnym poziomie konodontowym varcus
(Loboziak, Streel, 1980; Streel i in., 2000), w Kanadzie praw-
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Tabela 1

Korelacja lokalnych poziomów sporowych œrodkowego dewonu i franu Pomorza
Zachodniego (Matyja i in., 2004) z innymi poziomami miosporowymi wyró¿nianymi
na tym obszarze (Stempieñ-Sa³ek, 1999, 2002) oraz w Europie wschodniej (Avkhi-
movitch i in., 1993), a tak¿e ze standardowym podzia³em konodontowym

Correlation of local miospore zonations established by Turnau (in Matyja et al., 2004) and
Stempieñ-Sa³ek (1999, 2002) for Western Pomerania area and by Avkhimovitch et al.
(1993) for Belarus, with standard conodont zonation

Piêtro
Standardowy

podzia³
konodontowy

Podzia³y sporowe

Avkhimovitch i in.,
1993

Stempieñ-Sa³ek
1999, 2002

Obecne opracowanie

FRAN

linguiformis C. deliquescens radiatus–boafeticus brak danych

rhenana

V. evlanensis DE RB – – –

A. ovalis

–V. grumosus
radiatus–densus RD

Membrabaculisporis

radiatus Rad

jamiae OG

Assemblage I
Tholisporites

densus Den

hassi

punctata
G. semilucensa

P. donensis SD

transitans

Contagisporites
optivus

–Spelaeotriletes kre-
stovnikovii OK

brak danych

falsiovalis

¯YWET

Geminospora

aurita Aur
disparilis

hermanni

varcus „Geminospora”

extensa Ex

„Geminospora”

extensa Ex

Ex 3

Ex 2

hemiansatus Ex 1

EIFEL

kockelianus Rhabdosporites
langii RL

Rhabdosporites langii
RLaustralis

costatus Periplecotriletes
tortus PT bez zonacji

partitus

Dane konodontowe przyjêto z prac Avkhimovitch i in. (1993); Zieglera i in. (2000) oraz Obukhovskiej
i in. (2003)



dopodobnie w górnym poziomie varcus (Richardson, McGre-
gor, 1986), a w Górach Œwiêtokrzyskich w œrodkowym pozio-
mie varcus (Malec, Turnau, 1997). Gatunek Samarisporites
triangulatus pojawia siê w Europie wschodniej w górnej czê-
œci poziomu „G.” extensa (odpowiadaj¹cej górnej czêœci po-
ziomu varcus (por. Avkhimovitch i in., 1993), w Górach
Œwiêtokrzyskich w œrodkowym poziomie varcus (Turnau,
Racki, 1999), w Kanadzie prawdopodobnie w górnym pozio-
mie varcus (McGregor, 1981). Górna granica zony „G.”
extensa w Górach Œwiêtokrzyskich przebiega w obrêbie po-
ziomu konodontowego hermanni (Turnau, Racki, 1999).

Mo¿na zatem twierdziæ, ¿e poziom „G.” extensa odpowia-
da czêœci ¿ywetu, podpoziom Ex 1 reprezentuje czêœæ ¿ywetu
dolnego, a podpoziomy Ex 2 i Ex 3 obejmuj¹ górn¹ czêœæ ¿y-
wetu dolnego, ¿ywet œrodkowy i najni¿sz¹ czêœæ ¿ywetu gór-
nego. Podpoziom Ex 1 odpowiada poziomom konodontowym
hemiansatus i dolny varcus, podpoziom Ex 2 jest odpowied-
nikiem czêœci œrodkowego poziomu varcus, podpoziom Ex 3
jest odpowiednikiem czêœci poziomu œrodkowy varcus, po-
ziomowi górny varcus i czêœci poziomu hermanni.

Poziom Tholisporites densus (Den): jego dolna granica
znana jest z formacji koczalskiej z otworów Kocza³a 1 i Jamno
IG 1 (Matyja i in., 2000). Okreœla j¹ pierwsze wyst¹pienie ga-
tunku T. densus. Na tym samym poziomie stratygraficznym
pojawiaj¹ siê Corystisporites pomeranius i Cymbosporites bo-
afeticus. Zespó³ charakterystyczny obejmuje wymienione wy-
¿ej gatunki oraz d³ugowieczne formy Aneurospora greggsi,
Geminospora notata, G. aurita i Samarisporites triangulatus.
W omawianym poziomie notowane jest równie¿ pierwsze po-
jawienie siê gatunku Archaeozonotriletes variabilis var. insi-
gnis, oraz pierwsze pojawienie siê wielokrotnie rozwidlonych
wyrostków u spor nale¿¹cych do rodzajów Ancyrospora i Hy-
stricosporites.

Gatunek Tholisporites densus zosta³ opisany z franu Ka-
nady arktycznej (McGregor, 1960; McGregor, Uyeno, 1972).
Po raz pierwszy pojawia siê on (w Kanadzie) tu¿ poni¿ej gra-
nicy ¿ywet/fran (McGregor, Playford, 1992). W Europie
wschodniej obecnoœæ T. densus zanotowano w górnej czêœci
poziomu C. optivus–S. krestovnikovii (OK). Ta czêœæ pozio-
mu odpowiada poziomom konodontowym od górnego fal-
siovalis do transitans (Avkhimovitch i in., 1993; Ziegler i in.,
2000; Obukhovskaya i in., 2003). Omawiany gatunek znany
jest te¿ z utworów wy¿szego franu (Raskatova, 1969; Arkhan-
gelskaya, 1987). Gatunek Corystisporites pomeranius (= Pe-
rotrilites ? vermiculatus) znany jest z Bia³orusi, gdzie jest
uwa¿any za charakterystyczny dla górnej czêœci poziomu OK
(Obukhovskaya, 2000), znany jest te¿ z franu Pomorza, z ze-
spo³u I i poziomu radiatus–densus (RD), obejmuj¹cego utwo-
ry franu po dolny poziom konodontowy rhenana (Stempieñ-
-Sa³ek, 2002). Wielokrotnie rozwidlone wyrostki (u Ancyro-
spora i Hystricosporites) pojawiaj¹ siê w pobli¿u (ponad) gra-
nicy ¿ywet/fran (Richardson, McGregor, 1986). Mo¿na zatem
przyj¹æ, ¿e wyró¿niony na Pomorzu poziom T. densus jest
najstarszym poziomem franu, a jego dolna granica mo¿e byæ
identyfikowana, w przybli¿eniu, z granic¹ ¿ywet/fran.

Pozycja stratygraficzna jednostek litostratygraficznych

Badania palinologiczne profilu Polskie £¹ki PIG 1 by³y
zakrojone na doœæ szerok¹ skalê. Próbki do badañ palinolo-
gicznych pobrano z formacji tucholskiej, studnickiej, mias-
teckiej, sianowskiej i cz³uchowskiej. Opróbowano wszystkie
rdzeniowane interwa³y, w obrêbie których wystêpowa³y ska³y
drobnoziarniste, odpowiednie dla tego rodzaju badañ. Spoœ-
ród 33 próbek poddanych obróbce laboratoryjnej tylko 19 za-
wiera³o spory. W wiêkszoœci przypadków spory by³y Ÿle za-
chowane, a zespo³y by³y taksonomicznie ma³o zró¿nicowane
(tab. 2). Niektóre oznaczenia na poziomie gatunkowym, a na-
wet rodzajowym nie by³y pewne. Szczególnie sk¹py materia³
uzyskano z formacji tucholskiej i studnickiej. Nie uda³o siê tu
wyró¿niæ poziomów sporowych, okreœlono jedynie, doœæ sze-
roko, pozycjê stratygraficzn¹ tych jednostek.

W omawianym otworze rdzeniowano jedynie górn¹ czêœæ
formacji tucholskiej. Próbki do badañ palinologicznych pobra-
no w po³owie formacji, z najni¿szej czêœci rdzenia (tab. 2).
Uzyskane z nich palinomorfy by³y Ÿle zachowane, silnie uwê-
glone, czêsto pokruszone. Poszczególne taksony nale¿¹ do dwu
grup ró¿ni¹cych siê wiekiem. Zespó³ m³odszy mo¿na uznaæ za
autochtoniczny, zespó³ starszy jest na wtórnym z³o¿u.

Starszy zespó³ uznany za redeponowany zosta³ szcze-
gó³owo scharakteryzowany przez Turnau i Matyjê (2001). Za-
wiera³ on ma³ych rozmiarów spory i kryptospory oraz bardzo
nieliczne akritarchy. Palinomorfy te reprezentuj¹ sylur (lu-
dlow lub przydol) lub, byæ mo¿e, dewon (lochkow).

M³odszy zespó³, uznany za autochtoniczny, zawiera³ miê-
dzy innymi Rhabdosporites sp. cf. R. parvulus. Rodzaj Rhab-
dosporites obejmuje spory wyró¿niaj¹ce siê unikaln¹ skulp-
tur¹ powierzchni worka powietrznego. Spory zaliczane do
tego rodzaju, a szczególnie Rhabdosporites langii, stanowi¹
wa¿ny sk³adnik eifelskich (z wy³¹czeniem najni¿szego eiflu)
zespo³ów sporowych (Richardson, McGregor, 1986; Avkhi-
movitch i in., 1993). Gatunek Rhabdosporites parvulus jest
doœæ pospolity w zespo³ach spor œrodkowego dewonu, jego
obecnoœæ by³a te¿ notowana w najwy¿szym emsie (McGre-
gor, Camfield, 1976). Spory reprezentuj¹ce rodzaj Rhabdo-
sporites znane s¹ z emsu rejonu Eiflu, z jednostki litostraty-
graficznej Wiltz Beds. Riegel (1982) zanotowa³ fakt wystêpo-
wania w tej jednostce „ma³ych egzemplarzy Rhabdosporites”,
a nastêpnie Ashraf i inni (1991) stwierdzili pojawienie siê
w górnej czêœci tej jednostki gatunku Rhabdosporites minu-
tus. Ta czêœæ Wiltz Beds odpowiada zonie konodontowej se-
rotinus (Weddige, Requadt, 1985). Inny gatunek R. mirus
uznawany jest za typowy dla poziomu Diaphanospora inas-
sueta (DI) najwy¿szego emsu centralnych regionów platfor-
my rosyjskiej (Arkhangelskaya, 1985), oraz Bia³orusi (Obuk-
hovskaya, 1999), a jego zasiêg koñczy siê w dolnym eiflu
(Avkhimovitch i in., 1993). Spory zaliczane do Rhabdospori-
tes znane s¹ tak¿e z emsu rejonu Barrandienu (Czechy), ich
obecnoœæ zanotowano w jednostce wapienia z Trebotov (dale-
jan, zona konodontowa serotinus, por. McGregor, 1979). Ga-
tunek R. cf. parvulus z otworu Polskie £¹ki PIG 1 jest ró¿ny
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Tabela 2

Wystêpowanie miospor w osadach „formacji” tucholskiej, studnickiej, miasteckiej i sianowskiej

A range chart of the miospores in the Tuchola, Studnica, Miastko and Sianowo formations

Otwór wiertniczy Polskie £¹ki PIG 1

Formacja tucholska studnicka miastecka sianowska

G³êbokoœæ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Poziom sporowy ? Ex ? „Geminospora” extensa (Ex)

Podpoziom sporowy ? Ex 2

Pozycja stratygraficzna ems grn–eifel dln–œr. ? ¿ywet
? ¿ywet

Acinosporites lindlarensis cf. cf. cf. ×

Apiculiretusispora plicata × × ×

Apiculiretusispora brandtii ×

Camarozonotriletes cf. sextantii × ×

Rhabdosporites cf. parvulus × ×

Retusotriletes sp. × × × ×

Retusotriletes rugulatus cf. cf. ×

Diatomozonotriletes sp. ×

Grandispora ? ×

Retusotriletes triangulatus × × ×

Geminospora lemurata ? cf. ? × × × v

Corystisporites sp. ?

Dibolisporites echinatus × × ×

Aneurospora extensa ? × ×

Dibolisporites pseudoreticulatus × ×

Corystisporites serratus ×

Convolutispora subtilis × ×

Rhabdosporites langii × ×

Calyptosporites velatus ×

Ancyrospora ancyrea v. ancyrea ×

Aneurospora greggsi ×

Archaeozonotriletes variabilis ×

Contagisporites optivus ×

Corystisporites acutispinosus ×

Chelinospora concinna ×

Chelinospora timanica ×

Geminospora decora ×

Geminospora tuberculata ×

Pomeranisporites subtriangularis ×

Verrucosisporites premnus ×

Verrucosisporites scurrus ×

1 – 4273,00–4274,00; 2 – 4272,00–4273,00; 3 – 4270,00–4271,00; 4 – 4269,00–4270,00; 5 – 4226,00–4227,00; 6 – 4188,30–4188,40; 7 –
3952,00–3952,30; 8 – 3847,40–3847,60; 9 – 3844,00–3844,20; 10 – 3759,10–3759,20; 11 – 3567,30–3568,40; 12 – 3481,55–3481,65 m



od R. minutus i R. mirus, natomiast jest podobny do
R. parvulus, oraz do Rhabdosporites sp. z Barrandie-
nu (por. „Taxonomic Note” w pracy Turnau i Matyi,
2001).

W dyskutowanych zespo³ach, gatunkowi Rhab-
dosporites sp. cf. R. parvulus towarzysz¹ miêdzy in-
nymi: Acinosporites lindlarensis, Apiculiretusispora
plicata, Camarozonotrilets sp. cf. C. sextantii, Dia-
tomozonotriletes sp. i Retusotriletes sp. cf. R. rugula-
tus. Zasiêg pionowy pierwszego z wymienionych
gatunków to najwy¿szy ems–najni¿szy ¿ywet (Mc-
Gregor, Camfield, 1982; Riegel, 1982). Gatunek
Apiculiretusispora plicata jest taksonem typowym
dla dolnego dewonu, lecz jego zasiêg rozci¹ga siê po
œrodkowy eifel (Richardson, McGregor, 1986). Ca-
marozonotriletes sextantii zosta³ opisany z emsu Ka-
nady (McGregor, Camfield, 1976), jego obecnoœæ
notowano równie¿ w utworach emsu Europy i Afry-
ki (por. Steemans, 1989). Uwa¿a siê, ¿e gatunek ten
zanika w pobli¿u granicy ems/eifel (Richardson, Mc-
Gregor, 1986), ale jego zasiêg w rejonie tej granicy
nie zosta³ dok³adnie przeœledzony w poprawnie dato-
wanych, ci¹g³ych profilach zawieraj¹cych dobrze za-
chowane zespo³y spor. Ponadto, Ÿle zachowane eg-
zemplarze C. cf. sextantii z profilu Polskie £¹ki PIG 1
mog¹ reprezentowaæ inny gatunek, mianowicie Ca-
marozonotriletes parvus notowany z eiflu i ¿ywetu
(McGregor, Camfield, 1982). Spory zaliczane do
Diatomozonotriletes wystêpuj¹ doœæ pospolicie w ho-
ryzoncie bijskim wyró¿nianym w Baszkirii i na za-
chodnich stokach Uralu. Horyzont ten reprezentuje
najwy¿szy ems i najni¿szy eifel (Tchibrikova, W:
Tjazeva i in., 1962). Obecnoœæ spor nale¿¹cych do
Diatomozonotriletes notowano równie¿ w utworach
eiflu Bia³orusi (Kedo, Obukhovskaya, 1981) i Kana-
dy (McGregor, Camfield, 1982). Na koniec, Retuso-
triletes rugulatus pojawia siê w dolnym (nie najni¿-
szym) eiflu (Riegel, 1982; Richardson, McGregor,
1986). Powy¿sze wyniki sugeruj¹, i¿ pozycja straty-
graficzna zbadanych utworów mieœci siê w interwa-
le: najwy¿szy ems–œrodkowy eifel.

Próbki z dolnej po³owy formacji studnickiej nie
zawiera³y palinomorf. Próbka z górnej czêœci tej for-
macji (por. tab. 2) zawiera³a nieliczne i bardzo Ÿle
zachowane spory. Byæ mo¿e w próbce wystêpuje
Geminospora lemurata (oznaczenie niepewne), co
sugerowa³oby obecnoœæ ¿ywetu.

Próbki z dolnej czêœci formacji miasteckiej (in-
terwa³u obejmuj¹cego oko³o 220 m) nie zawiera³y
oznaczalnych palinomorf. Próbki z wy¿szej czêœci
formacji albo zawiera³y Ÿle zachowane spory, albo
by³y palinologicznie p³one. Oznaczono gatunek Ge-
minospora lemurata (nie we wszystkich przypad-
kach pewnie). Ta czêœæ formacji nale¿y do poziomu
„G.” extensa.

Próbki z obydwu rdzeniowanych interwa³ów
w obrêbie formacji sianowskiej zawiera³y oznaczal-
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Tabela 3

Wystêpowanie miospor w osadach „ogniwa” unis³awskiego
„formacji” cz³uchowskiej

A range chart of the miospores in the Unis³aw member
of the Cz³uchów formation

Otwór wiertniczy Polskie £¹ki PIG 1

Formacja cz³uchowska

G³êbokoœæ 1 2 3 4 5

Poziom sporowy Tholisporites densus (Den)

Pozycja stratygraficzna dolny fran

Aneurospora greggsi × × × × ×

Geminospora lemurata × × × × ×

Cymbosporites boafeticus × × ×

Membrabaculisporites opacus × × ×

Tholisporites densus × × ×

Tholisporites tener × × ×

Aneurospora goensis × ×

Convolutispora subtilis × × × ×

Chelinospora timanica × × ×

Contagisporites optivus v. optivus × × × × ×

Corystisporites pomeranius × × ?

Hystricosporites sp. × ×

Hystricosporites delectabilis × ×

Dibolisporites cf. gibberosus × ×

Geminospora semilucensa ×

Retusotriletes rotundus × × ×

Retusotriletes triangulatus ×

Archaeotriletes variabilis × ×

Archaeotriletes variabilis v. insignis × × ×

Apiculiretusispora nitida × × ×

Ancyrospora incisa ×

Convolutispora sp. × ×

Samarisporites triangulatus × × ×

Ancyrospora furcula ×

Ancyrospora langii ×

Geminospora notata ×

Verrucosisporites sp. ×

1 – 3410,50–3410,65; 2 – 3401,45–3401,55; 3 – 3345,45–3345,55;
4 – 3272,10–3272,20; 5 – 3262,90–3263,00 m



ne palinomorfy, zespó³ z ni¿szej próbki by³ ubogi, z wy¿szej
bardzo urozmaicony (tab. 2). Oba zespo³y reprezentuj¹ po-
ziom „G.” extensa. W zespole z wy¿szej próbki napotkano ga-
tunek Chelinospora concinna, którego pierwsze pojawienie
siê znaczy doln¹ granicê podpoziomu Ex 2. W ni¿szej próbce
napotkano gatunek Convolutispora subtilis, co równie¿ wska-
zuje na obecnoœæ podpoziomu Ex 2. Nawet w bardzo bogatym
zespole z najwy¿szej próbki nie napotkano spor Samarispori-
tes triangulatus, którego pierwsze pojawienie siê okreœla
doln¹ granicê podpoziomu Ex 3. A zatem formacja sianowska
z omawianego otworu reprezentuje œrodkowy ¿ywet.

W profilu Polskie £¹ki PIG 1 rdzeniowano jedynie czêœæ
formacji cz³uchowskiej. Odcinek ten nale¿y w ca³oœci do po-
ziomu Tholisporites densus (Den) o czym œwiadczy obecnoœæ
w próbkach gatunków T. densus, T. tener, Kraeuselisporites
pomeranius i Cymbosporites boafeticus (tab. 3). W zespo³ach
stwierdzono równie¿ obecnoœc spor z wielokrotnie rozwidlony-

mi kolcami. A zatem, przynajmniej zbadana czêœæ formacji
cz³uchowskiej nale¿y do dolnego franu.

Spis gatunków dyskutowanych w tekœcie
i umieszczonych na figurach 10 i 11

Acinosporites lindlarensis Riegel, 1968
Ancyrospora ancyrea (Eisenck) Richardson var. ancyrea Ri-
chardson, 1962
Ancyrospora ancyrea (Eisenck) Richardson var. brevispinosa
Richardson, 1962
Ancyrospora furcula Owens, 1971
Ancyrospora incisa (Naumova) M. Raskatova et Obukhov-
skaya, 1993
Ancyrospora langii Allen, 1965
Aneurospora extensa (Naumova) Turnau, 1996
Aneurospora goensis Streel, 1964
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Fig. 10. Charakterystyczne gatunki spor emsu (?)najwy¿szego i/lub dewonu œrodkowego

A – Camarozonotriletes sextantii, g³êb. 4273,0–4274,0 m, × 1100; B – Diatomozonotriletes sp., g³êb. 4270,0–4271,0 m., × 1100; C – Chelinospora concinna,
g³êb. 3481,55–3481,65 m, × 440; D, E, H – Rhabdosporites sp. cf. R. parvulus; D, H – g³êb. 4273,0–4274,0 m, × 440; E – g³êb. 4269,0–4270,0 m, × 440;
F – Apiculiretusispora plicata, g³êb. 4273,0–4274,0 m, × 1100; G – Geminospora lemurata (?), g³êb. 3844,0–3844,2 m, × 440

Characteristic miospores of the ?uppermost part of Emsian and/or Middle Devonian

A – Camarozonotriletes sextantii, depth 42730.0–4274.0 m, × 1100; B – Diatomozonotriletes sp., depth 4270.0–4271.0 m, × 1100; C – Chelinospora
concinna, depth 3481.55–3481.65 m, × 440; D, E, H – Rhabdosporites sp. cf. R. parvulus; D, H – depth 42730.0–4274.0 m, × 440; E – depth
4269.0–4270.0 m, × 440; F – Apiculiretusispora plicata, depth 4273.0–4274.0 m, × 1100; G – Geminospora lemurata (?), depth 3844.0–3844.2 m, × 440
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Fig. 11. Charakterystyczne gatunki spor dolnego franu, profil Polskie £¹ki PIG 1

A – Convolutispora subtilis, g³êb. 3262,9–3263,0 m; B – Aneurospora goensis, g³êb. 3401,45–3401,55 m; C – Samarisporites triangulatus, g³êb
3272,1–3272,2 m; D – Tholisporites densus, g³êb. 3410,50–3410,65 m; E – Geminospora lemurata, g³êb. 3401,45–3401,55 m; F – Aneurospora greggsi, ibi-
dem; G – Apiculiretusispora nitida, ibidem; H – Ancyrospora langii, g³êb. 3262,9–3263,0 m; I – Corystisporites pomeranius, g³êb. 3401,45–3401,55 m; J –
Ancyrospora furcula, g³êb. 3262,9–3263,0 m; K – Contagisporites optivus var. optivus, g³êb. 3401,45–3401,55 m; A–K × 500

Characteristic miospores of the lower part of Frasnian, Polskie £¹ki PIG 1 borehole section

A – Convolutispora subtilis, depth 3262.9–326 Aneurospora goensis, depth 3401.45–3401.55 m; C – Samarisporites triangulatus, depth 3272.1–3272.2
m; D – Tholisporites densus, depth 3410.50–3410.65 m; E – Geminospora lemurata, depth 3401.45–3401.55 m; F – Aneurospora greggsi, ibidem; G –
Apiculiretusispora nitida, ibidem; H – Ancyrospora langii, depth 3262.9–3263.0 m; I – Corystisporites pomeranius, depth 3401.45–3401.55 m; J –
Ancyrospora furcula, depth 3262.9–3263.0 m; K – Contagisporites optivus var. optivus, depth 3401.45–3401.55 m; A–K × 500



Aneurospora greggsi (McGregor) Streel W: Becker i in., 1974
Apiculiretusispora brandtii Streel, 1964
Apiculiretusispora nitida Owens, 1971
Apiculiretusispora plicata (Allen) Streel, 1964
Archaezonotriletes variabilis (Naumova) Allen, 1965
Archaeozonotriletes variabilis var. insignis Sennova, 1972
Calyptosporites velatus (Eisenack) Richardson, 1965
Camarozonotriletes parvus Owens, 1971
Camarozonotriletes sextantii McGregor et Camfield, 1979
Chelinospora concinna Allen, 1965
Chelinospora timanica (Naumova) Loboziak et Streel, 1989
Cirratriradites monogrammos (Arkhangelskaya) Arkhangel-
skaya, 1985
Contagisporites optivus (Tchibrikova) Owens 1971
Convolutispora subtilis Owens, 1971
Coronispora variabilis (Fuglewicz et Prejbisz) Turnau et Kar-
czewska, 1987
Corystisporites acutispinosus (Fuglewicz et Prejbisz) Turnau,
1996
Corystisporites collaris var. kalugianus Arkhangelskaya, 1985
Corystisporites pomeranius Stempieñ-Sa³ek, 2002
Corystisporites serratus (Naumova) McGregor et Camfield,
1982
Cymbosporites boafeticus (Tchibrikova) Obukhovskaya, 1993
Dibolisporites echinaceus (Eisenack) Richardson, 1965
Dibolisporites pseudoreticulatus Tiwari et Schaarschmidt, 1975
Dibolisporites gibberosus (Naumova) Richardson, 1965
Geminospora decora (Naumova) Arkhangelskaya ,1985
Geminospora lemurata Balme emend. Playford, 1983

Geminospora notata (Naumova) Obukhovskaya, 1993
Geminospora semilucensa (Naumova) Obukhovskaya et M.
Raskatova, 1993
Geminospora tuberculata (Kedo) Allen, 1965
Hystricosporites delectabilis McGregor, 1960
Hystricosporites setigerus (Kedo) Arkhangelskaya, 1976
Kraeuselisporites spinutissimus (Kedo) McGregor et Camfield,
1982
Lanatisporites bislimbatus (Tchibrikova) Arkhangelskaya,
1985
Membrabaculisporites opacus Turnau W: Turnau, Racki, 1999
Pomaranisporites subtriangularis Fuglewicz et Prejbisz, 1981
Perotrilites meonacanthus (Naumova) Arkhangelskaya var. ru-
gosus Kedo, 1955
Perotrilites? vermiculatus Medyanik in litt. (W: Obukhov-
skaya, 2000)
Retusotriletes rotundus Streel emend. Lele et Streel, 1969
Retusotriletes rugulatus Riegel, 1973
Retusotriletes triangulatus (Streel) Streel, 1967
Rhabdosporites langii (Eisenack) Richardson, 1965
Rhabdosporites minutus Tiwari et Schaarschmidt, 1975
Rhabdosporites mirus Arkhangelskaya, 1985
Rhabdosporites parvulus Richardson, 1965
Samarisporites triangulatus Allen, 1965
Tholisporites densus McGregor, 1960
Tholisporites tener McGregor, 1960
Verrucosisporites premnus Richardson, 1965
Verrucosisporites scurrus (Naumova) McGregor et Camfield,
1982.

Krzysztof RADLICZ

UWAGI O PETROGRAFII WYBRANYCH FRAGMENTÓW PROFILU DEWONU

Szczegó³owej analizie petrograficznej poddano 13 odcin-
ków rdzenia profilu Polskie £¹ki PIG 1, pochodz¹cych z osa-
dów nale¿¹cych do wy¿szej czêœci formacji sianowskiej i do
formacji cz³uchowskiej. Uzyskane dane ujêto w formie tabe-
larycznej (tab. 4).

Cechy petrograficzno-sedymentologiczne próbek z g³êbo-
koœci 3414,0–3488,0 m wskazuj¹, ¿e osady te powstawa³y
w œrodowisku relatywnie g³êbokomorskim, o s³abej energii
hydrodynamicznej. W osadach tych zaznaczy³y siê wyraŸnie
znamiona procesów epigenetycznych w postaci okwarcowa-
nia regeneracyjnego, sparytyzacji dolomitycznej i przekrysta-
lizowania substancji ilastej.

Próbki z g³êbokoœci 3341,3–3401,0 m wskazuj¹ na osady
otwartego morza, które powsta³y w œrodowisku o nieco wy¿-
szym zasoleniu i cechuj¹cym siê sedymentacj¹ rytmiczn¹.
Wœród bardzo drobnoziarnistych osadów wystêpuj¹ wiêksze
bioklasty, zdeponowane prawdopodobnie w wyniku sztormów
i dzia³alnoœci pr¹dów. W dalszym ci¹gu notuje siê wysoki

dop³yw materia³u kwarcowo-muskowitowego i ilastego z za-
wiesiny. W osadach warstwowanych obserwuje siê tendencje
do tworzenia autochtonicznych struktur gruz³owych.

Próbki z g³êbokoœci 3293,0 m s¹ œwiadectwem zmniej-
szaj¹cego siê dop³ywu materia³u terygenicznego do œrodowi-
ska sedymentacji, które, jak wskazuje obecnoœæ pirytu i sub-
stancji organicznej, by³o œrodowiskiem redukcyjnym i ce-
chowa³o siê s³ab¹, okresowo wzmo¿on¹ energi¹ hydrodyna-
miczn¹.

W próbkach z g³êbokoœci 3236,1–3253,6 m dominuj¹ wa-
pienie gruz³owo-detrytyczne.Fragmenty wapieni przewa¿nie
wykazuj¹ce s³abe obtoczenie. Stwierdzono wapienie z Renal-
cis, wapienie amfiporowe oraz wapienie peloidowe, czyli osa-
dy reprezentuj¹ce facje stoku bariery, facjê zabarierow¹ i la-
gunow¹ oraz strefê morza otwartego. Wydaje siê, ¿e sedy-
mentacja tych osadów odbywa³a siê w œrodowisku relatywnie
p³ytkomorskim, w warunkach bardzo wysokiej energii hydro-
dynamicznej.
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Tabela 4

Cechy petrograficzno-sedymentologiczne wybranych próbek z osadów formacji cz³uchowskiej
w profilu otworu Polskie £¹ki PIG 1

Petrography and sedimentary features of the Cz³uchów „Formation” deposits,
Polskie £¹ki PIG 1 borehole section

G³êbokoœæ
(miejsce
pobrania
próbki)

[m]

Cechy strukturalno-
-teksturalne

Sk³ad Udzia³
sk³adn.

[%]

Wielkoœæ

[mm]

Dominuj¹ca

frakcja

Cement lub
matriks

Uwagi

1 2 3 4 5 6 7

3228+7,0

dolosparyt oczkowy

– dolosparyt
biolitytowy

relikty stromatoporoidów
ga³¹zkowych

dolosparyt

anhysparyt gniazdowo-
-szczelinowy

20

75

5

0,03–0,20

0,30–0,90

0,06

3228+8,1

gruze³
biosparytu
piaszczystego w
i³owcu piaszczystym

równoleg³a

pakston

biosparyt piaszczysty

bioklasty i otwornice:
Bisphaera sp. Earlandia
minima, Parathurammina sp.,
Radiospaera sp., ma³¿oraczki,
szkar³upnie,
konodonty, ig³y g¹bek;

peloidy

kwarc autigeniczny

matriks:

kwarc

muskowit

bioklasty

40

15

5

15

2

8

0,05–0,75

0,03–0,30

0,03–0,20

0,03–0,20

0,08–0,60

0,06–0,10

0,10

0,06–0,10

mikryt 10%

kalcysparyt 30%

mikryt
przekrystalizowany

illit 75%

3228+8,55

biorudyt

równoleg³a

bioklasty:
³odygi liliowców,
ramienionogi,
stromatoporoidy,
koralowce,
tentakulitoidy,
ma³¿oraczki,
ma³¿e,
mszywio³y fenestralne

60 0,30–9,00 6,00 kalcyspar

mikryt 40%
z wrostkami
listewek
anhysparytu

3228+8,75

intrabiorudyt intraklasty

pelsparyt

bioklasty:
stromatoporoidy,
koralowce,
liliowce,
ramienionogi

60

30

1,00–22,00

0,70–9,00 3,00–6,00

mikryt
marglisty 10%

3228+ 9,5

intrabiorudyt intraklasty:

pelbiosparyty i biosparyty
szkar³upniowo-renalcisowe.

bioklasty:
stromatoporoidy
liliowce

80

10

1,00–20,00

1,0–7,0

10,0–15,0 mikryt 10%

liczne procesy
wciskowe

3228+12,5 intrabiorudyt
intraklasty

bioklasty jw.

60

30
mikryt 10%

3228+16,6

madston bioklasty:

kacysfery

problematyki;

kwarc

5

poj.

mikryt 95%



Dewon 71

Tabela 4 cd.

1 2 3 4 5 6 7

3246,0+0,5

intrabiorudyt intraklasty

biomikryty
z Nanicella sp.,
Baculella gemina
liliowce

biomikryty z Radiosphaera sp.

wapieñ z Renalcis

biomikryt piaszczysty

60 1,00–18,00 6,00–10,00

3246+3,6

wakston

smu¿ysta

intraklasty

biosparyt

bioklasty:
liliowce,
trylobity,
sieczka roœlinna;

kwarc

5

10

1

2

0,40–4,50

0,05–0,75

0,03–0,15

mikryt 82%

3246+4,5

laminowany
równolegle
w sk³adzie
biomikrytu
i pelsparytu

biomikryt

bioklasty i otwornice:
Earlandia elegans,
Earladia minima,
Calcisphaera sp.
ma³¿oraczki,
liliowce,
konodonty

pelsparyt

peloidy

bioklasty:
otwornice
ma³¿oraczki

60

60

5

0,04–0,100

mikryt 40%

kalcysparyt 35%

3246+6,6

laminowana

soczewkowa

kwarc

muskowit;

bioklasty:
ramienionogi
ig³y g¹bek
problematyki
fragmenty roœlin

2

20

1

2

0,01–0,10

0,03–0,20

illit
przekrystalizowany
75%
z grudkami pirytu

3246+7,6

laminacja
przek¹tna

kwarc

muskowit;

bioklasty:
ma³¿e
styloliny
ma³¿oraczki
fragmenty roœlin

15

5

5

0,01–0,30 0,08 laminy ciemniejsze
z pirytem i sieczk¹
roœlin
laminy jaœniejsze
z muskowitem

3270+23

rytmiczna laminacja
równoleg³a
waka kwarcowa
bioklastyczna

kwarc;

bioklasty:
ma³¿e,
ramienionog,i
otwornice,
kolce je¿owców,
ma³¿oraczki,
³uski ryb;

mikroklin

muskowit

intraklasty mikrytowe

glaukonit

15–70

5–40

poj.

1

2

do 2

0,01–0,25

0,06–0,15

0,06–0,20

0,06–0,10 Laminacja
rytmiczna

i³owiec piaszczysty
z bituminami

waka kwarcowo-
-bioklastyczna

okwarcowanie
neogeniczne

3341+ 0,3

madston

smu¿ysty

kwarc

muskowit;

bioklasty:
ramienionogi,
ma³¿e,
ig³y g¹bek,
konodonty

2

3

5

0,01–0,12

0,10–0,15

0,04 mikryt 90%

grudki pirytu
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Tabela 4 cd.

1 2 3 4 5 6 7

3384+8,0

mu³owiec laminowa-
ny równolegle

kwarc

peloidy;

bioklasty:
liliowce,
ramienionogi

40

20

2

0,01–0,20

0,03–0,10

0,04

0,04

kalcysparyt 23%

kwarc
regeneracyjny 15%

3401+ 8,0

rytmiczne

warstwowanie

równoleg³e:

biopelmikryt

i mikryt

biopelmikryt

bioklasty:
ramienionogi
ma³¿e
szkar³upnie
ma³¿oraczki
mszywio³y fenestralne
problematyki;

peloidy
kwarc
mikryt
kwarc;

bioklasty:
ramienionogi

40

10
2

30
5

0,05–5,50

0,03–0,10
0,01–0,15

0,01–0,10 0,04

mikryt 48%

mikryt 65%

3401

arenit kwarcowo-
-dolomityczny
ortokwarcyt
dolosparytowy

równoleg³a

kwarc

60

0,04–0,12 0,08 kwarc regenera-
cyjny 20%
dolosparyt
idio- i hipidiotopo-
wy 20%

0,06-0,2 mm

3414+ 0,85
arenit kwarcowo-
-dolomityczny

jw.

3414+3,2

waka kwarcowo-
-dolomityczna
skoœna laminacja
rynnowa ma³ej skali

kwarc

60

0,04–0,07 0,08 kwarc regenera-
cyjny 10%
dolosparyt 10%
ilaste 20%
skoœne laminy
ilaste

3471+0,05

arenit kwarcowo-

-muskowitowy lami-
nowany równolegle

kwarc

muskowit
60

10

0,03–0,15

0,08–0,20

0,08

0,12

kwarc regenera-
cyjny 20%

ilaste 10%

3471+ 4,0

i³owiec pylasty

równoleg³a

kwarc

muskowit;

bioklasty:
ramienionogi,
ma³¿oraczki,
szkar³upnie,
fragmenty roœlin

20

20

2

0,01–0,09

0,06–0,12

0,04 illit 58%

3471+7,8

i³owiec piaszczysty

smu¿ysta

Kwarc;

bioklasty:
szkar³upnie,
ramienionogi,
fragmenty roœlin

10

3

0,01–0,20 0,1 illit 87%

3471+14,0

rytmiczne równo-
leg³e warstewkowa-
nie frakcjonalne
z bioturbacjami

w sk³adzie
mu³owiec
i i³owiec pylasty

mu³owiec
kwarc
muskowit
biotyt

i³owiec pylasty:
kwarc
muskowit

50
30

poj.

2
30

0,01–0,10
0,03–0,15

0,01–0,10
0,03–0,10

0,04

0,07

0,04

kwarc
regeneracyjny 10%
illit 10%

illit 68%

3471+ 17,0

waka kwarcowo-
muskowitowa
skoœnie laminowana
rynnowo w
ma³ej skali

60

10

0,01–0,2

0,03–0,25

0,07 kwarc
regeneracyjny 10%

illit 20%

laminy skoœne illi-
towo-muskowitowe



Hanna MATYJA

OSADY WÊGLANOWE I ŒRODOWISKA ICH DEPOZYCJI

Profil Polskie £¹ki PIG 1 charakteryzuje siê s³abym rdze-
niowaniem, z wyj¹tkiem ni¿szych partii dewonu, obejmu-
j¹cych osady formacji tucholskiej i studnickiej, które zdomi-
nowane s¹ przez osady klastyczne. Wy¿sza czêœæ profilu,
w której mieszcz¹ siê osady formacji miasteckiej, sianowskiej
oraz cz³uchowskiej, i w obrêbie których zauwa¿alny jest zna-
cz¹cy (miastecka) lub dominuj¹cy (sianowska i cz³uchowska)
udzia³ osadów wêglanowych, nie dostarcza wiele materia³u
do badañ analitycznych.

Wêglanowe osady œrodkowego dewonu w profilu Polskie
£¹ki PIG 1 tworz¹ b¹dŸ niewielkiej mi¹¿szoœci warstwy w ob-
rêbie poszczególnych formacji, które zdominowane s¹ przez
osady silikoklastyczne, b¹dŸ tworz¹ zwarte, du¿ej mi¹¿szoœci
zespo³y litologiczne w obrêbie formacji ze znaczn¹ przewag¹
osadów wêglanowych (fig. 8).

Do tych pierwszych zaliczyæ mo¿na be¿owo-br¹zowe wa-
pienie laminowane oraz ciemne, czêsto margliste, utwory wê-
glanowe, najczêœciej wakstony, rzadziej pakstony szkieletowe
(na ogó³ zawieraj¹ce szcz¹tki koralowców, stromatoporoidów,
rzadko szkar³upni czy ramienionogów), których mi¹¿szoœæ
przewa¿nie nie przekracza kilku lub kilkunastu centymetrów
(bardzo rzadko notuje siê ³awice o mi¹¿szoœci kilkudziesiêciu
centymetrów i wiêcej), wystêpuj¹ce w postaci wk³adek w obrê-
bie formacji zdominowanych przez osady piaszczyste,
mu³owcowe lub ilaste. Wk³adki wapieni z faun¹ najczêœciej po-
jawiaj¹ siê ponad klastycznymi osadami lagunowymi.

Osady wêglanowe, wystêpuj¹ce w postaci relatywnie gru-
bych ³awic lub zespo³ów ³awic, reprezentuj¹ szereg odmian
facjalnych charakterystycznych dla œrodowisk platformy wê-
glanowej. Dominuj¹c¹ odmian¹ facjaln¹ s¹ wapienie organo-
geniczne i organodetrytyczne. Specyficzny sk³ad szcz¹tków
organicznych w nich zawartych, jak i struktura tych wapieni
œwiadcz¹ o ich zwi¹zku z ró¿nego rodzaju budowlami orga-
nicznymi, najczêœciej biostromami stromatoporoidowo-kora-
lowcowymi oraz ich dalszym i bli¿szym otoczeniem.

Dopiero w œrodkowym ¿ywecie w badanym profilu poja-
wiaj¹ siê osady otwartego morza, reprezentowane przede
wszystkim przez wapienie i margle oraz i³owce margliste z nie-
zbyt liczn¹ faun¹ ramienionogów i szkar³upni, sporadycznie
osobniczych korali. W wy¿szej czêœci dolnego franu, wœród re-
latywnie g³êbszych osadów otwartomorskich pojawiaj¹ siê
znacznej mi¹¿szoœci wk³adki wapieni gruz³owo-detrytycznych.

W obrêbie wêglanowych partii sekwencji œrodkowodewoñ-
skiej i dolnego franu wyró¿niæ mo¿na kilka podstawowych ty-
pów facjalnych i charakteryzuj¹cych je odmian mikrofacjalnych.

Wapienie laminowane

Osady te tworz¹ niezbyt grube wk³adki, najczêœciej rzêdu
kilku lub kilkunastu centymetrów, niekiedy kilkudziesiêciu
centymetrów, w obrêbie mu³owców, rzadziej drobnoziarni-
stych piaskowców formacji studnickiej i miasteckiej lub i³ow-
ców formacji tucholskiej. Wapienie te mo¿na okreœliæ jako

drobnolaminowane mikryty o zabarwieniu be¿owym i br¹zo-
wym, s¹ one niemal pozbawione jakichkolwiek szcz¹tków or-
ganicznych. Przebieg obserwowanych lamin jest na ogó³ rów-
noleg³y b¹dŸ delikatnie undulowany (fig. 9B). W obrêbie la-
min miejscami widoczne s¹ œlady struktury fenestralno-trom-
bolitowej, niekiedy jednak obserwowano œlady dzia³alnoœci
innych organizmów, zaburzaj¹ce tê laminacjê (fig. 9A).
Struktura lamin i sposób ich uporz¹dkowania wskazuj¹ na ich
zwi¹zki z matami mikrobialnymi (n.p. Flügel, 2004). Ich wie-
lokrotne pojawianie siê (w ci¹gu eiflu i ¿ywetu ni¿szego)
w obrêbie silikoklastycznych osadów równi p³ywowej, jak
i ich stosunkowo niewielka mi¹¿szoœæ, zwi¹zane by³o zapew-
ne z (?)krótkotrwa³ymi przerwami w dostawie materia³u tery-
genicznego do tej czêœci zbiornika pomorskiego.

Margle i wapienie margliste ze stromatoporoidami
i koralowcami

Osady te wystêpuj¹ w postaci warstw o mi¹¿szoœci na
ogó³ kilkunastu centymetrów w obrêbie facji i³owców forma-
cji tucholskiej, charakteryzuj¹cych siê obecnoœci¹ du¿ej iloœci
szcz¹tków roœlinnych, a tak¿e ma³¿oraczków i sporadycznie
liœcionogów. I³owce formacji tucholskiej powstawa³y zapew-
ne w przybrze¿nym œrodowisku sedymentacyjnym, prawdo-
podobnie p³ytkiej, okresami niedotlenionej i brakicznej lagu-
ny (por. te¿ Paczeœna, ten tom). Sporadyczne przenikanie facji
margli i wapieni marglistych, zawieraj¹cej niezbyt liczn¹,
bardziej otwartomorsk¹ faunê szkieletow¹, do laguny kla-
stycznej, mog³o nastêpowaæ poprzez przesmyki wlotowe
w systemie barier piaszczystych, jakie na pocz¹tku dewonu
œrodkowego otacza³y œrodowiska lagun klastycznych na
omawianym obszarze. Wydaje siê, ¿e bariery piaszczyste
mog³y dosyæ skutecznie okresowo izolowaæ przybrze¿ne
œrodowiska klastyczne od bardziej otwartomorskich œrodo-
wisk wêglanowych.

Wapienie organogeniczne (typu boundstone)

Osady te stwierdzono w obrêbie formacji sianowskiej.
Charakteryzuje siê ona obecnoœci¹, znajdowanych w pozycji
wzrostu, masywnych, najczêœciej globularnych, a tak¿e ga-
³¹zkowych stromatoporoidów, którym towarzysz¹ koralowce,
szcz¹tki szkar³upni, a niekiedy ramienionogi, tkwi¹cych w mi-
krytowym matriksie. Dominuj¹ca obecnoœæ globularnych
stromatoporoidów, tworz¹cych „budowle” zapewne o charak-
terze biostrom, stosunkowo nieznaczny udzia³ wapieni grubo-
okruchowych (biogenicznych fragmentów frakcji ¿wirowej
pochodz¹cych z wierzcho³ka budowli organicznej lub jej sto-
ków, a stwierdzanych najczêœciej w obrêbie samej budowli),
tworz¹cych siê w strefie wysokoenergetycznej, przemawiaj¹
raczej za spokojnym, usytuowanym generalnie poni¿ej strefy
falowania, œrodowiskiem sedymentacji, w którym wzrasta³y
te budowle.
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Wapienie ziarniste

Niektóre z analizowanych fragmentów formacji sianow-
skiej charakteryzuj¹ siê obecnoœci¹ mniej lub bardziej gêsto
upakowanych szcz¹tków organicznych, przede wszystkim ma-
sywnych stromatoporoidów, fragmentów koralowców, trochi-
tów, rzadziej ramienionogów i mszywio³ów. Osady tej facji re-
prezentuj¹ œrodowiska otwartomorskie, o czym œwiadczy obec-
noœæ, chocia¿ w iloœciach podrzêdnych, trochitów, ramieniono-
gów czy mszywio³ów, choæ jak siê wydaje niezbyt odleg³e od
platformy wêglanowej.

Wapienie lub margle ramienionogowo-krynoidowe

Wapienie i margle ramienionogowo-krynoidowe, jako nie-
wielkiej mi¹¿szoœci wk³adki, pojawiaj¹ siê sporadycznie w ob-
rêbie formacji miasteckiej i sianowskiej, znacz¹c¹ odmian¹ fa-
cjaln¹ staj¹ siê jednak dopiero w obrêbie ogniwa unis³awskiego
formacji cz³uchowskiej.

Oprócz ramienionogów i szcz¹tków szkar³upni, stwierdza
siê w ich obrêbie niewielkie osobnicze korale i pojedyncze
g³owonogi. Wapienie maj¹ zabarwienie ciemnoszare, a domi-

nuj¹c¹ struktur¹ jest struktura gruz³owa. Ta odmiana facjalna
reprezentuje pierwsze, naprawdê otwartomorskie i najbardziej
odleg³e od brzegu œrodowisko sedymentacji, spoœród zidenty-
fikowanych w obrêbie badanych osadów w profilu Polskie
£¹ki PIG 1, choæ zapewne nie przekraczaj¹ce g³êbokoœci
przypisywanej œrodowiskom nerytycznym.

Wapienie gruz³owo-detrytyczne

W wy¿szej czêœci franu dolnego, wœród osadów otwarto-
morskich ogniwa unis³awskiego formacji cz³uchowskiej, po-
jawiaj¹ siê znacznej mi¹¿szoœci wk³adki wapieni gruz³owo-
-detrytycznych (por. fig. 3).

Wœród ró¿nej wielkoœci i o zró¿nicowanym stopniu obto-
czenia otoczaków stwierdzono m.in. wapienie amfiporowe,
wapienie peloidowe, wapienie stromatoporoidowo-koralow-
cowe oraz wapienie z Renalcis (por. Radlicz, ten tom), a wiêc
osady reprezentuj¹ce g³ównie facje p³ytkomorskie, zabarie-
row¹ i lagunow¹ oraz facje stoku platformy wêglanowej. Wa-
pienie te pochodz¹ zapewne z destrukcji krawêdzi platformy
wêglanowej i traktowaæ je mo¿na jako osady zdeponowane
w œrodowisku otwartomorskim, w pewnej odleg³oœci od stoku
tej¿e platformy.

Jolanta PACZEŒNA

ŒRODOWISKA DEPOZYCJI ŒRODKOWODEWOÑSKICH UTWORÓW KLASTYCZNYCH

Utwory klastyczne tworz¹ w profilu Polskie £¹ki PIG 1
charakterystyczny pakiet osadów w najni¿szej czêœci sukcesji
œrodkowodewoñskiej, reprezentuj¹cej utwory ?górnego emsu,
eiflu i najni¿szej czêœi ¿ywetu (Turnau, 2004). S¹ to przede
wszystkim ciemnoszare i czarne i³owce w sp¹gu profilu, prze-
chodz¹ce ku górze w przewarstwiaj¹ce siê drobnoziarniste
piaskowce i mu³owce. Omawiany tutaj odcinek profilu zawie-
ra siê w przedziale g³êbokoœci od 4297,5 do 4172,0 m. Osady
tej czêœci profilu nale¿¹ do formacji tucholskiej? i studnickiej?
(Matyja, 2004, 2006).

Wysoki uzysk próbek rdzeniowych we wspomnianym wy-
¿ej odcinku profilu, u³atwi³ przeprowadzenie szczegó³owych
badañ facjalnych tylko w najni¿szej czêœci sukcesji œrodkowo-
dewoñskiej. Zarówno minimalny stopieñ rdzeniowania otworu
powy¿ej omawianego tu odcinka, jak równie¿ ogólne zmniej-
szenie siê w górnych czêœciach profilu udzia³u silikoklastyków
na korzyœæ utworów wêglanowych, uniemo¿liwi³y przeprowa-
dzenie szczegó³owej analizy facjalnej sporadycznie wystê-
puj¹cych w jego górnej czêœci osadów klastycznych.

Metodyka badañ

Podstaw¹ wszystkich prac interpretacyjnych w zakresie
analizy facjalnej osadów klastycznych by³o wykonanie szcze-
gó³owego profilowania sedymentologicznego i ichnofacjalne-
go sukcesji œrodkowodewoñskiej. Efektem tych dzia³añ by³o
sporz¹dzenie roboczego, graficznego profilu facjalnego w ska-
lach 1:100 i 1:200, a w niektórych odcinkach, 1:10 lub 1:20, na
którym prowadzono wszystkie póŸniejsze, analityczno-synte-

tyczne dzia³ania badawcze zarówno sedymentologiczne, jak
i ichnologiczne (Paczeœna, 2004).

Zakres badañ sedymentologicznych w utworach klastycz-
nych obejmowa³ przede wszystkim wyró¿nienie i opis facji oraz
asocjacji i subasocjacji facjalnych. Facje i ich asocjacje zosta³y
wydzielone na wy¿ej wymienionym, szczegó³owym profilu ro-
boczym. W niniejszym artykule przedstawiono natomiast opis
asocjacji i subasocjacji facjalnych oraz interpretacjê ich œrodowi-
ska depozycji. Na podstawie ró¿nicowania siê asocjacji facjal-
nych wyznaczono systemy depozycyjne i ich zasiêg w œrod-
kowodewodewoñskiej sekwencji profilu Polskie £¹ki IG 1.

Facje – terminologia i opisy

W oznaczaniu facji kierowano siê klasyczn¹ definicj¹
Gressly´ego, która okreœla j¹ jako zespó³ cech ska³y osadowej,
pozwalaj¹cy wnioskowaæ o warunkach tworzenia siê tej ska³y
i umo¿liwia rozpoznanie procesów depozycyjnych oraz œro-
dowiska sedymentacji zarówno w aspekcie litologicznym, re-
prezentowanym przez litofacje, jak i organicznym, reprezen-
towanym przez biofacje. W niniejszym opracowaniu biofa-
cjalne aspekty reprezentuj¹ skamienia³oœci œladowe.

Do skrótowych oznaczeñ czêœci facji, zw³aszcza piaskow-
cowych, zastosowano standardowe kody litofacjalne Mial-
la (1978) oraz wprowadzono wiele nowych symboli, od-
daj¹cych swoiste cechy lito- i biofacjalne analizowanego ma-
teria³u (patrz tab. 5). W okreœlaniu i opisie genezy struktur se-
dymentacyjnych przyjêto terminologiê i klasyfikacjê Zieliñ-
skiego (1998).
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Systemy depozycyjne – definicja,
terminologia i charakterystyka

System depozycyjny okreœlany jest jako trójwymiarowy ze-
spó³ litofacji powi¹zanych genetycznie procesami depozycji
i œrodowiskami sedymentacji (np. Porêbski, 1996; Miall, 2000).

Definicja powy¿sza nie uwzglêdnia wszystkich aspektów
analizy facjalnej, skupiaj¹c siê wy³¹cznie na aspektach litolo-
facjalnych, zwi¹zanych bezpoœrednio z osadem. Istotnym jej
uzupe³nieniem jest wprowadzenie do niej elementu biologicz-
nego. Rozszerzona definicja systemu depozycyjnego przybie-
ra wtedy nastêpuj¹c¹ postaæ: system depozycyjny to trójwy-
miarowy zespó³ lito- i biofacji, wzajemnie powi¹zanych gene-
tycznie procesami depozycji, œrodowiskami sedymentacji i re-
lacjami zespo³y organizmów–procesy depozycyjne–œrodowi-

ska sedymentacji (Paczeœna, 2001). W celu adaptacji rozsze-
rzonej wersji definicji systemu depozycyjnego dla potrzeb ni-
niejszego opracowania przyjêto, i¿ bioaspekty analizy facjal-
nej reprezentuj¹ skamienia³oœci œladowe, bêd¹ce narzêdziem
analizy ichnofacjalnej.

Wyró¿nione w profilu klastyczne systemy depozycyjne
zosta³y zdefiniowane na podstawie okreœlenia asocjacji facjal-
nych (por. tab. 5), determinuj¹cych okreœlenie œrodowiska de-
pozycji oraz procesów depozycyjnych, które zadecydowa³y
o ich rozwoju. Nazwê systemów ustalono na podstawie domi-
nuj¹cego w nich œrodowiska lub zespo³u œrodowisk sedymen-
tacji. W okreœlaniu œrodowisk sedymentacji jako narzêdzia
wykorzystano skamienia³oœci œladowe (analiza ichnofacjalna)
oraz struktury sedymentacyjne i akcesoryczne sk³adniki lito-
logiczne (analiza sedymentologiczna).
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Tabela 5

Facje wyró¿nione w klastycznych utworach œrodkowego dewonu

Representative sedimentary facies of the clastic part of the Middle Devonian sequence

Facja (kod)
Litologia, sk³adniki litologiczne, struktury sedymentacyjne,

wskaŸnik bioturbizacji BI
Skamienia³oœci œladowe

Sm(A) Piaskowce drobno-, œrednio- i gruboziarniste o masywnej strukturze brak

Sm(B) Piaskowce drobnoziarniste o masywnej strukturze struktury ucieczkowe

Sh Piaskowce drobnoziarniste z warstwowaniem poziomym. BI-(3–5)

Monocraterion isp.,
Planolites montanus

Planolites beverleyensis
struktury ucieczkowe

Sl
Piaskowce drobno-, œrednio- i gruboziarniste warstwowane ma³ok¹towo (10–20°)
przek¹tnie w du¿ej skali. BI-(3–6)

Monocraterion isp.,
Planolites montanus

Sr
Piaskowiec drobnoziarnisty, przek¹tnie warstwowany riplemarkowo, w zestawach o
mi¹¿szoœci 0,5 do 2,0 cm

Monocraterion isp.,
struktury ucieczkowe

Sf
Piaskowce drobnoziarniste z laminacj¹ smu¿yst¹, z rzadko wystêpuj¹cymi warstewka-
mi mu³owca o mi¹¿szoœci do 20,0 cm. BI-(2–6)

Monocraterion isp.

Ss(A) Piaskowiec bardzo drobnoziarnisty z konkrecjami anhydrytowymi brak

Hf
Heterolit piaskowcowo-mu³owcowy lub piaskowcowo-i³owcowy, drobnolaminowany,
mi¹¿szoœæ lamin od 1 do 2 mm. Homogenizacja ichnologiczna BI-(6)

Planolites montanus
Planolites beverleyensis

Hc
Heterolit piaskowcowo-mu³owcowy grubolaminowany. Mi¹¿szoœæ lamin od 2,0 do
15,0 cm i odpowiednio od 20,0 do 50,0 cm. BI-(2–6)

Planolites beverleyensis
Planolites montanus

Hl
Heterolit piaskowcowo-mu³owcowy, bardzo drobnolaminowany, mi¹¿szoœæ lamin od
0,5 do 1,0 mm z warstewkami laminitów o mi¹¿szoœci 10,0 cm

brak

Mm Mu³owce ciemnoszare, masywne brak

Mi(A)
Mu³owce ciemnoszare z ca³kowit¹ homogenizacj¹ ichnologiczn¹. Tworz¹ cienkie war-
stwy o mi¹¿szoœci od 1,0 do 15,0 cm wœród piaskowców drobnoziarnistych. BI-(6)

Planolites montanus

Cm I³owce ciemnoszare lub czarne, masywne brak

Ci(B)
I³owce czarne z konkrecjami pirytu i rzadko wystêpuj¹cymi warstewkami piaskowca
bardzo drobnoziarnistego o mi¹¿szoœci od 5,0 do 10,0 cm. BI-(2–6)

Planolites beverleyensis



W sekwencji œrodkowodewoñskich utworów w profilu
Polskie £¹ki PIG 1 wyró¿niono nastêpuj¹ce klastyczne syste-
my depozycyjne (por. fig. 8):

– lagun L
– barier B
– sto¿ków przelewowych SP
– równi p³ywowych RP
Zasiêg zabarierowych i barierowych klastycznych syste-

mów depozycyjnych podano wed³ug Einsele, 2000:
SDL – system laguny obejmuje ni¿ejp³ywowy do miê-

dzyp³ywowego kompleks laguny centralnej i marginalnej la-
guny od strony bariery lub równi p³ywowej

SDSP – system sto¿ków przelewowych (overwash fan)
obejmuje osady akumulowane przez fale sztormowe, przele-
waj¹ce siê do laguny lub na równiê p³ywow¹ przez obni¿enia
topograficzne w barierze

SDRP – system obejmuje ni¿ejp³ywowy do nadp³ywowe-
go kompleks równi p³ywowych

SDB – system bariery sk³ada siê z ni¿ejp³ywowego do po-
wierzchniowego kompleksu platformy podwodnej (spit plat-
form) – pla¿y (od strony laguny i morza), powierzchniowego
kompleksu wydmowego oraz p³ywowych przesmyków wlo-
towych (tidal inlets) rozwiniêtych w barierze. Do systemu ba-
riery w³¹czana jest równie¿ strefa przybrze¿a (shoreface), roz-
ci¹gaj¹cego siê przy barierze od strony otwartego morza.

System depozycyjny laguny (L)3

Asocjacja facjalna LC – centralnej laguny

Opis. W sk³ad asocjacji LC wchodz¹ facje: Cm, Mm
i Mi(A). Facja Cm jest reprezentowana przez ciemnoszare lub
rzadziej czarne osady. S¹ to i³owce o masywnej strukturze,
nie zawieraj¹ce ichnofauny lub innych szcz¹tków organicz-
nych poza fragmentami roœlin, tworz¹cymi drobn¹ sieczkê.
Nie wystêpuj¹ w nich akcesoryczne sk³adniki litologiczne.
Facja Mi(A) wykazuje siê wysokim stopniem zbioturbizo-
wania lub nawet ca³kowit¹ homogenizacj¹ ichnologiczn¹
mu³owców. W profilu Polskie £¹ki PIG 1 tworzy warstwy
o mi¹¿szoœci od 0,15 do 2,0 m. Osady asocjacji facjalnej LC
wystêpuj¹ w sukcesji pionowej w dolnych czêœciach kom-
pleksów lagunowo-barierowych, gdzie przewarstwiaj¹ siê
z asocjacjami reprezentuj¹cymi marginalne czêœci laguny,
równi p³ywowej lub sto¿ka przelewowego. W profilach zale-
gaj¹ one nad osadami równi p³ywowych, sto¿ków przelewo-
wych lub laguny od strony bariery, nale¿¹cych do podœcie-
laj¹cego je ni¿szego kompleksu lagunowo-barierowego.

Interpretacja œrodowiska sedymentacji. W asocjacji facjal-
nej LC wystêpuj¹ osady najdrobniejszych frakcji, które by³y
deponowane z opadania bardzo drobnoziarnistej zawiesiny
w warunkach stagnacji wód lub bardzo s³abych przep³ywów
przy p³asko skonfigurowanym dnie (Zieliñski, 1998), Jest to
typowa asocjacja bardzo niskoenergetyczna. Facje Mm i Cm
s¹ pozbawione ichnofauny, co mo¿e wskazywaæ na ca³kowi-
cie niesprzyjaj¹ce œrodowisko dla egzystencji typowych dla
tych œrodowisk osado¿erców. Czynnikiem eliminuj¹cym

twórców kana³ów ¿erowiskowych by³o najprawdopodobniej
ubóstwo zasobów pokarmowych w osadach przydennych lub
ich wysokie niedotlenienie. Facje Mi(A) z bogat¹ ichnofaun¹
reprezentowan¹ przez ichnorodzaj Planolites, wskazuj¹ na
œrodowiska stresogenne dla organizmów.

Szczególnie charakterystyczny jest sposób wystêpowania
kana³ów osado¿erców reprezentowanych przez ichnorodzaj
Planolites w facji Mi(A), gdzie kana³y tworz¹ gêsto upakowa-
ne nagromadzenia przy sta³ej œrednicy kana³u, nie przekra-
czaj¹cej 1,0 mm. Nagromadzenie skamienia³oœci œladowych,
ca³kowicie zmieniaj¹ce pierwotn¹ strukturê osadu, wskazuje
na oportunizm ekologiczny twórców œladów, wywo³any trud-
nymi warunkami œrodowiskowymi – przede wszystkim nie-
dotlenieniem osadów i du¿ymi wahaniami zasolenia. Osa-
do¿ercy zasiedlaj¹cy dno laguny w jamkach ¿erowiskowo-
-mieszkalnych wykazywali bujny rozwój, powodowany wy-
sok¹ tolerancj¹ na stres œrodowiskowy. Liczna obecnoœæ osa-
do¿erców by³a równie¿ zwi¹zana z obfitymi zasobami pokar-
mowymi – zjawiskiem czêsto ³¹cz¹cym siê z niskotlenowymi
œrodowiskami. Charakterystyczne wystêpowanie jamek opor-
tunistycznych osado¿erców, tworz¹cych gêsto upakowane na-
gromadzenia jest wspó³czeœnie uwa¿ane za jeden z najbar-
dziej czu³ych wskaŸników œrodowisk brakicznych (np. Bey-
non, Pemberton, 1992; Pemberton i in., 1992; Pemberton,
Wightman, 1992). Charakterystyczna obecnoœæ niskoenerge-
tycznych facji drobnoziarnistych oraz zespo³ów oportunis-
tycznych skamienia³oœci œladowych wskazuj¹, ¿e by³y to p³yt-
kie, niedotlenione laguny, charakteryzuj¹ce siê ograniczonym
dostêpem do wód otwartego morza.

Asocjacja facjalna LMB – marginalnej laguny
od strony bariery piaszczystej

Opis. Asocjacja facjalna LMB sk³ada siê z facji reprezen-
towanych przez szare lub zielone piaskowce drobnoziarniste
z ichnofaun¹ facji Sh i Sf z nielicznymi skamienia³oœciami œla-
dowymi, reprezentowanymi przez œlady Monocraterion isp.

Interpretacja œrodowiska sedymentacji. Obecnoœæ filtrato-
rów reprezentowanych przez ichnorodzaj Monocraterion, jest
zwi¹zana z obfitoœci¹ cz¹steczek pokarmowych w zawiesinie.
Mu³owcowe osady laguny prze³awicaj¹ siê z cienkimi war-
stwami dobrze wysortowanych piaskowców drobnoziarni-
stych, rzadko warstwowanych poziomo lub przek¹tnie lamino-
wanych riplemarkowo, lecz pozbawionych skamienia³oœci œla-
dowych. Pojawienie siê nielicznych warstewek drobnoziarni-
stych piaskowców w œrodowisku laguny jest wynikiem dzia³al-
noœci s³abych sztormów, powoduj¹cych przelewanie siê fal
nios¹cych nieco grubszy materia³ przez barierê do marginalnej
czêœci laguny. Procesy te s¹ uwa¿ane za charakterystyczne dla
strefy ni¿ejp³ywowej w lagunie od strony bariery piaszczystej
(Clifton, 1983). Zbioturbizowane facja Sh wskazuje na dystal-
ne czêœci bardzo drobnych, nieaktywnych sto¿ków przelewo-
wych w lagunie lub bliskoœæ wylotu p³ywowego przesmyku
wlotowego do laguny oraz zwi¹zan¹ z nim obecnoœæ lepiej za-
solonych i natlenionych wód, pochodz¹cych z otwartego zbior-
nika morskiego. Czêœci aktywne sto¿ków s¹ reprezentowane
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przez osady warstwowane poziomo, akumulowane w wysoko-
energetycznym œrodowisku, uniemo¿liwiaj¹cym zasiedlenie
osadu przez organizmy osado¿erne i filtratory z zawiesiny.

System depozycyjny sto¿ków przelewowych (SP)

Asocjacja facjalna SPP – proksymalnych
sto¿ków przelewowych (fig. 12 B, E)

Opis. Spektrum facji jest ma³o urozmaicone. Wystêpuj¹
facje Sh, Sf, Sr, Sm(A) i Sm(B) reprezentowane przez dobrze
wysortowane, jasnoszare piaskowce drobnoziarniste. Skamie-
nia³oœci œladowe s¹ rzadko spotykane i ma³o zró¿nicowane,
g³ównie s¹ to domichnia Monocraterion isp. oraz liczne struk-
tury ucieczkowe. Asocjacja facjalna SPP najczêœciej wystêpu-
je nad asocjacj¹ lagunow¹ lub asocjacjami równi p³ywowej.
Mi¹¿szoœæ warstw piaskowcowych waha siê od 0,5 do 3,5 m.

Interpretacja œrodowiska sedymentacji. Obecnoœæ facji Sh
wskazuje na bardzo wysokoenergetyczne œrodowisko akumu-
lacji tych utworów w górnym ustroju pr¹du (Zieliñski, 1998).
W piaskowcach drobnoziarnistych warstwowanych poziomo
(Sh) wystêpuj¹ lekko ukoœnie pochylone, doœæ d³ugie struktury
ucieczkowe organizmów. Ich obecnoœæ jest zwi¹zana z nag³ym
zasypaniem jamki i ucieczk¹ organizmu ku powierzchni. Obec-
noœæ tych struktur oraz wysokoenergetyczne warstwowanie po-
ziome osadów, w których one s¹ stwierdzane, wskazuj¹ na
wyst¹pienie gwa³townego, incydentalnego zdarzenia depozy-
cyjnego. Osady te powsta³y w wyniku przelania siê fal przez
barierê z przybrze¿a do strefy zabarierowej, podczas silnego
sztormu i zdeponowania niesionych przez nie osadów piasz-
czystych. Wysokoenergetyczne warunki akumulacji powstaj¹
w proksymalnych czêœciach sto¿ków przelewowych (SPP),
a charakterystyczn¹ struktur¹ dla tych osadów jest warstwo-
wanie poziome (np. Sedgwick, Davis Jr., 2003).

Asocjacja facjalna SPD – dystalnych sto¿ków
przelewowych

Opis. Dla asocjacji dystalnej czêœci sto¿ka przelewowego
charakterystyczne s¹ facje Sl lub Sf. Mniej czêsta jest facja Sr.
Skamienia³oœci œladowe s¹ doœæ rzadko obserwowane i zespó³
nie jest zró¿nicowany ichnotaksonomicznie. G³ównie s¹ to
jamki filtratorów oraz w mniejszej iloœci kana³y osado¿erców.

Interpretacja œrodowiska sedymentacji. W miarê oddala-
nia siê od bariery w kierunku centralnej laguny, energia œro-
dowiska maleje. Na kontakcie osadów sto¿ka z lagun¹ tworz¹
siê przek¹tne warstwowania niskok¹towe planarne. Sekwen-
cjê struktur dystalnej czêœci sto¿ka (SPD) przelewowego koñ-
cz¹ laminacje riplemarkowe lub smu¿yste. Jest to zapis
dzia³alnoœci pr¹dów p³ywowych, w przypadku gdy sto¿ek
przelewowy dosiêgn¹³ równi p³ywowej. W dystalnych czê-
œciach sto¿ka zwiêksza siê równie¿ stopieñ zbioturbizowania
osadu i pojawiaj¹ siê bardziej zró¿nicowane zespo³y skamie-
nia³oœci œladowych. Domichnia filtratorów Monocraterion
nadal przewa¿aj¹, ale wystêpuje równie¿ wiêcej kana³ów osa-
do¿erców Planolites. Proces przelewania siê wód przez barie-
rê, pomimo ¿e jest zjawiskiem krótkotrwa³ym, niekiedy wy-
stêpuje wielokrotnie w tym samym miejscu bariery, powo-
duj¹c znaczne zmiany w ukszta³towaniu jej morfologii lub do-
prowadzaj¹c do jej zniszczenia (Penland i in., 1985). W mo-

mencie jego zakoñczenia nastêpuje bardzo szybka koloniza-
cja osadów sto¿ka przez organizmy pionierskie. Najczêœciej
s¹ to filtratory z zawiesiny, reprezentowane w zapisie ichnolo-
gicznym przez jamki Monocraterion lub rzadziej Skolithos.
Wystêpuje wtedy ca³kowita homogenizacja ichnologiczna
osadu. Procesy tego typu s¹ reprezentowane w profilu Polskie
£¹ki PIG 1, w którym wystêpuj¹ kilkakrotnie interwa³y z osa-
dami dystalnych sto¿ków przelewowych z dobrze wyksz-
ta³conymi, charakterystycznymi sekwencjami struktur sedy-
mentacyjnych i skamienia³oœciami œladowymi. Sto¿ki przele-
wowe s¹ szczególnie charakterystyczne dla transgresywnych
kompleksów barierowo-lagunowych (np. Einsele, 2000; Sed-
gwick, Davis Jr., 2003; Dillenburg i in., 2004)

System depozycyjny równi p³ywowej (RP)

Asocjacja facjalna SMP – strefy miêdzyp³ywowej

Opis. Asocjacjê SMP tworzy szerokie spektrum facji od re-
prezentatywnych dla niej facji Hf, Hc, Sr, Sf, Sx, Sm(A), Mm,
Mi(A), Cm po rzadziej wystêpuj¹ce facje Slh, Sh. Skamie-
nia³oœci œladowe s¹ liczne, a ich zespo³y s¹ ichnotaksonomicz-
nie zró¿nicowane. Asocjacja SMP wystêpuje w profilu Polskie
£¹ki PIG 1 zawsze w charakterystycznych uk³adach facjal-
nych. Najczêœciej zalega nad ni¿ejp³ywow¹ lagun¹ (asocjacje
facjalne LC i LMR), rzadziej nad osadami sto¿ka przelewowe-
go (asocjacja facjalna SPP lub SPD). W omawianym profilu
nie wyró¿nia siê strefy nadp³ywowej. Prawdopodobnie jej osa-
dy zosta³y usuniête przez erozjê w trakcie kolejnych zdarzeñ
transgresywnych. Znacznie bardziej czêstym jest nadleg³e wy-
stêpowanie nad asocjacj¹ SMP, asocjacji sto¿ków przelewo-
wych proksymalnych lub dystalnych SPP i SPD. Asocjacja
SMP przewarstwia siê z asocjacj¹ LC i LMR. W przypadku do-
tarcia osadów sto¿ków przelewowych do równi p³ywowej, ob-
serwuje siê naprzemianleg³e wystêpowanie obu asocjacji.
W asocjacji SMP wystêpuje charakterystyczny, powtarzaj¹cy
siê w profilach, trójdzielny uk³ad zawsze tych samych pakie-
tów facji. Odzwierciedla on pionow¹ sukcesjê facji o zmniej-
szaj¹cej siê ku górze frakcji uziarnienia osadów. Jest to
zwi¹zane ze spadkiem energii œrodowiska, który spowodowa³
zmianê typu transportu trakcyjnego na opadanie drobnokla-
stycznego materia³u z zawiesiny.

Procesy te odpowiadaj¹ za wyodrêbnianie siê w sekwencji
strefy miêdzyp³ywowej trzech subasocjacji facjalnych. Doln¹
czêœæ asocjacji SMP stanowi piaskowcowa, najwy¿ej ener-
getyczna subasocjacja równi piaszczystej – RPP (fig. 12 C),
sk³adaj¹ca siê w profilu Polskie £¹ki PIG 1 g³ównie z facji
Ci(B), Hc, Sr, Hf z nielicznymi skamienia³oœciami œladowymi.
Œrodkow¹ pozycjê zajmuje subasocjacja równi mieszanej pia-
skowcowo-mu³owcowej – RMX z charakterystycznymi dla
niej facjami heterolitycznymi Hf, Hc i Hl z wystêpuj¹cymi tam
licznymi i zró¿nicowanymi zespo³ami skamienia³oœci œlado-
wych. Subasocjacja równi mieszanych (RMX) jest najszerzej
reprezentowana w œrodkowodewoñskim profilu otworu Polskie
£¹ki PIG 1. Najwy¿sz¹ subasocjacj¹ w sukcesji strefy miê-
dzyp³ywowej jest równia mu³owa – RPM z osadami o najdrob-
niejszej frakcji, deponowanymi w bardzo niskoenergetycznym
œrodowisku. Charakteryzuj¹ j¹ facje Mm i Hc. W omawianym
profilu wspomniana subasocjacja wystêpuje bardzo rzadko.
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Fig. 12. A – struktura ucieczkowa wody w heterolicie piaskowcowo-mu³owcowym, g³êb. 4183,4 m, facjalna subasocjacja miesza-
nej równi p³ywowej; B – Monocraterion tentaculatum Torell w warstwowanym poziomo piaskowcu drobnoziarnistym, g³êb.
4242,0 m, facjalna asocjacja proksymalnego sto¿ka przelewowego; C – Palaeophycus isp. w piaskowcu drobnoziarnistym, g³êb.
4171,0 m, facjalna subasocjacja piaszczystej równi p³ywowej; D – Monocraterion isp. w drobnoziarnistym piaskowcu z nis-
kok¹towym warstwowaniem przek¹tnym w du¿ej skali, g³êb. 4246,0 m, facjalna asocjacja platformy bariery piaszczystej; E –
Monocraterion tentaculatum Torell w drobnoziarnistym piaskowcu z niskok¹towym warstwowaniem przek¹tnym w du¿ej skali,
g³êb. 4244,0, facjalna asocjacja proksymalnego sto¿ka przelewowego

A – water escape structure in the sandstone-mudstone heterolith, depth 4183.4 m, facies association of the mixed tidal flat; B – Monocra-
terion tentaculatum Torell in the horizontal bedded fine-grained sandstone, depth 4242.0 m, facies association of the proximal overwash
fan; C – Palaeophycus isp. in the fine-grained sandstone, depth 4171.0 m, facies sub-association of the sandstone tidal flat; D – Mono-
craterion isp. in the fine-grained sandstone with low angle cross-bedding, depth 4246.0 m, facies association of the spit sand barrier; E –
Monocraterion tentaculatum Torell in the fine-grained sandstone with low angle cross-bedding, depth 4244.0 m, facies association of
the proximal overwash fan



Jej mi¹¿szoœci s¹ niewielkie (od 1,0 do 1,7 m), a skamienia³oœci
œladowe s¹ nieliczne.

Interpretacja œrodowiska sedymentacji. Subasocjacja facjal-
na równi piaszczystej – RPP zajmuje najni¿sz¹ czêœæ równi
p³ywowej. Podstaw¹ wydzielania równi piaszczystej jest za-
wartoœæ frakcji piaszczystej ponad 75% (Shepard, 1954 oraz
Kim i in., 1999) lub przyjmowana za dolny próg jej wydzielania
– 95% tej frakcji, obserwowana wspó³czeœnie na równiach
p³ywowych po³udniowego Morza Pó³nocnego (Hertweck,
1994). W jej sk³ad wchodz¹ dobrze wysortowane, drobnoziarni-
ste, rzadziej œrednioziarniste piaskowce z bardzo rzadko wystê-
puj¹cymi warstewkami mu³owca i i³owca, najczêœciej obserwo-
wanymi w najwy¿szych czêœciach interwa³ów, s¹siaduj¹cych
z równi¹ mieszan¹. Wœród struktur sedymentacyjnych przewa-
¿aj¹ przek¹tne laminacje riplemarkowe i laminacja smu¿ysta.
Wskazuj¹ one na depozycjê z rytmicznego transportu przyden-
nego w dolnym ustroju pr¹du (Zieliñski, 1998), w niskoenerge-
tycznym œrodowisku sedymentacji. Warstwowania przek¹tne
s¹ reprezentowane tylko przez wysokok¹towe (30–45°) war-
stwowanie przek¹tne planarne. Doœæ czêsto spotyka siê bimo-
dalne zestawy tego warstwowania, które obok cienkich diapi-
rów mu³owych wykszta³conych na laminach przek¹tnych w la-
minacji riplemarkowej, s¹ wskaŸnikami obecnoœci oscylacyj-
nych pr¹dów p³ywowych (np. Nishikawa, Ito, 2000;Yoshida
i in., 2001). W górnych czêœciach interwa³ów z osadami równi
piaszczystej wzrasta udzia³ osadów mu³owcowo-ilastych oraz
pojawiaj¹ siê cienkie wk³adki heterolitów. Oznacza to wyraŸny
spadek energii œrodowiska na równi piaszczystej, w miarê po-
suwania siê w kierunku równi mieszanej. Epizody wzrostu
energii s¹ wskazywane przez wyst¹pienia warstwowania po-
ziomego i jamek filtratorów Monocraterion isp. i Palaeophy-
cus isp. W okresach znacznego spadku energii w cienkich war-
stwach mu³owca i i³owca dominuj¹ kana³y osado¿erców Pla-
nolites montanus Richter i Planolites beverleyensis (Billings),
spotykane w obszarach przejœciowych do równi mieszanej.

Subasocjacja p³ywowej równi mieszanej – RMX zajmuje
poœredni¹ pozycjê miêdzy równi¹ piaszczyst¹ i mu³ow¹. Pod-
staw¹ jej wydzielania jest zawartoœæ frakcji piaszczystej od 25
do 75% wed³ug Shepard, 1954 lub Kim i in., 1999. Inny rz¹d
zawartoœci frakcji piaszczystej proponuje Hertweck, 1994,
w odniesieniu do wspó³czesnych równi mieszanych. Jest to
zawartoœæ 55% frakcji piaszczystej. Równiê mieszan¹ charak-
teryzuje specyficzny zestaw struktur sedymentacyjnych oraz
liczne i urozmaicone zespo³y skamienia³oœci œladowych.
Wœród wchodz¹cych w jej sk³ad facji dominuj¹ facje Hf i Hc.
Rzadziej wystêpuj¹ facje Sr, Sf, w bardzo cienkich warstew-
kach w obrêbie facji heterolitycznych Hf (terminologia
wed³ug Gradziñskiego i Doktora, 1996) lub w bardziej
mi¹¿szych warstwach piaskowcowych w facji Hc.

Osady charakterystycznej facji Hf sk³adaj¹ siê z naprze-
mianleg³ych, bardzo cienkich (do 1,0 mm mi¹¿szoœci) naprze-
mianleg³ych warstewek piaskowca drobnoziarnistego i mu³ow-
ca lub rzadziej i³owca. Wœród nich wystêpuj¹ cienkie (do 1,0 cm
mi¹¿szoœci) warstewki drobnoziarnistego piaskowca z przek¹tn¹
laminacj¹ riplemarkow¹. Innym typem osadów heterolitycz-
nych, wystêpuj¹cych na równi mieszanej w facji Hf s¹ warstew-
ki piaskowca drobnoziarnistego w postaci niewielkich socze-
wek, utworzonych przez zamar³e ripplemarki. Tworz¹ one la-
minacjê soczewkow¹. W obrêbie bardziej grubowarstwowej

facji heterolitycznej Hc, rzadziej wystêpuj¹cej na równi mie-
szanej, w warstwach piaskowca drobnoziarnistego wystêpuje
laminacja smu¿ysta.

Facja heterolityczna wskazuje na wielokrotnie powtarza-
j¹ce siê epizody zmian mechanizmów depozycji osadu.
W przypadku osadu piaszczystego jest to transportuj¹co-de-
ponuj¹ce dzia³anie pr¹du, natomiast materia³ ilasty i mu³ jest
deponowany z zawiesiny w warunkach stagnuj¹cej wody lub
przy jej znikomym ruchu (Gradziñski, Doktor, 1996). Wœród
drobnolaminowanych heterolitów facji Hf wystêpuj¹ pakiety
rytmitów p³ywowych, czyli heterolitów piaskowcowo-mu-
³owcowych bardzo regularnie laminowanych, zgodnie z cy-
klami p³ywowymi ró¿nego rzêdu.

Na równi mieszanej czêsto spotyka siê struktury ucieczko-
we wody (fig. 12 A).

Zespó³ skamienia³oœci œladowych wystêpuj¹cych na równi
mieszanej jest zró¿nicowany, a ich frekwencja jest wysoka.
Wystêpuj¹ w zespo³ach zarówno fodinichnia osado¿erców,
jak i domichnia filtratorów. Wœród fodinichnia dominuje Pla-
nolites montanus Richter, tworz¹cy nagromadzenia w drob-
nolaminowanych, ca³kowicie ichnologicznie zhomogenizo-
wanych heterolitach facji Hf. Bardzo licznie wystêpuj¹ kana³y
Planolites beverleyensis (Billings). Wœród domichnia filtrato-
rów dominuj¹ pionowe jamki Skolithos linearis Haldeman. S¹
one charakterystyczne dla facji Sr, zwi¹zanej z faz¹ p³ywów
o najwiêkszej szybkoœci pr¹dów p³ywowych (Fillion, Picke-
rill,1990) i depozycj¹ materia³u piaszczystego z rytmicznego
transportu przydennego.

Bardzo charakterystyczna dla opisywanych równi miesz-
nych jest rzadko stwierdzana w profilu Polskie £¹ki PIG1
obecnoœæ mat mikrobialnych w postaci bardzo cienkich war-
stewek laminitów, wystêpuj¹cych wœród i³owców, niekiedy
w mu³owcach.

W najwy¿szej czêœci równi p³ywowej, ponad równi¹ mie-
szan¹, rozwija siê równia mu³owa, reprezentowana w oma-
wianym profilu przez subasocjacjê RPM. Jest ona doœæ rzad-
ko stwierdzana w analizowanym profilu. W profilu Polskie
£¹ki PIG 1 cechuje j¹ dominacja facji Mm i Hc. Mi¹¿szoœci
równi mu³owej s¹ niewielkie i wynosz¹ od 1,0 do 1,7 m. Ze-
spó³ skamienia³oœci œladowych jest nieliczny i bardzo ma³o
zró¿nicowany etologicznie i ichnotaksonomicznie. S¹ to
przede wszystkim fodinichnia osado¿erców Planolites monta-
nus Richter. Rzadziej wystêpuje ichnorodzaj Planolites be-
verleyensis (Billings). Osady równi mu³owej s¹ miejscem de-
pozycji osadów ilastych i mulastych, zwi¹zanej z wysokim
p³ywem. Nie bez znaczenia pozostaje fakt pozostawania rów-
ni mu³owej znacznie d³u¿ej w warunkach ekspozycji subae-
ralnej podczas odp³ywu ni¿ osady równi piaszczystej i mie-
szanej (Hertweck,1994). Zmiennoœæ warunków œrodowisko-
wych nie sprzyja zró¿nicowaniu etologicznemu zespo³ów in-
i epifauny, zmuszaj¹c organizmy do przyjêcia oportunistycz-
nej strategii rozwoju oraz bujnego rozwoju iloœciowego przy
niskim urozmaiceniu etologicznym. Znajduje to swój zapis
ichnologiczny w homogenizacji struktury mu³owców i i³ow-
ców, które s¹ ca³kowicie przerobione przez osado¿erców.
Wystêpuj¹ w nich gêsto upakowane kana³y Planolites monta-
nus Richter o œrednicy 1,0 mm. Jednoczeœnie du¿a liczebnoœæ
infauny jest zwi¹zana z bogatymi zasobami pokarmowymi
w mule. Brak dobrze wykszta³conej równi mu³owej przy rów-
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noczesnym s³abym rozwoju strefy nadp³ywowej i absencji
w pe³ni wykszta³conych sekwencji ewaporatowych, jest uwa-
¿any za wskaŸnik pó³suchego klimatu z wyraŸnie zaznaczon¹
sezonowoœci¹ (np. Fleming,1977).

System depozycyjny bariery piaszczystej (B)

Asocjacja facjalna BP – platformy bariery (fig. 12 D)

Opis. Asocjacja platformy bariery wystêpuje w œrodkowo-
dewoñskim profilu Polskie £¹ki PIG 1 bardzo rzadko. sk³adaj¹
siê na ni¹ facje Sl i Sr. Tworz¹ one charakterystyczne pionowe
sekwencje w profilu. W dolnej czêœci sekwencji pojawia siê fa-
cja Sl z niskok¹towym warstwowaniem (10–20°), które ku gó-
rze przechodzi w zamykaj¹c¹ sekwencjê facjê Sr. Skamie-
nia³oœci œladowe s¹ czêste, ale nieurozmaicone ichnotaksono-
micznie. S¹ to jedynie domichnia Monocraterion isp.

Interpretacja œrodowiska sedymentacji. Wed³ug definicji
Nielsena i in., 1988, platforma wyspy barierowej (spit plat-
form) jest du¿¹, podwodn¹ struktur¹, znajduj¹c¹ siê zawsze
poni¿ej œredniego, niskiego p³ywu. Uformowa³y j¹ osady
transportowane przez pr¹dy wzd³u¿ wybrze¿a. Platforma ba-
riery jest stabilizowana przez przyrastaj¹ce kolejno do niej
grzbiety piaszczyste, które tworz¹ niekiedy szerokie p³ycizny
(spit), szczególnie dobrze rozwiniête w pobli¿u p³ywowych
przesmyków wlotowych, przecinaj¹cych barierê. Rozpozna-
nie sekwencji platformy bariery w profilach jest trudne. Jej
obecnoœæ jednoznacznie stwierdzono w profilu Polskie £¹ki
PIG 1, gdzie wystêpuje w kompleksie barierowym o mi¹¿szo-
œci 9,0 m i jest przykryta, a tym samym zakonserwowana
przez osady sto¿ka przelewowego. W dolnej czêœci sekwencji
wystêpuje facja Sl, ku górze przechodz¹ca w facjê Sr.

Hanna MATYJA

UWAGI O ROZWOJU FACJALNYM OBSZARU POMORSKIEGO
W DEWONIE WCZESNYM, ŒRODKOWYM I NA POCZ¥TKU PÓ�NEGO

Pomorski basen sedymentacyjny, zgodnie z powszechnie
akceptowanymi rekonstrukcjami paleogeograficznymi, w de-
wonie by³ usytuowany w obrêbie pasa perykontynentalnych
basenów, obrze¿aj¹cych od po³udnia kontynent Old Redu
w dewonie. G³ównymi elementami paleogeograficznymi w ob-
rêbie jego polskiej czêœci, warunkuj¹cymi rozwój sedymentacji
w dewonie by³y obszary l¹dowe, bêd¹ce wyniesionymi czêœ-
ciami kratonu wschodnioeuropejskiego: wystêpuj¹cy na
pó³nocy, poza granicami Polski, l¹d fennoskandzki oraz roz-
ci¹gaj¹cy siê na wschodzie l¹d mazursko-suwalski, stanowi¹cy
czêœæ wyniesienia bia³oruskiego, a tak¿e l¹d ukraiñski na
po³udniowym wschodzie. Pozosta³¹ czêœæ po³udniowo-zachod-
niej Polski pokrywa³ ocean renohercyñski (por. Ziegler, 1990).

Rozwój sedymentacji oraz rozk³ad litofacji w czasie de-
wonu w obrêbie basenu pomorskiego by³ podporz¹dkowany
tym g³ównym rysom strukturalnym i wi¹za³ siê najogólniej
ze stopniow¹ ekspansj¹ zbiornika morskiego ku pó³nocy
i wschodowi, w kierunku kratonu wschodnioeuropejskiego.
Linia tektoniczna T-T i jej poprzeczna segmentacja odgry-
wa³y równie¿ wa¿n¹ rolê w rozk³adzie litofacji w obrêbie po-
morskiego zbiornika sedymentacyjnego w ci¹gu prawie
ca³ego dewonu. Zmianê uk³adu facjalnego, z p³ytszymi facja-
mi zlokalizowanymi na pó³nocnym wschodzie obszaru,
a g³êbszymi usytuowanymi na po³udniowy zachód od nich,
charakterystycznego dla wczeœniejszego etapu rozwoju zbior-
nika, na uk³ad bardziej równole¿nikowy, wymusi³a, jak siê
wydaje, dŸwigaj¹ca siê pod koniec famenu pó³nocna, fenno-
skandzka czêœæ kratonu (por. Matyja, 1993).

Pocz¹tek sedymentacji osadów dewonu nast¹pi³ najwcze-
œniej pod koniec emsu, a byæ mo¿e w eiflu, po d³u¿szej przer-
wie erozyjnej przypadaj¹cej na lochkow, prag i znaczn¹ czêœæ
emsu (Turnau, Matyja, 2001). W ci¹gu póŸnego ?emsu, eiflu
i wczesnego ¿ywetu pó³nocno-wschodnia czêœæ obszaru,
w rejonie Jamna, Miastka, K³anina, Kocza³y i Nicponi (po.
fig. 2), znalaz³a siê w obrêbie klastycznych, skrajnie p³ytko-
morskich i brzegowych œrodowisk sedymentacji (reprezento-

wanych przez osady formacji jamneñskiej i studnickiej). W
kierunku po³udniowo-zachodnim, na obszarze miêdzy Choj-
nicami, Tuchol¹ a Bydgoszcz¹, przybrze¿ne klastyki obocz-
nie przechodzi³y w system przybrze¿nych wêglanów (w tym i
platformy wêglanowej) reprezentowany przez osady formacji
tucholskiej (por. fig. 7).

Pierwsza, bardziej wyrazista zmiana tego uk³adu, choæ
krótkotrwa³a i o ograniczonym zasiêgu terytorialnym, wi¹za³a
siê ze stopniowym rozprzestrzenianiem siê p³ytkomorskich
œrodowisk wêglanowych w kierunku pó³nocno-wschodnim.
Wyrazem tych tendencji by³o pojawienie siê na pocz¹tku
œrodkowego ¿ywetu, na obszarze miêdzy Miastkiem, K³ani-
nem i Polskimi £¹kami, dotychczas zajêtym przez przybrze-
¿ne klastyki, p³ytkomorskich, mieszanych, klastyczno-wêgla-
nowych facji (osady formacji miasteckiej). Pod koniec œrod-
kowego ¿ywetu p³ytkomorskie facje wêglanowe (osady for-
macji sianowskiej) rozprzestrzeni³y siê na pó³nocny wschód,
pojawiaj¹c siê równie¿ na obszarze miêdzy Polanowem i Jam-
nem. W tym czasie w rejonie po³udniowo-zachodnim domi-
nowa³y osady klastyczne, pocz¹tkowo zwi¹zane ze œrodo-
wiskiem przybrze¿nym (osady formacji silneñskiej), póŸniej
z niezbyt g³êbokim, ale otwartomorskim œrodowiskiem kla-
stycznym (osady formacji chojnickiej). Taki uk³ad œrodowisk
sedymentacyjnych (wêglany na NE, a klastyki na SE) mo¿na
wi¹zaæ, byæ mo¿e, z dŸwiganiem siê mazursko-bia³oruskiej
czêœci kratonu wschodnioeuropejskiego.

W ciagu póŸnego œrodkowego i póŸnego ¿ywetu niemal
ca³y obszar pomorski znalaz³ siê w zasiêgu sedymentacji kla-
stycznej. Facje i œrodowiska p³ytsze, przybrze¿ne, reprezento-
wane przez osady formacji wyszeborskiej, rozci¹ga³y siê
w pó³nocno-wschodniej czêœci obszaru, facje nieco g³êbsze,
charakterystyczne dla p³ytkiego, silikoklastycznego szelfu
(osady formacji chojnickiej) – na po³udniowy zachód od nich.
Brak jest utworów tego wieku w analizowanym profilu Pol-
skie £¹ki PIG 1, gdzie na osadach wêglanowych i wêglano-
wo-marglistych reprezentuj¹cych formacjê sianowsk¹, le¿¹
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wprost margliste osady ogniwa unis³awskiego formacji cz³u-
chowskiej (fig. 7).

Pod koniec ¿ywetu lub pocz¹wszy od franu czêœæ basenu
pomorskiego – obecnie znana jedynie z w¹skiego pasa wy-
chodni miêdzy Jamnem, Kocza³¹ a Polanowem – znalaz³a siê
w strefie p³ytkomorskiej sedymentacji wêglanowej. Na obsza-
rze tym rozwinê³a siê przybrze¿na platforma wêglanowa z ty-
powymi dla niej szeroko rozprzestrzenionymi wapieniami
stromatoporoidowo-koralowcowymi, maj¹cymi czêsto cha-
rakter biostromalny. Dominacja facji wêglanowych, charakte-
rystycznych dla samej platformy wêglanowej, jak i œrodowisk
oko³oplatformowych (osady formacji koczalskiej), notowana
jest w tej czêœci basenu przez ca³y wczesny i œrodkowy fran.
W kierunku po³udniowo-zachodnim, ku centrum basenu,
w rejonie miêdzy Cz³uchowem, Chojnicami a Tuchol¹, fra-
ñska platforma wêglanowa przechodzi³a w otwarty szelf ni¿-
ejp³ywowy, który charakteryzowa³y g³ównie marglisto-wê-
glanowe, a podrzêdnie silikoklastyczne, osady ogniwa unis-
³awskiego formacji cz³uchowskiej (por. fig. 7). W rejonie
Cz³uchowa by³y one reprezentowane przez szare i ciemno-
szare mu³owce margliste oraz wapniste, drobnoziarniste pia-
skowce kwarcowe z wk³adkami wapieni marglistych z faun¹
ramienionogów i szkar³upni, natomiast w rejonie Polskich
£¹k i Tucholi – przez ciemnoszare wapienie margliste, margle
i i³owce margliste równie¿ z faun¹ otwartego morza. W ich
obrêbie, g³ównie w górnej czêœci ogniwa, pojawiaj¹ siê cien-
kie wk³adki wapieni ziarnistych, zdominowanych przez
Microconchida, miêczaki charakterystyczne dla bardzo p³yt-
kich, przybrze¿nych œrodowisk sedymentacyjnych, oraz
wk³adki wapieni ziarnistych z du¿¹ iloœci¹ pokruszonych stro-
matoporoidów masywnych.

***

Podsumowanie. W profilu Polskie £¹ki PIG 1 nie stwier-
dzono obecnoœci osadów najwy¿szego ordowiku, syluru i dol-
nego dewonu. Na osadach górnego ordowiku bezpoœrednio
le¿¹ utwory dewonu nale¿¹ce do piêciu jednostek litostraty-
graficznych w randze formacji. Analiza palinologiczna wska-
za³a, ¿e najstarsze osady dewoñskie prawdopodobnie nale¿¹
do najwy¿szego emsu lub eiflu, natomiast stropowe partie de-
wonu datowano na dolny fran. W najni¿szej czêœci sukcesji
dewoñskiej, reprezentuj¹cej osady ?formacji tucholskiej i
?formacji studnickiej, wykonano szczegó³owe profilowanie
sedymentologiczne i ichnofacjalne, które sta³o siê podstaw¹
analizy facjalnej osadów silikoklastycznych tej czêœci profilu.
Stwierdzono, ¿e czarne i³owce ?formacji tucholskiej repre-
zentuj¹ system depozycyjny laguny, natomiast depozycja
przewarstwiaj¹cych siê drobnoziarnistych piaskowców i mu-
³owców ?formacji studnickiej, mia³a miejsce w œrodowiskach
sto¿ków przelewowych, barier piaszczystych i równi p³ywo-
wej. Sedymentacja nale¿¹cych ju¿ do ¿ywetu mieszanych wê-
glanowo-silikoklastycznych osadów formacji miasteckiej,
prawdopodobnie zachodzi³a w œrodowiskach równi p³ywo-
wej, barier piaszczystych i proksymalnej czêœci platformy wê-
glanowej. Wêglanowo-margliste osady formacji sianowskiej
tworzy³y siê, jak siê wydaje, g³ównie w œrodowisku platformy
wêglanowej, natomiast marglisto-ilaste osady formacji
cz³uchowskiej w œrodowiskach dystalnej czêœci platformy
wêglanowej i otwartego szelfu. W profilu nie stwierdzono
osadów wy¿szej czêœci dewonu, brakuje ca³ego karbonu i ni¿-
szej czêœci permu. Na osadach dolnego franu le¿¹ zaburzone
tektonicznie osady cechsztynu.
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STRATYGRAFIA CECHSZTYNU

=========== Uskok =============

Cechsztyn 3 (PZ3)

2767,0–2888,0 m m³odsza sól kamienna (Na3)
2888,0–2919,0 m anhydryt g³ówny (A3)

=========== Uskok =============

Cechsztyn 2 (PZ2)

2919,0–3016,0 m starsza sól kamienna (Na2)
3016,0–3024,0 m anhydryt podstawowy (A2)
3024,0–3049,0 m dolomit g³ówny (Ca2)

Cechsztyn 1 (PZ1)

3049,0–3079,5 m anhydryt górny (A1g)
3079,5–3092,5 m najstarsza sól kamienna (Na1)
3092,5–3231,0 m anhydryt dolny (A1d)
3231,0–3238,9 m wapieñ cechsztyñski (Ca1)
3238,9–3239,0 m ³upek miedzionoœny (T1)

Otwór wiertniczy Polskie £¹ki PIG1 zosta³ usytuowany
w SE czêœci tektonicznej strefy Koszalin–Chojnice, charakte-
ryzuj¹cej siê siln¹ zmiennoœci¹ facjaln¹ cechsztynu oraz du-
¿ym udzia³em tektoniki nieci¹g³ej. Liczne profile cechsztynu
s¹ w tej strefie silnie zdeformowane uskokami normalnymi
i odwrotnymi (Wagner, 1976, 1994, 1998 )

Stratygrafia cechsztynu w profilu otworu wiertniczego
Polskie £¹ki PIG 1 jest zaburzona dwoma uskokami normal-
nymi, redukuj¹cymi w znacznym stopniu profil stratygraficz-
ny i mi¹¿szoœæ osadów.

Cyklotem PZ1 jest niezaburzony tektonicznie. Ma³a mi¹¿-
szoœæ najstarszej soli kamiennej (13,0 m) i du¿a mi¹¿szoœæ an-
hydrytu dolnego (138,5 m) sytuuj¹ ten profil w brze¿nej stre-
fie platformy anhydrytowej cyklotemu PZ1. Mi¹¿szoœæ i wy-
kszta³cenie mikrofacjalne wapienia cechsztyñskiego wskazu-
j¹ na p³ytsz¹ czêœæ równi basenowej w pobli¿u bioherm mszy-
wio³owo-mikrobialnych i glonowych. Tê lokalizacjê paleo-
geograficzn¹ potwierdza ma³a mi¹¿szoœæ ³upka miedziono-
œnego, le¿¹cego wprost na starszym pod³o¿u dewoñskim.
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Pierwszy uskok przecina utwory cechsztynu na pograni-
czu anhydrytu g³ównego (A3) i dolomitu p³ytowego (Ca3),
wytr¹caj¹c z profilu najwy¿sz¹ czêœæ cyklotemu PZ2 i Ca3.
Anhydryt podstawowy i dolomit g³ówny maj¹ prawdopodob-
nie normalne mi¹¿szoœci.

Drugi uskok przecina profil na kontakcie permu i triasu,
wytr¹caj¹c z profilu najm³odszy cechsztyn – ca³y subcyklotem
PZ4a i najwy¿sz¹ czêœæ cyklotemu PZ3, a tak¿e prawie ca³y
pstry piaskowiec z wyj¹tkiem jego najwy¿szych 12 m, na-
le¿¹cych do formacji barwickiej górnego pstrego piaskowca.

Maria WICHROWSKA

ANALIZA PETROGRAFICZNA, MIKROLITOFACJALNA I DIAGENETYCZNA
OSADÓW WAPIENIA CECHSZTYÑSKIEGO

Podstawê analizy mikrolitofacjalnej stanowi³y badania pe-
trograficzne p³ytek cienkich w mikroskopie optycznym pola-
ryzacyjnym w œwietle przechodz¹cym i odbitym (Wichrow-
ska, 1991), a tak¿e wczeœniejsze makroskopowe obserwacje
(podstawowe cechy warstwowania i struktury) i opisy rdzeni
oraz zg³adów (Wagner, 1992). Analizy barwnikowe (mikro-
chemiczne) p³ytek cienkich (powierzchni g³adzonych, odkry-
tych) alizaryn¹ S, pos³u¿y³o do szacunkowej oceny sk³adu mi-
neralnego badanych osadów (g³ównie w relacji kalcyt–dolo-
mit). Odmiany mikrofacjalne sklasyfikowano wed³ug Dunha-
ma, z propozycj¹ polskiego nazewnictwa dla ska³ wêglano-
wych zamieszczonego w pracy Narkiewicza i Œnie¿ka (1981),
w której scharakteryzowano równie¿ œrodowiska sedymentacji.

Rodzaj procesów diagenetycznych i ich zaawansowanie
okreœlono na podstawie obserwacji w p³ytkach cienkich (12
sztuk). Zespó³ tych danych pozwoli³ na schematyczny opis se-
kwencji diagenetycznej (tab. 6). Wyniki przeprowadzonych ba-
dañ zamieszczono na profilu mikrofacjalnym (fig. 13) i omó-
wiono obszernie w tekœcie.

Osady wêglanowe wapienia cechsztyñskiego s¹ podœcie-
lone cienk¹ warstewk¹ (10 cm) regularnie laminowanego
³upka i³owcowo-mu³owcowego (g³êb. 3238,9–3239,0 m), za-
liczonego do poziomu ³upka miedzionoœnego (T1). W obrêbie
tej warstewki wystêpuj¹ g³ównie sk³adniki ilaste (illit), ¿elazi-
ste (leukoksen, minera³y siarczkowe), pojedyncze ziarna
kwarcu frakcji py³owej, niewielkie iloœci minera³ów wêglano-
wych. Stwierdzono wystêpowanie nastêpuj¹cych minera³ów
siarczkowych: piryt, sfaleryt, galena. Piryt wystêpuje w for-
mie ziarnistej (pokrój ziaren owalny), wielkoœæ ziaren wynosi
0,02–0,8 mm �. Galenê reprezentuj¹ ziarna ostrokrawêdziste
(wielkoœci, na ogó³ poni¿ej 0,08 mm �). Sfaleryt jest czêœcio-
wo ziarnisty, przeroœniêty minera³ami wêglanowymi, lub
tworzy soczewkowate agregaty wielkoœci 0,8 mm � (eksper-
tyzy petrograficzne Rydzewski – inf. ustna).

Charakterystyka mikrofacjalna

1. Najni¿szy kompleks osadów wêglanowych Ca1, zale-
gaj¹cy na g³êbokoœci 3231,0–3238,9 m, stanowi¹ madstony
laminowane i nielaminowane (drobnosmugowane) o sk³adzie
dolomitu. Laminy, smugi i pasemka barwy ciemnoszarej
i czarnej s¹ zbudowane z materia³u ilastego, ilasto-wêglistego,
rzadziej ilasto-¿elazistego (leukoksen). Madstony te s¹ prze-
warstwiane wapienno-dolomitycznymi osadami marglistymi
i mu³owcowymi, ze zmienn¹ (30–50%) zawartoœci¹ materia³u
terygenicznego, g³ównie kwarcu frakcji py³owej; rzadziej ob-
serwuje siê wystêpowanie hydro³yszczyków (muskowitu, mi-

nera³ów ilastych) i skaleni. T³o skalne madstonów laminowa-
nych i drobnosmugowanych stanowi dolomitowy mikrospar,
lokalnie impregnowany ziarnami kwarcu i przetkany igie³ko-
wym anhydrytem. Anhydryt zabudowuje powsta³e po dolo-
mityzacji pory miêdzykrystaliczne (drobna, igie³kowata for-
ma) i wype³nia nieliczne pró¿nie po elementach szkieleto-
wych (ma³¿e, drobne otwornice) i szczeliny, b¹dŸ spêkania
(grubokrystaliczny, konkrecyjny typ). WiêŸba madstonów
jest zwiêz³a, tekstura kierunkowa podkreœlona u³o¿eniem la-
minek, smug minera³ów ilastych (ziaren kwarcu frakcji
py³owej, rzadziej – u³o¿eniem ma³¿y cienkoskorupowych).
Zespó³ fauny jest ubogi. Obserwowano dobrze zachowane
fragmenty szkar³upni: cylindryczne cz³ony ³odyg i ramion li-
liowców (6 mm �), albo fragmenty pancerza lub kolca je-
¿owców, nieliczne ma³¿oraczki. Zarysy skorup ma³¿oracz-
ków s¹ s³abo widoczne w szlifie. NiewyraŸne obrze¿a muszli
ma³¿y, ma³¿oraczków podkreœlone s¹ obecnoœci¹ minera³ów
siarczkowych (g³ównie pirytu).

2. Kompleks wêglanowych osadów mu³owych, marg-
listych i mu³owcowo-i³owcowych jest przykryty 10-centy-
metrow¹ warstewk¹ mikrobialnego bandstonu na g³êb.
3234,0–3234,1 m (fig. 13). Nie s¹ to regularnie laminowane
osady. Wêgliste pasemka s¹ przemieszane z materia³em ila-
stym, bitumicznym i fosforanami. Minera³y fosforanowe,
o ¿ó³tobr¹zowej barwie, impregnuj¹ mikrosparytowe t³o skal-
ne, wype³niaj¹ oœródki drobnych otwornic i ma³¿y oraz lokal-
ne pró¿nie. W skale wystêpuj¹ relikty sfosylizowanych struk-
tur poglonowych (glony zielone: planktoniczne, osiad³e?)
i cjanobakterii. Drobnodetrytyczny sapropel i produkty jego
przeobra¿enia (pigment pirytowy), a tak¿e ziarna kwarcu
frakcji py³owej s¹ rozsiane w tle skalnym.

3. Œrodkow¹ czêœæ profilu mikrofacjalnego wapienia cech-
sztyñskiego (Ca1), wystêpuj¹c¹ na g³êb. 3231,8–3234,0 m, sta-
nowi¹ wakstony peloidalno-bioklastyczne, lokalnie przewar-
stwiane cienkimi laminkami lub smugami i pasemkami mate-
ria³u ilasto-organicznego (fig. 13). Kompleks ten jest rozdzielo-
ny 10-centymetrow¹ warstewk¹ bandstonu mikrobialnego
(g³êb. 3232,5–3232,6 m). W dolnej czêœci omawianej serii
wakstonów, ziarna obleczone maj¹ charakter peloidalny; s¹ to
agregaty lub skupienia nieforemne, o ciemnoszarym lub czar-
nym zabarwieniu (s³abo przezroczyste w œwietle przecho-
dz¹cym), przypominaj¹ce motki, k³êbki, czasami ziarniste i do-
brze obtoczone lub tworz¹ce agregaty strzêpiaste. Bardzo drob-
ne fragmenty tych organogenicznych allochemów, zdezinte-
growane i pokruszone, zdolomityzowane i zrekrystalizowane
pe³ni¹ rolê cementu ska³y. W wakstonach obserwowano relikty
struktur poglonowych, cjanobakteryjnych (sinicowych) i sfo-
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sylizowane produkty ich destrukcji (wêglisty pigment), co
mo¿e potwierdzaæ tezê o dominuj¹cym, organodetrytycznym
charakterze t³a skalnego. Elementy szkieletowe wystêpuj¹
w tej serii osadów doœæ licznie. S¹ to dobrze zachowane sko-
rupy otwornic nale¿¹cych do rodzajów Nodosaria, Ammodi-
scus i Agathamina, których oœródki uleg³y ca³kowitemu roz-
puszczeniu i wype³nieniu fosforanami, glaukonitem i anhy-
drytem. Kszta³t i zarysy obrze¿y muszli zachowa³y siê w pro-
cesie fosylizacji dziêki cementom mikrytowym, powsta³ym
w wyniku dzia³alnoœci ¿yciowej mikroorganizmów (glonów
i cjanobakterii). Relikty struktur mikroorganizmów nieszkie-
letowych (glonowych i bakteryjnych) oraz produkty ich
rozk³adu s¹ doœæ dobrze widoczne w tle skalnym.

Wakstony przechodz¹ ku górze profilu w pakstony ziarni-
ste (fig. 13). W obrêbie pakstonów pojawiaj¹ siê ziarna oble-
czone: ooidy, onkoidy o strukturze wewnêtrznej w znacznym
stopniu zatartej przez procesy diagenetyczne; korteksy zew-
nêtrzne tych form s¹ dobrze zarysowane, najczêœciej zmikry-
tyzowane, podobnie jak obrze¿a organizmów szkieletowych
(ma³¿y i ma³¿oraczków). Ziarna obleczone maj¹ zró¿nico-
wan¹ wielkoœæ: 0,04–0,2 mm �. W tle skalnym wystêpuj¹
drobne, trudno rozpoznawalne, pokruszone fragmenty mikro-
organizmów przypominaj¹cych mszywio³y ga³¹zkowe (na-
p³awione?), struktury poglonowe i wêgliste produkty ich de-
strukcji. Falistoœæ koncentrycznych lamin podkreœla obecnoœæ
wype³niaj¹cych je minera³ów fosforanowych i glaukonitu,
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wypieranych przez gips i anhydryt podczas póŸniejszych pro-
cesów diagenetycznych. W przystropowej czêœci serii wak-
stonów/pakstonów jest obecny cienki poziom mikrostylolitów
(falistych, p³askich i z¹bkowanych), rozdzielaj¹cy t¹ seriê
osadów od mikrobialnego kompleksu silnie przesyconego
siarczanami (konkrecje anhydrytowe). Strefa szwu mikrosty-
lolitowego jest wype³niona materia³em ilastym i sk³adnikami
terygenicznymi (kwarc, apatyt) i czêœciowo substancj¹ wê-
glist¹ przesycon¹ bituminami.

4. W górnej (przystropowej czêœci profilu mikrofacjalne-
go), zalegaj¹ bandstony mikrobialne, ze strukturami kolu-
mienkowych stromatolitów i liczn¹ mikrofaun¹ i mikroflor¹
(glony). Falistoœæ lamin stromatolitowych podkreœlona jest
cementem mikrytowym (dolomitowym), smugami minera³ów
ilastych i ilasto-wêglistych.

W obrêbie struktur stromatolitowych wystêpuj¹ relikty
struktur glonów czerwonych (Archeolithoporella?), plankto-
niczne glony zielone (prasinofity?).

Zespo³y otwornic p³o¿¹cych, u³o¿one zgodnie z narasta-
j¹c¹ kopu³owato laminacj¹ algow¹ i cjanobakteryjn¹, odgry-
wa³y rolê stabilizacyjn¹ w procesie wzrostu stromatolitu.
W poziomie tym obecne s¹ allochemy: ooidy, onkoidy jedno-
pow³okowe (rzadziej wielopow³okowe), bioklasty (fragmenty
muszli ramieniononoga o wyraŸnej w³óknistej strukturze,
otwornice jednoseryjne i spiralne). T³o skalne zbudowane jest
z pokruszonego detrytusu organogenicznego, sparu dolomito-
wego i cementu anhydrytowego.

Procesy diagenetyczne

Procesy diagenetyczne analizowanych osadów Ca1 rozpo-
czê³y siê ju¿ na etapie synsedymentacyjnym i wczesnodiagene-
tycznym. W madstonach i cienkich warstewkach mikrobial-
nych postêpowa³ proces neomorfizmu agradycyjnego (rekry-
stalizacji), powoduj¹c, ¿e luŸny mu³ wêglanowy (chemicznie
wytr¹cony i organogeniczny materia³ zdezintegrowany do roz-
miarów mu³u) uleg³ przekszta³ceniu w mikrospar i spar kalcy-
towy. Równoczesna lub nieodleg³a czasowo dolomityzacja
(proces zastêpowanie kalcytu przez dolomit) osadu doprowa-
dzi³a do powstania porowatoœci miêdzykrystalicznej, gdzie
wytr¹ci³ siê igie³kowy (prêcikowy) wczesnodiagenetyczny an-
hydryt, przemiennie z morskim cementem wêglanowym – kal-
cytowym. Dzia³alnoœæ ¿yciowa organizmów mu³o¿ernych
i dr¹¿¹cych (endolitycznych) organizmy muszlowe doprowa-
dzi³a do powstania kolejnej serii pró¿ni, które pozosta³y nieza-
pe³nione lub na ró¿nych etapach diagenezy wype³ni³y siê fosfo-
ranami, glaukonitem, gipsem i anhydrytem.

W osadach ziarnistych (wakstonach, pakstonach i bandsto-
nach zawieraj¹cych liczne allochemy) wczesnodiagenetyczna
dzia³alnoœæ cjanobakterii i glonów, odpowiedzialna za proces
mikrytyzacji (degradacji) osobników mineralnych i organicz-
nych, doprowadzi³a do powstania cementów mikrytowych (ob-
wódkowych), które uchroni³y allochemy przed kompakcj¹
(zniekszta³ceniem), jednoczeœnie usztywniaj¹c wiêŸbê osadu.
Proces ten zapobiega ca³kowitej rekrystalizacji komponentów
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Fig. 13. Profil mikrofacjalny osadów wapienia cechsztyñskiego

M – madston, ML – madston laminowany, B – bandston, W – wakston, P – pakston, T1 – ³upek miedzionoœny, A1d – anhydryt dolny,
P

W
– wakston

przechodz¹cy w pakston

Microfacies sequence of the Zechstein Limestone deposits

M – mudstone, ML – laminated mudstone, B – boundstone, W – wackestone, P – packstone, T1 – Cooper Shale, A1d – Lower Anhydrite,
P

W
–

wackestone passing into packstone



ziarnistych i muszlowych (zatarcia korteksów w ooidach/onko-
idach i destrukcji zewnêtrznych obrze¿y elementów szkieleto-
wych). Zatrzymanie mikrytyzacji na etapie poœrednim prowa-
dzi czêsto do powstania struktur peloidowych, a znaczne za-
awansowanie tego procesu powodowaæ mo¿e czêœciow¹ (lub
ca³kowit¹) homogenizacjê struktury ska³y (œrodkowa czêœæ
profilu: wakstony/pakstony ziarniste, organodetrytyczne).

Obumieranie i destrukcja materii organicznej (sapropeliza-
cja) prowadzi do powstania wczesnodiagenetycznego pirytu,
rozsianego w osadzie w formie bardzo drobnych ziarenek, b¹dŸ
mo¿e przekszta³ciæ siê w pigment wêglisty, wêglisto-¿elazisty
(leukoksen); proces ten wyzwoli³ znaczne iloœci fosforu, który
w postaci zmineralizowanych wêglanowych apatytów impre-
gnuje t³o skalne, zastêpuje minera³y wêglanowe (kalcyt, dolo-
mit) w obrêbie zewnêtrznych korteksów ziaren obleczonych
i wype³nia oœródki fauny muszlowej (madstony w dolnej czêœci
profilu i nadleg³e osady ziarniste).

Rozpuszczanie mia³o miejsce zarówno na wczesnych eta-
pach diagenezy, jak równie¿ na etapie póŸniejszym; efekty roz-
puszczania s¹ najlepiej widoczne w ska³ach ziarnistych. Wew-
nêtrzne fragmenty muszli roztrawiane s¹ selektywnie, oœródki
otwornic i ma³¿oraczków – prawie ca³kowicie. Powsta³e pory
wype³nia cement fosforanowy, glaukonitowy, siarczanowy, pi-
rytowy. W ska³ach mu³owych (madstonach) œlady procesów
rozpuszczania s¹ s³abo widoczne (w mikroskopie optycznym),
ale depozycja obecnego tam cementu (wêglanowego, fosfora-
nowego, glaukonitowego, siarczanowego) by³a zapewne (przy-
najmniej czêœciowo) poprzedzona procesem rozpuszczania.

Cementacja jest jednym z najwa¿niejszych procesów
w uformowaniu ostatecznym struktury i wiêŸby ska³y. Oprócz
wspomnianych wczeœniej cementów mikrytowych, wystêpuj¹
w badanych osadach cementy druzowe (na œcianach pró¿ni),
izopachowe cementy obwódkowe i ostrzowe (narastaj¹ce na
ziarnach i obrze¿ach muszli oraz kryszta³ach sparu wêglanowe-
go). Cementy te maj¹ sk³ad kalcytowy, dolomitowy i zastêpo-
wane s¹ czêsto przez minera³y fosforanowe (wakstony/paksto-
ny œrodkowej czêœci profilu). Cementy siarczanowe (gipsowe
lub anhydrytowe) blokowe, listewkowe lub sferoidalne stano-
wi¹ wype³nienie wnêtrz ooidów, onkoidów i elementów szkie-
letowych, stanowi¹c pierwotne wype³nienie porów moldycz-
nych lub zastêpuj¹c, uprzednio tam wystêpuj¹ce, minera³y fo-
soranowe i glaukonit. Zaobserwowana sukcesja powy¿szych
minera³ów w ska³ach ziarnistych jest nastêpuj¹ca: minera³y fo-
soranowe � glaukonit � anhydryt (najpóŸniejszy).

W madstonach spoiwo stanowi¹ minera³y ilaste (g³ównie
illit?), drobnodetrytyczny sapropel, ziarna kwarcu, glaukonit,
minera³y fosforanowe i igie³kowy anhydryt tkwi¹cy w prze-
strzeniach miêdzykrystalicznych. W przewarstwieniach mu-
³owcowych dodatkowo wystêpuj¹ minera³y terygeniczne – ska-
lenie i hydro³yszczyki, w ³upkach i³owcowych – siarczki: piryt,
galena, sfaleryt. W bandstonach mikrobialnych cement stano-
wi¹ wêglany (g³ównie dolomit, kalcyt?), substancja wêglista,
minera³y ilaste, drobny pigment pirytowy, gips i anhydryt.

Proces kompakcji mechanicznej (obci¹¿enia przez warstwy
nadleg³e) zaznaczy³ siê wyraŸnie w dolnych partiach profilu,
w obrêbie madstonów laminowanych i w górnej czêœci profilu,
na pograniczu formacji ziarnistej i utworów mikrobialno-
-organodetrytycznych. W partiach przysp¹gowych (madsto-
nach i osadach mikrobialnych) mia³a ona charakter plastyczny

(równomiernie obci¹¿aj¹c warstwy mu³owe i mikrobialne),
st¹d najczêstsze s¹ deformacje materia³u ilastego. W górnej
czêœci deformacje plastyczne zachodzi³y na niewielk¹ skalê;
wynika to st¹d, ¿e kompakcja zachodzi³a równoczeœnie z ce-
mentacj¹, ale w s³abo jeszcze zlityfikowanym osadzie.

Kompakcja chemiczna i zwi¹zana z tym stylolityzacja,
obserwowana w górnym, przystropowym odcinku profilu,
wywar³a stosunkowo niewielki wp³yw na rozwój badanego
kompleksu osadów.

Œrodowisko sedymentacji

Profil mikrofacjalny osadów wapienia cechsztyñskiego
jest zasadniczo trójdzielny. Depozycjê rozpoczynaj¹ madsto-
ny laminowane i nielaminowane, przewarstwiane laminkami
marglistymi i mu³owcowymi, zawieraj¹ce pokruszone ele-
menty szkieletowe. Seriê tê koñczy warstewka osadów mikro-
bialnych. Nadleg³e osady peloidalnych wakstonów i waksto-
nów/pakstonów ooidowo-onkoidowych (rozgraniczone cien-
k¹ warstewk¹ bandstonu mikrobialnego) podœcielaj¹ z kolei
utwory stromatolitowo-organodetrytyczne. Ogólna mi¹¿szoœæ
osadów jest niewielka, wynosi 3,6 m. Nastêpstwo mikrofa-
cjalne badanych osadów ma charakter regresywny (sekwencja
sukcesywnie sp³ycana ku górze). S¹ to p³ytkowodne osady
przybrze¿ne deponowane w zbiorniku morskim. Dolna (przy-
sp¹gowa) partia zdolomityzowanych mu³ów wêglanowych
ma cechy charakterystyczne dla p³ytkiego sublitora³u, strefy
przybrze¿nej, gdzie panowa³y spokojne warunki sedymenta-
cji o stosunkowo niskim re¿imie przep³ywu pr¹dów dennych.
Œwiadczy o tym rodzaj i stan zachowania bioklastów oraz ze-
spó³ terygenicznych komponentów. Wzrastaj¹cy ku górze re-
¿im hydrodynamiczny zapocz¹tkowa³ sukcesjê osadów pelo-
idalno-bioklastycznych i ziarnistych, deponowanych nadal w
strefie p³ytkiego sublitora³u, ale o zdecydowanie wiêkszej
energii hydrodynamicznej. Czêste fluktuacje wód oraz okre-
sowo zasilaj¹ce pr¹dy denne, spowodowa³y dop³yw materia³u
terygenicznego (g³ównie ilastego) i uwêglonej substancji or-
ganicznej do osaduwêglanowego (wakstony w dolnej partii
osadów ziarnistych). Zasolenie wód w obrêbie zbiornika by³o
prawdopodobnie normalnomorskie, z okresowymi epizodami
zmiennego zasolenia (cienkie wkladki mikrobialne facji lagu-
nowej?), co sugeruje krótkotrwa³¹ ekspozycjê na warunki hy-
persalinarne? lub brakiczne. Ewidentna zmiana facjalna w ob-
rêbie zbiornika wapienia cechsztyñskiego uwidoczni³a siê
w poziomie przystropowym profilu mikrofacjalnego wapienia
cechsztyñskiego i na granicy z anhydrytem dolnym (fig. 13).
Nast¹pi³o wyraŸne sp³ycenie poziomu morza, wzrost zasole-
nia i energii œrodowiska. Zmiany te spowodowa³y zubo¿enie
inwentarza fauny szkieletowej (bytowa³y w osadzie tylko
ma³¿oraczki i otwornice p³o¿¹ce, tolerancyjne na zmiany za-
solenia œrodowiska) oraz umo¿liwi³y pojawienie siê ziaren
onkoidów i kolumienkowych stromatolitów, struktur sedy-
mentacyjnych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ ¿yciow¹ glonów
i cjanobakterii.

Sekwencja diagenetyczna

Bazuj¹c wy³¹cznie na obserwacjach mikroskopowych
p³ytek cienkich w mikroskopie optycznym, polaryzacyjnym
i opisach makroskopowych rdzeni wiertniczych (Wagner,
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1992) mo¿na stwierdziæ, ¿e zmiany wczesnodiagenetyczne
(synsedymentacyjne i wczesnego pogrzebania) by³y decy-
duj¹ce dla rozwoju badanych utworów i odbywa³y siê w mor-
skim œrodowisku freatycznym (pod lustrem wody) w wodach
o nierównomiernym natlenieniu, czêœciowo na granicy strefy
utleniania/redukcji.

W zasadzie brak jest dowodów na ewentualne ekspozycje
subaeralne, chocia¿ mo¿na przypuœciæ, ¿e taki krótkotrwa³y
epizod nast¹pi³ podczas depozycji osadów w poziomie onko-
idowo-stromatolitowym (przystropowa partia profilu, proble-
matyczne formy przypominaj¹ce nerkowate struktury wa-
dyczne?). Ze stadium synsedymentacyjnym i wczesnodiage-
netycznym (poœredniego pogrzebania) wi¹¿¹ siê trzy podsta-
wowe procesy: dolomityzacja, rozpuszczanie i cementacja
(tab. 6). Destrukcja materii organicznej, ju¿ na etapie synse-
dymentacyjnym, musia³a w znacznym stopniu wp³ywaæ na
modyfikacje odczynu chemicznego wód kr¹¿¹cych w s³abo
jeszcze zlityfikowanym osadzie mu³owym i ziarnistym, zmie-
niaj¹c periodycznie odczyn wód (z zasadowych na kwaœne).

Zmiennoœæ warunków hydrochemicznych wód porowych
w osadzie, pod wp³ywem wód otaczaj¹cego osad zbiornika
o zró¿nicowanym zasoleniu (normalnomorskie/brakiczne)
i natlenieniu oraz okresowej interwencji wód meteorycznych,
umo¿liwia³o zapewne rozpuszczanie mniej stabilnych faz mi-
neralnych (aragonitowych skorupek mikroorganizmów) oraz
nadtrawianie obrze¿y akrecyjnie wzrastaj¹cych kryszta³ów
(kalcytu lub ju¿ zastêpuj¹cego go dolomitu) i formowanie siê
cementów: wêglanowych (obwódkowych), anhydrytów i fos-
foranów (igie³kowych i ziarnistych), impregnuj¹cych t³o skalne
oraz agregatów glaukonitu, wype³niaj¹cego pory formowe
i moldyczne.

Uwalniany podczas destrukcji materii organicznej magnez
(w sprzyjaj¹cych procesowi dolomityzacji, œrodowisku hy-
drochemicznym) móg³ mieæ istotne znaczenie w procesie za-
stêpowania kalcytu przez dolomit (zmienia³ proporcje jonów
Mg2+/Ca2+ na korzyœæ magnezu). Przypuszcza siê, ¿e krótko-
trwa³e, ale stosunkowo czêste zmiany odczynu wód poro-
wych, przy wspó³udziale wód meteorycznych, powodowa³y
przemiennoœæ procesów rozpuszczania, kreuj¹c jednoczeœnie

porowatoœæ i umo¿liwiaj¹c cementacjê minera³ami fosforano-
wymi, glaukonitem, pirytem i anhydrytem.

Zastêpowanie minera³ów wêglanowych (g³ównie dolomi-
tyzacja) nastêpowa³a raczej na wczesnym etapie diagenezy;
póŸniejsza dolomityzacja wydaje siê byæ problematyczna.
Obserwowana sukcesja zastêpowania glaukonitu i minera³ów
fosforanowych przez piryt i anhydryt jest nastêpuj¹ca: glau-
konit/minera³y fosforanowe � piryt/anhydryt. Proces cemen-
tacji, odbywa³ siê bezpoœrednio po roztrawieniu lub w czasie
niezbyt odleg³ym. Znaczny wp³yw na osad górnej przystropo-
wej partii profilu cechsztynu (pakston ziarnisty/bandston) we
wczesnym etapie diagenezy mia³y zapewne roztwory wodne
ze zbiornika morskiego anhydrytu dolnego o wyraŸnie zwiêk-
szonym zasoleniu. Ich agresywne oddzia³ywanie na najwy¿-
sze poziomy osadów wapienia cechsztyñskiego (przystropo-
we i bezpoœrednio pod nimi zalegaj¹ce), bêd¹ce w trakcie lity-
fikacji, pogr¹¿ania i zwi¹zanej z tym stosunkowo s³abej kom-
pakcji (mechanicznej), umo¿liwia³o wytr¹cania znacznych
iloœci minera³ów siarczanowych – gipsu i anhydrytu, co fak-
tycznie jest widoczne w badanych próbkach mikroskopowych
i obserwacjach makroskopowych rdzenia.

Jest wielce prawdopodobne, ¿e cementacja badanych osa-
dów (g³ównie przez minera³y siarczanowe, rzadziej piryt)
w warunkach wg³êbnego pogrzebania by³a marginesowa i nie
odegra³a znaczniejszej roli w rozwoju kompleksu skalnego;
mog³a siê wi¹zaæ jedynie ze stosunkowo rzadko obserwowa-
nym (w p³ytkach cienkich i w rdzeniach) szczelinowaceniem
i stylolityzacj¹ (tab. 13). Wydaje siê równie¿, ¿e procesy
zachodz¹ce na etapie pogrzebania osadu, w stosunkowo póŸ-
nym stadium diagenetycznym (kompakcja chemiczna odpo-
wiedzialna za stylolityzacjê oraz szczelinowacenie), tylko
w niewielkim stopniu umo¿liwia³y penetracjê osadu roztwo-
rami o zró¿nicowanym sk³adzie chemicznym. Zaobserwowa-
no jedynie lokalnie (w górnej partii profilu mikrofacjalnego
na g³êbokoœci 3231,6 m), na granicy pakstonów z poziomem
onkoidowo-stromatolitowym, znaczn¹ domieszkê materia³u
terygenicznego i wêglistego (bitumicznego?) w obrêbie szwu
mikrostylolitowego, co œwiadczy o istniej¹cych w tym sta-
dium migrantach.

TRIAS

Anna BECKER

TRIAS DOLNY

W otworze Polskie £¹ki PIG 1, wed³ug Szyperko-Teller
(mat. arch. – 1992) trias dolny reprezentowany jest jedynie
przez osady formacji barwickiej górnego pstrego piaskowca
(Szyperko-Teller, 1982). Formacja ta zbudowana jest z i³ow-
ców i mu³owców szarych i brunatnych osadzanych prawdo-
podobnie w œrodowisku fluwialnym lub w bardzo p³ytkiej la-
gunie szelfu terygenicznego (Szyperko-Teller, 1997), a ich
mi¹¿szoœæ wynosi zaledwie 12 m. W sp¹gu tych osadów znaj-
duj¹ siê osady cechsztynu. Trias dolny w omawianym otwo-
rze nie by³ w ogóle rdzeniowany.

Rejon otworu Polskie £¹ki PIG 1 po³o¿ony by³ we wcze-
snym triasie w pó³nocno-wschodnim obrze¿eniu bruzdy œrod-
kowopolskiej, gdzie mi¹¿szoœæ triasu dolnego mog³a docho-
dziæ do 600 m (Szyperko-Teller, 1987; Szyperko-Teller i Mo-
ryc, 1988; Iwanow, 1998). Otwór ten po³o¿ony jest w central-
nej czêœci struktury antyklinalnej interpretowanej jako anty-
klina niesolna (Dadlez, 1998). Brak w profilu osadów najni¿-
szego triasu (dolny, œrodkowy oraz najni¿szy górny pstry
piaskowiec) mo¿e byæ wynikiem aktywnoœci pod³o¿a przed-
permskiego we wczesnym triasie, która spowodowa³a wynie-
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sienie tego rejonu oraz zwi¹zany z tym brak sedymentacji. In-
terpretacja przekroju sejsmicznego rejonu badanego otworu
(profil 20-I-81, mat. arch., 1992) nie wykaza³a istnienia struk-

tur solnych lub uskoków, mog¹cych doprowadziæ do tekto-
nicznej redukcji profilu triasu dolnego.

Andrzej IWANOW, Anna BECKER

TRIAS ŒRODKOWY – ANIZYK I LADYN

Wapieñ muszlowy

Utwory wapienia muszlowego wystêpuj¹ w interwale
2735,0–2523,0 m i by³y przewiercone w zasadzie bezrdzenio-
wo. Próbki okruchowe okaza³y siê ma³o reprezentatywne, to-
te¿ dane o stratygrafii i litologii pochodz¹ z interpretacji geo-
fizyki wiertniczej i korelacji z s¹siednimi otworami: Unis³aw
IG 1 i IG 2, Bydgoszcz IG 1, Wilcze IG 1, Wyrzysk IG 1.
Z analizy tej wynika, ¿e w otworze Polskie £¹ki PIG 1 wystê-
puj¹ wszystkie g³ówne ogniwa litostratygraficzne wapienia
muszlowego. Dolny wapieñ muszlowy liczy 100,5 m mi¹¿-
szoœci, œrodkowy – 83,0 m, a górny – 48,5 m.

Ni¿sza czêœæ dolnego wapienia muszlowego reprezento-
wana jest przez i³owce, margle i wapienie margliste, nato-
miast czêœæ górna to jasne wapienie i wapienie margliste.

Œrodkowy wapieñ muszlowy charakteryzuj¹ wiêksze za-
ilenie i dolomitycznoœæ osadów w porównaniu do wapienia
muszlowego dolnego. W dolnej czêœci górnego wapienia
muszlowego dominuj¹ wapienie szare, natomiast w górnej –
wzrasta zailenie osadów i przewa¿aj¹ i³owce s³abo wapniste
z wk³adkami wapieni i wapieni dolomitycznych.

Wykszta³cenie wapienia muszlowego w omawianym
otworze jest typowe dla strefy przejœciowej zbiornika sedy-
mentacyjnego, po³o¿onej miêdzy stref¹ centraln¹ p³ytkiego
szelfu wêglanowego, obejmuj¹c¹ obszar monokliny przedsu-

deckiej, i stref¹ peryferyczn¹ – równi brzegowej i aluwialnej,
le¿¹c¹ w obrêbie pó³nocnej czêœci Pomorza Wschodniego
i po³udniowego Ba³tyku (Iwanow, 1998).

Rejon wiercenia Polskie £¹ki PIG 1 znajdowa³ siê w czasie
sedymentacji utworów wapienia muszlowego na pograniczu
dwóch struktur paleotektonicznych – monokliny koszaliñ-
sko-rzeszowskiej oraz tarasu kaszubskiego (Gajewska, 1988a).

Kajper dolny

W omawianym otworze utwory kajpru dolnego w postaci
warstw sulechowskich wystêpuj¹ w interwale 2523,0–2459,0 m
i osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ 63,5 m. Pobrano z nich tylko jeden rdzeñ.
Opisu litologicznego dokonano przede wszystkim na podsta-
wie analizy pomiarów geofizycznych. Warstwy sulechowskie
s¹ reprezentowane g³ównie przez utwory drobnoklastyczne:
mu³owce, mu³owce piaszczyste i i³owce. Wystêpuj¹ w nich
dwie charakterystyczne wk³adki piaskowców: w czêœci dolnej
na g³êbokoœci 2501,5–2516,0 m (14,5 m mi¹¿szoœci) oraz
w stropie na g³êbokoœci 2467,0–2476,0 m (9 m mi¹¿szoœci).
Zbiornik dolnego kajpru by³ kontynuacj¹ zbiornika wapienia
muszlowego w fazie regresji (Gajewska, 1988a). Przybrze¿ne
osady wapienia muszlowego przechodzi³y w kajprze dolnym
w osady równi aluwialnej z dominacj¹ osadów równi zalewo-
wej (Iwanow, 1998).

TRIAS GÓRNY

Kajper górny – karnik

Utwory kajpru górnego w otworze Polskie £¹ki PIG 1 wy-
stêpuj¹ w interwale 2459,5–1980,5 m, osi¹gaj¹c mi¹¿szoœæ
479,0 m. Omawiany obszar jest jednym z rejonów najwiêk-
szych mi¹¿szoœci tego ogniwa na Pomorzu (Gajewska, 1978).
Szczególnie pe³ny rozwój osi¹gnê³y warstwy gipsowe górne.
W omawianym otworze uzyskano jedynie 10 m rdzenia z tych
warstw. S¹siedni otwór Korytowo 1, po³o¿ony na po³ud-
niowy-zachód, by³ dobrze rdzeniowany i dok³adnie opisany
(mat. arch.).

Podobnie jak w otworze Korytowo 1 profil kajpru górne-
go w otworze Polskie £¹ki PIG 1 charakteryzuje siê wystêpo-
waniem wszystkich trzech g³ównych ogniw: warstw gipso-
wych dolnych, piaskowca trzcinowego i warstw gipsowych
górnych oraz ogniw podrzêdnych, ³¹cznie z najwy¿szym tzw.
anhydrytem stropowym. W otworach po³o¿onych na obsza-
rach s¹siednich nie spotyka siê pe³nego profilu osadów kajpru
górnego (Gajewska, 1978, 1988b, 1997).

Warstwy gipsowe dolne o mi¹¿szoœci 68,0 m, reprezento-
wane s¹ przez i³owce i mu³owce ilaste s³abo wapniste i s³abo
dolomityczne br¹zowo-wiœniowe z wk³adkami mu³owca
piaszczystego lub piaskowca z licznymi skupieniami i so-
czewkami anhydrytu. Œrodowiskiem ich sedymentacji by³a
prawdopodobnie laguna o podwy¿szonym zasoleniu (Iwa-
now, 1998).

Piaskowiec trzcinowy o mi¹¿szoœci 107,5 m, zbudowany
jest g³ównie, zw³aszcza w czêœci dolnej, z piaskowców i pias-
kowców mu³owcowych s³abo wapnistych i s³abo dolomitycz-
nych. Mu³owce ilaste i i³owce dominuj¹ w czêœciach œrod-
kowej i górnej ogniwa. S¹ to osady strefy przejœciowej miê-
dzy równi¹ aluwialn¹ i deltow¹ (Iwanow, 1998).

Warstwy gipsowe górne o mi¹¿szoœci 303,5 m, wyksz-
ta³cone s¹ g³ównie w postaci mu³owców i i³owców przewa¿nie
bardzo s³abo wapnistych i bardzo s³abo dolomitycznych, z nie-
znacznym lub miejscami nieco wiêkszym udzia³em wk³adek
piaskowcowych. Skupienia anhydrytu s¹ rozproszone w dolnej
czêœci profilu, zaœ w przystropowej czêœci ogniwa nagroma-
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dzone s¹ w postaci dwóch wyraŸnych warstw, tworz¹c tzw. an-
hydryt stropowy. Utwory te w czêœci górnej maj¹ barwy bru-
natne lub ciemnobrunatne, a w czêœci dolnej przewa¿nie pstre
czerwonawe, wiœniowe i zielonawe. Osadzane one by³y praw-
dopodobnie czêœciowo w œrodowisku laguny o podwy¿szonym
zasoleniu (g³ównie czêœæ najni¿sza i najwy¿sza) oraz na równi
zalewowej (Gajewska, 1997; Iwanow, 1998).

Rejon Polskich £¹k–Korytowa tworzy³ podczas sedymen-
tacji górnego kajpru depresjê tektoniczn¹, nazywan¹ rowem
Korytowa, o permanentnie trwaj¹cej subsydencji kompenso-
wanej sedymentacj¹ (Gajewska, 1988b). Pozwoli³o to na osa-
dzenie siê mi¹¿szych warstw gipsowych górnych z ich najwy¿-
szym ogniwem, tzw. anhydrytem stropowym, daj¹c ci¹g³e
przejœcie utworów kajpru w utwory noryku.

Noryk

Utwory noryku, w starszej literaturze okreœlane jako retyk
ni¿szy (Deczkowski, Franczyk, 1988), wystêpuj¹ w interwale
1980,5–1876,5 m i osi¹gaj¹ ³¹cznie mi¹¿szoœæ 104,5 m. Nie
by³y one jednak w ogóle rdzeniowane i ich opis oparto wy³¹cz-
nie na analizie pomiarów geofizycznych oraz opisie dobrze
rdzeniowanego otworu Korytowo 1 (mat. arch.). S¹ to przewa-
¿nie mu³owce i i³owce g³ównie czerwone oraz brunatno-wiœ-
niowe, s³abo wapniste i s³abo dolomityczne z wk³adkami mu-
³owców piaszczystych, a tak¿e piaskowców przewa¿nie bru-
natno-zielonych, a w czêœci stropowej i sp¹gowej szarych.
Doln¹ czêœæ profilu tworz¹ mu³owce z wk³adkami piasków,
które uznaæ mo¿na za odpowiednik warstw drawneñskich. Gra-
nicê z utworami kajpru postawiono w stropie i³owcowo-
-mu³owcowych i czêœciowo piaskowcowych warstw z wtr¹ce-
niami anhydrytu, tzw. anhydrytu stropowego, z którymi utwory
noryku s¹ tu prawdopodobnie powi¹zane sedymentacyjnie.
Osady te powstawa³y w œrodowisku laguny o obni¿onym zaso-
leniu oraz czêœciowo na równi zalewowej (Iwanow, 1998).

Mi¹¿szoœæ utworów noryku w otworze Polskie £¹ki PIG 1
jest mniejsza o 67,5 m od ich mi¹¿szoœci w otworze Korytowo
1, gdzie wynosi 172,0 m. Mniejsza mi¹¿szoœæ jest spowodo-
wana raczej ni¿szym tempem sedymentacji w rejonie otworu
Polskie £¹ki PIG 1, ani¿eli jest wynikiem znaczniejszej erozji
osadów przystropowych.

Utwory noryku osadza³y siê z dala od brzegu zbiornika se-
dymentacyjnego w trwale rozwijaj¹cej siê od czasów górnego
kajpru paleodepresji, o zwiêkszonej w stosunku do obszarów

s¹siednich subsydencji (Deczkowski, Franczyk, 1988), nie-
odbiegaj¹cej jednak znacznie od generalnej subsydencji tej
czêœci basenu.

Retyk

Do retyku, w starszej literaturze okreœlanego jako retyk
wy¿szy (Deczkowski, Franczyk, 1988), zaliczono w otworze
Polskie £¹ki PIG 1 zró¿nicowane litologicznie i genetycznie
utwory wystêpuj¹ce w interwale 1876,5–1770,0 m. W obrêbie
tych utworów wyró¿niono warstwy wielichowskie oraz war-
stwy z Trileites.

Warstwy wielichowskie wystêpuj¹ w otworze Polskie £¹ki
PIG 1 w interwale 1876,0–1819,5 m, osi¹gaj¹c mi¹¿szoœæ
56,5 m. Nie pobrano z nich ¿adnego rdzenia. S¹ zbudowane
g³ównie z mu³owców i i³owców, byæ mo¿e z kilkoma wk³adka-
mi piaskowców. Œrodowiskiem ich sedymentacji by³a prawdo-
podobnie równia aluwialna (Iwanow, 1998).

Warstwy z Trileites wyró¿nione zosta³y na g³êb. 1819,5–
1770,0 m i osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ 49,5 m. Z najwy¿szej ich czêœci
wydobyto rdzeñ, a analiza spor wskazuje na ich przynale¿noœæ
do retyku. Warstwy te zbudowane s¹ g³ównie z piaskowców
jasnoszarych w dolnej czêœci oraz mu³owców i i³owców ciem-
noszarych prawie czarnych w czêœci górnej. Osadza³y siê one
w œrodowisku równi aluwialnej i byæ mo¿e i³owce ciemnoszare
w p³ytkiej lagunie (Iwanow, 1998).

Sedymentacja utworów nale¿¹cych do retyku odbywa³a
siê nadal w paleodepresji o zwiêkszonej subsydencji w sto-
sunku do obszarów s¹siaduj¹cych z opisywanym rejonem
g³ównie od pó³nocy. Struktura ta nale¿a³a do systemu rowu
synsedymentacyjnego, ci¹gn¹cego siê prawdopodobnie od
Koszalina po rejon Chojnic (Deczkowski, Franczyk, 1988).

Pierwotny zasiêg utworów retyku jest obecnie trudny do
okreœlenia wskutek erozji œródretyckiej oraz wczesnoœrodko-
wojurajskiej. Warstwy wielichowskie maj¹ obecnie mniejszy
zasiêg ni¿ warstwy z Trileites, jednak¿e zasiêg ich sedymenta-
cji by³ zapewne znacznie wiêkszy. Otwór Polskie £¹ki PIG 1
znajduje siê w pó³nocno-zachodnim zakoñczeniu obszaru wy-
stêpowania warstw wielichowskich, obejmuj¹cego od wschodu
i po³udniowego wschodu prawie ca³y obszar niecki warszaw-
skiej, a zamkniêtego od zachodu regionem otworów Wyrzysk
IG 1, Zaburtowo 1, Zaburtowo 2, Witkowo 1, Orze³ek 1, Lu-
biewo 1, Bys³aw 2. Na zachód od rejonu otworów Polskie £¹ki
PIG 1, Korytowo 1 i Bukowiec 1 warstwy wielichowskie
stwierdzono tylko w otworach Budzyñ 1 i Wilcze IG 1.

JURA
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Otwór Polskie £¹ki PIG 1 zosta³ usytuowany w brze¿nej
strefie obecnego wystêpowania utworów dolnojurajskich,
a jednoczeœnie w brze¿nej strefie basenu sedymentacyjnego
w okresie od hetangu po pliensbach. Wynikiem takiego po³o¿e-
nia jest zredukowana mi¹¿szoœæ osadów w obrêbie poszczegól-
nych jednostek litostratygraficznych. £¹czna mi¹¿szoœæ utwo-

rów jury dolnej w otworze Polskie £¹ki PIG 1 wynosi 320,0 m.
Ca³y profil zosta³ przewiercony bezrdzeniowo, a granice wy-
dzielonych jednostek litostratygraficznych zosta³y okreœlone na
podstawie analizy krzywych geofizyki wiertniczej. Granica po-
miêdzy utworami jury i triasu zosta³a postawiona na g³êbokoœci
1762,5 m, w stropie kompleksu i³owcowo-mu³owcowego,
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z którego T. Marcinkiewicz (niepublikowane ekspertyzy pali-
nologiczne) oznaczy³a megaspory charakterystyczne dla retyc-
kiego poziomu megasporowego Trileites pinguis.

Profil jury dolnej rozpoczyna kompleks piaskowcowy
(mi¹¿szoœæ 87,5 m). W pobliskim, pe³nordzeniowym otworze
Korytowo 1, dolny odcinek profilu jury dolnej tworz¹ piaskowce
œrednio- i gruboziarniste, miejscami zlepieñcowate, barwy jasno-
szarej. Wy¿ej przechodz¹ one w piaskowce drobnoziarniste, ja-
snoszare z fragmentami uwêglonej flory, okreœlone jako nieroz-
dzielone formacje zagajska i sk³obska (na podstawie podzia³u li-
tostratygraficznego Pieñkowskiego, 2004). Wiekowo formacje
te reprezentuj¹ hetang. W starszym podziale litostratygraficznym
wg Dadleza (1969), utwory te by³y wydzielane jako nierozdzie-
lone warstwy mechowskie dolne i œrodkowe.

Powy¿ej, utwory jury dolnej wykszta³cone s¹ w postaci
kompleksu naprzemianleg³ych warstw mu³owcowych i pia-
skowcowych, z 1-metrow¹ wk³adk¹ i³owcow¹ na g³êbokoœci
1665,0 m. Zosta³y one wydzielone jako formacja ostrowiecka
o mi¹¿szoœci 35,5 m. W podziale Dadleza (1969) utwory
te odpowiadaj¹ warstwom mechowskim górnym oraz war-
stwom radowskim. Ich wiek okreœlany jest jako synemur
(Pieñkowski, 2004).

Nadleg³e osady zaliczone do formacji ³obeskiej charaktery-
zuje znaczny udzia³ ska³ mu³owcowo-i³owcowych, z du¿¹ iloœ-
ci¹ wk³adek piaskowcowych. Wyznaczenie dolnej granicy for-
macji nastrêcza znaczne trudnoœci, nie tylko w omawianym
otworze, ale równie¿ w innych otworach po³udniowo-wschod-
niej czêœci niecki pomorskiej. Wed³ug definicji formacjê ³obesk¹
tworz¹ g³ównie utwory mu³owcowo-i³owcowe, w czêœci za-
chodniej obszaru zawieraj¹ce faunê morsk¹ (Dadlez, 1969; Pieñ-
kowski, 2004). W profilu Polskie £¹ki PIG 1, w obrêbie utwo-
rów zaliczonych do formacji ³obeskiej, pojawia siê jednak wiele
wk³adek piaskowców, których obecnoœæ wynika z po³o¿enie
otworu w brze¿nej strefie wczesnojurajskiego zbiornika sedy-
mentacyjnego, utrudniaj¹cych jednoznaczne wyodrêbnienie tej
formacji. Profil tego odcinka jury dolnej ró¿ni siê równie¿ od
profili obserwowanych w innych pobliskich otworach (Wudzyñ
1, Wilcze IG 1, Korytowo 1), co przy bezrdzeniowym przewier-
ceniu osadów w profilu Polskie £¹ki PIG 1 jeszcze bardziej
utrudnia jednoznaczne wyznaczenie granic. W zwi¹zku z tym
doln¹ granicê formacji wyznaczono, z du¿ym znakiem zapyta-
nia, w sp¹gu najbardziej wyraŸnej warstwy i³owcowej, na g³êb.
1639,5 m. Górna granica formacji zosta³a postawiona w stropie
najwy¿szego pakietu mu³owcowo-i³owcowego, na g³êb.
1602,5 m. Pakiet ten wydaje siê byæ odpowiednikiem podobne-

go pakietu i³owcowego, wystêpuj¹cego w stropie warstw s³awê-
ciñskich g³ównych, wydzielanych na Kujawach, a wiêc by³by
odpowiednikiem formacji gielniowskiej wed³ug nowego po-
dzia³u litostratygraficznego (Pieñkowski, 2004). Mi¹¿szoœæ tak
wydzielonej w otworze Polskie £¹ki PIG 1 formacji ³obeskiej
wynosi 37,0 m. Nale¿y ona, na podstawie korelacji z dobrze da-
towanym na podstawie amonitów regionem pomorskim, do dol-
nego pliensbachu (Dadlez, Kopik, 1972).

Wykszta³cenie nadleg³ej formacji komorowskiej, repre-
zentuj¹cej póŸny pliensbach, jest ju¿ typowe dla tej formacji
(Franczyk, 1987, Pieñkowski, 2004). W dolnym i œrodkowym
odcinku s¹ to utwory piaskowcowe o ³¹cznej mi¹¿szoœci
58,0 m. Dopiero w górnym odcinku pojawiaj¹ siê wk³adki
mu³owcowe oraz kilkumetrowy kompleks i³owcowy. Z serii
tej uzyskano pe³ny rdzeñ w pobliskim otworze Korytowo 1.
S¹ to i³owce szare i ciemnoszare, zawieraj¹ce znaczne frag-
menty uwêglonej flory. £¹czna mi¹¿szoœæ formacji komo-
rowskiej wynosi w omawianym otworze 90,5 m.

Powy¿ej wystêpuje kompleks utworów i³owcowo-mu-
³owcowych, z cienkimi wk³adkami piaskowców o mi¹¿szoœci
69,5 m. Charakterystyczna szarozielona barwa osadu stwier-
dzona w próbach okruchowych oraz w rdzeniach pobliskiego
otworu Korytowo 1, pozwala na jednoznaczne zaliczenie tych
utworów do formacji ciechociñskiej, zaliczonej do dolnego
toarku. Dolna i górna granica formacji stawiana jest w miejscu
zmiany barwy osadu: dolna w miejscu pierwszego wyst¹pienia
i³owców lub mu³owców barwy zielonej; górna w miejscu poja-
wienia siê mi¹¿szego kompleksu piaskowców jasnoszarych.

W otworze Korytowo 1 szarozielone utwory i³owcowe for-
macji ciechociñskiej przykryte s¹ bezpoœrednio ciemnoszarymi
i³owcami jury œrodkowej. Dobra korelacja krzywych geofizycz-
nych na tym odcinku, pomiêdzy otworami Polskie £¹ki PIG 1
i Korytowo 1, sugeruje, ¿e w omawianym otworze najwy¿sza
czêœæ kompleksu i³owcowego powinna byæ równie¿ uznawana
za utwory jury œrodkowej. Granica pomiêdzy utworami formacji
ciechociñskiej a utworami jury œrodkowej, reprezentuj¹cymi
górny bajos, zosta³a tu postawiona na g³êbokoœci 1442,5 m.

Z powy¿szej analizy wynika, ¿e w profilu jury dolnej
otworu Polskie £¹ki PIG 1 brak jest formacji borucickiej. Jest
to najwy¿sza jednostka litostratygraficzna dolnej jury, zali-
czana do górnego toarku i charakteryzuj¹ca siê wykszta³ce-
niem w facjach piaskowcowych. Osady te zosta³y usuniête
w aalenie i wczesnym bajosie z wiêkszoœci obszaru niecki po-
morskiej (Franczyk, 1987 – Fig. 64) oraz po³o¿onych bardziej
na wschód okolic Che³m¿y (Franczyk, 1983 – Fig. 83).

Anna FELDMAN-OLSZEWSKA

WYNIKI BADAÑ LITOLOGICZNYCH I STRATYGRAFICZNYCH UTWORÓW JURY ŒRODKOWEJ

Po³o¿enie otworu Polskie £¹ki PIG 1 w brze¿nej strefie
basenu sedymentacyjnego jest zapewne przyczyn¹ silnej re-
dukcji osadów jury œrodkowej w tym profilu. Stwierdzono
tu osady górnego bajosu–keloweju, o ³¹cznej mi¹¿szoœci
107,5 m. Ca³y œrodkowojurajski odcinek profilu zosta³ prze-
wiercony bezrdzeniowo, jednak korelacja geofizyczna z po-
³o¿onym w odleg³oœci kilkuset metrów pe³nordzeniowym
otworem Korytowo 1 oraz innymi otworami odwierconymi

w po³udniowo-wschodniej czêœci niecki pomorskiej, pozwala
na oszacowanie wieku obserwowanej luki sedymentacyjnej
na póŸny toark–pocz¹tek póŸnego bajosu.

Bajos górny

Najstarsze zachowane w otworze Polskie £¹ki PIG 1 utwo-
ry jury œrodkowej wykszta³cone s¹ jako kompleks i³owców
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barwy ciemnoszarej o mi¹¿szoœci 8,5 m. Le¿¹ one bezpoœred-
nio na i³owcach i mu³owcach barwy szaro-zielonej, wydziela-
nych jako formacja ciechociñska, nale¿¹ca do dolnego toarku.
W otworze Korytowo 1 na granicy pomiêdzy obydwoma
kompleksami drobnoziarnistymi (g³êb. 1454,2– 1454,1 m)
stwierdzono 10-centymetrow¹ wk³adkê piaskowca œrednio-
ziarnistego. W jego obrêbie wystêpuje 2-centymetrowy po-
ziom zlepieñca, z otoczakami o wielkoœci ok. 0,5 cm.

Datowanie tego kompleksu w otworze Polskie £¹ki PIG 1
nie jest pewne, poniewa¿ w najbli¿szych wierceniach nie zna-
leziono fauny przewodniej. Na podstawie korelacji komplek-
sów geofizycznych z rejonami Z³otowa i Szubina nale¿y
przypuszczaæ, ¿e wspomniane utwory i³owcowe reprezentuj¹
poziom parkinsoni górnego bajosu (Dayczak-Calikowska,
1987). Wiek tych utworów w tym rejonie datuje niezbyt liczna,
lecz wskaŸnikowa dla poziomu parkinsoni fauna amonitowa,
stwierdzona w otworach Rynarzewo II, Drogos³aw, G³êbo-
czek 1 (Dembowska, 1959; Dadlez, Dembowska, 1965). W do-
tychczasowej literaturze polskiej poziom parkinsoni wydziela-
no jako poziom kujawu œrodkowego, jednak¿e ze wzglêdu na
koniecznoœæ dostosowania polskiego podzia³u stratygraficzne-
go jury œrodkowej do podzia³u standardowego, nale¿y obecnie
zrezygnowaæ ze stosowania terminu kujaw jako jednostki chro-
nostratygraficznej (Kopik, 1998).

Powy¿ej wystêpuj¹ utwory piaskowcowo-mu³owcowe
o mi¹¿szoœci 17,0 m. Nale¿y je korelowaæ z utworami wy-
dzielanymi dawniej jako kujaw œrodkowy – poziom schloen-
bachi. Wed³ug Kopika (op cit.) poziom ten odpowiada najni¿-
szej czêœci batonu dolnego, jednak badania dinoflagellata
(Barski, 2000) wskazuj¹, ¿e przynajmniej dolna jego czêœæ re-
prezentuje jeszcze najwy¿szy bajos (podpoziom bomfordi po-
ziomu parkinsoni).

W omawianym otworze granica pomiêdzy górnym baj-
osem a dolnym batonem zosta³a postawiona w stropie kom-
pleksu piaskowcowego, na g³êb. 1417,0 m. W miejscu tym na
krzywej geofizycznej PG nastêpuje wyraŸna zmiana charak-
teru krzywej, wskazuj¹ca na przejœcie od piaskowców do
i³owców.

Baton dolny + œrodkowy

W otworze Polskie £¹ki PIG 1 granica pomiêdzy bajosem
a batonem zosta³a postawiona w sp¹gu kompleksu i³ow-
cowo-mu³owcowego z cienkimi wk³adkami piaskowców.
W tym miejscu w otworze Korytowo 1 stwierdzono wystêpo-
wanie poziomu zlepieñca o mi¹¿szoœci 10 cm. Badania sedy-
mentologiczne (Feldman-Olszewska, 2005) oraz biostratygra-
ficzne (Znosko, 1957; Barski, 2000) z obszaru wa³u kujaw-
skiego wskazuj¹, ¿e znacz¹ce pog³êbienie basenu sedymenta-
cyjnego, wi¹¿¹ce siê z gwa³townym przejœciem od sedymen-
tacji piaskowców œrodkowego przybrze¿a p³ytszego do sedy-
mentacji czarnych ³upków z syderytami reprezentuj¹cych
przybrze¿e g³êbsze lub ciemnoszarych mu³owców strefy
przejœciowej, przypada w³aœnie na pocz¹tek batonu. W profi-
lach kujawskich pocz¹tek transgresji wczesnobatoñskiej czê-
sto wi¹¿e siê równie¿ z obecnoœci¹ cienkich poziomów zle-
pieñców. Wydaje siê wiêc, ¿e postawienie granicy w otworze
Polskie £¹ki PIG 1 w miejscu podobnej zmiany sedymentolo-
gicznej jest uzasadnione.

W dotychczasowych publikacjach dotycz¹cych po³udnio-
wej czêœci niecki pomorskiej i wa³u pomorskiego, kompleks
i³owcowo-mu³owcowy z wk³adkami piaskowcowymi przypi-
sywany by³ kujawowi górnemu, batonowi dolnemu oraz bato-
nowi œrodkowemu. Po uwzglêdnieniu nowego podzia³u stra-
tygraficznego utworów jury œrodkowej (Kopik, 1998), utwory
kujawu górnego nale¿y ca³kowicie w³¹czyæ do dolnego batonu,
obejmuj¹cego poziomy macrescens–teniuplicatus. Na ca³ym
obszarze utwory te s¹ s³abo datowane, jednak Dadlez i Dem-
bowska (1965) cytuj¹ w ³upkach rejonu Szubina wystêpowa-
nie amonita Parkinsonia sp. (cf. ferruginea-compressa), który
to takson wyraŸnie okreœla ich przynale¿noœæ do dolnego batonu.

Górna granica œrodkowego batonu zosta³a postawiona
na g³êbokoœci 1395,0 m, w stropie omawianego kompleksu
i³owcowo-mu³owcowego. £¹czna mi¹¿szoœæ tego kompleksu
w otworze wynosi 22,0 m. Zaliczono go do dolnego–œrodko-
wego batonu. W otworze Polskie £¹ki IG 1, jak i w pozo-
sta³ych otworach po³udniowej czêœci regionu, nie znaleziono
fauny wskaŸnikowej umo¿liwiaj¹cej rozdzielenie od siebie
utworów dolnego i œrodkowego batonu.

Baton górny

Utwory batonu górnego s¹ dwudzielne. W dolnej czêœci
osady te wykszta³cone s¹ w postaci kompleksu piaskowcowe-
go z wk³adkami mu³owców w czêœci œrodkowej, o mi¹¿szoœci
29,0 m. Czêœæ górn¹ tworzy 6-metrowy pakiet i³owcowo-
-mu³owcowy.

O ile zaliczenie utworów piaskowcowych do górnego bato-
nu wynika jedynie z korelacji regionalnych z obszarem Ciecho-
cinka, o tyle wiek przykrywaj¹cego go pakietu drobnoziarniste-
go wydaje siê byæ pewny. Utwory te mo¿na korelowaæ z utwo-
rami i³owcowymi w otworze Lêdyczek 2, po³o¿onym w rejonie
Z³otowa, kilkadziesi¹t kilkometrów na zachód od otworu Pol-
skie £¹ki PIG 1. Z serii ilastej w otworze Lêdyczek 2 pochodzi
szereg amonitów, datuj¹cych j¹ na górn¹ czêœæ poziomu orbis
(podpoziom orbis) oraz na poziom discus (Dadlez, Dembow-
ska, 1965; Dayczak-Calikowska, 1977).

Górna granica batonu w otworze Lêdyczek 2 zosta³a po-
stawiona w stropie serii ilastej, a poni¿ej kompleksu piaskow-
ców wapnistych, w którego wy¿szej czêœci stwierdzono ju¿
amonity kelowejskie.

Podobny profil litologiczny obserwowany jest w otworze
Polskie £¹ki PIG 1 oraz pobliskim otworze Korytowo 1,
w którym powy¿ej drobnoziarnistego kompleksu pojawiaj¹
siê wapienie dolomityczne. Wydaje siê wiêc uzasadnionym
postawienie granicy pomiêdzy batonem a kelowejem w tym
miejscu. Nie jest jednak wykluczone, ¿e granica ta w ca³ym
regionie przebiega nieco wy¿ej, w dolnej czêœci kompleksu
piaskowcowego. Sugestia ta wynika z korelacji z regionem
kujawskim (Barski, 2000; Feldman-Olszewska, 2005).

Kelowej

Profil keloweju w omawianym otworze ma 25,5 m mi¹¿-
szoœci. W dolnej i œrodkowej czêœci tworz¹ go piaskowce wap-
niste i dolomityczne, z wk³adkami mu³owców marglistych. Ich
dolna granica zosta³a wyznaczona na krzywej geofizycznej
na g³êbokoœci 1360,5 m, a mi¹¿szoœæ wynosi 23,0 m. Górna
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czêœæ wykszta³cona jest w postaci 2,5 m pakietu mu³owców
i i³owców marglistych.

Osady te maj¹ w pobliskich otworach wiertniczych dobr¹
dokumentacjê faunistyczn¹. W otworze Lêdyczek 2, w œrod-
kowej czêœci serii piaskowców wapnistych, stwierdzono
obecnoœæ amonitów datuj¹cych j¹ na dolny kelowej, nato-
miast w górnej czêœci amonity datuj¹ce j¹ na poziomy ja-
son–athleta œrodkowego i górnego keloweju (Dayczak-Cali-
kowska, 1977). Równie¿ w profilu otworów Wiœniewa oraz
Bia³y Bór 7, po³o¿onych na zachód od otworu Polskie £¹ki
PIG 1, znaleziono amonity dokumentuj¹ce poziom callovien-
se dolnego keloweju (op. cit.). Natomiast kelowej œrodkowy
oraz ni¿szy poziom górnego keloweju, poziomy jason–athle-
ta, zosta³y stwierdzone na podstawie amonitów wskaŸniko-
wych w otworach Bobolice 1 oraz Grudzi¹dz IG 1, po³o-
¿onych odpowiednio na zachód i na wschód od otworu Pol-
skie £¹ki PIG 1(op cit.). Podobnie w otworze Kcynia IV
po³o¿onym w rejonie Szubina, na po³udnie od otworu Polskie
£¹ki PIG 1, w mocno skondensowanej warstwie utworów do-

lomitowo-mu³owcowych i wapnisto-mu³owcowych stwier-
dzono bogaty zespó³ fauny amonitowej, charakterystycznej
dla dolnego keloweju a¿ po poziom athleta górnego keloweju
(Dayczak-Calikowska, 1959; Matyja, Wierzbowski, 1998).
Nale¿y wiêc wnioskowaæ, ¿e piaskowce wapnisto-dolomi-
tyczne w omawianym otworze Polskie £¹ki PIG 1 reprezen-
tuj¹ ten sam przedzia³ czasowy.

Profil keloweju w otworze koñczy 2,5-metrowy pakiet
mu³owców i i³owców marglistych. Reprezentuj¹ one najni¿-
sz¹ czêœæ formacji £yny. Na podstawie fauny amonitowej do-
kumentuj¹cej odpowiadaj¹cy mu osad w otworze Kcynia IV
(Dayczak-Calikowska, 1959; Matyja, Wierzbowski, 1998),
mo¿na ten pakiet datowaæ na najwy¿szy poziom keloweju –
poziom lamberti.

Granica pomiêdzy jur¹ œrodkow¹ a górn¹ zosta³a posta-
wiona na g³êb. 1335,0 m na podstawie korelacji z otworem
Korytowo 1, w którym z najwy¿szej czêœci opisywanego
kompleksu marglistego oznaczono ju¿ faunê amonitow¹ oks-
fordu, charakterystyczn¹ dla poziomu mariae.

Bronis³aw Andrzej MATYJA

STRATYGRAFIA UTWORÓW JURY GÓRNEJ

Wyró¿nione jednostki litostratygraficzne

Utwory jury górnej w otworze Polskie £¹ki PIG 1 zosta³y
przewiercone bezrdzeniowo. Profil litologiczno-stratygraficz-
ny zosta³ sporz¹dzony na podstawie wyników badañ geo-
fizycznych wykonanych w otworze, w nawi¹zaniu przede
wszystkim do profilu jury w otworze Korytowo 1 (Sprawoz-
danie…, 1960), z tego powodu, ¿e otwór ten usytuowany by³
tylko oko³o 170 m na pó³nocny zachód od otworu Polskie
£¹ki PIG 1.

Przytoczonym (patrz rozdz. Profil litologiczno-stratygra-
ficzny) opisem próbek okruchowych z otworu Polskie £¹ki
PIG 1 pos³u¿ono siê w niewielkim stopniu, ze wzglêdu na fakt,
¿e jak wspomina jego autorka T. Niemczycka „Wykonane
z próbek okruchowych analizy chemiczne wskazuj¹ na ma³¹
zawartoœæ w omawianym profilu wêglanu wapnia, co czêsto
koliduje z obrazem krzywych geofizycznych sugeruj¹cych
miejscami wystêpowanie ska³ wysokowêglanowych”.

Dla podjêtych rozwa¿añ wykorzystano tak¿e dane z otworu
Kcynia IG IV (Matyja, Wierzbowski, 1998) oraz dane z obsza-
ru struktury Zalesia (Kubiatowicz, 1983, Matyja i in., 1985),
które dostarczy³y wiele analitycznego materia³u.

Wyró¿nione poni¿ej jednostki litostratygraficzne zapropo-
nowane zosta³y przez Dembowsk¹ (1979) dla regionu obej-
muj¹cego miêdzy innymi po³udniowo-wschodni¹ czêœæ niec-
ki pomorskiej.

1. Formacja mu³owcowa £yny wystêpuje w interwale
1337,0–1197,5 m. Tworz¹ j¹ mu³owce margliste z drobnymi
³useczkami miki i luŸnymi spikulami g¹bek.

2. Formacja g¹bkowo-wapienna (1333,0–1197,5 m) –
tworz¹ j¹ wapienie i wapienie margliste. Utwory te wystêpuj¹
w interwa³ach 1324,0–1333,0, 1275,0–1315,0 i 1240,0–
1262,5 m.

Pakiety bardziej ilaste zaznaczaj¹ce siê na krzywych geo-
fizycznych w interwa³ach 1315,0–1324,0, 1262,5–1275,0
i 1197,5–1240,0 m, reprezentuj¹ poprzednio opisan¹ formacjê
£yny. To t³umaczy³oby obecnoœæ wapieni piaszczystych
i mu³owcowych stwierdzanych w próbkach okruchowych, a jed-
noczeœnie by³o w zgodzie z wystêpowaniem wapieni rejestrowa-
nych na krzywych geofizycznych. Mamy tu wiêc do czynienia
z przechodzeniem obocznym formacji g¹bkowo-wapiennej i for-
macji £yny. Takie zazêbianie siê obu formacji by³o obserwowa-
ne (Matyja i in., 1985, fig. 4) na strukturze Zalesia.

3. Formacja wapienno-marglisto-muszlowcowa (1197,5
–1092,0 m; mi¹¿szoœæ 105,5 m) – tworz¹ j¹ wapienie margliste
i margle, a w interwale 1110,0–1092,0 m nawet i³owce margli-
ste.

W profilu otworu Korytowo 1 utwory, które mo¿na zali-
czyæ do tej samej formacji wystêpuj¹ w przedziale g³êbokoœci
1094,0–1201,8 m. Ich mi¹¿szoœæ wynosi 107,8 m. Ze skamie-
nia³oœci wymieniane s¹ tam liczne amonity oraz niezbyt czêsto
wystêpuj¹cy i enigmatycznie okreœlony detrytus innej fauny.

4. Formacja pa³ucka (1092,0–888,0 m; mi¹¿szoœæ 204 m)
– kryterium wyró¿niania tej formacji jest pojawienie siê i wy-
stêpowanie mu³owców marglistych i margli mu³owcowych.
W profilu otworu Korytowo 1 utwory, które mo¿na zaliczyæ do
tej samej formacji wystêpuj¹ w przedziale g³êbokoœci 1094,0–
899,0 m. Ich mi¹¿szoœæ wynosi 195,0 m. Opis ska³ uzupe³nio-
ny jest o wystêpowanie licznych skamienia³oœci: g³ównie ró¿-
nych ma³¿ów, amonitów i serpul.

Bardzo charakterystycznym pakietem osadów, wystêpu-
j¹cym w obrêbie formacji pa³uckiej, jest ogniwo ¿niñskie.
Dembowska (1979) charakteryzuje je jako pakiet piaszczy-
sto-oolitowy z glaukonitem lub piaszczysto-mu³owcowo-wa-
pienny. Ska³y takie nie s¹ rejestrowane w próbach okrucho-
wych z otworu Polskie £¹ki PIG 1, ale rejestruj¹ je zarówno
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krzywe geofizyczne, jak i profil otworu Korytowo 1. Ogniwo
¿niñskie mo¿na wyró¿niæ w profilu otworu Polskie £¹ki PIG 1
w interwale 951,0–932,5 m (18,5 m mi¹¿szoœci). W profilu Ko-
rytowo 1 oolity maj¹ mi¹¿szoœæ 11,2 m.

5. Formacja kcyñska (888,0–845,0 m, mi¹¿szoœæ 43 m).
W profilu otworu Polskie £¹ki PIG 1 formacja ta jest na wykre-
sach geofizycznych wyraŸnie trójdzielna. Wêglanowe pakiety
wystêpuj¹ w interwa³ach 888,0–867,5 m (20,5 metra mi¹¿-
szoœci) i 855,0–845,0 m (10,0 m mi¹¿szoœci). Bardziej ilasty pa-
kiet wystêpuje w interwale 867,5–855,0 m (mi¹¿szoœæ 12,5 m).

Tak¹ trójdzielnoœæ wykazuj¹ równie¿ utwory formacji
kcyñskiej w profilu otworu Korytowo 1. Na doln¹ czêœæ,
o mi¹¿szoœci 32 m sk³adaj¹ siê 19-metrowej mi¹¿szoœci wapie-
nie piaszczyste i margliste wapienie piaszczyste z liczn¹ faun¹
ma³¿ów, czêsto tworz¹c¹ zlepy oraz wystêpuj¹ce w górnych
trzynastu metrach wapienie oolitowe. Dembowska (1973) dla
pakietu wapieni z otworu Korytowo 1, które okreœli³a jako
oolitowo-detrytyczne, podaje mi¹¿szoœæ tylko 7 m. Œrodkow¹
czêœæ formacji kcyñskiej o mi¹¿szoœci 5 metrów stanowi¹ mar-
gle ilaste z glaukonitem i rzadko wystêpuj¹cymi ooidami. Naj-
wy¿sza czêœæ, o mi¹¿szoœci ok. 7,5 metra, buduj¹ wapienie po-
pielatoszare, pelitowe, laminowane materia³em ilastym, miej-
scami z licznymi fragmentami fauny. Sumaryczna mi¹¿szoœæ
formacji kcyñskiej wynosi zatem 44,5 m i jest niemal identycz-
na jak w profilu otworu Polskie £¹ki PIG 1. Przyjêto, ¿e litolo-
giczna zawartoœæ pakietów sk³adaj¹cych siê na ow¹ trójdziel-
noœæ jest w obu otworach równie¿ niemal identyczna.

Chronostratygrafia

Przyjêto miêdzynarodowy podzia³ stratygraficzny (Grad-
stein i in., 2004), w którym jura górna dzieli siê na piêtra: oks-
ford, kimeryd i tyton. Wydzielanie piêtra tyton dla obszaru
Polski pozakarpackiej zaczê³o byæ stosowane, chocia¿ równo-
legle z portlandem (por. Dembowska, 1979), w koñcu lat sie-
demdziesi¹tych. W opracowaniu syntetycznym z koñca lat
dziewiêædziesiatych (Niemczycka, 1997), nadal funkcjono-
wa³y dwa piêtra, tym razem tytonu i wo³gu, ale ich korelacja
z wyró¿nianymi jednostkami biostratygraficznymi zapropo-
nowana wówczas (Niemczycka, op. cit) ró¿ni siê od stosowa-
nych w tym opracowaniu. Obecnie dolny wo³g z poziomami
klimovi, sokolovi, pseudoscythica i tenuicostata, odpowiada
dolnemu tytonowi (w dwudzielnym podziale tego ostatniego
piêtra), albo dolnemu i œrodkowemu tytonowi przy jego trój-
dzielnym podziale (Kutek, Zeiss, 1997). Œrodkowy wo³g z po-
ziomami scythicus, virgatus, nikitini i opressus odpowiada
górnemu tytonowi (Zeiss, 2003). Ze wzglêdu na brak w Pol-
sce amonitów powy¿ej poziomu scythicus podzia³ amonitowy
zast¹piono podzia³em opartym na ma³¿oraczkach, wyró¿-
niaj¹c na pograniczu jury i kredy poziomy ma³¿oraczkowe
F–A (Bielecka, Sztejn, 1966). Nadal nie wiadomo, gdzie
w obrêbie tych poziomów biegnie granica tytonu i beriasu
(Matyja, Wierzbowski, 2000b). Ostatnio Zeiss (2003) zasuge-
rowa³, ¿e przebiega ona w obrêbie poziomu granulosa (obej-
muj¹cego poziom B), podczas gdy Smoleñ (W: Dziadzio i in.,
2004) jest zdania, ze biegnie ona sporo ni¿ej, pomiêdzy pozio-
mami F i E.

Pozycjê chronostratygraficzn¹ wyró¿nionych jednostek
litostratygraficznych okreœlaj¹ amonity znalezione w wierce-
niu Korytowo 1, a oznaczone przez Cimaszewskiego (Spra-
wozdanie …, 1960). Nie maj¹c dostêpu do amonitów z otwo-
ru Korytowo 1 (¿aden z tych amonitów nie by³ te¿ ilustrowa-
ny), stratygrafiê utworów górnej jury oparto na wymienio-
nych w opracowaniu wynikowym otworu Korytowo 1 takso-
nach, cytowanych w oryginalnej pisowni, i na porównaniach
ze znanymi autorowi zespo³ami amonitów wystêpuj¹cymi
w profilach struktury Zalesia (Matyja, Wierzbowski, 1981,
1985, 2000a) oraz profilu otworu Kcynia IG IV (Matyja,
Wierzbowski 1998).

Mi¹¿szoœæ najni¿szej czêœci formacji £yny w profilu Ko-
rytowo 1 i w profilu Polskie £¹ki PIG 1 jest bardzo podobna
i wynosi odpowiednio 5,6 m i 4,5 m. Z wy¿szej czêœci wymie-
nionego przedzia³u formacji £yny wymieniane s¹ dwa ze-
spo³y amonitów. Starszy, zdominowany przez kwenstedtoce-
rasy, wœród których Cardioceras praecordatum Douville jed-
noznacznie wskazuje na najni¿sz¹ czêœæ dolnego oksfordu –
poziom mariae. Bezpoœrednio ponad wystepuje zespó³ amo-
nitów: Cardioceras anacanthum Bukowski, C. sp. cf. galeife-
rum Buckman, C. sp. var. excavatum (Sowerby), Perisphinc-
tes cf. promiscuus Bukowski. Wskazuj¹ one zgodnie na po-
ziom plicatilis œrodkowego oksfordu. Obie grupy fauny wy-
mienione s¹ z w¹skiego, dwumetrowego przedzia³u osadów,
wskazuj¹c na lukê stratygraficzn¹ wystêpuj¹c¹ pomiêdzy ni-
mi, a obejmuj¹c¹ poziom cordatum i najprawdopodobniej
tak¿e najni¿sz¹ czêœæ œrodkowego oksfordu – podpoziom te-
nuicostatum. Wystêpuj¹ca tu luka stratygraficzna rejestrowa-
na jest w wielu profilach pó³nocnej Polski (Matyja, Wierz-
bowski, 1981, 1998). Konkluduj¹c: granica pomiêdzy kelo-
wejem a oksfordem przebiega w obrêbie formacji z £yny
w interwale 1335,0–1337,5 m, a granica pomiêdzy oksfordem
dolnym i œrodkowym biegnie tak¿e w obrêbie formacji £yny
na g³êbokoœci oko³o 1334,0 m. Brak jest jakichkolwiek bio-
stratygraficznych danych dotycz¹cych wy¿szych czêœci oks-
fordu i granicy z kimerydem.

Dolny kimeryd okreœla bezpoœrednio i jednoznacznie znale-
zisko Ataxioceras cf. lothari (Oppel). Amonit ten stwierdzono
oko³o 47 m poni¿ej stropu formacji wapienno-marglisto-
-muszlowcowej. Nieco wy¿ej, ok. 30 m poni¿ej stropu tej forma-
cji znaleziono amonit nale¿¹cy prawdopodobnie do rodzaju Ra-
senia sp. Nieco wy¿ej wymieniani s¹ przedstawiciele perisfink-
tace nie przypisywani jeszcze do aulakostefanidów. Z powy¿sze-
go mo¿na z pewnymi zastrze¿eniami wyprowadziæ wniosek, ¿e
do dolnego kimerydu nale¿¹ utwory formacji wapienno-margli-
sto-muszlowcowej wystêpuj¹ce w interwale pomiêdzy 47,0
a 25,5 m, poni¿ej stropu tej formacji.

Zespó³ amonitów z rodzaju Aulacostephanus, definiuj¹cych
górny kimeryd, wystêpuje w 15-metrowej mi¹¿szoœci pakiecie
utworów z najwy¿szej czêœci formacji wapienno-marglisto-
-muszlowcowej i w 24-metrowym przedziale osadów nale-
¿¹cych do najni¿szej czêœci formacji pa³uckiej. Z charaktery-
stycznych amonitów wymienianych z przedzia³u 60,0–75,0 m,
ponad doln¹ granic¹ formacji pa³uckiej, s¹ amoebocerasy. Ta
grupa amonitów siêga swym zasiêgiem stratygraficznym w ob-
rêb poziomu autissiodorensis, najwy¿szego poziomu górnego
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kimerydu, ale nie wystêpuje ju¿ w najwy¿szej jego czêœci (Ku-
tek, Zeiss, 1997).

Najwy¿ej w profilu Korytowo 1 znalezione amonity wy-
stêpuj¹ 5 metrów poni¿ej dolnej granicy formacji kcyñskiej
i oznaczone zosta³y jako Provirgatites cf. scythicus (Visch-
niakoff). Wskazuj¹ one na poziom scythicus, najni¿szy po-
ziom górnego tytonu.

Poœrednie wnioski dotycz¹ce chronostratygrafii opisywa-
nych utworów mo¿na z pewnym przybli¿eniem otrzymaæ
z analizy danych biostratygraficznych z wierceñ z obszaru
struktury Zalesia (Kubiatowicz, 1983; Matyja i in., 1985)
i z profilów Kcynia (Dembowska, 1964; Matyja, Wierzbow-
ski, 1998). Upowa¿niaj¹ do tego rozpoznane dla tej czêœci ba-
senu póŸnojurajskiego zasiêgi stratygraficzne poszczególnych
formacji czy ogniw litostratygraficznych.

Megafacja g¹bkowa, odpowiadaj¹ca tu formacji g¹bko-
wo-wapiennej, rozwiniêta jest szeroko w pozakarpackiej Pol-
sce, swój maksymalny rozwój organicza do oksfordu, siê-
gaj¹c w niektórych obszarach nieco w dolny kimeryd. Podob-
nie jest na niedalekiej strukturze Zalesia. Z du¿ym prawdopo-
dobieñstwem mo¿na wiêc przyj¹æ oksfordzki wiek formacji
gabkowo-wapiennej i zarazem tej czêœci formacji £yny, która
zazêbia siê z ni¹ obocznie.

Granica pomiêdzy kimerydem i tytonem przebiega w niec-
ce pomorskiej w s¹siedztwie dolnej (Kubiatowicz, 1983) lub
górnej granicy ogniwa ¿niñskiego (Dembowska, 1979). Przy-
jêto pierwsz¹ z wymienionych opinii, ze wzglêdu na jej odnie-
sienia do przyjêtego podzia³u tytonu.

Granica dolnego i górnego tytonu biegnie w profilach
struktury Zalesia ok. 15 m poni¿ej stropu formacji pa³uckiej.
Mo¿na siê spodziewaæ podobnego po³o¿enia tej granicy w pro-
filu Polskie £¹ki PIG 1, gdy¿ mi¹¿szoœæ formacji pa³uckiej jest
w obu obszarach bardzo podobna i wynosi 204,0 metry w pro-
filu Polskie £¹ki PIG 1 i 210,0 m w profilach struktury Zalesia.

Granica pomiêdzy formacja pa³uck¹ a formacj¹ kcyñsk¹
jest, zdaniem Kutka (1994), na du¿ym obszarze centralnej
Polski izochroniczna i biegnie w obrêbie podpoziomu zaraj-
skites poziomu scythicus górnego tytonu.

Bardzo podobne jest tak¿e wykszta³cenie litologiczne po-
ziomu ma³¿oraczkowego F w otworze Wieniec Zdrój (okolice

W³oc³awka), który wykszta³cony jest jako wapienie margli-
ste, miejscami z ooidami i z przewarstwieniami margli (Bie-
lecka, Sztejn, 1966), ze œrodkowym pakietem margli ilastych
z glaukonitem i niekiedy z ooidami formacji kcyñskiej.

Powy¿sze uwagi uwzglêdniono na profilu jury górnej wier-
cenia Polskie £¹ki PIG 1. Warto braæ pod uwagê wszelkie
w¹tpliwoœci i przybli¿enia w okreœlaniu stratygrafii jury górnej
w tym profilu, pamiêtaj¹c, ¿e do dyspozycji by³ wy³¹cznie ma-
teria³ poszlakowy.

Komentarz do rozwoju facjalnego

Na obszarze centralnej Polski (obszar II – Dembowska,
1979) na pocz¹tku póŸnej jury dominowa³y dwa typy sedy-
mentacji. Na wiêkszoœci obszaru rozwija³a siê sedymentacja
mu³owców marglistych (formacja £yny – Dembowska, 1979).
Natomiast na obszarach dŸwigaj¹cych siê halokinetycznie
partii dna, rozwija³a siê sedymentacja wapieni g¹bkowych
(por. Matyja i in., 1985). Porównuj¹c profile otworów Kory-
towo 1 i Polskie £¹ki PIG 1, najwiêksze ró¿nice w wy-
kszta³ceniu utworów górnej jury zaznaczaj¹ siê w³aœnie w ni¿-
szej czêœci sekwencji, odpowiadaj¹cej oksfordowi, gdy opisy-
wane zró¿nicowanie mia³o miejsce. Profil Korytowa 1 usytu-
owany by³ ok 300 m od centrum struktury Chojnice–Gawro-
niec (por. Jawor W: Sprawozdanie ..., 1960), a otwór Polskie
£¹ki PIG 1 ok. 170 dalej ku po³udniowemu wschodowi. Oba
profile w póŸnej jurze znajdowa³y siê na ju¿ wyniesionej lub
dŸwigaj¹cej siê strukturze halokinetycznej, z tym ¿e profil
Korytowo 1 po³o¿ony by³ bli¿ej jej centrum, przez co znacz-
nie silniej zaznaczy³a sw¹ obecnoœæ sedymentacja wêglano-
wa, podczas gdy w profilu Polskie £¹ki PIG 1, po³o¿onym
bardziej na zewn¹trz struktury halokinetycznej, obserwujemy
zazêbianie siê wêglanów z klastykami formacji £yny. Jest to
dobre wyt³umaczenie ró¿nic mi¹¿szoœci obserwowanych na
dystansie 170 metrów.

Wp³yw dŸwigaj¹cej siê struktury halokinetycznej mo¿e
te¿ t³umaczyæ brak ska³ ewaporatowych (obojêtnie erozyjny
czy sedymentacyjny) w ogniwie z Wieñca formacji kcyñskiej
w stosunku do reszty obszaru po³udniowo-wschodniej czêœci
niecki pomorskiej.

KREDA

Sylwester MAREK, Krzysztof LESZCZYÑSKI

KREDA DOLNA

Osady dolnokredowe w otworze Polskie £¹ki PIG 1,
o ³¹cznej mi¹¿szoœci 204,0 m, zosta³y nawiercone na g³êbo-
koœci 651,0–855,0 m.

Litologiê i stratygrafiê tych osadów opracowano na pod-
stawie prób okruchowych i krzywych pomiarów geofizyki
wiertniczej, w nawi¹zaniu do profilu pe³nordzeniowanego
otworu Korytowo l po³o¿onego w pobli¿u.

Profil dolnej kredy w otworze Polskie £¹ki PIG l jest cha-
rakterystyczny dla zewnêtrznej strefy po³udniowo-wschod-
niej czêœci niecki pomorskiej, gdzie stwierdzono brak osadów
wy¿szego dolnego beriasu (wy¿szy górny wo³g–najwy¿sze
ogniwa purbeku), œrodkowego i górnego beriasu (riazañ) oraz
zapewne najni¿szego walan¿ynu dolnego (Marek, 1968,
1988; Raczyñska, 1979).
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Berias dolny (wo³g górny) ma prawdopodobnie mi¹¿szoœæ
zaledwie 10,0 m i reprezentowany jest przez ska³y ogniwa
z Wieñca formacji kcyñskiej. Wydzielone one zosta³y w tym
otworze na podstawie charakterystycznego zapisu krzywych
pomiarów geofizyki otworowej (PG i PNG). Wystêpuj¹ tu wa-
pienie z marglami i mu³owcami. Wapienie zawieraj¹ szcz¹tki
ma³¿ów, serpul oraz ma³¿oraczki. W próbkach okruchowych
nie stwierdzono wk³adek anhydrytów charakterystycznych dla
tego ogniwa, podobnie zreszt¹ jak w rdzeniach otworu Koryto-
wo 1. Byæ mo¿e górny fragment profilu ogniwa z Wieñca, za-
wieraj¹cy anhydryty, zosta³ usuniêty w czasie epizodu regre-
sywnego, przypadaj¹cego na koniec wczesnego beriasu–póŸny
berias i prawdopodobnie na pocz¹tek walan¿ynu.

Walan¿yn

W walan¿ynie, o ³¹cznej mi¹¿szoœci 62,5 m, wyró¿niono
osady walan¿ynu dolnego (mi¹¿szoœci 45,5 m) oraz walan¿y-
nu górnego (mi¹¿szoœci 17,0 m).

Walan¿yn dolny, wykazuj¹cy wyraŸn¹ dwudzielnoœæ,
zbudowany jest w dole z warstw platylenticerasowych, a w gó-
rze z warstw polyptychitesowych (Marek, Raczyñska, 1979).

Warstwy platylenticerasowe, tworz¹ce ogniwo z Opoczek
w obrêbie formacji rogoŸniañskiej, stanowi¹ ciemnoszare
i szare i³owce z faunê o mi¹¿szoœci 15,0 m. Powsta³y one
w spokojnych wodach otwartego morza epikontynentalnego
w warunkach redukcyjnych.

Warstwy polyptychitesowe o mi¹¿szoœci 30,5 m, tworz¹ce
formacjê bodzanowsk¹, reprezentuj¹ piaskowce i przek³adañ-
ce ilasto-piaszczyste osadzone w œrodowisku œródl¹dowym
i paralicznym. By³ to okres znacznego sp³ycenia i wys³odze-
nia zbiornika sedymentacyjnego, uaktywnienia procesów ero-
zyjnych na l¹dzie i wzmo¿onej dostawy grubszego materia³u
piaszczystego przez rzeki.

Walan¿yn górny o mi¹¿szoœci 17,0 m reprezentuje ogniwo
wierzchos³awickie stanowi¹ce dolne ogniwo formacji w³oc-
³awskiej (Raczyñska, 1979).

Profil rozpoczynaj¹ i³owce i przek³adañce ilasto-piaszczy-
ste przechodz¹ce ku górze w piaskowce drobnoziarniste czêœ-
ciowo wapnisto-dolomityczne z wk³adkami rud oolitowo-¿e-
lazistych. Z pocz¹tkiem póŸnego walan¿ynu nast¹pi³o szybkie
pog³êbienie zbiornika, a nastêpnie wyraŸne jego sp³ycenie, wy-
ra¿one odwróconym cyklem sedymentacyjnym o ziarnie gru-
biej¹cym ku górze.

Hoteryw

W obrêbie hoterywu, tak¿e wchodz¹cego w sk³ad formacji
w³oc³awskiej, wyró¿niono dwa litologiczne ogniwa, przy czym

hoteryw dolny reprezentuje ogniwo gniewkowskie, natomiast
hoteryw górny – ogniwo ¿ychliñskie. W hoterywie dolnym
o mi¹¿szoœci 12,0 m dominuj¹ ciemne i³owce i przek³adañce
ilasto-piaszczyste z faun¹, przedzielone kilkumetrow¹ warstw¹
piaskowców ¿elazistych.

W hoterywie górnym o mi¹¿szoœci 27,0 m profil jest dwu-
dzielny. W dolnej jego czêœci wystêpuje 13-metrowa warstwa
piaskowców czêœciowo wapnisto-dolomitycznych i ¿elazis-
tych, natomiast w górnej dominuj¹ ciemnoszare i szare i³owce
oraz przek³adañce ilasto-piaszczyste z faun¹.

We wczesnym i najpóŸniejszym hoterywie kontynuowa³a
siê zatem morska sedymentacja drobnoklastycznych osadów
w œrodowisku redukcyjnym. We wczesnym póŸnym hotery-
wie dosz³o do kolejnego sp³ycenia zbiornika sedymentacyjne-
go i znacznego dop³ywu materia³u piaszczystego.

Barrem–alb œrodkowy

Ponad ilastym hoterywem górnym, a pod piaszczysto-
-marglistym i fosforytowym albem górnym wystêpuje
89,5-metrowy kompleks osadów w przewadze piaszczystych
formacji mogileñskiej z trzema litologicznymi ogniwami:
pagórczañskim, goplañskim i kruszwickim, zaliczanymi do
barremu, aptu oraz dolnego i œrodkowego albu.

Ogniwo pagórczañskie, o mi¹¿szoœci 31,0 m, jest zbudo-
wane z jasnych piaskowców osadzonych w œrodowisku rzecz-
no-deltowym.

Ogniwo goplañskie o mi¹¿szoœci 10,0 m wykszta³cone
jest jako przek³adañce ilasto-piaszczyste w œrodkowej czêœci
z przewag¹ piaskowców z glaukonitem. Jest to okres podnie-
sienia siê poziomu morza i rozszerzenia jego zasiêgu.

Ogniwo kruszwickie o mi¹¿szoœci 48,5 m zbudowane jest
ponownie z piaskowców z du¿ym udzia³em glaukonitu, pow-
sta³ych w p³ytkim i ruchliwym zbiorniku morskim o normal-
nym zasoleniu.

Ska³y albu górnego maj¹ mi¹¿szoœæ zaledwie 3,0 m i s¹ to
prawdopodobnie piaskowce glaukonitowe oraz margle piasz-
czyste, byæ mo¿e z konkrecjami fosforytowymi.

Cykliczna sedymentacja osadów obserwowana we wczes-
nej kredzie jest odbiciem zmian eustatycznych poziomu wód
oceanicznych, wyra¿onych transgresjami morskimi i nastê-
puj¹cymi po nich regresjami oraz okresami sp³ycenia zbiorni-
ka sedymentacyjnego (Marek, 1988). Cykle sedymentacyjne
odzwierciedlaj¹ kilkakrotn¹ progradacjê piaszczystych osa-
dów przybrze¿a na ilaste osady morza otwartego (Dadlez, Da-
dlez, 1987). Osady deponowane by³y w p³ytkim zbiorniku se-
dymentacyjnym i reprezentuj¹ system depozycyjny p³ytkiego
szelfu silikoklastycznego, z okresowo pojawiaj¹cymi siê wa-
runkami redukcyjnymi.
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Ska³y kredy górnej maj¹ mi¹¿szoœæ 472,0 m i reprezento-
wane s¹ przez wszystkie piêtra, poczynaj¹c od cenomanu,
a koñcz¹c na mastrychcie dolnym.

Ze wzglêdu na bezrdzeniowe przewiercenie ska³ w tym
profilu brak jest w nim dokumentacji paleontologicznej,
a profil litologiczno-stratygraficzny odtworzono na podstawie
analizy próbek okruchowych oraz pomiarów geofizyki wiert-
niczej, porównuj¹c z profilami pobliskich otworów Koryto-
wo 1 i Bukowiec 1.

Ponad marglisto-piaszczystymi osadami albu górnego, praw-
dopodobnie zawieraj¹cymi konkrecje fosforytowe, obserwuje
siê szybki wzrost udzia³u ska³ wêglanowych. Wystêpuje tu mar-
glisto-wapienna seria dolnego kompleksu cenomanu, zbudowa-
na z margli i nastêpnie z wapieni. W kompleksie górnym, o ni¿-
szej zawartoœci CaCO3, wystêpuj¹ mu³owce i i³owce margliste.
Oba kompleksy s¹ doskonale widoczne na wykresach pomiarów
geofizycznych: dolny kompleks marglisto-wêglanowy charakte-
ryzuje siê wy¿szymi oporami i ni¿szymi wskazaniami na krzy-
wej profilowania PG, natomiast w przypadku kompleksu górne-
go jest odwrotnie. Mi¹¿szoœæ osadów cenomanu wynosi 81,0 m.

Równie¿ turon (³¹cznie z poziomem Inoceramus schloen-
bachi) jest dwudzielny litologicznie. Kompleks dolny,
o wiêkszej mi¹¿szoœci, tworz¹ mu³owce margliste i i³owce,
w górnym zaœ wystêpuj¹ opoki i margle. Mi¹¿szoœæ turonu
wynosi 139,0 m.

Koniak (poziom Inoceramus involutus), santon i kampan
to kontynuacja sedymentacji opok i margli. Wydaje siê, ¿e
opoki koniackie s¹ bardziej ilaste od turoñskich i wy¿ej le-
¿¹cych opok santoñskich, na co wskazuje zapis krzywej profi-

lowania gamma PG. Mi¹¿szoœci osadów koniaku, santonu
i kampanu wynosz¹ odpowiednio: 18,5, 39,0 i 131,5 m.

Najwy¿szym piêtrem kredy w otworze Polskie £¹ki PIG 1
jest mastrycht. Wystêpuje tu najprawdopodobniej jedynie ma-
strycht dolny zbudowany z wapieni marglistych i opok.
W sp¹gu byæ mo¿e pojawia siê kilku-, kilkunastometrowej
mi¹¿szoœci seria piaskowców wapnistych lub wapieni piasz-
czystych, obecnych tak¿e w otworach Korytowo 1 i Buko-
wiec 1. Mastrycht dolny ma mi¹¿szoœæ 63,5 m.

Paleocen dolny, notowany w niektórych otworach niecki
pomorskiej, w wierceniu Polskie £¹ki PIG 1 nie wystêpuje.

Sekwencja póŸnej kredy deponowana by³a w otwartym
basenie morskim z dominuj¹c¹ sedymentacj¹ wêglanow¹ (ce-
noman) oraz wêglanowo-krzemionkow¹ i marglist¹. Anali-
zuj¹c paleogeograficzny obraz regionalny tej czêœci basenu,
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w strefie przejœciowej miêdzy obszarem
sedymentacji wêglanowej a silikoklastycznej (we wczesnym
turonie) pojawi³a siê seria mu³owców i i³owców marglistych,
odzwierciedlaj¹ca strefê widocznych wp³ywów tarczy ba³tyc-
kiej (st¹d ta czêœæ profilu zdominowana jest przez znaczny
udzia³ klastyków transportowanych zapewne z pó³nocy)
od strefy centralnej basenu sedymentacyjnego. We wczesnym
mastrychcie pojawi³y siê te¿ utwory wêglanowo-piaszczyste,
zawieraj¹ce znaczne iloœci materia³u piaszczystego, byæ mo¿e
dostarczanego z wa³u œródpolskiego, podlegaj¹cego w tym
okresie intensywniejszym procesom inwersji tektonicznej.

Ca³y profil kredy górnej wykazuje podobieñstwo do profilu
z otworu Korytowo 1. Porównanie mi¹¿szoœci poszczególnych
piêter kredy górnej w obu otworach pokazuje tabela 7.
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Tabela 7

Porównanie mi¹¿szoœci i g³êbokoœci sp¹gów piêter kredy górnej
w otworach Korytowo 1 i Polskie £¹ki PIG 1

Comparison of thicknesses and depths to base of individual
Upper Cretaceous stages in the Korytowo 1 and Polskie £¹ki PIG 1 boreholes

Stratygrafia Korytowo 1 Polskie £¹ki PIG 1

sp¹g [m] mi¹¿szoœæ [m] sp¹g [m] mi¹¿szoœæ [m]

Mastrycht górny 245,0 86,0 242,5 63,5

Kampan 378,0 133,0 373,0 131,5

Santon 418,0 40,0 412,5 39,0

Koniak1 437,0 19,0 431,0 18,5

Turon2 577,0 140,0 570,0 139,0

Cenoman 662,0 85,0 651,0 81,0

Kreda górna 662,0 503,0 651,0 472,0

1 poziom Inoceramus involutus; Inoceramus involutus Zone
2 z poziomem Inoceramus schloenbachi; with the Inoceramus involutus Zone
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W profilu Polskie £¹ki PIG 1 ponad pod³o¿em mezozoicz-
nym spoczywa na g³êbokoœci 132,0–179, 0 m seria osadów
mu³kowo-piaszczystych. Utwory te rozprzestrzeniaj¹ siê po-
wszechnie na badanym terenie w dolnej czêœci profilu paleoge-
nu i znane s¹ jako „formacja” czempiñska, a opisywane by³y
równie¿ jako tzw. i³y toruñskie. Wy¿ej le¿¹ na g³êbokoœci
103,0–132,0 m mu³ki ilaste i piaski mu³kowate, które w s¹sied-
nich, rdzeniowanych wierceniach rozpoznane s¹ jako osady
morskie z glaukonitem, bêd¹ce odpowiednikiem „formacji” ru-
pelskiej. Obydwie opisane serie nale¿¹ do oligocenu dolnego
sensu rupel.

Ponad oligocenem spoczywaja niezgodnie osady mio-
ceñskie reprezentowane przez utwory mu³kowo-ilaste, zwy-
kle zawêglone i zawieraj¹ce drobne wk³adki wêgla brunat-
nego atrytowego. Utwory mioceñskie koñczy seria ilasta
z wk³adkami wêgla brunatnego. Na podstawie znajomoœci
profili otworów s¹siednich mo¿na przyj¹æ, ¿e jest to profil

typowy, z³o¿ony w dolnej czêœci (g³êbokoœæ 60,0–103,0 m)
z utworów miocenu dolnego, odpowiadaj¹cego formacjom
rawickiej i œcinawskiej, a w górnej czêœci (g³êbokoœæ 38,5
–60,0 m) z osadów miocenu œrodkowego, stanowi¹cych od-
powiednik formacji adamowskiej i poznañskiej (osady ilaste
z wêglem brunatnym). Wêgle brunatne w stropowej czêœci
profilu znane s¹ w wierceniach s¹siednich i nale¿¹ do szero-
ko rozprzestrzenionego w tej czêœci kraju I pok³adu œrodko-
wopolskiego.

Ponad miocenem spoczywaj¹ na g³êbokoœci 0,0–38,5 m
osady plejstocenu i holocenu z³o¿one z naprzemianleg³ych
piasków i glin zwa³owych, które reprezentuj¹ osady zlodowa-
cenia œrodkowopolskiego i ba³tyckiego.

Warto podkreœliæ, ¿e na badanym obszarze powszechnie
rozwiniête s¹ zjawiska glacitektoniczne, st¹d profil kenozoiku
mo¿e byæ w partii stropowej zaburzony przez dzia³alnoœæ
l¹dolodu.
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BUDOWA ORAZ EWOLUCJA STRUKTURALNA
UTWORÓW PALEOZOICZNYCH I MEZOZOICZNYCH

WSTÊP

Budowa i ewolucja tektoniczna utworów paleozoicznych,
a zw³aszcza ordowickich i sylurskich, strefy Koszalin–Choj-
nice s¹ przedmiotem du¿ego zainteresowania oraz licznych
kontrowersji od kilkudziesiêciu lat (np.: Znosko, 1965, 1986;
Dadlez, 1978, 1982, 2000; Po¿aryski i in., 1982; Mizers-
ki, Skurek-Skurczyñska, 2000; Poprawa, 2006). Ta w¹ska
i wzglêdnie niewielka obszarowo strefa stanowi jeden z izolo-
wanych, a jednoczeœnie nielicznych obszarów udokumento-
wanego wystêpowania utworów dolnopaleozoicznych w ob-
rêbie strefy szwu transeuropejskiego (TESZ). Dlatego, obser-
wacje i koncepcje budowane na podstawie analizy tych utwo-
rów rozszerzano czêsto na skalê regionaln¹ lub szersz¹.

Jednoczeœnie Ÿród³em wielu kontrowersji by³o to, i¿ roz-
poznanie budowy utworów dolnego paleozoiku w strefie Ko-
szalin–Chojnice ograniczone jest g³ównie do materia³u rdze-
niowego kilkunastu otworów wiertnicznych, z których ka¿dy
jedynie fragmentarycznie nawierca te ska³y (np. Dadlez, 1978;
Podhalañska, Modliñski, 2006). Charakter i budowa pokrywy
osadowej w nadk³adzie utworów dolnego paleozoiku utrud-
niaj¹ szersze wykorzystanie wyników badañ geofizycznych
w ich rozpoznaniu, co stanowi ograniczenie zw³aszcza dla ba-
dañ tektonicznych.

Szczególnie intensywn¹ dyskusjê na temat kaledoñskiej
ewolucji tektonicznej strefy Koszalin–Chojnice oraz stref jej
pokrewnych prowadzono w odniesieniu do profilu otworu
Toruñ 1. Otwór ten cechuje wyj¹tkowo d³ugi interwa³ prze-
wierconych utworów dolnopaleozoicznych, wynosz¹cy po-
nad 1500 m, oraz obecnoœæ w jednym profilu utworów kilku
piêter syluru i prawdopodobnie ordowiku (np. Tomczyk, 1980;
Dadlez, 1982; Podhalañska, Modliñski, 2006).

Tomczyk (1980) wyró¿ni³ w tym profilu kompleksy o in-
dywidualnym stylu tektonicznym, stawiaj¹c hipotezê o wystê-
powaniu w nim osobnego, takoñskiego piêtra strukturalnego,
bêd¹cego efektem œródsylurskich deformacji. Dla wyt³umacze-
nia obecnoœci niezgodnoœci tektonicznych w profilu, oraz kon-
trastu w stopniu zaanga¿owania utworów dolnolandowerskich
i górnoordowickich w stosunku do wy¿ej le¿¹cych utworów
wenloku i m³odszych, proponowa³ alternatywne koncepcje.
Wed³ug pierwszej – zdeformowane utwory stanowi³yby czo³o
fa³dów kaledoñskich, przylegaj¹cych do kratonu wschodnioeu-
ropejskiego, b¹dŸ nasuniêtych na niego, zaœ wed³ug drugiej,
preferowanej – dolnolandowerskie i górnoordowickie zdefor-
mowane utwory stanowi³yby zapis kaledoñskiej mobilnoœci

w strefie g³êbokiego roz³amu, zawi¹zanego z rozwiniêtym
wzd³u¿ strefy Tornquista megauskokiem przesuwczym (op.
cit.). Tezê o œródsylurskim sfa³dowaniu osadów starszego sylu-
ru i górnego ordowiku w profilu otworu Toruñ 1 oraz za-
pocz¹tkowaniu w póŸnym sylurze sedymentacji pokrywy plat-
formowej postulowali równie¿ Po¿aryski i in. (1982).

Alternatywn¹ interpretacjê przedstawi³ Dadlez (1982), su-
geruj¹c, i¿ obserwowane deformacje tektoniczne, redukcje
mi¹¿szoœci i luki w profilu otworu Toruñ 1 s¹ efektem jednej
fazy fa³dowania oraz wyprasowania tektonicznego, które
nast¹pi³y w póŸnym sylurze, b¹dŸ po sylurze. W efekcie za-
proponowa³, ¿e w profilu tym wystêpuj¹ trzy powierzchnie
nasuniêæ, oddzielaj¹ce od siebie cztery fa³dy, z których trzy
górne s¹ obalonymi ³uskami o wyprasowanych skrzyd³ach
brzusznych (op. cit.). Autor ten rozwa¿a³ równie¿ alterna-
tywn¹ mo¿liwoœæ, zak³adaj¹c¹ i¿ otwór Toruñ 1 przewierca
skrzyd³o kaledoñskiego fa³du, przeciête stromymi, zrzutowy-
mi uskokami, np. waryscyjskiego wieku (op. cit.). Sk³ania³ siê
on równoczeœnie do interpretacji przyjmuj¹cej, ¿e ca³y rejon
od strefy Rugii po strefê Koszalin–Chojnice zosta³ zdeformo-
wany w jednej fazie tektonicznej, przypadaj¹cej na prze³om
syluru i dewonu. Niemniej jednak, w odniesieniu do strefy
Rugii póŸniejsze datowania 40Ar/39Ar metamorfizmu niskie-
go stopnia, który wi¹za³ siê z deformacjami, wskazuj¹, i¿
g³ówne zdarzenie termiczno-tektoniczne mia³o tam miejsce
w póŸnym ordowiku–wczesnym sylurze (Dallmeyer i in.,
1999; Giese i in., 2001).

Modele ewolucji strukturalnej omawianej strefy opierano
równie¿ na analogiach do stref szwu transeuropejskiego,
po³o¿onych dalej ku po³udniowemu-wschodowi. Przyk³adem
jest koncepcja zak³adaj¹ca, i¿ utwory ordowicko-dolnosylur-
skiej strefy Koszalin–Chojnice deponowane by³y w synsedy-
mentacyjnym rowie tektonicznym, rozwiniêtym przy zachod-
niej krawêdzi kratonu wschodnioeuropejskiego, którego
wype³nienie osadowe uleg³o nastêpnie wspomnianym powy-
¿ej, œródsylurskim deformacjom (Po¿aryski i in., 1982). Kon-
cepcja ta opiera³a siê przede wszystkim na relacjach mi¹¿szo-
œciowych utworów dolnego paleozoiku w strefie radomsko-
-lubelskiej (radomsko-kraœnicko-narolskiej) w stosunku do
lubelskiego sk³onu kratonu wschodnioeuropejskiego z jednej
strony oraz do bloku ma³opolskiego z drugiej. Jednak¿e za-
³o¿enie, ¿e po³o¿enie bloku ma³opolskiego wzglêdem strefy ra-
domsko-lubelskiej oraz wzglêdem lubelskiego sk³onu kratonu



wschodnioeuropejskiego by³o identyczne (na przyk³ad w ordo-
wickiej paleogeografii) jak wspó³czeœnie, nie jest przekony-
wuj¹ce (por. Koz³owski i in., 2004; Nawrocki, Poprawa, 2006;
Poprawa, 2006). Model Po¿aryskiego i in. (1982) przyjmuje
ponadto, i¿ g³ówne deformacje w strefie radomsko-lubelskiej
(radomsko-kraœnicko-narolskiej) mia³y miejsce przed póŸnym
sylurem. Jednak¿e, jak wykazuj¹ badania Jarosiñskiego (2004),
deformacje te w poszczególnych otworach obejmuj¹ jedynie
fragmenty profili o ró¿nej pozycji stratygraficznej od kambru
po sylur i nadœcielone oraz podœcielone s¹ przez utwory niezde-
formowane. Nie jest mo¿liwe wiêc wyci¹gniecie powy¿szej
konkluzji co do wieku tych deformacji, który alternatywnie
przypadaæ mo¿e nawet na dewon b¹dŸ karbon (op. cit.).

Jako drugi przyk³ad synsedymentacyjnego rowu, podda-
nego œródsylurskim deformacjom, stanowi¹cego potencjalny
analog strefy Koszalin–Chojnice, Po¿aryski i in. (1982) wska-
zywali strefê Kraków–Myszków. W strefie tej, po³o¿onej miê-
dzy niezdeformowanymi blokami ma³opolskim i górno-
œl¹skim, wystêpowaæ mia³y kaledoñskie, kolizyjne deforma-
cje tektoniczne (por. Unrug i in., 1999). Koncepcji takiej za-
przeczy³y jednak badania ¯aby (1994, 1995, 1999), Bu³y i in.
(1997) oraz Bu³y (2000), dowodz¹ce przesuwczej natury stre-
fy Kraków–Myszków oraz braku jej facjalnej b¹dŸ mi¹¿szo-
œciowej specyfiki w stosunku do obszarów przyleg³ych.

Dodaæ nale¿y ponadto, ¿e istniej¹ równie¿ pogl¹dy kwe-
stionuj¹ce obecnoœæ na zachód od kratonu wschodnioeuropej-
skiego, w tym w strefie Koszalin–Chojnice, orogenu kaledoñ-

skiego i/lub ówczesnej strefy kolizji (G³azek i in., 1981; Mi-
zerski, Skurek-Skurczyñska, 2000).

W odniesieniu do tektoniki strefy Koszalin–Chojnice
wszystkie powy¿sze pogl¹dy i koncepcje opiera³y siê jedynie
na analizie zmiennoœci upadów utworów paleozoicznych
w profilach poszczególnych wierceñ oraz niekiedy na analizie
przebiegu stref uskokowych. Nie prowadzono natomiast w tej
strefie badañ strukturalnych na materiale rdzeniowym, mimo
i¿ jest to jedna z podstawowych metod badañ w strefach koli-
zji. Nale¿y zwróciæ jednak uwagê, ¿e materia³ rdzeniowy
z utworów dolnego paleozoiku strefy Koszalin–Chojnice jest
w wielu przypadkach zdekompletowany i Ÿle zachowany, co
ogranicza potencja³ tej metody.

Poni¿ej przedstawiono wyniki analizy strukturalnej,
przeprowadzonej na próbkach wiertniczych pochodz¹cych
z otworu Polskie £¹ki PIG 1. Na obecnym etapie badañ
zgromadzony materia³ nie pozwala na jednoznaczne odnie-
sienie siê do powy¿szej wzmiankowanych kontrowersji, co
do ewolucji tektonicznej strefy Koszalin–Chojnice. Przepro-
wadzone analizy mia³y na celu przede wszystkim okreœlenie
charakteru struktur tektonicznych, wydzielenie ich genera-
cji, ustalenie sekwencji zdarzeñ geologicznych oraz odtwo-
rzenie warunków i charakteru deformacji, ze szczególnym
uwzglêdnieniem epizodów deformacji. W konsekwencji za-
mierzano podj¹æ próbê powi¹zania danych struktur i odpo-
wiedzialnych za ich powstanie deformacji z wydarzeniami
tektonicznymi.

TEKTONIKA OBSZARU BADAÑ

Strefa Koszalin–Chojnice jest rozwiniêta wzd³u¿ zachod-
niej krawêdzi kratonu wschodnioeuropejskiego w jej pomor-
skim sektorze. Stanowi ona obszar, który oprócz wzglêdnie du-
¿ych mi¹¿szoœci i g³êbokomorskich facji czêœci utworów dol-
nego paleozoiku, indywidualizuje siê równie¿ pod wzglêdem
budowy tektonicznej, co jest wynikiem nak³adania siê efektów
kilku faz aktywnoœci tektonicznej. Specyfik¹ tej w¹skiej,
wyd³u¿onej strefy s¹ przede wszystkim, wzmiankowane powy-
¿ej, deformacje utworów dolnego paleozoiku (np.: Znosko,
1965, 1986; Dadlez, 1978; Po¿aryski i in., 1982). W waryscyj-
skim cyklu geotektonicznym obszar ten zosta³ pociêty dodatko-
wo przez liczne uskoki oraz zaanga¿owany przez tektonikê
blokow¹ (Dadlez, 1978; Matyja, 2006). Skalê ówczesnych de-
formacji charakteryzuje najwiêkszy z udokumentowanych
przez Dadleza (op. cit.) zrzutów na pojedynczej strefie uskoko-
wej, wynosz¹cy ponad 2100 m. W mezozoiku, w wyniku tran-
stensyjnej, b¹dŸ ekstensyjnej reaktywacji starszych uskoków
dosz³o w strefie Koszalin–Chojnice do rozwoju rowów tekto-
nicznych, które w póŸnej kredzie oraz na prze³omie kredy
i neogenu uleg³y kompresyjnej do transpresyjnej inwersji (Da-
dlez, 1989, 1997b; Krzywiec, 2002; Leszczyñski, 2002). Pale-
ozoiczno-mezozoiczna aktywnoœæ tektoniczna doprowadzi³a w
efekcie do wykszta³cenia siê w omawianym obszarze gêstej
sieci uskoków o kierunkach zbli¿onych do NW–SE (np.
Po¿aryski i in., 1982; Dadlez, 1997b).

Najstarszymi osadami, nawierconymi w omawianej strefie
s¹ utwory ordowickie. Stanowi¹ je g³ównie g³êbokomorskie
i³owce i mu³owce górnego lanwirnu–karadoku, a lokalnie
(otwór Toruñ 1) prawdopodobnie aszgilu (Modliñski, 1968;
Bednarczyk, 1974; Podhalañska, Modliñski, 2006). Cechami
charakterystycznymi utworów ordowickich jest zazwyczaj wy-
soki stopieñ zaanga¿owania tektonicznego, wyra¿aj¹cy siê
zró¿nicowanymi, aczkolwiek zazwyczaj du¿ymi upadami tek-
tonicznymi, oraz znacznie wiêksza ich stratygraficzna mi¹¿-
szoœæ ni¿ równowiekowych utworów na kratonie wschodnio-
europejskim (Bednarczyk, 1974; Dadlez, 1978; Podhalañska,
Modliñski, 2006).

Utwory sylurskie w strefie Koszalin–Chojnice w profilach
poszczególnych otworów wiertniczych nawiercane s¹ zazwy-
czaj fragmentarycznie, choæ w efekcie stwierdzono osady
wszystkich piêter syluru (Teller, 1974; Dadlez, 1978; Podha-
lañska, Modliñski, 2006). Z wyj¹tkiem profilu otworu Toruñ 1
nie udokumentowano przejœcia ordowiku w sylur (Podhalañ-
ska, Modliñski, 2006). Stopieñ deformacji tektonicznych
utworów sylurskich jest zmienny. Utwory landoweru cechuj¹
wysokie upady tektoniczne (op. cit.). Podwy¿szone upady
stwierdzono tak¿e w s³abiej rozwierconych utworach wenlo-
ku (op. cit.). Natomiast utwory ludlowu i przydolu wykazuj¹
zmienne, choæ najczêœciej ni¿sze upady tektoniczne (Teller,
1974; Dadlez, 1978; Po¿aryski in., 1982).
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Na utworach ró¿nych piêter ordowiku i syluru czêœciowo
niezgodnie zalegaj¹ osady ?najwy¿szego emsu, œrodkowego
i górnego dewonu oraz karbonu. Wiêksza czêœæ dolnego de-
wonu reprezentowana jest przez erozyjn¹ lukê stratygraficzn¹
(np. Dadlez, 1978; Matyja, 2006), przypuszczalnie zwi¹zan¹
z pokolizyjnym wynoszeniem izostatycznym (Poprawa, 2006).
Utwory dewonu reprezentowane s¹ w strefie Koszalin–Choj-
nice pocz¹tkowo g³ównie przez silikoklastyki, póŸniej przez
utwory wapienno-margliste (Dadlez, 1978; Matyja, 1998,
2006). W karbonie by³y deponowane g³ównie wêglany, pia-

skowce arkozowe i ³upki (Dadlez, 1978; Lipiec, Matyja,
1998; Matyja, 2006). Sedymentacja by³a przerywana krótkimi
okresami erozji w najwczeœniejszym karbonie oraz na pogra-
niczu wczesnego i póŸnego karbonu, zaœ zasadnicza przebu-
dowa tektoniczna i powszechne procesy denudacji nast¹pi³y
na prze³omie karbonu i permu (Dadlez, 1978). Górnoperm-
sko-mezozoiczna pokrywa osadowa omawianego terenu wy-
kszta³cona jest w facjach typowych dla basenu polskiego (por.
Marek, Pajchlowa, 1997).

ANALIZA STRUKTURALNA PRÓBEK WIERTNICZYCH

Szczegó³ow¹ analiz¹ strukturaln¹ objêto próbki z rdzeni
wiertniczych pochodz¹cych z otworu Polskie £¹ki PIG 1, zlo-
kalizowanego w strefie tektonicznej Koszalin–Chojnice. Bada-
niami objêto przede wszystkim rdzenie wiertnicze reprezento-

wane przez utwory paleozoiczne, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem dolnopaleozoicznych. W ramach porównawczych badañ
uzupe³niaj¹cych, analizie strukturalnej poddano te¿ wytypowa-
ne próbki wiertnicze pochodz¹ce z sekwencji mezozoicznych.

METODYKA BADAÑ I ZAKRES BADAÑ

Przeprowadzono szczegó³ow¹ analizê mezostrukturaln¹
próbek wiertniczych pochodz¹cych z analizowanego otworu.
Podczas prac terenowych wykonano szczegó³ow¹, geome-
tryczn¹ analizê strukturaln¹. Objê³a ona analizê morfologiczn¹
stwierdzonych struktur oraz ich orientacjê (wykonano kilka ty-
siêcy pomiarów wzglêdnej, przestrzennej orientacji struktur
w rdzeniach ze szczególnym uwzglêdnieniem k¹tów ich na-
chylenia) i superpozycjê (zaburzanie, przecinanie i przemiesz-
czanie struktur starszych przez m³odsze) stanowi¹c¹ podstawê
do ustalenia sekwencji zdarzeñ geologicznych. Sporz¹dzono
obszern¹ dokumentacjê fotograficzn¹ oraz rysunkow¹. W ra-
mach prac terenowych i kameralnych przeprowadzono szcze-
gó³ow¹ analizê kinematyczn¹ (okreœlono kierunki skracania
i poszerzania oraz zwrot wzglêdnych przemieszczeñ), dyna-
miczn¹ (okreœlono warunki deformacji oraz uk³ady naprê¿eñ)
i statystyczn¹ zebranych danych.

Próbki wiertnicze objête badaniami strukturalnymi nie by³y
podczas prowadzenia prac wiertniczych bezpoœrednio oriento-
wane wzglêdem pó³nocy. W zwi¹zku z tym zale¿nie od stanu
zachowania rdzeni wiertniczych, tj. wielkoœci ubytków, stopnia
zniszczenia, rozdrobnienia itp., a tak¿e od charakteru budowy
strukturalnej podjêto ró¿ne próby ich orientacji. Analiz¹ objêto
g³ównie próbki wiertnicze zorientowane wzglêdem pionu,

z okreœlonym lub nieokreœlonym po³o¿eniem góry i do³u.
Czêœæ badanych próbek zosta³a zorientowana wzglêdem siebie;
w przypadkach stwierdzenia szczególnie interesuj¹cych struk-
tur b¹dŸ superpozycji kilku ich generacji, badano te¿ próbki
ca³kowicie nieorientowane (nale¿a³y one jednak do rzadkoœci).
Czêœæ próbek wiertniczych, z uwagi na ich szczególne cechy
strukturalne, mog³a byæ orientowana dwuwariantowo wzglê-
dem stron œwiata lub poœrednio wzglêdem pó³nocy, tzw. me-
tod¹ strukturaln¹. Metodyka badañ strukturalno-tektonicznych
rdzeni wiertniczych bezpoœrednio nieorientowanych zosta³a
szczegó³owo przedstawiona w pracy ¯aby (1999).

W otworze Polskie £¹ki PIG 1 szczegó³ow¹ analiz¹ struk-
turaln¹ objêto nastêpuj¹ce serie skalne: 1 – górny ordowik (ka-
radok), g³êbokoœæ: 4297,5–4427,0 m, litologia: i³owce, i³owce
mulaste, mu³owce; 2 – dewon ?dolny (?ems górny) i œrodkowy
(eifel, ¿ywet), g³êbokoœæ: ?3410,0–4297,5 m, litologia: i³owce,
mu³owce, piaskowce, margle, wapienie, dolomity wapniste; 3 –
górny dewon (fran), g³êbokoœæ: 3239,0–?3434,5 m, litologia:
margle, wapienie margliste, wapienie, mu³owce, piaskowce,
zlepieñce; 4 – górny trias (górny kajper), g³êbokoœæ: 1980,5
–2284,0 m, litologia: mu³owce, mu³owce ilaste, mu³owce
piaszczyste, i³owce; 5 – górny trias (retyk), g³êbokoœæ: 1770,0
–1980,5 m, litologia: i³owce margliste, mu³owce, piaskowce.

PO£O¯ENIE WARSTW

Ordowik górny (karadok). Utwory ordowickie odzna-
czaj¹ siê bardzo du¿ym zró¿nicowaniem k¹tów nachylenia po-
wierzchni sedymentacyjnych So (fig. 14). Wartoœæ tych k¹tów
zmienia siê w granicach od 0 do 90°. Najczêœciej pojawiaj¹ce
siê k¹ty upadu grupuj¹ siê w obrêbie dwóch maksimów – sil-
niejsze z nich obejmuje wartoœci w przedziale 20–30° (19%),
natomiast nieco s³absze w zakresie 70–80° (13%). Analizowa-
ne utwory s¹ najczêœciej nachylone po³ogo lub pod œrednimi
k¹tami, rzadziej wykazuj¹ nachylenia strome, a ca³kiem spora-
dycznie pionowe lub subwertykalne (1%).

Jednak¿e zmiennoœæ nachylenia powierzchni sedymenta-
cyjnych So wyraŸnie zmienia siê wraz z g³êbokoœci¹.

W dolnej czêœci badanego profilu (4386,2–4427,0 m) zró¿-
nicowanie k¹tów upadu utworów ordowiku jest najwiêksze;
przyjmuj¹ one wszelkie mo¿liwe wartoœci z maksimum obej-
muj¹cym przedzia³ 70–80° (19%). Nachylenia od 10 do 70°
s¹ tylko nieznacznie rzadziej obserwowane od powy¿szych
(charakteryzuj¹ siê koncentracj¹ punktów pomiarowych
o wartoœciach wahaj¹cych siê od 11 do 14%).
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Fig. 14. Zmiennoœæ nachylenia powierzchni sedymentacyjnych (So) w utworach klastycznych
ordowiku (karadok), dewonu (eifel, ¿ywet, fran) i triasu (kajper)

Oœ pionowa – frekwencja (%); oœ pozioma – k¹t nachylenia powierzchni sedymentacyjnych So

Variability of sedimentary surface (So) dipping of the Ordovician (Caradoc),
Devonian (Eifelian, Givetian and Frasnian) and Triassic (Keuper) clastic sediments

Vertical axis – frequency (%); horizontal axis – dipping of sedimentary surface So



Natomiast w górnej czêœci analizowanego profilu (4340,0
–4297,5 m) utwory ordowickie s¹ nachylone przewa¿nie po-
³ogo lub pod œrednimi k¹tami; najczêœciej pojawiaj¹ce siê
k¹ty upadu grupuj¹ siê w przedziale 20–50° (28%). Zwraca
uwagê, i¿ pozioma i po³oga orientacja warstwowania wystê-
puje stosunkowo rzadko (6–10%), a nachylenia bardziej stro-
me od 50° zdarzaj¹ siê tylko sporadycznie.

Du¿a zmiennoœæ k¹tów upadu powierzchni sedymentacyj-
nych So wynika z intensywnego sfa³dowania utworów ordo-
wiku spowodowanego podginaniem, ju¿ wczeœniej (stromo?)
nachylonych warstw, wskutek licznych, cyklicznie powta-
rzaj¹cych siê przemieszczeñ o charakterze nasuwczym (za-
chodz¹cych wzd³u¿ po³ogo zorientowanych powierzchni œli-
zgowych) oraz w wyniku aktywnoœci m³odszych uskoków
zrzutowych i zrzutowo-przesuwczych (fig. 15 i 16).

W obrêbie profilu utworów górnego ordowiku (karadoku)
w otworze Polskie £¹ki PIG 1 stwierdzono interwa³y pia-
skowców kwarcowych, jeden oko³o dwumetrowej mi¹¿szoœci
(4384,0–4386,0 m), który po uwzglêdnieniu odcinków nierdze-
niowanych stanowiæ mo¿e fragment wk³adki o mi¹¿szoœci do
18 m (4366,5–4386,0 m), drugi zaœ mi¹¿szoœci oko³o 15 cm
(4323,00–4323,15 m) (Modliñski, 1992). Piaskowce te uwa-
¿ane s¹ za utwory górnoordowickie, bo tak wynika z pozycji
tych osadów w profilu, nie ma na to jednak ¿adnej dokumenta-
cji biostratygraficznej. Kilka charakterystycznych cech tych
osadów powoduje, i¿ dla piaskowców przyj¹æ nale¿y œrodko-
wodewoñski wiek. Utwory te wykszta³cone s¹ w specyficznej
facji, identycznej jak osady œrodkowodewoñskie stwierdzone
wy¿ej w profilu tego otworu. S¹ to p³ytkomorskie piaskowce
kwarcowe, drobnoziarniste, zwiêz³e, o spoiwie krzemionko-
wym, jasnoszare, z licznymi blaszkami muskowitu i przejawa-
mi ewaporatów na niektórych powierzchniach laminacji (por.
Mi³aczewski, 1992).

Kontrastuj¹ one swoim wykszta³ceniem z wystêpuj¹cymi
powy¿ej oraz poni¿ej w profilu i³owcami b¹dŸ mu³owcami
karadoku, stanowi¹cymi osad powsta³y w g³êbokim, otwar-
tym zbiorniku morskim. Od otaczaj¹cych osadów ordowic-
kich istotnie ró¿ni¹ siê równie¿ stopniem deformacji tekto-
nicznych. O ile bowiem utwory karadockie cechuje wysoki
stopieñ deformacji oraz silne, tektoniczne wychylenie od pio-
nu, to dyskutowane tu interwa³y piaskowca nie wykazuj¹
istotnych deformacji i charakteryzuj¹ siê upadami do 5–10°.
Zatem w profilu rdzeniowym interwa³ subhoryzontalnie le-
¿¹cych lub po³ogo nachylonych piaskowców dewoñskich wy-
raŸnie zalega dyskordantnie na bardzo stromo ustawionych
kompleksach skalnych ordowiku, a ró¿nica upadów na tym
kontakcie wynosi nawet do 80°.

Rzeczywista obecnoœæ wspomnianych powy¿ej piaskow-
ców dewoñskich w obrêbie profilu ordowickiego nie jest jed-
nak pewna. Ten brak pewnoœci wi¹¿e siê z mo¿liwym b³êdnym
umiejscowieniem fragmentu dewoñskiego rdzenia w skrzyn-
kach rdzeniowych. Domys³ taki wynika z analizy karota¿y
wiertniczych, na których trudno znaleŸæ odzwierciedlenie
obecnoœci blisko 18-metrowej wk³adki piaskowca w obrêbie
kompleksu ilasto-mu³owcowego. W zwiercinach z interwa³u

4366,5–4386,0 m wystêpuj¹ wprawdzie, oprócz dominuj¹cych
ciemnych i³owców, pojedyncze okruchy jasnoszarych, drobno-
ziarnistych piaskowców, ale mog¹ one pochodziæ z obsypywa-
nia siê œcian otworu na wy¿ej po³o¿onym, dewoñskim odcinku
profilu. Jeœli jednak wykluczyæ w tym wypadku b³¹d ludzki, to
obecnoœæ dewoñskich utworów w obrêbie profilu osadów or-
dowickich t³umaczyæ mo¿na na dwa sposoby. Utwory dewo-
ñskie stanowiæ mog¹ porwaki tektoniczne, wprasowane w ob-
rêb bardziej podatnych i³owców i mu³owców ordowiku w wy-
niku przemieszczeñ przesuwczych. S³ab¹ stron¹ takiej koncep-
cji jest po³ogie zaleganie obu interwa³ów piaskowca, zaska-
kuj¹ce w œwietle tektonicznej rotacji takich bloków. Drugim,
bardziej prawdopodobnym i preferowanym tu wyt³umacze-
niem s¹ mo¿liwe powtórzenia w profilu, zwi¹zane z nasuwczy-
mi przemieszczeniami na odwróconych uskokach œrodkowo-
dewoñskich b¹dŸ m³odszych.

Dewon (?ems, eifel, ¿ywet, fran). K¹ty upadu osadów
dewoñskich wykazuj¹ œredni¹ zmiennoœæ, wahaj¹c¹ siê
w przedziale od 0 do 60° (fig. 14). Jednak zdecydowana wiêk-
szoœæ powierzchni warstwowania w tych utworach zalega
po³ogo (k¹ty: 10–20°, maksimum 53%) lub prawie poziomo
(k¹ty 0–10°; 25%).

W dolnej czêœci analizowanego profilu (eifel) osady de-
woñskie wykazuj¹ zmiennoœæ o cechach analogicznych, jak
w ca³ym profilu tych utworów. Zdecydowanie przewa¿aj¹
upady po³ogie wahaj¹ce siê w przedziale 10–20° (maksimum
54%) oraz po³o¿enia prawie poziome (k¹ty: 0–10°; 32%).
Jednak nachylenia warstw w tym niewielkim przedziale (od 0
do 20°) wykazuj¹ znaczn¹ zmiennoœæ, co œciœle wi¹¿e siê
z rozwojem przemieszczeñ nasuwczych, powoduj¹cych lo-
kalne podgiêcia warstw, które cyklicznie b¹dŸ stromiej¹, b¹dŸ
uzyskuj¹ po³o¿enia niemal poziome (fig. 14). Zjawiska te
koncentruj¹ siê przede wszystkim w sp¹gowej czêœci badane-
go profilu (eifel). Natomiast lokalnie zaznaczaj¹ce siê wiêk-
sze nachylenia warstw (30–50°), wykazuj¹ œcis³y zwi¹zek
z aktywnoœci¹ stromych lub niemal pionowych (progowych)
uskoków zrzutowych (normalnych i odwróconych) oraz zrzu-
towo-przesuwczych (np. na g³êb. 4260,0 m).

W górnej czêœci badanego profilu (fran) osady dewoñskie
s¹ nachylone nieco bardziej stromo (fig. 14) ni¿ utwory le¿¹ce
ni¿ej (eifel, ¿ywet). Wprawdzie nadal przewa¿aj¹ k¹ty upadu
warstw wahaj¹ce siê w przedziale od 10 do 20° (maksimum:
50%), lecz pojawiaj¹ siê te¿ czêste, nieco wiêksze nachylenia
warstwowania, wahaj¹ce siê w przedziale 20–30° (38%), cze-
go nie obserwowano w osadach eiflu. WyraŸnie zmniejsza siê
natomiast udzia³ warstw po³o¿onych niemal poziomo (k¹ty
0–10°; 6%). Nachylenie warstw w stropie sekwencji dewoñ-
skiej (fran), na kontakcie z osadami permu (cechsztynu),
gwa³townie maleje. Powierzchnie sedymentacyjne (zapa-
daj¹ce poni¿ej pod k¹tami 20–35°) ulegaj¹ na tym kontakcie
wygiêciu, przyjmuj¹c wartoœci 10–17°. Zjawisko to jest œciœle
zwi¹zane z aktywnoœci¹ przemieszczeñ nasuwczych obej-
muj¹cych te¿ osady permskie.

Trias (kajper, retyk). Osady te s¹ nachylone zazwyczaj
podobnie jak utwory dewoñskie (fig. 16). WyraŸnie przewa-

Analiza strukturalna próbek wiertniczych 101



¿aj¹ k¹ty upadu wahaj¹ce siê w przedziale 10–20° (maksi-
mum: 62%). Lokalnie osady triasowe zalegaj¹ niemal pozio-
mo (k¹ty: 0–10°; 18%) b¹dŸ zapadaj¹ nieco bardziej stromo
(k¹ty: 20–30°; 19%). Niekiedy obserwowane s¹ jeszcze bar-

dziej strome nachylenia warstw (powy¿ej 30°), które œciœle
wi¹¿¹ siê z aktywnoœci¹, przewa¿nie stromych lub progo-
wych, uskoków zrzutowych i zrzutowo-przesuwczych, rza-
dziej przesuwczych.
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Fig. 15. Cechy strukturalne górnoordowickich utworów klastycznych

A – zmiennoœæ nachylenia powierzchni sedymentacyjnych So; B – przejawy tektoniki nasuwczej
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Fig. 15 cd.

Structural inventory of the Upper Ordovician clastic sediments

A – variability of sedimentary surface (S0) dipping; B – structures related to thursting
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Fig. 16. Cechy strukturalne utworów klastycznych górnego ordowiku (karadoku)
i œrodkowego dewonu (emsu?, eiflu, ¿ywetu)

A – zmiennoœæ nachylenia powierzchni sedymentacyjnej So; B – przejawy tektoniki uskokowo-fa³dowej.

Structural inventory of the of the Upper Ordovician (Caradoc)
and Middle Devonian (Emsian?, Eifelian, Givetian) clastic sediments

A – dipping of sedimentary surface So; B – structures related to faulting and folding.



BUDOWA STRUKTURALNA

Ordowik (karadok). Utwory ordowiku odznaczaj¹ siê bu-
dow¹ fa³dowo-nasuniêciow¹, która ukszta³towa³a siê w warun-
kach kilku odrêbnych deformacji tektonicznych. W utworach
tych stwierdzono przejawy wielofazowych przemieszczeñ
uskokowych zachodz¹cych w re¿imie przesuwczym, kontrak-
cyjnym (nasuwczym) i normalnym (ekstensyjnym). Do najczê-
œciej spotykanych nale¿¹ uskoki zrzutowo-przesuwcze.

Stwierdzono kilka generacji struktur fa³dowych, których
subhoryzontalnie po³o¿one osie s¹ b¹dŸ koaksialne, b¹dŸ prze-
cinaj¹ siê (w planie) pod niewielkimi k¹tami. Najstarsze z nich
maj¹ charakter fa³dów ze zginania. S¹ to struktury fa³dowe
pierwszej generacji (F1). Maj¹ one najczêœciej charakter makro-
fa³dów, w skrzyd³ach (skrzydle) których zosta³ wykonany ana-
lizowany otwór. W skrzyd³ach tych fa³dów stwierdzono liczne,
mezostrukturalne wskaŸniki przemieszczeñ o charakterze po-
suwu fa³dowego. Nale¿¹ do nich m.in. rysy œlizgowe, widoczne
na ró¿nie nachylonych powierzchniach sedymentacyjnych,
które s¹ zorientowane w przybli¿eniu prostopadle do osi
fa³dów lub/i do linii biegu warstwowania. Asymetria towa-
rzysz¹cych rysom zadziorów tektonicznych jednoznacznie
wskazuje na nasuwczy charakter, zachodz¹cego podczas fa³do-
wania ze zginania, posuwu fa³dowego. W skrzyd³ach makro-
fa³dów najstarszej generacji F1 stwierdzono te¿ wystêpowanie
drobnych, wyraŸnie asymetrycznych fa³dów paso¿ytniczych
i ci¹gnionych (fig. 17). Ich wergencja jest zwrócona w kierun-
ku stref przegubowych (antyklinalnych i synklinalnych) ma-
krostruktur fa³dowych. Wergencja fa³dków paso¿ytniczych
i ci¹gnionych wskazuje, podobnie jak asymetria zadziorów tek-
tonicznych, na nasuwczy charakter posuwu fa³dowego. Wyni-
ka z tego, i¿ nadrzêdne makrofa³dy F1 kszta³towa³y siê w wa-
runkach subhoryzontalnych nacisków o charakterze tektonicz-
nym. Oœ najwiêkszych naprê¿eñ σ1 le¿a³a wówczas w p³asz-
czyŸnie poziomej lub by³a nachylona po³ogo; niewielkim na-
chyleniem odznacza³a siê te¿ oœ σ2 przebiegaj¹ca najprawdo-
podobniej zgodnie (równolegle) z osiami fa³dów F1, natomiast
oœ najmniejszych naprê¿eñ σ3 by³a prawdopodobnie zoriento-
wana subwertykalnie. Wszystkie cechy fa³dów najstarszej ge-
neracji F1 wskazuj¹, i¿ s¹ to fa³dy ze zginania, kszta³tuj¹ce siê
w warunkach tangencjalnych nacisków tektonicznych. Fa³dy te
(F1) maj¹ wiêc charakter fa³dów z wyboczenia.

Fa³dy m³odszych generacji (F2 i F3) wykazuj¹ œcis³y
zwi¹zek z wielofazow¹ aktywnoœci¹ uskoków nasuwczych
rozwijaj¹cych siê zgodnie z po³ogo lub niemal poziomo zorien-
towanymi p³aszczyznami. Ich nachylenie wynosi najczêœciej
oko³o 20°. Fa³dy F2 i F3 charakteryzuj¹ siê niemal poziomym
po³o¿eniem osi, które przecinaj¹ siê w planie pod k¹tem oko³o
25–30°. Nasuwcze strefy œcinania pojawiaj¹ siê wielokrotnie
w ca³ym profilu utworów ordowiku; stwierdzono je m.in. na
g³êbokoœciach: 4423,5, 4420,5, 4419,0, 4395,0, 4394,0, 4390,0,
4386,0, 4334,0, 4329,5, 4325,5, 4324,5 oraz 4323,5 m. Prze-
mieszczenia nasuwcze spowodowa³y przyuskokowe wygina-
nie (podginanie) i zafa³dowywanie (mezofa³dy F2 i F3) skrzyde³
makrofa³dów F1. Warstwy w skrzyd³ach uskoków nasuwczych,
wczeœniej bardziej stromo ustawione, przyjê³y bardziej po³ogie

lub nawet poziome po³o¿enie; rzadziej natomiast ulega³y ze-
stromieniu (np. przedzia³ g³êbokoœci 4390,0–4386,0 m). W wy-
niku wielofazowej aktywnoœci uskoków nasuwczych w ich
skrzyd³ach utworzy³y siê szerokopromienne, fleksuralne fa³dy
F2 i F3. Niektórym nasuwczym strefom œcinania towarzysz¹
wergentne, pochylone, obalone i le¿¹ce fa³dy œrednio- i w¹sko-
promienne, tworz¹ce siê w podatnych warunkach deformacji.
Najszersz¹, nasuwcz¹ strefê podatnego œcinania (o mi¹¿szoœci
9 m) o budowie fa³dowej, stwierdzono w przedziale g³êbokoœci
4386,0–4395,0 m.

Zgodnie z powierzchniami wielu uskoków nasuwczych
rozwinê³y siê szerokie strefy kakirytów, brekcji tektonicznych
i, niekiedy, kataklazytów (g³êbokoœci: 4420,5, 4419,0, 4390,0,
4386,0, 4334,0, 3325,5, 4324,5 oraz 4323,5 m). Niektórym
uskokom nasuwczym towarzysz¹ strefy mylonityzacji (g³êbo-
koœci: 4423,5, 4388,5, 4386,5, 4334,0, 4329,5 i 4324,0 m),
w obrêbie których stwierdzono wystêpowanie struktur S–C
(rzadziej C') oraz porfiroklastów powsta³ych w wyniku zbudi-
nowania wczeœniejszych utworów. Czêœæ tych porfiroklastów
wykazuje wyraŸn¹ asymetriê (tzw. „ryby”). Zgodnie z niektó-
rymi powierzchniami œcinania ukszta³towa³y siê, w warunkach
podatnych, wergentne fa³dy ci¹gnione F2 i/lub F3 (g³êbokoœci:
4323,5 oraz 4334,0 m). Zazwyczaj maj¹ one charakter „wyocz-
kowanych” fa³dów z p³yniêcia. Czêœæ z nich, wykszta³conych
jako izoklinalne, w¹skopromienne fa³dy le¿¹ce, rozwija³a siê
w ¿y³kach wêglanowych.

Bardzo ró¿ny charakter struktur towarzysz¹cych strefom
œcinania œwiadczy zarówno o zró¿nicowanej intensywnoœci de-
formacji (nasuwczych) obejmuj¹cych utwory ordowickie, jak
te¿ o wieloetapowoœci ich powstawania. Stwierdzone tu struk-
tury wskazuj¹, ¿e deformacje te zachodzi³y zarówno w warun-
kach podatnych, jak te¿ podatno-kruchych i kruchych, co
wi¹za³o siê z kolejnymi etapami ruchów nasuwczych. Ponadto
czêœæ przemieszczeñ o charakterze nasuwczym zachodzi³a
jeszcze przed powstanie ¿y³ek wêglanowych (przecinaj¹ one
wczeœniej powsta³e strefy uskokowe i nie zosta³y zdeformowa-
ne), natomiast czêœæ po ich dokonaniu siê (¿y³ki te zosta³y
zafa³dowane, poprzemieszczane i zbrekcjowane).

W analizowanych utworach stwierdzono liczne, powsta³e
w warunkach kruchych mezouskoki, z towarzysz¹cymi im,
zazwyczaj dobrze wykszta³conymi, tektoglifami reprezento-
wanymi przez rysy œlizgowe, zadziory tektoniczne (powsta³e
w dwu- oraz trójwarstwowych uk³adach), a tak¿e struktury
z wyorania i spêkania pierzaste. Czêœæ tych uskoków po-
wsta³a przed utworzeniem siê ¿y³ek wêglanowych, które
tworz¹ co najmniej dwie generacje, gdy¿ stwierdzono ich
przecinanie siê. Niektóre uskoki kszta³towa³y siê synchro-
nicznie z rozwojem tych ¿y³ek; powstawa³y wtedy m.in.
struktury rombowe, ekstensyjne dupleksy i rozwieraj¹ce siê
na nierównoœciach ekstensyjne szczeliny (fig. 18 A) oraz sze-
regi ¿y³ek kulisowych i sigmoidalnych o ró¿nej orientacji.
Natomiast pozosta³a, du¿a czêœæ uskoków wykorzystywa³a
powierzchnie ju¿ wczeœniej ukszta³towanych ¿y³ek wêglano-
wych, a tak¿e powodowa³a ich przemieszczanie i deformowa-
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nie (fig. 18 B). Podobne zale¿noœci wiekowe, tj. superpozycjê
¿y³ek i uskoków, stwierdzono te¿ w odniesieniu do ¿y³ek,
soczewek i gniazd kruszcowych, reprezentowanych przede
wszystkim przez piryt.

W wielu próbkach stwierdzono superpozycjê dwóch, rza-
dziej trzech, a nawet czterech, ró¿nowiekowych mezouskoków
o ró¿nym charakterze kinematycznym. Na powierzchniach
œlizgowych niektórych uskoków (ró¿nie nachylonych) stwier-

dzano dwa przecinaj¹ce siê pod ró¿nymi k¹tami, zespo³y (ge-
neracje) rys œlizgowych (fig. 19). Œwiadczy to o wielofazowym
rozwoju przemieszczeñ uskokowych. Aktywnoœci m³odszych
uskoków, g³ównie zrzutowych i zrzutowo-przesuwczych,
towarzyszy³ rozwój drobnych fa³dów ci¹gnionych m³odszych
generacji Fn oraz podgiêæ przyuskokowych.

Dewon (?ems, eifel, ¿ywet, fran). Utwory te zalegaj¹ izo-
klinalnie; s¹ nachylone pod niewielkimi k¹tami, wahaj¹cymi
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Fig. 17. Asymetryczne, wergentne fa³dy paso¿ytnicze F1 w utworach klastycznych górnego ordowiku (karadoku), powsta³e
wskutek posuwu fa³dowego (strza³ki), towarzysz¹cego kszta³towaniu siê makrofa³dów

ze zginania (z wyboczenia) F1; g³êbokoœæ 4397,0–4398,0 m

Asymmetric vergent parasitic folds F1 in the Upper Ordovician (Caradoc) clastic sediments, developed as a result of tectonic slip
along bedding surfaces (arrows), associated with development of bending-related (buckling) macrofolds F1; depth: 4397.0–4398.0 m
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Fig. 18. ¯y³ki wêglanowe, ukszta³towane w ekstensyjnych warunkach deformacji, w mu³owcowo-ilastych utworach górnego ordowi-
ku (karadoku). A – ¿y³ki wêglanowe ukszta³towane synchronicznie z aktywnoœci¹ dwu komplementarnych zespo³ów œciêæ, których
rozwojowi towarzyszy³o powstanie ekstensyjnych dupleksów (por. m.in.: Rodgers, 1980; ¯aba, 1994) oraz ¿y³ek wykorzystuj¹cych
rozwieraj¹ce siê na nierównoœciach ekstensyjnej szczeliny; g³êb. 4324,0–4325,0 m; B – ¿y³ka wêglanowa, zdeformowana w warun-
kach przemieszczeñ o charakterze prawoprzesuwczo-normalnym; g³êb. 4330,0–4331,0 m. �1 – oœ g³ównych, najwiêkszych naprê¿eñ
tektonicznych (kierunek skracania); So – powierzchnie sedymentacyjne; strza³ki – kierunek i zwrot wzglêdnych przemieszczeñ

Calcite veins, developed in the extensional tectonic regime, in the Upper Ordovician (Caradoc) shale and mudstone. A – calcite veins deve-
loping synchronously with activity of two sets of conjugate shears, associated with development of extensional duplexes (comp. e.g: Rod-
gers, 1980; ¯aba, 1994) and veins opened on irregularities of extensional fracture; depth: 4324.0–4325.0 m; B – calcite vein, deformed due
to normal faulting with right-lateral strike-slip component; depth: 4330.0–4331.0 m. �1 – axis of the principle tectonic stresses (direction of
shortening); So – sedimentary surface; arrows – direction and sense of relative tectonic transport



siê najczêœciej w przedziale od 10 do 20° (fig. 14). Inne na-
chylenia warstw zazwyczaj œciœle wi¹¿¹ siê z wielofazow¹ ak-
tywnoœci¹ uskoków: g³ównie po³ogich uskoków nasuwczych
oraz, przewa¿nie m³odszych, stromych i progowych uskoków
zrzutowych i zrzutowo-przesuwczych (fig. 16).

Strefy nasuniêæ wystêpuj¹ w ca³ym profilu utworów de-
wonu. Najwiêksz¹ ich koncentracjê stwierdzono w sp¹gu se-
kwencji dewoñskiej (ems?, eifel) w przedziale g³êbokoœci
4270,0–4280,0 m oraz w obrêbie kompleksu górnodewoñ-
skiego (fran) na g³êbokoœci oko³o 3409,0–3410,0 m. Wielofa-

zowa aktywnoœæ uskoków nasuwczych doprowadzi³a b¹dŸ do
rozwoju brekcji tektonicznych (np. w stropie sekwencji de-
woñskiej) i lokalnego poddarcia warstw (szerokopromienne,
sztywne fa³dy fleksuralne), b¹dŸ do rozwoju wyodrêbnionych
stref podatno-kruchego lub podatnego œcinania. Najlepiej
wykszta³con¹ tak¹ strefê o charakterze podatno-kruchym
(ukszta³towan¹ w warunkach nasuwczych: oœ naprê¿eñ σ1

le¿a³a w p³aszczyŸnie nachylonej pod niewielkim k¹tem, oœ
σ2 by³a zorientowana prawdopodobnie poziomo, a oœ σ3

by³a nachylona stromo) stwierdzono na g³êbokoœci oko³o
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Fig. 19. Nachylona po³ogo (oko³o 25°) powierzchnia œlizgowa uskoku z dwoma krzy¿uj¹cymi siê, ró¿nowiekowymi zespo³ami rys
œlizgowych (którym towarzysz¹ zadziory tektoniczne) w mu³owcach górnego ordowiku (karadoku). Wzd³u¿ powierzchni œlizgo-
wej zachodzi³y przemieszczenia zrzutowo-przesuwcze (starsze – z dominuj¹c¹ sk³adow¹ przesuwcz¹) oraz normalno-zrzutowe
(m³odsze); g³êbokoœæ: 4329,0-4330,0 m; widok z góry

Gently dipping (approx. 25°) fault surface with two sets of slickensides crossing each other, associated with tectonic steps, in the Upper
Ordovician (Caradoc) sedimets. Tectonic transport along the fault surface related to normal faulting with significant strike-slip compo-
nent predated second episode of normal faulting; depth: 4329.0–4330.0 m; top view
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Fig. 20. Strefa podatno-kruchego œcinania o charakterze nasuwczym (strza³ki jednostronne) w utworach górnego dewonu (franu)
reprezentowanych przez margle i wapienie; kierunek i zwrot œcinania okreœlaj¹ m.in.: rysy i zadziory tektoniczne, struktury
S–C, asymetryczne mezofa³dy oraz niektóre porfiroklasty (wykazuj¹ce asymetryczne u³o¿enie); g³êb. 3409,0–3410,0 m

Zone of brittle to ductile shear of thrust character (arrow) in the Upper Devonian (Frasnian) marl and limestone; direction and sense
of shearing is indicated by striations and steps, structures S–C, asymmetric mesofolds and some asymmetric porphiroclasts; depth
3409.0–3410.0 m



3409,0–3410,0 m (fran). Na re¿im nasuwczy (kontrakcyjny)
wyraŸnie wskazuje asymetria takich struktur jak: S–C, C',
wergentnych, wyoczkowanych mezofa³dów z p³yniêcia, por-
firoklastów oraz sigmoidalnych ¿y³ek wêglanowych (fig. 20).
Powy¿szej strefie towarzysz¹ dobrze wykszta³cone powierz-
chnie œlizgowe z tektoglifami reprezentowanymi przez rysy
œlizgowe i zadziory tektoniczne, wskazuj¹cymi na nasuwcze
(kontrakcyjne) warunki deformacji zachodz¹cej w warunkach
kruchych. W przedzia³ach g³êbokoœci 4258,0–4274,0 i 4242,0
–4258,0 m stwierdzono (na po³ogo nachylonych powierzch-
niach œlizgowych) przecinanie siê (pod k¹tem 30°) dwóch
zespo³ów (generacji) rys œlizgowych z zadziorami wskazu-
j¹cymi na przemieszczenia nasuwcze i przesuwczo-nasuwcze
(z przewa¿aj¹c¹ sk³adow¹ nasuwcz¹).

Z analizy superpozycji opisanych powy¿ej struktur tekto-
nicznych wynika, i¿ tworzy³y siê one co najmniej w dwóch
odrêbnych etapach deformacji nasuwczej, zgodnie z t¹ sam¹
p³aszczyzn¹ œcinania – wczeœniej w warunkach podatnych
lub/i podatno-kruchych, a nastêpnie w warunkach kruchych.

W utworach dewoñskich bardzo czêsto wystêpuj¹ progowe
uskoki zwi¹zane najprawdopodobniej z blokow¹ ruchliwoœci¹
g³êbszego pod³o¿a. Ruchom tym towarzyszy³ te¿ rozwój stro-
mych uskoków inwersyjno-zrzutowych, rozwijaj¹cych siê syn-
chronicznie z powy¿szymi. Czêœæ stromych uskoków (m³od-
szych) wykazuje charakter normalno-zrzutowy (fig. 21) oraz
normalno-zrzutowo-przesuwczy, co œwiadczy, ¿e tworzy³y siê
one w warunkach subhoryzontalnej ekstensji b¹dŸ transtensji.
Aktywnoœæ tych uskoków spowodowa³a rozwój brekcji tekto-
nicznych (np. na g³êb.: 3401,0–3414,0 i 3239,0–3246,0 m) oraz
licznych tektoglifów. Doprowadzi³a te¿ do wyraŸnego wygiê-
cia (zestromienia) warstw, wskutek tworzenia siê szerokopro-
miennych, sztywnych fa³dów przyuskokowych (fig. 21).

W warunkach pionowych nacisków (oœ naprê¿eñ σ1 by³a
ustawiona pionowo lub subwertykalnie) tworzy³y siê komple-
mentarne zespo³y spêkañ œciêciowych (np. na g³êb.: 4176,0
–4194,0, 4110,0–4129,0 i 4414,0–4417,0 m) czêsto wykorzy-
stywane przez synchronicznie rozwijaj¹ce siê ¿y³ki wêglano-
we. ¯y³ki te, rozwijaj¹ce siê w re¿imie ekstensyjnym, tworz¹
czasami struktury rombowe oraz szeregi kulisowe i sigmo-
idalne. ¯y³ki wêglanowe zosta³y w wielu miejscach zdefor-
mowane wskutek póŸniejszych przemieszczeñ uskokowych
zachodz¹cych g³ównie w re¿imie ekstensyjnym lub transten-
syjnym. Deformacje te prowadzi³y do zafa³dowania i zbrek-

cjowania ¿y³ek oraz tworzenia siê rys i zadziorów tektonicz-
nych na ich powierzchniach. ¯y³ki s¹ te¿ niekiedy przemiesz-
czane (normalnie) zgodnie z powierzchniami sedymentacyj-
nymi, wskutek nacisków skierowanych od do³u. Jednak czêœæ
¿y³ek zosta³a przemieszczona (nasuwczo) przez po³ogo po-
³o¿one uskoki odwrócone.

Trias (kajper, retyk). Utwory te zalegaj¹ izoklinalnie; s¹
najczêœciej nachylone pod k¹tami wahaj¹cych siê od 10 do
20° (fig. 14). Inne k¹ty pochylenia warstw zosta³y spowodo-
wane przemieszczeniami zachodz¹cymi wzd³u¿ powierzchni
uskoków. Aktywnoœæ niektórych uskoków doprowadzi³a do
rozwóju rozleg³ych stref brekcji tektonicznych. Najbardziej
mi¹¿sze strefy brekcji stwierdzono w stropie sekwencji triaso-
wej (retyk) w przedziale g³êbokoœci 1771,0–1777,0 m oraz
w obrêbie osadów kajpru (g³êb. 1982,0–1990,0 m).

W utworach triasu stwierdzono przejawy intensywnych ru-
chów pionowych (fig. 22), z którymi synchronicznie
kszta³towa³y siê ¿y³y „ró¿owych” wêglanów. Podczas ich two-
rzenia siê re¿im deformacji stopniowo (rotacyjnie) zmienia³ siê
na przesuwczy (przesuwczo-nasuwczy?; fig. 23) o charakterze
prawoskrêtnym (dextralnym). Ruchy pionowe, jak i przemiesz-
czenia prawoprzesuwcze (fig. 24) zachodzi³y zgodnie z podob-
nie zorientowanymi p³aszczyznami. Podczas wczeœniejszego,
progowo-zrzutowego uskokowania powsta³y powierzchnie œli-
zgowe z wyraŸnymi, pionowo zorientowanymi rysami tekto-
nicznymi oraz towarzysz¹ce im zadziory tektoniczne (wszystkie
powy¿sze struktury s¹ widoczne wy³¹cznie w ska³ach os³ony
¿y³), a tak¿e ekstensyjne spêkania sigmoidalne wykorzystywane
przez ¿y³ki wêglanowe (fig. 22). M³odsze przemieszczenia
o charakterze prawoprzesuwczym zachodzi³y przede wszystkim
zgodnie z pionowo zorientowanymi powierzchniami œlizgowy-
mi z tektoglifami reprezentowanymi przez poziomo le¿¹ce rysy
tektoniczne (fig. 25) oraz towarzysz¹ce im zadziory. Struktury te
zaznaczy³y siê zarówno w ¿y³ach wêglanowych (g³ównie na gra-
nicach tych ¿y³), jak i w ska³ach ich os³ony. Czêœæ przemiesz-
czeñ tego etapu zachodzi³a wzd³u¿ subhoryzontalnych po-
wierzchni (z towarzysz¹cymi rysami i zadziorami tektoniczny-
mi). Na zwrot wzglêdnych przemieszczeñ przesuwczych wska-
zuje m.in. asymetria: zadziorów tektonicznych, ekstensyjnych
spêkañ kulisowych wykorzystywanych przez wêglany (struktury
typu en-échelon; fig. 23), a tak¿e ekstensyjnych struktur rombo-
wych, rozwiniêtych w ¿y³ach wêglanowych (fig. 24). Przemiesz-
czenia przesuwcze zachodzi³y po triasie.

WARUNKI DEFORMACJI ORAZ SEKWENCJA ZDARZEÑ TEKTONICZNYCH

Próbê ustalenia sekwencji zdarzeñ tektonicznych oparto
na danych pochodz¹cych z otworu Polskie £¹ki PIG 1. Nale-
¿y zaznaczyæ, i¿ wyniki uzyskane na podstawie analizy pró-
bek wiertniczych z tego otworu s¹ wyj¹tkowo pe³ne i tym sa-
mym wiarygodne, z powodu dobrego stanu zachowania rdze-
nia wiertniczego.

Na podstawie przeprowadzonych badañ ustalono, przed-
stawione poni¿ej, nastêpstwo epizodów deformacji, obej-
muj¹cych coraz to m³odsze utwory i zachodz¹cych w ró¿nych
re¿imach tektonicznych. Epizody te przypuszczalnie grupuj¹
siê w kilka indywidualnych faz deformacji, które rozdzielone

s¹ wzglêdnie d³ugimi przedzia³ami czasu geologicznego, dla
których nie zanotowano istotnej aktywnoœci tektonicznej. Po-
szczególne epizody deformacji w obrêbie jednej ich fazy,
mimo i¿ indywidualizuj¹ce siê, mog³y zachodziæ po sobie we
wzglêdnie krótkich przedzia³ach czasu i byæ wzajemnie
powi¹zane genetycznie, stanowi¹c niekiedy odzwierciedlenie
progradacji deformacji zwi¹zanych z jednym procesem tekto-
nicznym.

(1) Re¿im kontrakcyjny (nasuwczy). Jego przejawy za-
znaczy³y siê w utworach górnego ordowiku (karadoku), które
wskutek tangencjalnych nacisków zosta³y sfa³dowane.
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Fig. 21. Stromy uskok normalno-zrzutowy z wyraŸnym fleksuralnym podgiêciem warstw, jednoznacznie okreœlaj¹cym zwrot
wzglêdnych przemieszczeñ (strza³ki jednostronne); w skrzyd³ach uskoku bezpoœrednio kontaktuj¹ ze sob¹ dolomity wapniste
oraz mu³owce z prze³awiceniami i³owców; dewon œrodkowy (eifel), g³êb. 4258,0–4259,0 m

Steep normal fault with flexure indicating sense of relative tectonic transport (arrows); in the walls of the fault limey dolomite is juxtapo-
sed with mudstone interbedded with shale; Middle Devonian (Eifelian), depth: 4258.0–4259.0 m
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Fig. 22. Ekstensyjna, sygmoidalna ¿y³ka wêglanowa, ukszta³towana w warunkach przemieszczeñ o charakterze
normalno-zrzutowym, wystêpuj¹ca w mu³owcach ilastych górnego triasu (kajpru); g³êbokoœæ 1983,0–1984,0 m

Strza³ki jednostronne – kierunek i zwrot wzglêdnych przemieszczeñ

Extensional, sigmoid calcite vein, developed during tectonic normal faulting
in the Upper Triassic (Keuper) mudstone; depth 1983.0–1984.0 m

Arrows – direction and sense of relative tectonic transport
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Fig. 23. Ekstensyjne spêkania kulisowe, wykorzystane przez wêglany (struktury typu en-échelon),
powsta³e w przesuwczo-nasuwczych warunkach deformacji

w mu³owcach ilastych górnego triasu (kajpru); g³êb. 1983,0–1984,0 m

Strza³ka jednostronna – kierunek i zwrot wzglêdnych przemieszczeñ

Extensional en-échelon fractures, filled by calcite, developed due to strike-slip tectonic transport with thrust component
in the Upper Triassic (Keuper) shaley mudstone; depth 1983.0–1984.0 m

Arrow – direction and sense of relative tectonic transport
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Fig. 24. Ekstensyjne struktury rombowe rozwiniête w ¿y³ce wêglanowej, powsta³e w przesuwczym re¿imie
deformacji (przemieszczenia prawoskrêtne) w mu³owcach górnego triasu (kajpru); g³êb. 1986,0–1987,0 m

Strza³ki – zwrot wzglêdnych przemieszczeñ

Extensional rhomboidal structures developed in calcite vein in strike-slip regime (righ-lateral)
in the Upper Triassic (Keuper) mudstone; depth: 1986.0–1987.0 m

Arrows – direction and sense of relative tectonic transport
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Fig. 25. Powierzchnia œlizgowa pionowego uskoku przesuwczego z tektoglifami, reprezentowanymi
przez poziomo zorientowane rysy tektoniczne,

w mu³owcach górnego triasu (kajpru); g³êb. 2151,0–2152,0 m

Slickenside on strike-slip fault plain with horizontal striation
in the Upper Triassic (Keuper) mudstone; depth: 2151.0–2152.0 m



W przypadku otworu Polskie £¹ki PIG 1 proces ten zachodzi³
przed dewonem. Powsta³y wówczas najstarsze makro- i me-
zofa³dy ze zginania. Procesy fa³dowe zachodzi³y byæ mo¿e
w warunkach lewoskrêtnej transpresji; towarzyszy³ im rozwój
przemieszczeñ lewoprzesuwczo-nasuwczych. Taka kinema-
tyka deformacji jest ogólnie zgodna z modelami kaledoñskiej
kolizji wzd³u¿ zachodniej krawêdzi kratonu wschodnioeuro-
pejskiego, przyjmuj¹cymi œrodkowo- i póŸnoordowick¹ oraz
ewentualnie wczesnosylursk¹, skoœn¹ konwergencjê i kolizjê
Awalonii i Baltiki (np. Scotese, McKerrow, 1990; Meissner
i in., 1994; Torsvik i in., 1996; Jaworowski, 2000; Torsvik,
Rehnström, 2003).

Na szczegó³owe okreœlenie wieku tej deformacji pozwo-
li³a analiza próbek wiertniczych otworu Toruñ 1 (¯aba, Po-
prawa, 2006). Dolnopaleozoiczny profil obejmuje tam
wzglêdnie szeroki zakres czasu geologicznego oraz zawiera
bardziej ró¿norodn¹ reprezentacjê struktur tektonicznych ni¿
profil otworu Polskie £¹ki PIG 1. Dziêki temu mo¿liwe by³o
stwierdzenie, i¿ deformacje, zachodz¹ce pocz¹tkowo w re-
¿imie kontrakcyjnym, a nastêpnie w przesuwczym b¹dŸ trans-
presyjnym, pochodz¹ z kaledoñskiego cyklu tektonicznego
i przypuszczalnie zachodzi³y we wczesnym sylurze (landowe-
rze). Na podstawie danych publikowanych (np. Bednarczyk,
1974; Teller, 1974; Dadlez, 1978; Podhalañska, Modliñski,
2006) oraz wstêpnego ogl¹du pozosta³ych profili dolnego pa-
leozoiku strefy Koszalin–Chojnice mo¿na stwierdziæ, ¿e po-
krewne deformacje tektoniczne zaznaczaj¹ siê we wszystkich
pozosta³ych profilach górnego lanwirnu–karadoku oraz w je-
dynym, oprócz wzmiankowanego tu profilu Toruñ 1, profilu
lanwirnu, tj. w otworze Lutom 1. Utwory wy¿szego syluru nie
s¹ natomiast objête tymi deformacjami, co potwierdza powy¿-
sz¹ tezê co do ich wieku (por. Po¿aryski i in., 1982).

Interesuj¹cym wyj¹tkiem od powy¿szej regu³y jest profil
Chojnice 5, gdzie istotn¹ niezgodnoœæ k¹tow¹ miêdzy ni¿ej
leg³ymi, silnie zdeformowanymi i zdiagenezowanymi osada-
mi a wy¿ej leg³ymi, niezaburzonymi i s³abiej zwiêz³ymi osa-
dami stwierdzono w obrêbie utworów karadockich. Uwagê
zwraca równie¿ to, ¿e w profilu Toruñ 1 przejœcie od osadów
silnie zdeformowanych do mniej zaanga¿owanych tektonicz-
nie ma miejsce w obrêbie utworów dolnego landoweru, pod-
czas gdy w profilu Lutom 1 silnymi deformacjami objête s¹
jeszcze utwory wy¿szego landoweru. Wskazuje to na mo¿li-
woœæ wystêpowania propagacji deformacji w obrêbie strefy
Koszalin–Chojnice, która znajdowa³a siê wówczas na przed-
polu rozwijaj¹cej siê strefy kolizji (por. Poprawa, 2006). Z dru-
giej jednak strony, bior¹c pod uwagê model deformacji dla
strefy Radom–Kraœnik–Narol przedstawiony przez Jarosiñskie-
go (2004), nie jest mo¿liwe ca³kowite wykluczenie mo¿liwoœci,
i¿ deformacje te s¹ nieco m³odsze i selektywnie obejmuj¹ frag-
menty profili w poszczególnych otworach. Mo¿liwoœæ ta bê-
dzie badana w ramach obecnie kontynuowanych prac.

Najstarsze deformacje mog¹ byæ czêœciowo równowieko-
we, b¹dŸ m³odsze od g³ównej fazy deformacji kolizyjnych
w strefie Rugii oraz w strefie szlezwickiej, która s¹dz¹c z dato-
wañ 40Ar/39Ar syndeformacyjnego metamorfizmu niskiego
stopnia, przypadaj¹ na przedzia³ czasu od œrodkowego ordowi-
ku do najwczeœniejszego syluru (Frost i in., 1981; Ziegler,
1990; Dallmeyer i in., 1999; Giese i in., 2001). W strefie Rugii,
w profilu otworu Rügen-5, równie¿ stwierdzono w utworach

ordowickich (tremadok, lanwirn i karadok) przejawy trzech od-
rêbnych deformacji kaledoñskich (Beier, Katzung, 2001). Te
progresywnie rozwijaj¹ce siê procesy deformacyjne zachodzi³y
tu kolejno w warunkach podatnych, podatno-kruchych i kru-
chych, przy subhoryzontalnej kompresji (skracaniu), prowadz¹c
do rozwoju fa³dów i nasuniêæ. Wykazuj¹ one œcis³y zwi¹zek
z wielofazow¹ kolizj¹ miêdzy Awaloni¹ i Baltik¹ (op. cit.).

(2) Re¿im ekstensyjny (lewoskrêtna transtensja?). Jego
przejawy zaznaczy³y siê w utworach górnoordowickich i de-
woñskich. W warunkach subhoryzontalnej ekstensji powsta³y
najstarsze ¿y³ki mineralne. Procesy tektoniczne zachodzi³y
byæ mo¿e w warunkach lewoskrêtnej transtensji prowadz¹c
do rozwoju przemieszczeñ o charakterze lewoprzesuw-
czo-normalnym.

(3) Re¿im transpresyjny (kontrakcyjny?). Jego przeja-
wy zaznaczy³y siê w utworach górnoordowickich i dewoñ-
skich. Dosz³o do rozwoju intensywnych przemieszczeñ na-
suwczych oraz prawoprzesuwczo-nasuwczych, którym towa-
rzyszy³o kszta³towanie siê szerokopromiennych struktur
fa³dowych oraz wergentnych fa³dów ci¹gnionych i paso¿ytni-
czych o poziomo le¿¹cych lub nieco nachylonych osiach.
Powsta³y te¿ strefy mylonityzacji oraz lokalnie brekcji tekto-
nicznych.

(4) Re¿im transtensyjny (ekstensyjny). Jego przejawy
zaznaczy³y siê w utworach górnoordowickich i dewoñskich.
Nast¹pi³ intensywny rozwój ¿y³ek mineralnych; dosz³o do
rozwoju uskoków prawoprzesuwczo-normalnych, a w koñco-
wym etapie tych procesów równie¿ progowo-zrzutowych
oraz progowo-prawoprzesuwczo-zrzutowych.

(5) Re¿im nasuwczy (transpresyjny?). Jego przejawy
zaznaczy³y siê w osadach górnoordowickich, dewoñskich
i permskich. Nast¹pi³ rozwój intensywnych przemieszczeñ
nasuwczych, którym towarzyszy³o kszta³towanie siê szeroko-
promiennych, le¿¹cych struktur fa³dowych (rzadziej wergent-
nych fa³dków paso¿ytniczych i ci¹gnionych) oraz, niekiedy
rozleg³ych, stref brekcji tektonicznych (lokalnie te¿ kakirytów
i kataklazytów) i rzadziej mylonitów. Deformacje te objê³y
wczeœniejsze ¿y³ki mineralne.

Deformacje epizodów 2–5 anga¿uj¹ osady dolnopaleo-
zoiczne oraz dewoñskie, nie s¹ natomiast stwierdzane w obrê-
bie utworów mezozoicznych. Pozwala to przypuszczaæ, i¿
wi¹¿¹ siê one z waryscyjskim i powaryscyjskim (przedpóŸno-
permskim) etapem ewolucji obszaru badañ. Epizody deforma-
cji o charakterze ekstensywnym b¹dŸ transtensyjnym odzwier-
ciedlaæ mog¹ basenotwórcze procesy tektoniczne, a zatem
mog¹ korelowaæ siê z fazami przyœpieszonej subsydencji tekto-
nicznej w œrodkowym i póŸnym dewonie oraz, w mniejszym
stopniu, we wczesnym karbonie (por. McCann i in., 1997; Nar-
kiewicz i in., 1998). Z drugiej zaœ strony deformacje kontrak-
cyjne i transpresyjne stowarzyszone mog¹ byæ z fazami wyno-
szenia i erozji oraz intensywnej tektoniki blokowej póŸno- do
powaryscyjskiej. Bior¹c pod uwagê wyniki badañ Dadleza
(1978) najistotniejsze w tym kontekœcie znaczenie mog³y mieæ
fazy tektonicznego wynoszenia w póŸnym karbonie–wcze-
snym permie, w mniejszy zaœ stopniu w najwczeœniejszym kar-
bonie oraz na pograniczu wczesnego i póŸnego karbonu.

Epizody 2–5, wed³ug przyjêtej tu interpretacji, wi¹¿¹ce siê
z waryscyjskim i powaryscyjskim etapem ewolucji badanego
obszaru, obejmuj¹ deformacje o bardzo zmiennym charakte-
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rze, od ekstensyjnych przez transtensyjne do nasuwczych.
Odzwierciedlaæ to mo¿e z³o¿on¹ ewolucjê pól naprê¿eñ oraz
wielofazowoœæ ówczesnych deformacji.

(6) Re¿im ekstensyjny (transtensyjny?). Jego przejawy
zaznaczy³y siê w utworach ordowiku, dewonu, permu i triasu.
Dosz³o do rozwoju przemieszczeñ noramalno-zrzutowych
i normalno-przesuwczych (normalno-prawoprzesuwczych?),
a pod koniec tego etapu (wskutek stopniowej rotacji pola na-
prê¿eñ), do przemieszczeñ progowo-zrzutowych. Synchro-
nicznie tworzy³y siê ró¿owe ¿y³y wêglanowe.

(7) Re¿im przesuwczy (transpresyjny?). Jego przejawy
zaznaczy³y siê w utworach ordowiku, dewonu, permu i triasu.
Dziêki dalszej stopniowej rotacji pola naprê¿eñ, zachodz¹cej
synchronicznie z rozwojem ¿y³ wêglanowych, stwierdzonych
w osadach triasu górnego, dosz³o do rozwoju wyraŸnych
przemieszczeñ prawoprzesuwczych (prawoprzesuwczo-na-
suwczych?).

(8) Re¿im ekstensyjny (transtensyjny?). Jego przejawy
stwierdzono tylko w osadach triasowych. Nast¹pi³ rozwój

uskokowania o charakterze normalnym i prawdopodobnie
(?)prawoprzesuwczo-normalnym.

(9) Re¿im transpresyjny. Jego przejawy stwierdzono
tylko w osadach triasowych. Nast¹pi³ rozwój uskokowania
o charakterze lewoskrêtno-nasuwczym.

Epizody deformacji 6–9 zachodzi³y zapewne w okresie od
póŸnego triasu do pogranicza kredy i neogenu. Wskazuje na
to z jednej strony zaanga¿owanie przez nie utworów górnego
triasu, z drugiej zaœ brak istotnej aktywnoœci tektonicznej na
badanym obszarze po ustaniu procesów inwersji basenu pol-
skiego. W szczególnoœci deformacje te mog¹ stanowiæ od-
zwierciedlenie aktywnoœci tektonicznej w strefie Kosza-
lin–Chojnice, zwi¹zanej z rozwojem transtensyjnych rowów
tektonicznych w póŸnym triasie–wczesnej jurze, w mniej-
szym stopniu równie¿ w jurze œrodkowej i wczesnej kredzie, a
nastêpnie ich inwersji tektonicznej w póŸnej kredzie oraz na
pograniczu kredy i neogenu (Dadlez, 1989, 1997b; Krzywiec,
2002; Leszczyñski, 2002).

PODSUMOWANIE

Budowa strukturalna utworów paleozoicznych w analizo-
wanych profilach ze strefy Koszalin–Chojnice zosta³a uk-
szta³towana wskutek wielofazowych deformacji, zacho-
dz¹cych g³ównie w re¿imie kontrakcyjnym i transpresyjnym.
Mniejszy wp³yw wywo³a³y deformacje zachodz¹ce w warun-
kach przesuwczych, ekstensyjnych oraz transtensyjnych.
Przejawy procesów nasuwczych, najbardziej charakterystycz-
ne dla analizowanych serii skalnych, wyraŸnie zaznaczy³y siê
w utworach ordowickich, dewoñskich i permskich, a w spo-
sób mniej czytelny w osadach triasowych. Kontrakcyjne i/lub
transpresyjne przemieszczenia nasuwcze zachodzi³y w tym
rejonie wielofazowo i z ró¿n¹ intensywnoœci¹. Najstarsze
mia³y miejsce w sylurze (landowerze?; ¯aba, Poprawa, 2006),
choæ bior¹c pod uwagê profile ze strefy Koszalin–Chojnice
spoza obszaru prezentowanych tu badañ, rozpocz¹æ siê mog³y
ju¿ w póŸnym ordowiku i prograduj¹c ku przedpolu strefy ko-
lizji, mog³y stopniowo obejmowaæ tê strefê. Druga faza defor-
macji kontrakcyjnych i/lub transpresyjnych zachodzi³a po de-
wonie a przed triasem, najprawdopodobniej w póŸnym karbo-
nie oraz we wczesnym permie, zaœ kolejna, znacznie s³absza
oraz cechuj¹ca siê dominuj¹c¹ sk³adow¹ przesuwcz¹, po tria-
sie, najprawdopodobniej w czasie póŸnokredowo-wczesno-
neogeñskiej inwersji basenu polskiego. W analizowanych
utworach ordowiku, dewonu i triasu stwierdzono bardzo licz-
ne przejawy przemieszczeñ przesuwczych, w tym zacho-
dz¹cych w warunkach transtensji i transpresji.

Nachylenie badanych utworów oraz zró¿nicowanie k¹tów
ich upadu stopniowo maleje w górê profilu. W dolnym jego
odcinku wystêpuj¹ kompleksy, które s¹ silniej zdeformowane
tektonicznie oraz zdiagenezowane w stosunku do wy¿ej
leg³ych osadów, od których oddzielaj¹ je powierzchnie nie-
zgodnoœci. Na silnie sfa³dowanych utworach ordowiku zalega

niezgodnie sekwencja dewoñska; na granicy miêdzy tymi
utworami wystêpuje niezgodnoœæ k¹towa o wartoœciach wa-
haj¹cych siê od 10 do oko³o 50°.

Utwory górnoordowickie odznaczaj¹ siê budow¹ fa³dow¹
oraz fa³dowo-nasuniêciow¹. Stopieñ komplikacji ich budowy
strukturalnej jest zdecydowanie wiêkszy ni¿ utworów m³od-
szych. Fa³dowy styl utworów górnoordowickich ukszta³towa³
siê podczas najstarszej deformacji tektonicznej w re¿imie kon-
trakcyjnym. Wskutek tangencjalnych nacisków utworzy³y siê
wtedy makro- i mezofa³dy ze zginania, maj¹ce charakter fa³dów
z wyboczenia. Deformacja prowadz¹ca do kszta³towania siê
tych fa³dów poprzedzi³a rozwój ruchów nasuwczych, które spo-
wodowa³y dodatkowe zafa³dowanie skrzyde³ wczeœniejszych,
makrofa³dów wystêpuj¹cych tylko w utworach ordowiku.
Poprzedzi³a ona równie¿ sedymentacjê utworów dewoñskich.

Wspólne dla utworów ordowickich i dewoñskich defor-
macje, prowadz¹ce do rozwoju m³odszych struktur fa³do-
wych, by³y zwi¹zane z aktywnoœci¹ przemieszczeñ nasuw-
czych, zachodz¹cych po dewonie co najmniej dwukrotnie.
W utworach ordowiku górnego (karadoku) stwierdzono co
najmniej jedn¹ generacjê struktur fa³dowych, powsta³¹ jesz-
cze przed rozpoczêciem depozycji utworów dewonu.

Utwory wy¿szego syluru (m³odszego od landoweru) oraz
dewonu wykazuj¹ bardzo podobny styl budowy strukturalnej,
maj¹ podobne nachylenie, a tak¿e wspólnie zosta³y objête
deformacjami tektonicznymi o podobnym charakterze.
Podobieñstwo struktur tektonicznych oraz ich sekwencja
w utworach wy¿szego syluru i dewonu wskazuje, ¿e przesz³y
one podobn¹ ewolucjê tektoniczn¹. Œwiadczy to, i¿ deforma-
cje tektoniczne z pogranicza syluru i dewonu mia³y prawdo-
podobnie mniejsz¹ rangê ni¿ deformacje œródsylurskie (por.
Po¿aryski i in., 1982).
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Izabella GROTEK

CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA ORAZ DOJRZA£OŒÆ
TERMICZNA MATERII ORGANICZNEJ ROZPROSZONEJ

W OSADACH MEZOZOIKU I PALEOZOIKU

WSTÊP

Charakterystykê petrograficzn¹ materii organicznej roz-
proszonej w profilu osadów mezozoiku i paleozoiku z otworu
wiertniczego Polskie £¹ki PIG 1 przeprowadzono na podsta-
wie analizy 27 próbek, reprezentuj¹cych utwory triasu górne-
go (5 próbek); dewonu górnego i œrodkowego (16 próbek)
oraz ordowiku (4 próbki). Znaczna czêœæ wyników badañ za-
warta jest w dokumentacji wynikowej (Grotek, 1992) oraz pu-
blikacji (Grotek, 2006).

Podstawê analityczn¹ pracy stanowi¹ badania mikrosko-
powe, wykonane w œwietle odbitym bia³ym oraz we fluore-
scencji umo¿liwiaj¹cej identyfikacjê, nierozró¿nialnych czê-
sto w œwietle bia³ym, sk³adników maceralnych grupy liptynitu
oraz impregnacji bitumicznych (Teichmüller, 1982). Analizy
przeprowadzone zosta³y na mikroskopie polaryzacyjnym
AXIOSKOP firmy Zeiss wyposa¿onym w przystawkê mikro-
fotometryczn¹ umo¿liwiaj¹c¹ pomiar zdolnoœci refleksyjnej
materii organicznej.

Pomiary przeprowadzono w imersji, na polerowanych
p³ytkach ska³ osadowych zawieraj¹cych macera³y witrynitu

oraz materia³ witrynitopodobny o cechach optycznych wi-
trynitu (sta³e bituminy/bitumin oraz zooklasty, np. graptoli-
ty). Sk³adniki te charakteryzuj¹ siê liniowym wzrostem zdol-
noœci odbicia œwiat³a wraz ze wzrostem stopnia dojrza³oœci
(Stach i in., 1982). Wymagana wielkoœæ ziarn >5 μm jest mi-
nimaln¹, niezbêdn¹ do uzyskania w³aœciwego wyniku (Jac-
kob, 1972).

Badania wykonano przy u¿yciu: – wzorców ze szk³a
optycznego o okreœlonej, sta³ej refleksyjnoœci: 0,4958%,
0,9207%, 1,14130% oraz 1,6618%; filtru monochromatycz-
nego o d³ugoœci fali 546 nm; – blendy pomiarowej o wielko-
œci 0,16 mm; olejku imersyjnego o nD = 1,515 w temperatu-
rze 20–25°C.

Analiza jakoœciowa macera³ów grupy liptynitu wykonana
zosta³a przy u¿yciu niebieskiego filtra wzbudzaj¹cego. Przy
opisie sk³adników petrograficznych stosowano nomenklaturê
i klasyfikacjê przyjêt¹ przez Miêdzynarodowy Komitet Pe-
trologii Wêgla (ICCP). Uzyskane wyniki zamieszczone zo-
sta³y w tabeli.

OMÓWIENIE WYNIKÓW ANALIZ

TRIAS

Osady triasu zosta³y zbadane w 4 próbkach mu³owców triasu
górnego oraz 1 triasu œrodkowego, zawieraj¹cych ubogi materia³
organiczny, którego iloœæ wzrasta ku warstwom stropowym.

Sk³ad petrograficzny materii organicznej zdominowany jest
przez macera³y witrynitu (80–90%) reprezentowane g³ównie
przez bezpostaciowy kolotelinit oraz nieliczne fragmenty teli-
nitu ze s³abo zaznaczaj¹c¹ siê struktur¹ komórkow¹. Wystêpuje
on w postaci lamin i soczewek in situ o gruboœci zmieniaj¹cej
siê w szerokich granicach od 5 do 100 μm, a tak¿e w formie
redeponowanych ziarn w ró¿nym stopniu obtoczonych oraz
ostrokrawêdzistych okruchów o rozmiarach 2–60 μm.

Macera³y grupy inertynitu wystêpuj¹ powszechnie w ana-
lizowanych próbkach w zmiennej iloœci od 4 do 16% materii
organicznej. Reprezentuj¹ je redeponowane okruchy inerto-

detrynitu, bez³adnie rozproszone w masie skalnej oraz hory-
zontalnie u³o¿one soczewki fuzynitu i semifuzynitu o rozmia-
rach od 3 do 40 μm. Najliczniej (10–16%) wystêpuj¹ one
w stropowej partii analizowanych mu³owców, w interwale
g³êbokoœci 1771,0–1982,0 m (tab. 8; fig. 26).

Macera³y grupy liptynitu wystêpuj¹ lokalnie, w niewiel-
kiej iloœci 4–5%, a jedynie w próbce z g³êbokoœci 2516,0 m
osi¹gaj¹ 10% sk³adu materii organicznej.

Sk³adaj¹ siê one w g³ównej mierze z okruchów makro-
i mikrospor oraz kutynitu. Czêstym sk³adnikiem jest liptodetry-
nit, natomiast ubogo reprezentowany jest rezynit. Wszystkie
macera³y liptynitu wykazuj¹ intensywn¹ fluorescencjê w kolo-
rach od ¿ó³tego do pomarañczowego. Forma ich wystêpowania
wskazuje, ¿e w znacznym stopniu pochodz¹ one z redepozycji.
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Tabela 8

Analiza mikroskopowa materii organicznej rozproszonej w utworach triasu, permu, dewonu i ordowiku

Microscopical analysis of the organic master dispersed in the Triassic, Permian, Devonian and Ordovician sediments

G³êbokoœæ

[m]

Stratygrafia Litologia Witrynit

[%]

WTP

[%]

Inertynit

[%]

Liptynit

[%]

AOM

[%]

RO

[%]

Zakres

pomiarów *

RO red.

[%]

1771,0 T3 m³c 84 – 10 6 – 0,98 0,80–1,20 1,30

1982,0 T3 m³c 80 – 16 4 – 1,00 0,83–1,19 1,40

2152,0 T3 m³c 80 – 5 – 15 1,00 0,85–1,15 1,41

2325,0 T3 m³c 90 – – – 10 0,96 0,76–1,20 1,35

2516,0 T2 m³c 78 – 7 10 5 0,80 0,53–1,04 1,15

3080,0 P3 dol 32 – 4 14 50 0,65 0,48–0,79 0,87

3236,0 P3 m³c 37 – 6 17 40 0,65 0,49–0,77 0,97

3251,0 D3 m³c – 30 – 40 30 0,76 0,50–1,09 1,30

3267,0 D3 m³c – 25 5 30 40 0,78 0,53–1,07 1,22

3280,0 D3 m³c – 25 5 10 60 0,80 0,58–1,03 1,28

3349,0 D3 wap – 65 5 – 30 0,84 0,59–1,16 –

3383,0 D3 dol – 80 10 – 10 0,86 0,57–1,22 1,15

3414,0 D3 dol – 35 10 5 50 0,93 0,68–1,32 1,40

3471,0 D2 dol – 84 6 – 10 0,92 0,67–1,23 –

3563,0 D2 wap – 88 – – 12 1,20 1,07–1,34 –

3699,0 D2 wap – 85 3 – 12 1,18 1,03–1,37 –

3841,0 D2 wap – 10 – – 90 1,22 1,02–1,51 2,21

3845,9 D2 wap – 70 10 – 20 1,05 0,83–1,47 –

4035,0 D2 wap – 100 – – – 1,11 0,84–1,36 1,65

4110,2 D2 wap – 20 5 – 75 1,15 0,91–1,46 –

4119,0 D2 wap – 95 – – 5 1,20 1,12–1,36 –

4124,0 D2 m³c – 48 – – 52 1,25 1,09–1,37 1,39

4258,0 D2 wap – 83 – – 17 1,53 1,20–187 –

4324,0 Ok wap – 90 – – 10 1,60 1,28–1,92 –

4389,0 Ok m³c – 97 – – 3 1,67 1,21–1,93 –

4419,0 Ok wap – 76 – – 24 1,73 1,21–2,02 –

4420,0 Ok m³c – 47 – – 53 1,73 1,23–2,00 –

T3 – trias górny; P3 – perm (cechsztyn); D3 – dewon górny; D2 – dewon œrodkowy; Ok – ordowik (karadok); WTP – materia³ organiczny
witrynitopodobny; m³c – mu³owiec; dol – dolomit; wap – wapieñ; RO – œrednia refleksyjnoœæ witrynitu i materia³u witrynitopodobnego in
situ; * – zakres pomiarów wspó³czynnika RO na macera³ach witrynitu i huminitu in situ ; RO red – œrednia refleksyjnoœæ witrynitu redepono-
wanego

T3 – Upper Triassic; P3 – Permian (Zechstein); D3 – Upper Devonian; D2 – Middle Devonian; Ok – Ordovician (Caradoc); WTP – vitrinite-like
organic matter; m³c – mudstone; dol – dolomite; wap – limestone; RO – random value of the vitrinite and vitrinite-like material in situ reflectivity;
* – range of the reflectivity index of the in situ vitrinite and vitrinite-like material; RO red – random value of the reworked vitrinite



Sk³ad górnotriasowej substancji organicznej poni¿ej g³ê-
bokoœci 2151,0 m uzupe³nia asocjacja organiczno-mineralna
typu bitumicznego (5–15%). Wystêpuje ona w postaci drob-
nodetrytycznego materia³u tworz¹cego mniej lub bardziej
regularne przerosty oraz smu¿yste i gniazdowe skupienia.
Czêsto asocjuje z nim homogeniczny bituminit (oko³o 10%)
maj¹cy formê soczewek, lamin lub skorodowanych ziarn.

Dojrza³oœæ termiczna analizowanych osadów triasu górne-
go jest wyraŸnie wy¿sza ni¿ utworów permskich, co zwi¹zane
byæ mo¿e z utleniaj¹cymi warunkami panuj¹cymi w trakcie

sedymentacji badanych osadów lub/oraz ze zmianami post-
sedymentacyjnymi.

Pomierzone wartoœci wskaŸnika RO na autogenicznym
witrynicie zmieniaj¹ siê (niezale¿nie od g³êbokoœci) w bar-
dzo szerokim zakresie 0,53–1,20%, przy wyliczonych œred-
nich wartoœciach 0,80–1,00%, wskazuj¹c na g³ówn¹ fazê ge-
nerowania rop i maksymalne paleotemperatury diagenezy
w granicach 80–100°C (Lopatin, 1971; Bostic, 1973; Gaupp,
Batten, 1985) (tab. 8; fig. 27, 28).

PERM

Osady cechsztynu zosta³y zbadane w 2 próbkach (dolomit
i mu³owiec) z g³êbokoœci 3080,0 i 3236,0 m.

Próbka dolomitu zawiera ubogi materia³ organiczny o wiel-
koœci nieprzekraczaj¹cej 25 μm, zbudowany g³ównie z asocja-
cji organiczno-mineralnej typu bitumicznego (50%) wype³nia-
j¹cej spêkania i pory w skale. Wspó³wystêpuje z ni¹ bezposta-
ciowy witrynit typu kolotelinitu (32%), okruchy inertynitu,
g³ównie fuzynitu i semifuzynitu (4%) oraz macera³y liptynitu

(14%) reprezentowane przez liptodetrynit, fragmenty kutynitu
i sporynitu oraz doœæ liczne algi.

Próbka mu³owca z g³êbokoœci 3236,0 m zawiera bardzo
liczny materia³ organiczny o podobnym, do poprzednio oma-
wianej, sk³adzie jakoœciowym (tab. 8, fig. 26).

Liczny autogeniczny materia³ humusowy, stanowi¹cy
oko³o 37% materii organicznej w osadzie, reprezentowany
jest przez laminki i soczewki witrynitu typu kolotelinitu oraz
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Fig. 26. Sk³ad maceralny materii organicznej w osadach triasu i permu

Distribution of organic matter content in the Triassic and Permian sediments



sporadycznie telinitu, w którym œwiat³a komórek wype³nione
s¹ najczêœciej pirytem lub rezynitem. Ich wielkoœæ zmienia siê
w granicach od 4 do 60 μm.

Substancja organiczna pochodz¹ca z redepozycji jest zde-
cydowanie mniej liczna, a tworz¹ j¹ w ró¿nym stopniu obto-
czone ziarna o rozmiarach na ogó³ nieprzekraczaj¹cych 20 μm.

Materia organiczna typu sapropelowego (asocjacja organicz-
no-mineralna), stanowi oko³o 40% sk³adu organiki w osadzie.
Tworzy ona liczne gniazdowe i smu¿yste skupienia zawieraj¹ce
drobne ziarna bituminitu oraz lipto-, inerto- i witrodetrynitu.

Doœæ licznie (17%) reprezentowane s¹ macera³y grupy
liptynitu: liptodetrynit, sporynit, kutynit, rezynit oraz alginit
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Fig. 27. Zmiennoœæ stopnia dojrza³oœci materii organicznej

T – trias, P3 – perm górny (cechsztyn), D3 – dewon górny, D2 – dewon œrodkowy, Ok – ordowik (karadok)

Values of vitrinite reflectance index versus depth

T – Triassic, P3 – Upper Permian (Zechstein), D3 – Upper Devonian, D2 – Middle Devonian, Ok – Ordovician (Caradoc)



wystêpuj¹cy najczêœciej w formie lamalginitu. Fluoryzuj¹ one
intensywnie w kolorze ¿ó³tym oraz ¿ó³to-pomarañczowym.

Stopieñ dojrza³oœci termicznej materii organicznej w osa-
dach cechsztynu jest doœæ niski, wskazuj¹cy na niezbyt wyso-
kie maksymalne paleotemperatury diagenezy rzêdu 70–90°C.

Wartoœæ wskaŸnika RO syngenetycznego witrynitu zmienia siê
w granicach 0,48–0,79% przy wyliczonej œredniej wartoœci wy-
nosz¹cej 0,65% RO co odpowiada g³ównej fazie generowania
rop (tab. 8, fig. 27, 28). WskaŸnik RO materia³u redeponowane-
go jest wyraŸnie wy¿szy i wynosi wynosi 0,87 i 0,97%.

DEWON

Osady dewonu górnego przeanalizowano w 6 próbkach
mu³owców oraz utworów wêglanowych (wapienie i dolomi-
ty) pochodz¹cych z interwa³u g³êbokoœci 3251,0–3414,0 m.

Sk³ad petrograficzny materii organicznej stanowi g³ównie
autogeniczny materia³ witrynitopodobny reprezentowany przez
sta³e bituminy (bitumin) oraz zooklasty (g³ównie graptolity).
Jego wzglêdna zawartoœæ waha siê od 25 do 80% przy czym
obserwuje siê wyraŸne wzbogacenie w sk³adniki witrynitopo-
dobne w utworach wêglanowych (65–80%) w stosunku do
mu³owców (25–30%). W wiêkszoœci próbek wystêpuj¹ one
w formie cienkich (3–9 do 40 μm) ¿y³ek i soczewek. Z mate-
ria³em tym wspó³wystêpuje asocjacja organiczno-mineralna
typu bitumicznego (10–60%) stanowi¹ca mieszaninê sk³adni-
ków mineralnych (minera³y ilaste) oraz silnie zdyspergowanych
nieidentyfikowalnych mikrokomponentów organicznych.

Wystêpuje ona najczêœciej w postaci przemazów, gniaz-
dowych skupieñ oraz soczewkowatych cia³, lokalnie tworzy
masê podstawow¹ zawieraj¹c¹ wiêksze fragmenty sk³adni-
ków organicznych.

W próbkach mu³owców stropowej partii dewonu górnego
(3251,0–3280,0 m) wystêpuj¹ doœæ liczne macera³y liptynitu
(10–40%), których iloœæ wyraŸnie spada wraz z g³êbokoœci¹
pogr¹¿enia (tab. 8, fig. 29). Reprezentowane s¹ one g³ównie
przez liptodetrynit oraz doœæ silnie zbiodegradowane algi flu-
oryzuj¹ce niezbyt intensywnie w kolorze pomarañczowo-bru-
natnym. Ich obecnoœæ zwi¹zana jest najczêœciej z wystêpowa-
niem asocjacji organiczno-mineralnej impregnowanej czêsto
bituminami fluoryzuj¹cymi w kolorze brunatnym.

Doœæ powszechnie, w badanym profilu dewonu górnego,
wystêpuje detrytus inertynitowy (5–10%) zbudowany z amor-
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Fig. 28. Reflektogramy witrynitu z utworów triasu i permu

Reflectograms of vitrinite from Triassic and Permian sediments



ficznego fuzynitu i semifuzynitu oraz sporadycznie mikryni-
tu. W dwóch próbkach zaobserwowano jedynie œladow¹ iloœæ
inertodetrynitu.

Utwory dewonu œrodkowego przebadano w 10 próbkach
wapieni i mu³owca z interwa³u g³êbokoœci 3471,0–4258,0 m.
Osady te s¹ generalnie bardzo ubogie w materiê organiczn¹,
która wystêpuje czêsto w iloœci œladowej. Wyj¹tek stanowi¹
wêglany z g³êbokoœci 4119,0 m wyraŸnie wzbogacone w ma-
teria³ organiczny reprezentowany g³ównie (95%) przez cien-
kie laminki i ¿y³ki sta³ych bituminów o rozmiarach od kilku
do ponad 100 μm. W pozosta³ych analizowanych próbkach
g³ównym mikrokomponentem organicznym jest równie¿ ma-
teria³ witrynitopodobny (10–100%) zbudowany ze sta³ych
bituminów oraz zdecydowanie mniej licznych zooklastów
(graptolity) zró¿nicowanej wielkoœci od 3 do 60 μm.

W zmiennej iloœci od 0–90% (zawartoœæ wzglêdna) wys-
têpuje asocjacja organiczno-mineralna typu bitumicznego,
wype³niaj¹ca najczêœciej szczeliny w wêglanach lub tworz¹ca
soczewkowate i laminiaste skupienia.

Jedynie w czterych próbkach wapieni wystêpuj¹ nieliczne
(3–10%) macera³y inertne reprezentowane przez inertodetry-
nit oraz sfuzynityzowane szcz¹tki organiczne (tab. 8, fig. 29).

Stopieñ dojrza³oœci materii organicznej z utworów dewo-
nu, okreœlony wielkoœci¹ wspó³czynnika refleksyjnoœci auto-
genicznego materia³u witrynitopodobnego, zmienia siê w bar-
dzo szerokim zakresie od 0,76 do 1,53% RO (wartoœci œrednie)
wykazuj¹c wyraŸny wzrost wraz z g³êbokoœci¹ pogr¹¿enia
osadów (tab. 8, fig. 27, 30).

Dojrza³oœæ termiczna utworów dewonu górnego odpowia-
da g³ównej fazie generowania ropy naftowej przy refleksyj-
noœci w granicach 0,76–0,93% RO.

Utwory dewonu œrodkowego s¹ silniej przeobra¿one ni¿
osady górnodewoñskie, a materia³ organiczny w nich zawarty
charakteryzuje siê s³ab¹ anizotropi¹. Zakres pomiarów reflek-
syjnoœci waha siê od 0,67 do 1,87% (dla dewonu górnego wy-
nosi on 0,50–1,32%), przy wyliczonych œrednich wartoœciach
w granicach 0,92–1,53% RO). Dane te wskazuj¹, i¿ wiêkszoœæ
osadów dewonu œrodkowego znajduje siê w póŸnej fazie ge-
nerowania ropy naftowej z mo¿liwoœci¹ generowania mo-
krych gazów i kondensatów, natomiast osady poni¿ej g³êbo-
koœci 4124,0 m wesz³y ju¿ w g³ówn¹ fazê generowania gazów
ekonomicznych (tab. 8, fig. 27).

Maksymalne paleotemperatury oddzia³ywuj¹ce na anali-
zowany kompleks utworów dewonu wynosi³y 80–100°C
w dewonie górnym oraz 100–160°C w dewonie œrodkowym.
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Fig. 29. Sk³ad maceralny materii organicznej
w osadach dewonu

Objaœnienia jak na fig. 26

Distribution of organic matter content
in the Devonian sediments

For explanations see Fig. 26
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Fig. 30. Reflektogramy witrynitu z utworów dewonu

Reflectograms of vitrinite from Devonian sediments



ORDOWIK

Osady karadoku przeanalizowano w 4 próbkach wapieni
i mu³owców z interwa³u g³êbokoœci 4324,0–4420,0 m.

Materia³ organiczny w nich zawarty jest doœæ ubogi, zbu-
dowany g³ównie z autogenicznych macera³ów witrynitopo-
dobnych, których wzglêdna zawartoœæ zmienia siê w grani-
cach 47% (sp¹g osadów)–97% (strop osadów) oraz asocjacji
organiczno-mineralnej typu bitumicznego (3–53%), w której
tkwi¹ drobne (4–15 μm) ziarna i ¿y³ki bituminu (fig. 31).

Materia³ witrynitopodobny wystêpuje zazwyczaj w formie
pasemek oraz soczewek, rzadziej jako ostrokrawêdzisty de-
trytus. Buduj¹ go zwitrynityzowane szcz¹tki organizmów,
najczêœciej graptolitów o wielkoœci przekraczaj¹cej czêsto
100 μm.

Lokalnie obserwuje siê nieliczne impregnacje bitumina-
mi, tworz¹cymi rozmyte smugi fluoryzuj¹ce w kolorze poma-
rañczowo-brunatnym.

Dojrza³oœæ termiczna analizowanych osadów karadoku
jest doœæ wysoka. Materia³ organiczny charakteryzuje siê ani-
zotropi¹ dochodz¹c¹ do 0,5% RO (ró¿nica pomiaru pomiêdzy
wartoœci¹ minimaln¹ i maksymaln¹). Pomierzone wartoœci
wspó³czynnika RO zmieniaj¹ siê w zakresie 1,21–2,02%, przy
œredniej wyliczonej refleksyjnoœci autogenicznego materia³u
witrynitopodobnego wahaj¹cej siê od 1,60–1,73% RO (tab. 8,
fig. 27, 32). Powy¿sze wartoœci wskazuj¹ na g³ówn¹ fazê ge-
nerowania gazów i maksymaln¹ paleotemperaturê diagenezy
osadów rzêdu 160–190°C.
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Fig. 31. Sk³ad maceralny materii organicznej
w osadach ordowiku

Objaœnienia jak na figurze 26

Distribution of organic matter content
in the Ordovician sediments

For explanations see Fig. 26

Fig. 32. Reflektogramy witrynitu z utworów ordowiku

Reflectograms of vitrinite from Ordovician sediments



Ewa KLIMUSZKO, Zofia RZEPKOWSKA

CHARAKTERYSTYKA GEOCHEMICZNA BADANYCH UTWORÓW

W otworze Polskie £¹ki PIG 1 badania geochemiczne ma-
terii organicznej przeprowadzone by³y dla utworów górnego
triasu, œrodkowego triasu (pojedyncza próbka), górnego per-
mu (cechsztyn), a tak¿e górnego i œrodkowego dewonu.

Wykonano oznaczenia zawartoœci wêgla organicznego,
iloœciowe oznaczenie bituminów, podzia³ na poszczególne
frakcje w wydzielonych bituminach (wêglowodory nasycone,
aromatyczne, asfalteny i ¿ywice), jak równie¿ oznaczenie po-
tencja³u oksydacyjno-redukcyjnego ska³y (Eh). Szczegó³owe

badania frakcji wêglowodorów nasyconych, czyli oznaczenie
zawartoœci poszczególnych n-alkanów i wêglowodorów
izoprenoidowych przeprowadzono dla wybranych próbek
z utworów górnego i œrodkowego triasu oraz z utworów gór-
nego i œrodkowego dewonu. Badania wstêpnie omówione
by³y w rozdziale „Wyniki badañ geochemicznych bituminów
i wêglowodorów” w dokumentacji wynikowej otworu Polskie
£¹ki PIG 1 (Rzepkowska, 1992).

ILOŒÆ OZNACZONEJ MATERII ORGANICZNEJ

Materia organiczna w utworach górnego triasu wystêpuje
w œladowych iloœciach. Jedynie w stropie i w sp¹gu badanych
osadów zawartoœæ wêgla organicznego jest wy¿sza od œlado-
wej (tab. 9, fig. 33). Iloœæ bituminów wystêpuj¹ca w tych
utworach jest tak¿e ma³a. Zawartoœæ wêglowodorów w bitu-
minach jest bardzo zró¿nicowana i waha siê od 27 do 52%,
zró¿nicowany jest równie¿ procentowy udzia³ wêglowodo-
rów nasyconych i aromatycznych w wêglowodorach ozna-
czonych z tych utworów (fig. 34). Wartoœæ potencja³u oksyda-
cyjno-redukcyjnego wskazuje na utleniaj¹ce warunki œrodo-
wiska (tab. 9). Œladowa zawartoœæ wêgla organicznego w tych
utworach pozwala przypuszczaæ, i¿ stosunkowo ma³a iloœæ
sk³adników labilnych jest epigenetyczna. Bituminy obecne
w utworach górnego triasu charakteryzuj¹ siê wysokim
wspó³czynnikiem migracji (Gondek, 1980).

Utwory œrodkowego triasu, badane jedynie wyrywkowo,
zawieraj¹ ma³¹ iloœæ wêgla organicznego i bituminów (tab. 9,
fig. 33). G³ównym sk³adnikiem bituminów s¹ ¿ywice i asfal-
teny, natomiast udzia³ w nich wêglowodorów jest niewielki
i wynosi od 9–28%. W sk³adzie wêglowodorów wiêksza jest
zawartoœæ wêglowodorów aromatycznych ni¿ wêglowodorów
nasyconych (fig. 34).

Zawartoœæ wêgla organicznego w utworach cechsztynu
jest œladowa w ca³ym profilu (fig. 33). Ma³a jest równie¿ za-
wartoœæ bituminów, a wartoœæ wspó³czynnika migracji poz-
wala przypuszczaæ, i¿ s¹ one epigenetyczne. Udzia³ wêglowo-
dorów w bituminach jest stosunkowo niedu¿y i zró¿nicowa-
ny, poniewa¿ waha siê od 9 do 39% ( tab. 9). Generalnie
w sk³adzie wêglowodorów jest równowaga lub nieznaczna
przewaga wêglowodorów nasyconych i aromatycznych. Jedy-
nie w analizowanej próbce soli stwierdzono w sk³adzie wê-
glowodorów przewagê wêglowodorów aromatycznych nad
nasyconymi. Wartoœæ potencja³u oksydacyjno-redukcyjnego
pozwala stwierdziæ, i¿ osady te powstawa³y w œrodowisku

redukcyjnym, szczególnie te zalegaj¹ce w sp¹gowej czêœci
profilu.

Utwory górnego dewonu zawieraj¹ znaczn¹ iloœæ wêgla
organicznego. Jedynie w czêœci stropowej utworów wêgiel or-
ganiczny wystêpuje w ma³ej iloœci (tab. 9).

Utwory te charakteryzuj¹ siê zmienn¹ sedymentacj¹, ale za-
warta w nich iloœæ wêgla organicznego pozwala okreœliæ je jako
„dobre” ska³y macierzyste dla generowania wêglowodorów (fig.
33). Jednoczeœnie w osadach górnego dewonu iloœæ bituminów
jest bardzo zró¿nicowana i waha siê od 0,008 do 0,187%.
W oznaczonych bituminach du¿y udzia³ maj¹ wêglowodory,
natomiast ni¿szy udzia³ procentowy maj¹ ¿ywice i asfalteny.
W sk³adzie wêglowodorów przewa¿aj¹ wêglowodory nasycone
nad wêglowodorami aromatycznymi. Wartoœæ wspó³czynnika
migracji sugeruje, i¿ czêœæ bituminów wystêpuj¹ca w tych utwo-
rach ma charakter epigenetycznych z osadem, co potwierdza ich
sk³ad z przewag¹ iloœciow¹ wêglowodorów nasyconych (Gon-
dek, 1980; tab. 9). Natomiast wartoœæ potencja³u oksydacyj-
no-redukcyjnego pozwala stwierdziæ, i¿ osady te powstawa³y
w basenie o redukcyjnych warunkach œrodowiska.

Utwory œrodkowego dewonu s¹ ubo¿sze w wêgiel orga-
niczny ni¿ nadleg³e utwory dewonu górnego, zawieraj¹ od
0,10 do 0,30% Corg. Jedynie w stropie utworów wystêpuje
du¿a iloœæ wêgla organicznego (1,2–1,3%) (fig. 33). Wystê-
puj¹ce w nich iloœci bituminów s¹ ma³e (tab. 9), tylko w gór-
nych partiach utworów wysokie, podobnie jak zawartoœæ
Corg. Procentowy udzia³ wêglowodorów i ¿ywic lub asfalte-
nów jest w bituminach zbli¿ony (fig. 30). W sk³adzie wêglo-
wodorów przewa¿aj¹ wêglowodory nasycone w stosunku do
wêglowodorów aromatycznych.

Materia organiczna w utworach ordowiku wystêpuje
w ma³ej iloœci. W mu³owcu zawartoœæ wêgla organicznego
wynosi 0,20%, a w wapieniu 0,30%. Niskie s¹ zawartoœci bi-
tuminów (tab. 9).
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Tabela 9

Dane geochemiczne z badañ materii organicznej

Geochemical data for organic matter

G³êbokoœæ Stratygrafia Litologia Zawartoœæ
bituminów

[%]

Zawartoœæ
Corg.
[%]

Eh
[mV]

Zawartoœæ
%

wêglow.
w bitum.

Zawartoœæ
%

wêglow.
w skale

Zawartoœæ
%

wêglow.
nasyconych
w wêglow.

Zawartoœæ
%

wêglow.
arom.

w wêglow.

Zawartoœæ
%

¿ywic i
asfaltenów

Wspó³czynnik
migracji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1771,0

T3

m³c 0,018 0,30 636 25,0 0,004 16,0 9,0 75,0 0,013

1982,0 m³c 0,011 0,10 636 30,0 0,003 13,0 16,0 70,0 0,030

2161,0 dol. 0,004 0,01 630 52,0 0,002 33,0 19,0 48,0 0,200

2182,0 m³c 0,010 0,01 628 29,0 0,003 11,0 18,0 71,0 0,300

2410,0 m³c 0,006 0,01 640 27,0 0,002 6,0 21,0 73,0 0,200

2516,0
T2

m³c 0,025 0,40 614 9,0 0,002 3,0 6,0 91,0 0,005

2525,0 m³c 0,009 0,20 618 28,0 0,003 13,0 15,0 72,0 0,015

3042,0

P3

dol. 0,005 0,01 626 31,0 0,002 16,0 15,0 69,0 0,200

3080,0 dol. 0,004 0,01 624 19,0 0,001 13,0 16,0 71,0 0,100

3087,0 sol 0,003 – – 29,0 0,001 3,0 26,0 71,0

3103,0 dol. 0,006 0,01 624 9,0 0,001 6,0 3,0 91,0 0,100

3137,0 dol. 0,003 0,01 632 10,0 0,001 3,0 7,0 90,0 0,100

3171,0 dol. 0,003 0,01 646 – – – – – –

3202,0 dol. 0,009 0,01 602 39,0 0,004 21,0 18,0 61,0 0,400

3236,0 m³c 0,004 0,01 592 – – – – – –

3251,0

D3

m³c 0,023 0,20 596 57,0 0,013 38,0 18,0 43,0 0,065

3267,0 m³c 0,014 1,90 592 59,0 0,008 38,0 21,0 41,0 0,004

3280,0 m³c 0,170 3,30 596 63,0 0,107 45,0 18,0 37,0 0,032

3341,0 m³c 0,014 0,10 586 48,0 0,007 29,0 19,0 52,0 0,070

3346,5 wap. 0,014 0,30 – 52,0 0,007 29,0 23,0 48,0 0,023

3384,0 dol. 0,008 0,80 596 54,0 0,004 34,0 20,0 46,0 0,005

3389,5 dol. 0,139 2,00 566 87,0 0,121 70,0 17,0 13,0 0,060

3401,0 m³c 0,007 0,90 580 51,0 0,004 31,0 20,0 49,0 0,004

3414,0 dol. 0,187 3,60 584 86,0 0,161 66,0 20,0 14,0 0,045

3471,0

D2

dol. 0,141 1,20 592 89,0 0,125 74,0 15,0 11,0 0,104

3487,5 dol. 0,159 1,30 596 89,0 0,141 74,0 15,0 11,0 0,108

3568,5 m³c 0,019 0,30 – 56,0 0,011 28,0 28,0 44,0 0,037

3700,0 wap. 0,013 0,10 – 46,0 0,006 24,0 22,0 54,0 0,060

3752,5 psc 0,040 0,30 – 49,0 0,020 28,0 21,0 51,0 0,067

3845,9 wap. 0,005 0,10 – 58,0 0,003 39,0 19,0 42,0 0,030

3846,5 m³c 0,038 0,30 – 33,0 0,013 18,0 15,0 67,0 0,043

4035,1 dol. 0,004 0,10 – 25,0 0,001 18,0 7,0 75,0 0,010

4110,2 wap. 0,004 0,20 – 45,0 0,002 19,0 26,0 55,0 0,010

4226,7 m³c 0,005 0,20 – 39,0 0,002 21,0 18,0 61,0 0,010

4226,7 wap. 0,006 0,30 – – – – – – –

4420,0 Ok m³c 0,004 0,20 – – – – – – –

Litologia: psc – piaskowce, m³c –mu³owce, wap. wapienie, dol. dolomity, sol – sól

Lithology: psc – sandstones, m³c – mudstones, wap. – limestones, dol. – dolomites, sol – halite



128 Charakterystyka geochemiczna badanych utworów

Fig. 33. Zawartoœæ procentowa wêgla organicznego w utworach mezozoiku i paleozoiku w zale¿noœci od g³êbokoœci;
ocena macierzystoœci ska³ wg Petersa (1986)

TOC [%] content in Mesozoic and Paleozoic sediments versus depth;
assessment of quality source rocks after Peters (1986)



ŒRODOWISKO DEPOZYCJI MATERII ORGANICZNEJ
JEJ TYP GENETYCZNY I STOPIEÑ DOJRZA£OŒCI

Analiza n-alkanów wykaza³a, i¿ materia organiczna wy-
stêpuj¹ca w utworach górnego triasu zawiera znaczn¹ iloœæ
zwi¹zków o parzystej liczbie wêgli (C22, C24) jak równie¿
du¿o zwi¹zków zawieraj¹cych 19 lub 23 wêgli w ³añcuchu, co
sugeruje, i¿ materia³em wyjœciowym by³y bakterie i algi (Tis-
sot, Welte, 1978). W centralnej czêœci tego kompleksu skalne-
go w materii organicznej wystêpuje du¿a iloœæ zwi¹zku C25

³¹czona z rozk³adem roœlin wy¿szych, co znaczy, ¿e w sk³ad
badanej materii z tych g³êbokoœci wchodzi zarówno sapropel,
jak i humus. W znacznej czêœci profilu wêglowodory izopre-
noidowe wystêpuj¹ w iloœciach mniejszych od iloœci, które s¹
oznaczane w toku analitycznym. Stosunek pristanu do fitanu
oznaczony w materii organicznej pochodz¹cej ze stropowej
czêœci tych utworów wykazuje, i¿ w basenie sedymentacyj-
nym warunki œrodowiska by³y utleniaj¹ce.

Wartoœæ wskaŸników CPI pozwala s¹dziæ, i¿ materia orga-
niczna wystêpuj¹ca w utworach górnego triasu jest s³abo prze-
obra¿ona. Ze wzglêdu na sk³ad badanej materii, w której obec-
ne s¹ w du¿ej iloœci zwi¹zki o parzystej liczbie wêgli
w cz¹steczce, w licznych przypadkach wartoœæ wskaŸnika CPI
wynosi poni¿ej jednoœci, co uniemo¿liwia jednoznaczn¹ ocenê
stopnia przeobra¿enia badanej materii organicznej (tab. 10).

Dystrybucja n-alkanów pochodz¹cych z utworów œrodko-
wego triasu wykazuje przewagê zwi¹zków zawieraj¹cych 25
i 27 wêgli w cz¹steczce pochodz¹cych z rozk³adu roœlin wy¿-
szych. Pozosta³e oznaczone n-alkany, które wystêpuj¹ w ba-
danej materii to zwi¹zki zawieraj¹ce 23 i 21 wêgli w ³añcuchu
pochodz¹ce z rozk³adu alg. Wartoœæ wskaŸników CPI pozwa-
la s¹dziæ, i¿ materia organiczna wystêpuj¹ca w utworach
œrodkowego triasu jest s³abo przeobra¿ona (tab. 10).
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Fig. 34. Diagram trójk¹tny sk³adu grupowego bituminów z utworów triasu górnego i œrodkowego,
permu górnego oraz dewonu górnego i œrodkowego

Triangular diagram showing proportions of the fractions of saturated hydrocarbons, aromatics hydrocarbons
and asphaltenes or resins in the bitumens extracted from the Upper and Middle Triassic, Upper Permian

and Upper and Middle Devonian sediments
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Tabela 10

WskaŸniki geochemiczne dla bituminów ze ska³ macierzystych

Geochimical indices for bitumens from source rocks

Stratygrafia G³êbokoœæ próby
[m]

Pr/Ph CPITot CPI17-23 CPI25-31 n-Cmax

T3

1771,0 1,00 0,96 0,91 1,04 C22, C19

1982,0 n.oz. 1,44 1,09 1,82 C23, C25

2161,0 n.oz. 0,80 0,84 0,72 C26, C24, C23

T2 2525,0 n.oz. 1,21 1,04 1,31 C27, C25

D3

3251,0 n.oz. 1,08 1,16 0,97 C17, C20

3280,0 0,76 0,91 0,93 0,81 C17, C18

3341,0 1,28 0,93 0,91 0,90 C20, C19

3346,5 2,63 1,04 1,06 1,10 C17,C18, C19

3389,5 0,93 0,97 0,93 1,01 C18

3401,0 n.oz. 0,87 0,91 0,53 C19, C18

3414,0 2,70 0,98 1,03 0,73 C23, C18, C19

D2

3471,0 2,44 0,96 0,97 0,81 C18, C17

3487,5 1,00 1,00 1,02 0,86 C19, C20, C17

3568,5 2,08 1,08 1,11 0,84 C17, C19

3700,5 1,18 1,07 1,05 1,08 C19, C20, C21

3752,5 2,17 1,03 1,02 1,03 C17, C18

3845,9 1,12 1,06 1,09 1,08 C19, C26

3846,5 1,35 1,00 0,97 1,44 C18, C17

4035,1 1,04 1,06 0,.93 1,27 C23

4110,2 3,50 1,02 0,96 1,20 C18, C19

Stratygrafia: T3 – trias górny, T2 – trias œrodkowy, D3 – dewon górny, D2 – dewon œrodkowy; Pr/Ph – stosunek zawartoœci wêglowodoru izoprenoidowego
pristanu (Pr) do wêglowodoru izoprenoidowego fitanu (Ph) w badanej próbce; n.oz. – nie oznaczono Pr/Ph ze wzglêdu na œladow¹ iloœæ zwi¹zku w próbce

CPITot – wartoœæ wspó³czynnika CPI (Carbon Preference Index), wyliczonego dla n-alkanów zawieraj¹cych od 17 do 31 wêgli w cz¹steczce (wg Kotarby
i in., 1994):

CPI
(C C ... C C ) (C C ... C C

Tot
17 19 27 29 19 21 29 31=
+ + + + + + + + + )

2 (C C ... C C )18 20 28 30⋅ + + + +
;

CPI17–23 – wartoœæ wspó³czynnika CPI, wyliczonego dla n-alkanów zawieraj¹cych od 17 do 23 wêgli w cz¹steczce (wg Kotarby i in., 1994):

CPI
(C C C ) (C C C )

2 (C C C17 – 23
17 19 21 19 21 23

18 20

=
+ + + + +

⋅ + + 22 )
;

CPI25–31 – wartoœæ wspó³czynnika CPI, wyliczonego dla n-alkanów zawieraj¹cych od 25 do 31 wêgli w cz¹steczce (wg Kotarby i in., 1994):

CPI
(C C C ) (C C C )

2 (C C C25 – 31
25 27 29 27 29 31

26 28

=
+ + + + +

⋅ + + 30 )
; n-Cmax – n-alkan, którego zawartoœæ jest najwiêksza w ca³ej masie oznaczonych n-alkanów w badanej próbce

Stratigraphy: T3 – Upper Triassic, T2 – Middle Triassic, D3 – Upper Devonian, D2 – Middle Devonian; Pr/Ph – pristane (Pr) to phytane (Ph) ratio;
n.oz. – indeterminate Pr to Ph ratio

CPITot – the value of coefficient CPI (Carbon Preference Index) for the n-alkanes C17–C31 (after Kotarba et al., 1994):

CPI
(C C ... C C ) (C C ... C C

Tot
17 19 27 29 19 21 29 31=
+ + + + + + + + + )

2 (C C ... C C )18 20 28 30⋅ + + + +
;

CPI17–23 – the value of coefficient CPI for the n-alkanes C17–C23 (after Kotarba et al., 1994):

CPI
(C C C ) (C C C )

2 (C C C17 – 23
17 19 21 19 21 23

18 20

=
+ + + + +

⋅ + + 22 )
;

CPI25–31 – the value of coefficient CPI for the n-alkanes C25–C31 (after Kotarba et al., 1994):

CPI
(C C C ) (C C C )

2 (C C C25 – 31
25 27 29 27 29 31

26 28

=
+ + + + +

⋅ + + 30 )
; n-Cmax – n-alkane maximum contents



Podobnie jak w przypadku materii organicznej z utworów
górnego triasu w znacznej czêœci profilu wêglowodory izo-
prenoidowe wystêpuj¹ w iloœciach œladowych.

Dystrybucja n-alkanów wykaza³a, i¿ materia organiczna
wystêpuj¹ca w utworach górnego dewonu zawiera znaczn¹
iloœæ zwi¹zków o parzystej liczbie wêgli (C18, C20), jak równie¿
du¿o zwi¹zków zawieraj¹cych 17 i 19 wêgli w ³añcuchu, co su-
geruje, i¿ materia³em wyjœciowym by³y bakterie i algi (Maliñ-
ski, Witkowski, 1988). Wystêpowanie n-alkanu C17 w maksy-
malnej iloœci w ogólnej masie zwi¹zków sugeruje, i¿ stopieñ
dojrza³oœci tych zwi¹zków jest stosunkowo wysoki. W ca³ym
profilu utworów górnego dewonu w ma³ej iloœci wystêpuj¹
zwi¹zki zawieraj¹ce 25, 27 lub 29 wêgli w ³añcuchu zwi¹zane
z materi¹ organiczn¹ typu humusowego. Wartoœæ wskaŸnika
CPITot wynosz¹ca oko³o jednoœci, w pionowym profilu utwo-
rów górnego dewonu pozwala stwierdziæ, i¿ materia organicz-
na obecna w tych utworach jest dobrze przeobra¿ona.

Stosunek wêglowodorów izoprenoidowych waha siê od
0,76 do 2,70, co sugeruje, i¿ stropowe partie utworów dewonu
osadza³y siê w basenie, w którym panowa³y warunki œrodowi-
ska s³abo redukcyjne, natomiast utwory z czêœci centralnej
i sp¹gowej profilu sedymentowa³y w basenie o silnie utle-
niaj¹cych warunkach œrodowiska.

Dystrybucja n-alkanów wydzielonych z utworów œrodko-
wego dewonu wykaza³a, i¿ materia organiczna wystêpuj¹ca
w górnej partii tych utworów zawiera zwi¹zek o 19 lub 17 wê-
glach w ³añcuchu w maksymalnej iloœci, oprócz tego znaczn¹
iloœæ zwi¹zków o stosunkowo krótkich ³añcuchach z parzyst¹
lub nieparzyst¹ liczb¹ wêgli w ³añcuchu od C17 po C21. Po-

zwala to s¹dziæ, i¿ g³ównym materia³em wyjœciowym dla ma-
terii organicznej by³y algi i znaczna iloœæ bakterii (Maliñski,
Witkowski, 1988). W ni¿szych partiach utworów w materii
organicznej w przewa¿aj¹cej iloœci wystêpuj¹ bakterie ze
znaczn¹ iloœci¹ alg, maksymalne zawartoœci przypadaj¹ na
zwi¹zki o parzystej liczbie wêgli w cz¹steczce (C18). W ca³ym
profilu utworów górnego dewonu w ma³ej iloœci wystêpuj¹
zwi¹zki zawieraj¹ce 25, 27 lub 29 wêgli w ³añcuchu zwi¹zane
z materia organiczn¹ typu humusowego. Obecnoœæ znacznej
liczby zwi¹zków charakteryzuj¹cych siê parzyst¹ liczb¹ wêgli
w ³añcuchu powoduje bimodalny charakter krzywej dystrybu-
cji (Moldowan i in., 1985). W ni¿szych partiach utworów
stwierdzono równie¿ znaczn¹ iloœæ zwi¹zku zawieraj¹cego 26
wêgli w ³añcuchu, co znaczy, i¿ materia organiczna uleg³a
biodegradacji. Wystêpowanie n-alkanów o parzystej liczbie
wêgli w ³añcuchu w zakresie 20–30 jest wynikiem obecnoœci
szcz¹tków sinic (Maliñski, Witkowski, 1988).

Stosunek wêglowodorów izoprenoidowych pristanu i fita-
nu (Pr/Ph) sugeruje, i¿ warunki œrodowiska w basenie sedy-
mentacyjnym by³y utleniaj¹ce (tab. 10). Du¿a iloœæ pristanu
oznaczona w materii organicznej z utworów górnego i œrod-
kowego dewonu i zwi¹zane z tym wysokie wartoœci stosunku
Pr/Ph, mog¹ byæ skutkiem ró¿nych Ÿróde³ pochodzenia prista-
nu, nie tylko z rozk³adu chlorofilu (Goossens i in., 1984; Ko-
opmans i in., 1999).

Wartoœæ wskaŸnika CPITot wynosz¹ca oko³o jednoœci
w pionowym profilu utworów œrodkowego dewonu oznacza,
i¿ materia organiczna obecna w tych utworach jest dobrze
przeobra¿ona.
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Pawe³ POPRAWA

ANALIZA SUSBYDENCJI ORAZ HISTORII TERMICZNEJ

METODYKA

Jednowymiarowa analiza subsydencji (backstripping) zo-
sta³a przeprowadzona w celu wyodrêbnienia, z zapisu osado-
wego wype³nienia basenu sedymentacyjnego, tektonicznej
sk³adowej ca³kowitej subsydencji. W analizie subsydencji u¿y-
to takich danych wejœciowych jak: mi¹¿szoœæ jednostek, na
które podzielono profil, ich stratygrafia (wyra¿ona wiekiem
liczbowym), litologia, parametry petrofizyczne ska³, zmiany
batymetryczno-topograficzne oraz eustatyczne. W przypadku
profilu Polskie £¹ki PIG 1 z³o¿onym problemem z punktu wi-
dzenia backstrippingu by³y deformacje, mo¿liwe powtórzenia
tektoniczne i wysokie upady utworów ordowickich. Utrudnie-
niem dla analizy subsydencji by³a ponadto koniecznoœæ re-
konstrukcji mi¹¿szoœci utworów, usuniêtych w trakcie póŸno-
sylurskiego i/lub wczesnodewoñskiego oraz karboñskich epi-
zodów erozji.

Poszczególnym jednostkom stratygraficznym wydzielo-
nym w profilu, o randze zale¿nej od mo¿liwej rozdzielczoœci
stratygraficznej, przyporz¹dkowano wieki liczbowe. Zastoso-
wano w tym celu tabelê stratygraficzn¹ Gradsteina i Ogga
(1996) oraz Gradsteina i in. (2004). W backstrippingu uwzglêd-
niona zosta³a poprawka na dekompakcjê, która obliczana by³a
wed³ug algorytmu Baldwina i Butlera (1985). G³ównymi para-
metrami petrofizycznymi ska³, uwzglêdnionymi w procedurze
dekompakcji, by³y wspó³czynniki kompakcji oraz porowatoœci
pierwotne, które przyjêto wed³ug publikowanych, typowych
wartoœci dla podstawowych typów litologicznych.

Rekonstrukcjê historii termicznej i warunków pogrzeba-
nia przeprowadzono stosuj¹c metodê jednowymiarowych
modelowañ komputerowych, kalibrowanych pomiarami re-
fleksyjnoœci witrynitu. Do modelowañ u¿yto danych okreœ-
laj¹cych historiê pogr¹¿ania, w tym stratygrafiê i mi¹¿szoœci
poszczególnych jednostek osadowego wype³nienia basenu,
parametry petrofizyczne ska³, wspó³czesny re¿im cieplny oraz
obecn¹ dojrza³oœæ termiczn¹. W procedurze modelowañ doj-
rza³oœci termicznej dwoma najistotniejszymi czynnikami by³y
historia pogr¹¿ania oraz historia strumienia cieplnego.

Modelowania dojrza³oœci prowadzono metod¹ forward, tj.
zak³adano stan wyjœciowy systemu oraz okreœlony proces geo-
logiczny, a nastêpnie wyliczono jego skutek dla wspó³czesnego
rozk³adu dojrza³oœci termicznej w profilu. W przypadku nie-
zgodnoœci miêdzy dojrza³oœci¹ wyliczon¹ a pomierzon¹, proce-
durê powtarzano przy innych parametrach modelu, a¿ do osi¹g-
niêcia optymalnej kalibracji modelu. W procedurze modelo-
wañ szczególn¹ uwagê poœwiêcono problemowi unikalnoœci
modelu, tj. analizowano alternatywne modele o analogicznej
lub zbli¿onej jakoœci kalibracji. W trakcie przeprowadzonych
modelowañ dojrza³oœæ termiczn¹ wyliczono z zastosowaniem
standardowego dla tej metody algorytmu Sweeneya i Burnha-
ma (1990). W rekonstrukcji historii termicznej uwzglêdniono
równie¿ zmiany œredniej temperatury powierzchniowej, tj. tem-
peratur, do których ca³y system osadowego wype³nienia basenu
by³ studzony.

ANALIZA SUBSYDENCJI ORAZ TEMPA DEPOZYCJI

Subsydencja tektoniczna (fig. 35) i tempo depozycji (fig.
36) odtworzone dla ordowickiego etapu ewolucji omawianego
obszaru mo¿na uznaæ za niereprezentatywne. Jest to zwi¹zane
z obecnoœci¹ deformacji tektonicznych, mo¿liwych powtórzeñ
tektonicznych w profilu oraz wysokimi upadami tych utworów.
W efekcie mi¹¿szoœæ przewierconego odcinka nie nawi¹zuje
do stratygraficznej mi¹¿szoœci tych osadów. Bior¹c pod uwagê
skorygowane o upady tektoniczne profile w okolicznych otwo-
rach stwierdziæ mo¿na, ¿e pe³na mi¹¿szoœæ osadów karadoku w
strefie Koszalin–Chojnice wynosiæ mog³a powy¿ej 500 m (Po-
prawa, 2006). Oznacza to, ¿e w karadoku zachodzi³a tu stosun-
kowo szybka subsydencja tektoniczna, a tempo akumulacji
osadów w tym czasie mo¿na szacowaæ na ponad 50 m/mln lat.

Poniewa¿ na utworach karadoku zalegaj¹ bezpoœrednio
osady prawdopodobnie ?dolnego dewonu, trudno jest odtwo-

rzyæ aszgilsk¹ i sylursk¹ subsydencjê dla omawianego profilu.
Bior¹c jednak pod uwagê profile innych otworów w strefie
Koszalin–Chojnice mo¿na domniemywaæ, ¿e pe³na mi¹¿-
szoœæ erozyjnie usuniêtych utworów aszgilu mog³a wynosi
oko³o 100 m, a ich tempo akumulacji siêga³o 15–20 m/mln lat
lub wiêcej (Poprawa, 2006). Natomiast kompletna mi¹¿szoœæ
utworów sylurskich mog³a przekraczaæ 1300 m. Krzywa sub-
sydencji tektonicznej dla aszgilu–syluru ilustruje proces szyb-
kiej subsydencji (fig. 35), przypuszczalnie powodowanej przez
fleksuralne uginanie przedpola kaledoñskiej strefy kolizji.
Z kolei we wczesnym dewonie nast¹pi³o pokolizyjne wypiê-
trzanie izostatyczne i erozja.

W œrodkowym i póŸnym dewonie rejon otworu Polskie
£¹ki PIG 1 ulega³ szybkiej subsydencji tektonicznej (fig. 35).
Bior¹c pod uwagê profile okolicznych otworów z lepiej zacho-



wanymi osadami górnego dewonu oraz karbonu przypuszczaæ
mo¿na, ¿e proce ten kontynuowa³ siê do turneju (por. Narkie-
wicz i in., 1998). Tempo depozycji utworów œrodkowego de-
wonu wynosi³o oko³o 90 m/mln lat, natomiast utworów górne-
go dewonu mieœci³o siê w zakresie 70–240 m/mln lat (fig. 36).
W okresie od póŸnego karbonu do póŸnego permu mia³o miej-
sce tektoniczne wypiêtrzanie i erozja (fig. 35).

Krzywa subsydencji tektonicznej dla póŸnego permu–me-
zozoiku ilustruje proces stopniowego spowalniania subsyden-
cji, charakterystyczny dla basenów ryftowych (fig. 35) (Dadlez
i in., 1995). Fazê aktywnej ekstensji interpretowaæ mo¿na dla
okresu od póŸnego permu do wczesnego triasu. Natomiast
w pozosta³ej czêœci mezozoiku g³ównym mechanizmem kon-
troluj¹cym rozwój basenu by³a poryftowa subsydencja termicz-
na. Dla profilu Polskie £¹ki PIG 1 s³abo zaznacza siê póŸno-
kredowe przyœpieszenie subsydencji tektonicznej. Niemniej
jednak, dla tego etapu rozwoju basenu sugerowano re¿im kom-
presyjny (Dadlez i in., 1995).

Tempo depozycji utworów górnego permu utrzymywa³o siê
w zakresie oko³o 200–250 m/mln lat (fig. 36). Natomiast w tria-
sie œrodkowym oraz w okresie depozycji utworów kajpru wyno-
si³o ono oko³o 50–90 m/mln lat. W okresie depozycji utworów
retyku oraz we wczesnej jurze przewa¿a³o tempo depozycji
w zakresie 15–40 m/mln lat. Zbli¿one tempo depozycji charakte-
ryzuje tak¿e utwory œrodkowej jury z wyj¹tkiem skondensowa-
nych utworów keloweju. Tempo akumulacji osadów oksfordu
wynosi³o oko³o 30 m/mln lat, natomiast w kimerydzie wzros³o
do oko³o 90 m/mln lat. Pod koniec póŸnej jury oraz we wczesnej
kredzie tempo depozycji wynosi³o oko³o 10–15 m/mln lat,
z wyj¹tkiem barrremu, kiedy wzros³o do oko³o 35 m/mln lat. Dla
cenomanu, turonu i koniaku charakterystyczne by³o nieco wy¿-
sze tempo akumulacji osadów, wynosz¹ce oko³o 30–50 m/mln
lat, zaœ w pozosta³ej czêœci póŸnej kredy przewa¿a³o tempo de-
pozycji w zakresie 10–15 m/mln lat. Œrednie tempo akumulacji
osadów kenozoicznych nie przekracza³o 5 m/mln lat.

ANALIZA HISTORII TERMICZNEJ

Wspó³czesny strumieñ cieplny dla profilu otworu Polskie
£¹ki PIG 1 obliczono na podstawie termogramu otworowego
i wynosi on 42 mW/m2. Do kalibracji modelu historii termicz-
nej u¿yto 20 pomiarów refleksyjnoœci witrynitu, obejmuj¹cych
odcinek profilu od retyku po karadok (fig. 37). W profilu doj-
rza³oœci termicznej zaznaczaj¹ siê dwa odcinki o odmiennych
jej gradientach. W obrêbie utworów permskich i triasowych
stwierdzono nieomal pionowy profil dojrza³oœci, wskazuj¹cy

na istotne znaczenie niekonduktywnych mechanizmów trans-
portu energii cieplnej w basenie. Natomiast w obrêbie utworów
dewoñskich i ordowickich stwierdzono profil dojrza³oœci o sto-
sunkowo wysokim jej gradiencie, wskazuj¹cy na obecnoœæ
zdarzenia paleotermicznego w omawianym obszarze.

Stwierdzono, ¿e profil pomierzonej dojrza³oœci termicznej
mo¿na wyt³umaczyæ przyjmuj¹c dla mezozoiku sta³y w czasie
strumieñ cieplny oraz dodatkow¹ dostawê energii cieplnej do
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Fig. 35. Historia subsydencji tektonicznej oraz pogrzebania

Tectonic subsidence history and burial history

Fig. 36. Tempo depozycji osadów

Sediment deposition rate



kompleksu utworów górnokredowych w okresie ich depozy-
cji i/lub paleocenie w iloœci oko³o 250 �W/m3 (fig. 38). Jako
potencjalny mechanizm dostarczania dodatkowej energii
cieplnej do kompleksu utworów górnokredowych wskazaæ
mo¿na migracjê gor¹cych roztworów w obrêbie tych utwo-
rów. Od obliczonego w modelu profilu dojrza³oœæ odbiegaj¹
pomiary RO dla utworów cechsztyñskich, które jednak ce-
chuj¹ siê obni¿on¹ wiarygodnoœci¹.

Dla wyt³umaczenia dojrza³oœci utworów dewoñskich i or-
dowickich konieczne jest przyjêcie w modelu dodatkowego
zdarzenia termicznego. Wyra¿a siê ono karboñskim strumie-
niem cieplnym podwy¿szonym do oko³o 75 mW/m2 (fig. 38).
Ponadto w modelu tym, dla osi¹gniêcia zakresu pomierzonej
dojrza³oœci konieczne jest przyjêcie dodatkowego nadk³adu
utworów górnego dewonu i karbonu o mi¹¿szoœci oko³o
1900 m, zerodowanego przed póŸnym permem.

134 Analiza susbydencji oraz historii termicznej

Fig. 37. Kalibracja modelu historii termicznej
pomiarami dojrza³oœci termicznej

Calibration of the model with measurements
of thermal maturity

Fig. 38. Zmiany strumienia cieplnego w czasie przyjête
w modelu historii termicznej

Heat flow history adopted in the model of thermal history



Hanna MATYJA

WYNIKI BADAÑ W£AŒCIWOŒCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH SKA£

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych, w laboratorium
polowym Przedsiêbiorstwa Geologicznego w Warszawie wy-
konywane by³y badania, które mia³y na celu okreœlenie para-
metrów fizycznych i chemicznych ska³.

Znaczna czêœæ profilu Polskie £¹ki PIG 1, a¿ do g³êbo-
koœci 1771,0 m, zosta³a tylko przewiercona, st¹d te¿ z tego
fragmentu profilu mo¿na by³o pobraæ jedynie próbki okrucho-
we. W próbkach tych, odpowiadaj¹cych osadom neogenu
i paleogenu oraz kredy i jury, badano wy³¹cznie w³aœciwoœci
chemiczne ska³, analizuj¹c procentow¹ zawartoœæ wêglanu
wapnia CaCO3. Pocz¹wszy od 1771,0 m a¿ do g³êbokoœci
koñcowej 4427,0 m, otwór by³ mniej lub bardziej regularnie
rdzeniowany, st¹d w obrêbie osadów triasu, cechsztynu oraz
dewonu mo¿na by³o równie¿ przeprowadziæ badania w³aœ-
ciwoœci fizycznych ska³, analizuj¹c ich porowatoœæ efektywn¹
i przepuszczalnoœæ.

Ogó³em zbadano 547 próbek na CaCO3 z ca³ego prze-
dzia³u stratygraficznego, analizuj¹c zarówno rdzenie, jak
i próbki okruchowe. 12 próbek z rdzeniowanych osadów tria-
su, 39 z cechsztynu oraz 133 próbki z dewonu poddano bada-
niom na porowatoœæ efektywn¹ i przepuszczalnoœæ (tab. 11),
które to badania charakteryzuj¹ parametry filtracyjne i zbior-
nikowe ska³. Stanowi¹ one jeden z elementów, na podstawie
których mo¿liwe jest dokonanie oceny, na ile perspektywicz-
ne mog¹ byæ poszukiwania wêglowodorów w poszczegól-
nych formacjach osadowych w danym profilu.

Osady triasu charakteryzuj¹ siê porowatoœci¹ w przedziale
od 3,51–15,19%, przy czym tylko nieliczne próbki, po-
chodz¹ce z warstw gipsowych dolnych reprezentuj¹cych
górny kajper, cechowa³y siê wy¿sz¹ przepuszczalnoœci¹,
osi¹gaj¹c¹ kilka tysiêcy nm2 i wiêcej.

Osady cechsztynu cechuje niska porowatoœæ w granicach
0,32–2,07% i przepuszczalnoœæ poni¿ej 98 nm2, a wiêc mo¿na
uznaæ je za nieprzepuszczalne.

Porowatoœæ w osadach dewonu zawiera siê w szerokim
przedziale skrajnych wartoœci 0,11–83,0%, przy œredniej po-
ni¿ej 1%. Przepuszczalnoœæ w wiêkszoœci badanych próbek
nie przekracza wartoœci 98 nm2, a wiêc s¹ to ska³y prak-
tycznie nieprzepuszczalne. Tylko kilka próbek pochodz¹cych
z i³owców i margli formacji sianowskiej oraz margli formacji
cz³uchowskiej charakteryzowa³o siê wy¿sz¹ lub wysok¹ poro-
watoœci¹, wykazuj¹c równie¿ wysok¹ wartoœæ przepuszczal-
noœci równoleg³ej do u³awicenia, siêgaj¹cej nawet kilkunastu
do ponad dwudziestu tysiêcy nm2, przy niezbyt wysokiej
przepuszczalnoœci prostopad³ej do u³awicenia.

Charakteryzuj¹c w³aœciwoœci zbiornikowe i filtracyjne
przebadanych ska³ mo¿na sugerowaæ, ¿e brakuje lub niewiele
jest wœród nich dobrych ska³ zbiornikowych, a zdolnoœci pro-
wadzenia p³ynów z³o¿owych s¹ najczêœciej zerowe lub bar-
dzo s³abe, w sporadycznych przypadkach dobre w kierunku
równoleg³ym do u³awicenia, ale znacznie s³absze prostopadle
do u³awicenia.

Tabela 11

Zestawienie parametrów fizyczno-chemicznych ska³

List of the rocks physico-chemical parametres

G³êbokoœæ

[m]

Stratygrafia Ciê¿ar
objêtoœciowy

[g/cm3]

Porowatoœæ
efektywna

[%]

Zawartoœæ
CaCO3

[%]

Przepuszczalnoœæ

[nm2]

1 2 3 4 5 6

10,0
holocen

– – 1,9 –
plejstocen

20,0 jw. – – 13,5 –

30,0 jw. – – 9,7 –

40,0
plejstocen

miocen – – 0,0 –

50,0 miocen – – 0,0 –

60,0 jw. – – 1,0 –

70,0 jw. – – 1,9 –

80,0 jw. – – 1,0 –

90,0 jw. – – 0,0 –
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1 2 3 4 5 6

100,0 miocen – – 1,0 –

110,0
miocen
oligocen – – 0,0 –

120,0 oligocen – – 0,0 –

130,0 jw. – – 1,0 –

140,0 jw. – – 1,0 –

150,0 jw. – – 0,0 –

160,0 jw. – – 0,0 –

170,0
oligocen

kreda górna – – 0,0 –

180,0 kreda górna – – 0,0 –

190,0 jw. – – 0,0 –

200,0 jw. – – 0,0 –

210,0 jw. – – 0,0 –

220,0 jw. – – 0,0 –

230,0 jw. – – 0,0 –

240,0 jw. – – 71,4 –

250,0 jw. – – 45,4 –

260,0 jw – – 48,3 –

270,0 jw. – – 72,5 –

280,0 jw. – – 68,5 –

290,0 jw – – 50,2 –

300,0 jw. – – 37,6 –

310,0 jw. – – 40,5 –

320,0 jw. – – 45,4 –

330,0 jw. – – 71,4 –

340,0 jw. – – 53,1 –

350,0 jw. – – 33,8 –

360,0 jw. – – 23,2 –

370,0 jw. – – 34,7 –

380,0 jw. – – 36,7 –

390,0 jw. – – 23,2 –

400,0 jw. – – 27,0 –

410,0 jw. – – 40,5 –

420,0 jw. – – 45,4 –

430,0 jw. – – 37,6 –

440,0 jw. – – 23,2 –

450,0 jw. – – 47,3 –

460,0 jw. – – 27,0 –

470,0 jw. – – 35,7 –

480,0 jw. – – 42,5 –

490,0 jw. – – 20,3 –

500,0 jw. – – 46,3 –

510,0 jw. – – 52,1 –

520,0 jw. – – 69,5 –

530,0 jw. – – 67,6 –

540,0 jw. – – 44,5 –

550,0 jw. – – 34,7 –

Tabela 11 cd.
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1 2 3 4 5 6

560,0 kreda górna – – 41,5 –

570,0 jw. – – 28,0 –

580,0 jw. – – 35,7 –

590,0 jw. – – 39,6 –

600,0 jw. – – 36,7 –

610,0 jw. – – 42,5 –

620,0 jw. – – 37,6 –

630,0 jw. – – 34,7 –

640,0 jw. – – 14,5 –

650,0
kreda górna

– – 18,3 –
kreda dolna

660,0 kreda dolna – – 7,7 –

670,0 jw. – – 11,6 –

680,0 jw. – – 10,6 –

690,0 jw. – – 1,9 –

700,0 jw. – – 9,7 –

710,0 jw. – – 4,3 –

720,0 jw. – – 2,8 –

730,0 jw. – – 1,0 –

740,0 jw. – – 0,0 –

750,0 jw. – – 0,0 –

760,0 jw. – – 1,9 –

770,0 jw. – – 1,9 –

780,0 jw. – – 2,9 –

790,0 jw. – – 2,9 –

800,0 jw. – – 10,6 –

810,0 jw. – – 1,0 –

820,0 jw. – – 1,9 –

830,0 jw. – – 11,6 –

840,0
kreda dolna

– – 2,9 –
jura górna

850,0 jura górna – – 49,2 –

860,0 jw. – – 54,0 –

870,0 jw. – – 36,7 –

880,0 jw. – – 38,6 –

890,0 jw. – – 44,4 –

900,0 jw. – – 42,5 –

910,0 jw. – – 70,4 –

920,0 jw. – – 51,1 –

930,0 jw. – – 37,6 –

940,0 jw. – – 34,7 –

950,0 jw. – – 29,0 –

960,0 jw. – – 26,1 –

970,0 jw. – – 39,6 –

980,0 jw. – – 71,4 –

990,0 jw. – – 69,5 –

1000,0 jw. – – 56,9 –

Tabela 11 cd.
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1 2 3 4 5 6

1010,0 jura górna – – 48,3 –

1020,0 jw. – – 59,8 –

1030,0 jw. – – 47,3 –

1040,0 jw. – – 29,0 –

1050,0 jw. – – 37,6 –

1060,0 jw. – – 38,5 –

1070,0 jw. – – 37,6 –

1080,0 jw. – – 36,7 –

1090,0 jw. – – 23,2 –

1100,0 jw. – – 41,5 –

1110,0 jw. – – 47,3 –

1120,0 jw. – – 57,9 –

1130,0 jw. – – 51,1 –

1140,0 jw. – – 25,1 –

1150,0 jw. – – 52,1 –

1160,0 jw. – – 43,4 –

1170,0 jw. – – 78,2 –

1180,0 jw. – – 37,6 –

1190,0 jw. – – 42,5 –

1200,0 jw. – – 43,4 –

1210,0 jw. – – 45,4 –

1220,0 jw. – – 37,4 –

1230,0 jw. – – 76,2 –

1240,0 jw. – – 41,5 –

1250,0 jw. – – 44,4 –

1260,0 jw. – – 44,4 –

1270,0 jw. – – 48,3 –

1280,0 jw. – – 69,5 –

1290,0 jw. – – 28,0 –

1300,0 jw. – – 23,2 –

1310,0 jw. – – 67,6 –

1320,0 jw. – – 35,7 –

1330,0
jura górna

– – 34,7 –
jura œrodkowa

1340,0 jura œrodkowa – – 27,0 –

1350,0 jw. – – 24,1 –

1360,0 jw. – – 28,0 –

1370,0 jw. – – 26,1 –

1380,0 jw. – – 25,1 –

1390,0 jw. – – 33,8 –

1400,0 jw. – – 37,6 –

1410,0 jw. – – 2,9 –

1420,0 jw. – – 1,0 –

1430,0 jw. – – 9,7 –

1440,0 jura œrodkowa – – 6,8 –

1450,0 jura dolna – – 9,7 –

1460,0 jw. – – 2,9 –

Tabela 11 cd.
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1 2 3 4 5 6

1470,0 jura dolna – – 8,7 –

1480,0 jw. – – 1,9 –

1490,0 jw. – – 1,0 –

1500,0 jw. – – 1,9 –

1510,0 jw. – – 5,8 –

1520,0 jw. – – 1,0 –

1530,0 jw. – – 1,9 –

1540,0 jw. – – 1,9 –

1550,0 jw. – – 10,6 –

1560,0 jw. – – 2,9 –

1570,0 jw. – – 3,9 –

1580,0 jw. – – 2,9 –

1590,0 jw. – – 10,6 –

1600,0 jw. – – 1,9 –

1610,0 jw. – – 1,9 –

1620,0 jw. – – 0,0 –

1630,0 jw. – – 11,6 –

1640,0 jw. – – 1,0 –

1650,0 jw. – – 2,9 –

1660,0 jw. – – 6,8 –

1670,0 jw. – – 3,9 –

1680,0 jw. – – 18,3 –

1690,0 jw. – – 7,7 –

1700,0 jw. – – 5,8 –

1710,0 jw. – – 23,2 –

1720,0 jw. – – 0,0 –

1730,0 jw. – – 1,9 –

1740,0 jw – – 0,0 –

1750,0 jw. – – 2,9 –

1760,0
jura dolna

– – 0,0 –trias

1770,0 trias – – 1,9 –

1771,0 jw. 2,26 11,10 1,0 – / –

1776,2 jw. 2,32 9,96 1,0 – / –

1780,0 jw. – – 12,5 –

1790,0 jw. – – 7,7 –

1800,0 jw. – – 23,2 –

1810,0 jw. – – 3,9 –

1820,0 jw. – – 6,8 –

1830,0 jw. – – 1,0 –

1840,0 jw. – – 18,3 –

1850,0 jw. – – 2,9 –

1860,0 jw. – – 1,9 –

1870,0 jw. – – 1,9 –

1880,0 jw. – – 1,9 –

1890,0 jw. – – 1,9 –

1900,0 jw. – – 2,9 –
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1910,0 trias – – 2,9 –

1920,0 jw. – – 1,9 –

1930,0 jw. – – 1,9 –

1940,0 jw. – – 2,9 –

1950,0 jw. – – 1,0 –

1960,0 jw. – – 1,0 –

1970,0 jw. – – 1,9 –

1980,0 jw. – – 0,0 –

1982,3 jw. 2,26 12,87 1,9 – / –

1986,3 jw. 2,32 12,24 0,0 – / –

2000,0 jw. – – 1,9 –

2010,0 jw. – – 8,7 –

2020,0 jw. – – 2,9 –

2030,0 jw. – – 4,8 –

2040,0 jw. – – 5,8 –

2050,0 jw. – – 1,0 –

2060,0 jw. – – 4,8 –

2070,0 jw. – – 1,9 –

2080,0 jw. – – 1,0 –

2090,0 jw. – – 0,0 –

2100,0 jw. – – 4,8 –

2110,0 jw. – – 1,0 –

2120,0 jw. – – 0,0 –

2130,0 jw. – – 1,9 –

2140,0 jw. – – 3,9 –

2150,0 jw. – – 1,9 –

2151,3 jw. 2,24 12,57 3,9 × / 98,716

2153,1 jw. 2,34 11,62 0,0 – / –

2170,0 jw. – – 1.0 –

2180,0 jw. – – 1,0 –

2190,0 jw. – – 4,8 –

2200,0 jw. – – 1,0 –

2210,0 jw. – – 4,8 –

2220,0 jw. – – 7,7 –

2230,0 jw. – – 10,6 –

2240,0 jw. – – 0,0 –

2250,0 jw. – – 1,0 –

2260,0 jw. – – 3,9 –

2270,0 jw. – – 10,6 –

2280,0 jw. – – 1,9 –

2290,0 jw. – – 1,9 –

2300,0 jw. – – 0,0 –

2310,0 jw. – – 1,9 –

2320,0 jw. – – 0,0 –

2330,0 jw. – – 1,0 –

2340,0 jw. – – 3,9 –

2350,0 jw. – – 1,9 –
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2360,0 trias – – 1,9 –

2370,0 jw. – – 0,0 –

2380,0 jw. – – 1,9 –

2390,0 jw. – – 1,9 –

2400,0 jw. – – 0,0 –

2410,0 jw. – – 1,0 –

2410,6 jw. 2,25 15,19 1,0 137215,24 / 1293,18

2411,2 jw. 2,45 7,48 1,9 2260,60 / 2497,51

2412,6 jw. 2,42 7,90 0,0 – / –

2420,0 jw. – – 1,9 –

2430,0 jw. – – 1,9 –

2440,0 jw. – – 1,0 –

2450,0 jw. – – 1,9 –

2460,0 jw. – – 1,0 –

2470,0 jw. – – 1,9 –

2480,0 jw. – – 3,9 –

2490,0 jw. – – 1,0 –

2500,0 jw. – – 1,9 –

2510,0 jw. – – 1,0 –

2517,1 jw. 2,46 4,08 1,0 – / –

2521,1 jw. 24,7 5,51 0,0 × / ×

2523,1 jw. 2,55 3,51 16,4 – / –

2530,0 jw. – – 1,0 –

2540,0 jw. – – 3,9 –

2550,0 jw. – – 6,8 –

2560,0 jw. – – 2,9 –

2570,0 jw. – – 11,6 –

2580,0 jw. – – 1,9 –

2590,0 jw. – – 3,8 –

2600,0 jw. – – 1,9 –

2610,0 jw. – – 0,0 –

2620,0 jw. – – 1,0 –

2630,0 jw. – – 3,9 –

2640,0 jw. – – 1,0 –

2650,0 jw. – – 1,0 –

2660,0 jw. – – 1,9 –

2670,0 jw. – – 2,9 –

2680,0 jw. – – 15,4 –

2690,0 jw. – – 0,0 –

2700,0 jw. – – 1,9 –

2710,0 jw. – – 2,9 –

2720,0 jw. – – 4,8 –

2730,0 jw. – – 75,3 –

2740,0 jw. – – 3,9 –

2750,0 jw. – – 1,0 –

2760,0
trias

– – 3,9 –
perm – cechsztyn
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2770,0 perm – cechsztyn – – 1,9 –

3020,0 jw. – – 0,0 –

3030,0 jw. – – 0,0 –

3040,0 jw. – – 0,0 –

3043,9 jw. 2,84 1,26 0,0 × / ×

3054,9 jw. 2,85 1,48 0,0 × / ×

3070,0 jw. – – 0,0 –

3072,7 jw. 2,95 0,73 1,0 × / ×

3074,3 jw. 2,93 1,11 0,0 × / ×

3103,2 jw. 2,94 1,11 0,0 × / ×

3104,0 jw. 2,96 0,63 0,0 × / ×

3110,0 jw. 2,93 1,47 0,0 × / ×

3118,0 jw. 2,93 1,11 0,0 × / ×

3122,2 jw. 2,92 1,46 0,0 × / ×

3124,3 jw. 2,92 1,45 0,0 × / ×

3126,0 jw. 2,94 1,11 0,0 × / ×

3133,0 jw. 2,94 1,10 0,0 × / ×

3135,0 jw. 2,93 0,98 0,0 × / ×

3136,9 jw. 2,93 1,10 0,0 × / ×

3142,9 jw. 2,94 1,09 0,0 × / ×

3147,2 jw. 2,93 1,46 0,0 × / ×

3153,8 jw. 2,93 1,19 0,0 × / ×

3153,7 jw. 2,93 1,09 0,0 × / ×

3160,1 jw. 2,95 0,73 0,0 × / ×

3164,6 jw. 2,93 1,50 0,0 × / ×

3169,9 jw. 2,93 1,50 0,0 × / ×

3174,8 jw. 2,93 1,11 0,0 × / ×

3177,8 jw. 2,94 1,10 0,0 × / ×

3182,3 jw. 2,93 1,09 0,0 × / ×

3186,1 jw. 2,93 1,45 0,0 × / ×

3188,3 jw. 2,97 0,32 0,0 × / ×

3194,6 jw. 2,92 1,46 0,0 × / ×

3201,0 jw. 2,93 1,46 0,0 × / ×

3205,3 jw. 2,93 1,10 0,0 × / ×

3209,6 jw. 2,93 1,49 0,0 × / ×

3211,2 jw. 2,94 1,11 0,0 × / ×

3214,1 jw. 2,92 1,01 0,0 × / ×

3217,3 jw. 2,93 1,46 0,0 × / ×

3221,1 jw. 2,93 0,87 0,0 × / ×

3227,5 jw. 2,92 1,46 0,0 × / ×

3229,5 jw. 2,92 0,49 0,0 × / ×

3232,9 jw. 2,65 2,02 1,9 × / ×

3234,0 jw. 2,66 2,07 4,8 × / ×

3234,5 jw. – – 10,6 –

3237,7
perm – cechsztyn

2,68 0,57 78,2 × / ×
dewon górny

3243,3 dewon górny 2,67 1,13 69,5 × / –
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3245,0 dewon górny 2,67 1,16 69,5 × / ×

3247,5 jw. 2,66 1,30 78,2 – / –

3250,9 jw. 2,63 0,90 15,4 – / –

3253,0 jw. 2,68 0,66 90,7 × / –

3255,5 jw. 2,70 0,66 90,7 – / –

3258,3 jw. 2,67 0,55 96,5 – / –

3262,2 jw. 2,65 0,71 11,6 – / –

3266,7 jw. 2,64 0,92 17,4 – / –

3271,0 jw. 2,65 0,91 10,6 – / –

3273,3 jw. 2,70 0,66 83,0 × / ×

3274,3 jw. 2,69 0,69 78,2 × / ×

3278,6 jw. 2,65 0,89 11,6 – / –

3290,0 jw. – – 10,6 –

3300,0 jw. – – 4,8 –

3310,0 jw. – – 12,8 –

3320,0 jw. – – 16,8 –

3330,0 jw. – – 70,4 –

3340,0 jw. – – 13,8 –

3341,6 jw. 2,68 0,96 17,8 – / –

3343,1 jw. – – 73,3 –

3345,4 jw. 2,73 0,94 16,8 – / –

3350,0 jw. – – 10,9 –

3360,0 jw. – – 21,6 –

3370,0 jw. – – 77,2 –

3380,0 jw. – – 83,0 –

3384,3 jw. 2,67 3,51 27,0 × / ×

3386,2 jw. 2,68 2,76 24,1 523,19 / ×

3389,5 jw. 2,65 2,82 52,1 178,48 / ×

3391,8 jw. 2,66 2,66 26,1 × / ×

3393,8 jw. 2,68 2,42 23,8 27739,16 / 468,90

3397,3 jw. 2,67 1,14 23,8 × / ×

3400,3 jw. 2,68 3,34 31,7 × / ×

3401,5 jw. 2,65 1,92 53,4 × / ×

3404,3 jw. 2,69 1,72 14,9 – / –

3406,2 jw. 2,62 3,51 3,0 – / –

3409,2 jw. 2,65 3,40 20,9 × / ×

3412,5 jw. 2,58 5,18 8,9 – / –

3413,5 jw. 2,62 1,21 12,2 458,04 / ×

3416,8 jw. 2,68 1,81 11,3 18558,61 / ×

3420,0 jw. – – 11,6 –

3430,0 jw. – – 32,8 –

3440,0 dewon œrodkowy – – 11,6 –

3450,0 jw. – – 54,0 –

3460,0 jw. – – 31,8 –

3470,0 jw. – – 22,2 –

3472,8 jw. 2,69 0,55 4,7 3524,16 / ×

Tabela 11 cd.



144 Wyniki badañ w³aœciwoœci fizycznych i chemicznych ska³

1 2 3 4 5 6

3475,5 dewon œrodkowy 2,68 0,73 2,9 108,59 / ×

3478,5 jw. 2,70 0,53 36,7 195,46 / 227,05

3481,0 jw. 2,70 0,28 7,5 – / –

3483,5 jw. 2,69 0,26 1,9 – / –

3487,5 jw. 2,66 0,88 1,9 – / –

3490,0 jw. – – 40,5 –

3500,0 jw. – – 30,9 –

3510,0 jw. – – 28,0 –

3520,0 jw. – – 26,1 –

6530,0 jw. – – 22,2 –

3540,0 jw. – – 25,8 –

3550,0 jw. – – 71,3 –

3560,0 jw. – – 73,2 –

3564,8 jw. 2,67 0,44 29,0 × / ×

3567,5 jw. 2,67 0,50 7,7 × / ×

3569,5 jw. 2,69 0,93 66,6 × / ×

3572,5 jw. 2,59 0,34 81,1 × / ×

3574,0 jw. – – 75,2 –

3574,9 jw. 2,69 0,69 46,3 × / ×

3575,1 jw. 2,69 0,54 58,6 × / ×

3576,9 jw. 2,63 1,08 11,8 × / ×

3577,5 jw. 2,65 0,69 11,6 × / ×

3578,7 jw. 2,68 0,48 86,0 × / ×

3579,7 jw. 2,58 1,65 81,9 × / ×

3580,7 jw. 2,68 0,31 72,4 × / ×

3581,8 jw. 2,68 0,08 88,8 × / ×

3585,0 jw. – – 39,6 –

3590,0 jw. – – 62,7 –

3595,0 jw. – – 58,9 –

3600,0 jw. – – 14,5 –

3610,0 jw. – – 4,9 –

3620,0 jw. – – 5,9 –

3630,0 jw. – – 6,9 –

3632,5 jw. 2,62 0,81 1,9 × / ×

3634,6 jw. 2,62 1,24 1,0 × / ×

3640,0 jw. – – 8,7 –

3650,0 jw. – – 1,9 –

3660,0 jw. – – 1,9 –

3670,0 jw. – – 2,9 –

3675,9 jw. 2,60 1,32 1,0 × / ×

3677,3 jw. 2,60 0,77 1,0 × / ×

3690,0 jw. – – 2,9

3701,8 jw. 2,67 0,50 37,6 × / ×

3702,3 jw. – – 9,7 –

3703,4 jw. 2,67 1,75 7,7 × / ×

3704,6 jw. – – 25,1 –
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3705,3 dewon œrodkowy – – 31,9 –

3715,0 jw. – – 32,8 –

3725,0 jw. – – 45,4 –

3735,0 jw. – – 36,7 –

3745,0 jw. – – 24,1 –

3745,2 jw. 2,76 0,92 29,9 × / ×

3746,5 jw. 2,63 1,06 11,6 × / ×

3750,5 jw. 2,63 1,21 12,3 × / ×

3751,0 jw. 2,60 0,50 6,8 × / ×

3755,0 jw. 2,60 2,0 1,9 × / ×

3770,0 jw. – – 4,8 –

3780,0 jw. – – 19,3 –

3790,0 jw. – – 16,4 –

3800,0 jw. – – 9,4 –

3810,0 jw. – – 45,1 –

3812,1 jw. 2,76 0,55 83,7 × / ×

3814,0 jw. 2,73 0,69 45,1 × / ×

3817,3 jw. 2,63 0,82 3,8 × / ×

3819,2 jw. 2.69 0,84 9,4 × / ×

3819,9 jw. 2,94 0,54 54,5 × / ×

3830,0 jw. – – 4,8 –

3840,0 jw. – – 45,4 –

3841,1 jw. 2,76 0.69 71,4 × / ×

3842,6 jw. 2,70 0,27 16,4 × / ×

3844,4 jw. 2,70 0,67 4,8 × / ×

3845,5 jw. 2,72 0,28 46,3 × / ×

3846,2 jw. 2,69 0,28 4,8 × / ×

3848,2 jw. 2,65 0,83 1,9 × / ×

3850,0 jw. – – 1,9 –

3860,0 jw. – – 11,9 –

3870,0 jw. – – 3,9 –

3871,3 jw. 2,71 83,0 3,8 –

3878,8 jw. 2,70 73,6 1,9 –

3874,9 jw. 2,63 5,8 7,7 –

3880,0 jw. – – 1,0 –

3890,0 jw. – – 2,9 –

3900,0 jw. – – 4,8 –

3910,0 jw. – – 11,6 –

3914,3 jw. 2,66 6,8 24,1 × / ×

3916,1 jw. 2,75 2,09 18,3 × / ×

3917,6 jw. 2,60 0,96 2,9 × / ×

3920,0 jw. – – 6,8 –

3930,0 jw. – – 72,4 –

3940,0 jw. – – 18,3 –

3945,9 jw. 2,70 0,69 84,0 × / ×

3946,9 jw. 2,70 0,82 45,4 × / ×
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3947,8 dewon œrodkowy 2,69 0,42 56,9 × / ×

3948,3 jw. 2,70 0,69 2,9 × / ×

3950,0 jw. 2,70 0,82 15,4 × / ×

3952,0 jw. 2,63 0,82 18,3 × / ×

3952,8 jw. 2,72 0,41 82,7 × / ×

3953,8 jw. 2,60 0,68 1,0 × / ×

3960,0 jw. – – 13,2 –

3970,0 jw. – – 2,8 –

3980,0 jw. – – 4,7 –

3988,4 jw. – – 0,0 –

3988,7 jw. 2,60 1,26 2,8 –

3989,5 jw. 2,61 0,94 4,3 –

3990,0 jw. – – 2,9 –

4000,0 jw. – – 2,2 –

4010,0 jw. – – 0,9 –

4020,0 jw. – – 42,5 –

4030,0 jw. – – 55,0 –

4035,1 jw. 2,68 0,53 3,8 –

4037,8 jw. 2,71 0,41 39,5 –

4041,0 jw. 2,72 0,46 36,7 –

4044,4 jw. 2,72 0,60 15,0 –

4047,1 jw. 2,73 0,34 88,4 –

4049,2 jw. 2,68 0,70 13,2 –

4060,0 jw. – – 39,5 –

4070,0 jw. – – 81,4 –

4080,0 jw. – – 4,7 –

4090,0 jw. – – 9,4 –

4090,0 jw. – – 21,6 –

4090,0 jw. – – 30,1 –

4111,0 jw. 2,73 0,22 54,0 × / ×

4114,0 jw. 2,73 0,15 67,6 × / ×

4115,1 jw. 2,68 0,60 5,8 × / ×

4116,1 jw. 2,72 0,24 18,3 × / ×

4116,8 jw. 2,73 0,14 25,1 × / ×

4117,0 jw. – – 31,7 –

4118,8 jw. – – 45,4 –

4122,5 jw. 2,73 0,25 58,9 × / ×

4124,7 jw. 2,74 0,27 16,4 × / ×

4140,0 jw. – – 11,6 –

4150,0 jw. – – 31,7 –

4160,0 jw. – – 45,4 –

4170,5 jw. 2,61 1,60 1,9 × / ×

4172,2 jw. – – 1,0 –

4174,9 jw. 2,73 0,76 18,3 × / ×

4176,6 jw. 2,74 0,42 26,1 × / ×

4179,1 jw. 2,68 0,93 4,8 × / ×
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4181,6 dewon œrodkowy 2,65 1,12 1,9 × / ×

4185,1 jw. 2,65 0,96 2,9 × / ×

4189,1 jw. 2,74 0,49 21,2 × / ×

4192,4 jw. 2,67 0,94 1,9 × / ×

4193,8 jw. 2,68 0,68 7,7 –

4200,0 jw. – – 5,8 –

4209,6 jw. 2,68 0,57 1,0 × / ×

4212,5 jw. 2,68 1,13 3,9 × / ×

4214,5 jw. 2,67 0,99 3,9 × / ×

4216,7 jw. 2,68 1,10 2,9 × / ×

4217,1 jw. 2,69 0,29 12,8 × / ×

4219,0 jw. 2,75 0,44 9,2 × / ×

4220,5 jw. 2,67 0,29 3,7 × / ×

4221,5 jw. 2,69 0,17 6,4 × / ×

4223,1 jw. 2,68 0,59 10,1 × / ×

4225,0 jw. 2,75 0,43 28,4 × / ×

4228,4 jw. 2,75 0,14 35,7 × / ×

4232,2 jw. 2,69 0,59 12,8 × / ×

4235,8 jw. 2,77 0,74 18,8 × / ×

4237,8 jw. 2,65 0,46 14,1 × / ×

4240,0 jw. 2,58 0,59 0,0 × / ×

4242,0 jw. 2,65 0,44 4,6 × / ×

4246,5 jw. 2,64 0,29 9,2 × / ×

4250,3 jw. 2,68 0,15 0,0 × / ×

4252,0 jw. 2,74 0,16 0,9 × / ×

4253,2 jw. 2,67 0,24 0,0 × / –

4255,5 jw. 2,66 0,11 0,0 × / –

4259,5 jw. 2,78 0,45 33,8 × / –

4261,5 jw. 2,72 0,61 7,5 – / –

4263,0 jw. 2,70 0,32 3,7 – / –

4264,5 jw. 2,71 0,41 1,8 – / –

4268,3 jw. 2,73 0,19 3,7 – / –

Przepuszczalnoœæ podano w obecnie obowi¹zuj¹cych jednostkach, w nm2 (w oryginalnej dokumentacji jako jednostki prze-
puszczalnoœci u¿ywano mD)

× — wartoœæ przepuszczalnoœci jest mniejsza od 98 nm2 (0,1 mD)

– — oznacza, ¿e w danym miejscu nie wykonano badañ przepuszczalnoœci (nie mo¿na by³o pobraæ próby do badañ)

1 / 2 — pierwsza wartoœæ oznacza przepuszczalnoœæ równoleg³¹ do u³awicenia, druga prostopad³¹ do u³awicenia
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Jan SZEWCZYK

WYNIKI BADAÑ GEOFIZYKI WIERTNICZEJ

ZAKRES WYKONANYCH BADAÑ

Badania geofizyki wiertniczej wykonane zosta³y w piêciu
odcinkach badañ strefowych w okresie od 9 wrzeœnia 1989 do
10 lipca 1990 roku. Badania te wykonane by³y standardowy-
mi aparaturami analogowymi produkcji radzieckiej, a wyko-
nawc¹ badañ by³y grupy pomiarowe Geofizyki Toruñ z bazy
Geofizyki Wiertniczej z Pi³y b¹dŸ z Torunia, podleg³e Pol-
skiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu. Na figurze 39
przedstawione zosta³y w formie graficznej odcinki wspo-
mnianych badañ strefowych, wyszczególnione rodzaje wyko-
nanych badañ, a tak¿e numery katalogowe poszczególnych
badañ przyjête w systemie GEOFLOG dla otworu Polskie
£¹ki PIG 1.

Praktycznie w profilu ca³ego otworu wykonano pe³ny ze-
staw badañ (tab. 12) mo¿liwych do wykonania standardowy-
mi analogowymi aparaturami karota¿owymi. Ze wzglêdu na
zrealizowany równolegle obszerny zakres badañ laboratoryj-
nych parametrów petrofizycznych, dane z omawianego otwo-
ru stanowi¹ cenny materia³ faktograficzny dla analiz meto-
dycznych zwi¹zanych miêdzy innymi z problematyk¹ iloœcio-
wej interpretacji niekalibrowanych danych analogowych.
Zdecydowana dominacja danych analogowych o takim cha-
rakterze dla wykonanych w przesz³oœci otworów badawczych
wp³ywa na du¿e znaczenie omawianych danych dla proble-
matyki badawczej.

Rodzaj badañ (skrót)

Interwa³
g³êbokoœciowy

badañ
[m]

Data wykonania
badañ

1 2 3

PO (M2.5a0.24B;B2.5A0.25M)

PS, Psr, PGG,

PK

PG, PNG

210–1980

210–1980

5–1980

0–1980

13–14.09.1989

PO (N6.0A0M0.5A oraz

A.0M0.5N)

SO

PS, Psr,

PGG,

PK

PG, PNG

PA

1950–2762

1950–2762

210–2755

1950–2758

1950–2780

1950–2758

210–2763

20.10.1989

PO (N6.0A0M0.5A oraz

A2.0M0.5N)

PS, Psr,

PGG,

PK

PG, PNG
PA

PTn

PAc

2767–3285

2767–3285

2767–3285

2775–3275

2730–3285

2767–3285

3185–3285

5–2767

14–16.12.1989

PTu 27–3577 4.01.1990

1 2 3

PO (N6.0A0M0.5A oraz

A2.0M0.5N)

PS Psr,

SO

PGG,

PK

PG ,PNG

PA

PTn

3230–3910

2767–3910

3230–3910

3230–3910

3230–3910

3230–3915

3230–3915

3815–3915

30.03.1990

PO (N6.0A0M0.5A oraz

A2.0M0.5N)

PS Psr,

SO

PGG,

PK

PG, PNG

PA

PTn

3860–4105

2767–4105

3860–4105

3860–4105

3860–4105

3860–4105

3860–4105

4010–4110

15.05.1990

PO (N6.0A0M0.5A oraz

A2.0M0.5N)

Psr,

SO

Post, mPOst

PGG,

PK

PG, PNG, PNN

PA

PTn

4111–4425

4100–4425

4111–4420

4111–4425

4080–4427

4111–4425

4050–4427

4111–4375

4325–4425

10.07.1990

Tabela 12

Wykaz typów pomiarów geofizycznych wykonanych w otworze Polskie £¹ki PIG 1

Types of the geophysical measurements from Polskie £¹ki PIG 1 borehole



Wyniki Ÿród³owych danych pomiarowych zarejestrowane
w formie analogowej w skali g³êbokoœciowej 1:500 zosta³y
zdigitalizowane oraz unormowane w zakresie przewidzianym
programem prac zwi¹zanych z wprowadzeniem omawianych
danych do Centralnej Bazy Danych Geologicznych (numer ka-
talogowy otworu Polskie £¹ki PIG 1 w bazie CDBG 17506).

W ramach prac interpretacyjnych zwi¹zanych z wprowa-
dzaniem danych geofizycznych do CBDG pomiary radiome-
tryczne, tj. profilowanie naturalnego promieniowania gamma
(PG) oraz profilowania neutronowe (PNG lub PNN) zosta³y

unormowane oraz po³¹czone w obrêbie ca³ego otworu. Na fi-
gurze 40 przedstawione zosta³y wyniki unormowanych
i po³¹czonych wartoœci naturalnego promieniowania gamma,
a tak¿e profilowania œrednicy otworu, ze wskazaniem g³êbo-
koœci po³¹czenia poszczególnych odcinków badañ. Pokazany
zosta³ równoczeœnie wiertniczy profil litologiczny (LITO) ze
wskazaniem odcinków rdzeniowanych z zaznaczeniem uzy-
skanej iloœci rdzeni wiertniczych. Zastosowana metodyka nor-
mowania profilowañ gamma opisana zosta³a w pracy Szewczy-
ka (2000).
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Fig. 39. Schematyczne zestawienie typów badañ geofizycznych wykonanych w otworze Polskie £¹ki PIG 1

Typy profilowañ geofizycznych: PG – profilowanie naturalnego promieniowania gamma, PN – profilowanie neutronowe, PS – profilowanie potencja³ów sa-
moistnych, SR – profilowanie œrednicy otworu, RL – profilowanie opornoœci d³ug¹ sond¹ gradientow¹, RS – profilowanie opornoœci krótk¹ sond¹ poten-
cja³ow¹, RT – profilowanie opornoœci polem sterowanym, GG – profilowanie gêstoœci typu gamma-gamma, PA – profilowanie akustyczne, R? – profilowania
(sondowania) opornoœci, PT – profilowanie temperatury; przy opisie profilowania podano jego numer identyfikacyjny w systemie GEOFLOG

Schematic presentation of types well logging methods performed in Polskie £¹ki PIG 1 borehole

Types of borehole logging methods: PG – natural gamma log, PN – neutron log, PS – spontaneous log, SR – caliper, RL – resistivity lateral, RS – resis-
tivity normal, RT – laterolog, GG – density log, PA – sonic log, R? – resistivity, PT – temperature log; it was given a number of file used in GEOFLOG
interpretation system



CELE BADAÑ GEOFIZYCZNYCH

Podstawowymi celami badawczymi postawionymi do
rozwi¹zania w otworze Polskie £¹ki PIG 1 by³y:

– okreœlenie w po³¹czeniu z danymi wiertniczymi (rdze-
niami oraz próbami okruchowymi) litologii ska³ wystê-
puj¹cych w profilu,

– ustalenie zmiennoœci g³êbokoœciowej parametrów fizycz-
nych ska³ niezbêdnych dla wydzieleñ ska³ wykazuj¹cych
w³aœciwoœci zbiornikowe,

– wydzielenie warstw przepuszczalnych ze wskazaniem
warstw kluczowych dla ustalenia mo¿liwoœci wystêpowania
bituminów oraz uzyskania informacji istotnych dla rozpozna-
nia hydrogeologicznego,

– ustalenie modeli zmiennoœci g³êbokoœciowej parame-
trów fizycznych, wykorzystywanych w analizach wyników
powierzchniowych geofizycznych metod badawczych (g³ów-
nie grawimetrii oraz sejsmiki),

– okreœlenie stanu technicznego otworu w zakresie nie-
zbêdnym dla w³aœciwej jego realizacji oraz warunków i mo-
¿liwoœci wykonywania badañ hydrogeologicznych zarówno
w trakcie prowadzenia wiercenia (badania próbnikami z³o¿a),
jak i po jego zakoñczeniu (badania przez perforacje rur
ok³adzinowych).

Wyniki Ÿród³owych danych pomiarowych zarejestrowa-
nych w formie analogowej zosta³y zdigitalizowane oraz unor-
mowane w zakresie przewidzianym programem prac zwi¹za-
nych z wprowadzeniem omawianych danych do Centralnej
Bazy Danych Geologicznych systemu interpretacyjnego GEO-
FLOG (Szewczyk,1994). W wyniku tych prac utworzone zo-
sta³y, zarówno w odniesieniu do wyników badañ odcinkowych,
jak i do danych po³¹czonych i unormowanych, zbiory danych
geofizycznych w formacie LAS (Log ASCII Standard).

W trakcie badañ geofizycznych wykonywane by³y wstêp-
ne interpretacje danych geofizycznych, których podstawo-
wym celem by³o dokonanie wyboru odcinków profilu pod
k¹tem mo¿liwoœci wystêpowania w ich obrêbie warstw zbior-
nikowych mog¹cych zawieraæ bituminy. Podsumowanie wy-
ników tych interpretacji omówione zosta³o w dokumentacjach
wyników badañ odcinkowych oraz podsumowane w doku-
mentacji koñcowej otworu Polskie £¹ki IG 1 opracowanej
przez wykonawców badañ geofizycznych (Ga³us, 1990).
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Fig. 40. Unormowane wartoœci profilowania
naturalnego promieniowania gamma

Na wykresie profilowania œrednicy otworu wskazano miejsca po³¹czeñ
poszczególnych odcinków pomiarowych. Przedstawiono równie¿ odcinki
rdzeniowane z informacj¹ na temat uzysków rdzenia.

Normalized values of natural gamma logs

A depth point is shown on caliper logs for joined of runs of well logs.



WYNIKI LABORATORYJNYCH BADAÑ PARAMETRÓW PETROFIZYCZNYCH

Jednym z celów badawczych otworu Polskie £¹ki PIG 1
by³o uzyskanie informacji na temat g³êbokoœciowej zmien-
noœci parametrów petrofizycznych ska³ wystêpuj¹cych
w profilu.

Wa¿nym Ÿród³em informacji na temat parametrów petro-
fizycznych ska³ wystêpuj¹cych w profilu by³y wyniki labora-
toryjnych badañ rdzeni. W zakres laboratoryjnych badañ pa-
rametrów petrofizycznych próbek pobranych z rdzeni wiertni-
czych wchodzi³y badania:

– gêstoœci objêtoœciowej,

– gêstoœci w³aœciwej,

– porowatoœci ca³kowitej,

– porowatoœci efektywnej,

– przepuszczalnoœci w kierunku poziomym oraz piono-
wym,

– zawartoœci kalcytu oraz dolomitu (badania wykonywane
zarówno dla rdzeni wiertniczych, jak i dla prób okrucho-
wych).

Ogó³em wykonane zosta³y badania tych parametrów
w odniesieniu do 546 próbek rdzeniowych oraz okrucho-
wych ³¹cznie. Wyniki badañ parametrów petrofizycznych
wykorzystane zosta³y zarówno w trakcie interpretacji profilu
litologicznego, jak i kalibracji danych geofizycznych (g³ów-
nie radiometrycznych). Na figurze 41 przedstawione zosta³y
zasadnicze informacje dotycz¹ce wyników tych badañ. S¹ to
zestawienia g³êbokoœciowe – odpowiednio gêstoœci objêto-
œciowej oraz w³aœciwej, porowatoœci ca³kowitej oraz efek-
tywnej, przepuszczalnoœci, a tak¿e relacje miêdzy tymi para-
metrami (Szewczyk, 1998). Utwory wystêpuj¹ce na g³êbo-
koœci mniejszej maj¹ zdecydowanie inne i bardziej zró¿nico-
wane w³aœciwoœci petrofizyczne w stosunku do w³aœciwoœci
utworów wystêpuj¹cych na wiêkszych g³êbokoœciach.
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Fig. 41. Zbiorcze zestawienie graficzne wyników laboratoryj-
nych badañ parametrów petrofizycznych

Depth diagram of results of petrophysical parameters
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WYNIKI INTERPRETACJI DANYCH GEOFIZYCZNYCH

Wyniki badañ geofizycznych wykorzystane by³y zarówno
w trakcie ustalania profilu litologicznego-stratygraficznego,
jak i przy wyborze odcinków (interwa³ów g³êbokoœciowych)
dla wykonania badañ hydrogeologicznych. Wyniki prac inter-
pretacyjnych prezentowane w niniejszej pracy wykonane zo-
sta³y przy zastosowaniu programów interpretacyjnych syste-
mu GEOFLOG. Wykonano w ramach tych prac:

– opracowanie cyfrowej wersji profilu wiertniczego
(LITO),

– opracowanie warstwowego (GEO) oraz objêtoœciowego
(VOL) geofizycznego profilu litologicznego,

– okreœlenie wielkoœci przesuniêæ g³êbokoœciowych miê-
dzy g³êbokoœciami okreœlanymi na podstawie d³ugoœci prze-
wodu wiertniczego, a g³êbokoœciami okreœlanymi na podsta-
wie pomiarów geofizycznych,

– kalibracjê profilowañ radiometrycznych na podstawie
danych petrofizycznych,

– obliczenie porowatoœci ca³kowitej, gêstoœci objêtoœcio-
wej oraz prêdkoœci fal akustycznych,

– obliczenie przewodnoœci cieplnej ska³ wraz z okreœle-
niem wielkoœci strumienia cieplnego.

Na figurze 42 przedstawione zosta³y w syntetycznej zge-
neralizowanej formie podstawowe wyniki iloœciowej interpre-
tacji profilu litologicznego oraz parametrów petrofizycznych,
tj. porowatoœci ca³kowitej oraz gêstoœci objêtoœciowej. Wiert-
niczy profil litologiczny (LITO) zawiera opisy rdzeni wiertni-

czych oraz prób okruchowych w formie umo¿liwiaj¹cej jego
numeryczne przetwarzanie i stosowanie w procedurach in-
terpretacyjnych systemu GEOFLOG. Zasady stosowanego
w tym celu numerycznego opisu litologii przedstawione zo-
sta³y w pracy Gientki i Szewczyka (1996). W zastosowanej
procedurze interpretacyjnej przyjêty zosta³ 3-sk³adnikowy
model objêtoœciowy ska³y (przestrzeñ porowa+zailenie+
szkielet ska³y). Obliczony geofizyczny objêtoœciowy profil li-
tologiczny (VOL) stanowi uogólnienie, za poœrednictwem da-
nych geofizycznych, danych z rdzeni oraz prób okruchowych,
badanego odcinka profilu. W procesie interpretacji uwzglêd-
niane s¹ zarówno wzajemne przesuniêcia g³êbokoœciowe obu
typów informacji, jak i niepe³ny uzysk rdzenia. W interpreta-
cjach danych rdzeniowych, w przypadku niepe³nego uzysku
rdzenia przyjêto zasadê dowi¹zywania g³êbokoœciowego do
stropu odcinka rdzeniowanego.

Na omawianej figurze przedstawione zosta³y w formie
profilowej wyniki obliczeñ porowatoœci ca³kowitej oraz gê-
stoœci objêtoœciowej w stanie powietrzno-suchym. Dla porów-
nania uzyskane wyniki interpretacji porównywano z wynika-
mi badañ parametrów fizycznych, otrzymanymi na podstawie
badañ laboratoryjnych. Prezentowane wyniki mog¹ byæ wy-
korzystane w analizach zwi¹zanych z pozyskiwaniem energii
geotermalnej, hydrogeologii, czy te¿ w modelowniach wyni-
ków powierzchniowych badañ geofizycznych, takich jak ba-
dania sejsmiczne czy grawimetryczne.

WARUNKI GEOTERMICZNE

W otworze Polskie £¹ki PIG 1 wykonane zosta³y, po
oko³o 12 dobach stabilizacji, pomiary temperatury w quasi-
-ustalonych warunkach termicznych, ponadto w czterech od-
cinkach badañ strefowych przeprowadzono pomiary termicz-
ne w nieustabilizowanych warunkach termicznych (fig. 43).
Na podstawie interpretacji wyników badañ geofizycznych ob-

liczony zosta³ profil przewodnoœci ska³ wystêpuj¹cych w pro-
filu. Wykorzystuj¹c te dane obliczona zosta³a wartoœæ stru-
mienia cieplnego, która dla omawianego otworu wynosi 65,2
mW/m2. Odpowiada ona wartoœciom strumienia typowym dla
strefy przejœciowej miêdzy platform¹ paleozoiczn¹ a krato-
nem wschodnioeuropejskim.
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Fig. 42. Zgeneralizowane g³êbokoœciowe zestawienie wyników obliczeñ porowatoœci ca³kowitej oraz gêstoœci objêtoœciowej

LITO – wiertniczy profil litologiczny; VOL – geofizyczny objêtoœciowy profil litologiczny; kó³ka i krzy¿yki –wyniki badañ laboratoryjnych analogicznych
parametrów petrofizycznych

Results of calculation of total porosity and bulk density

LITO – corring lithological profile; VOL – geophisical volumetric lithological profile; crosses and circles – results of calculated parameters with cores
laboratory petrophysical data



WARSTWY WODONOŒNE, MINERALIZACJA WÓD PODZIEMNYCH

Jednym z wa¿nych celów badawczych wykonanego otwo-
ru wiertniczego by³o wydzielenie warstw wodonoœnych ze
szczególnym uwzglêdnieniem warstw potencjalnie mog¹cych
zawieraæ bituminy. Na figurze 44 przestawiony zosta³ profil
otworu z wydzielonymi poziomami wodonoœnymi, z obli-
czon¹ œredni¹ porowatoœci¹ efektywn¹, a tak¿e wyniki opró-
bowañ piêciu poziomów wodonoœnych. Wyniki opróbowañ
potwierdzaj¹ monotoniczny wzrost mineralizacji wód wraz
z g³êbokoœci¹. W strefie do g³êbokoœci oko³o 350 metrów wy-
stêpuj¹ wody o niskiej mineralizacji mog¹ce byæ potencjalny-

mi poziomami u¿ytkowymi wód s³odkich, poni¿ej tej g³êbo-
koœci zaznacza siê stopniowy wzrost mineralizacji. Wody
podziemne wystêpuj¹ce w otworze Polskie £¹ki PIG 1 dla ba-
danego triasowego poziomu wodonoœnego wykazuj¹ wartoœæ
mineralizacji ni¿sz¹ od wartoœci œrednich obserwowanych na
obszarze Ni¿u Polskiego. Wyniki opróbowañ poziomów
paleozoicznych wskazuj¹ na obecnoœæ wód o wy¿szej od
œredniej wartoœci mineralizacji. Bardzo niskie wielkoœci
przyp³ywów wód w tych poziomach mog¹ wp³ywaæ na b³êd-
nie nisk¹ wiarygodnoœæ wyników tych opróbowañ.

***

Podsumowanie. Wykonane badania z zakresu geofizyki
wiertniczej umo¿liwi³y rozpoznanie zarówno profilu litologicz-
nego, jak i podstawowych cech petrofizycznych utworów wy-
stêpuj¹cych w profilu otworu Polskie £¹ki PIG 1. Ze wzglêdu

na obszerny zakres wykonanych badañ petrofizycznych, otwór
jest jednym z kluczowych reperowych otworów kalibracyj-
nych, spoœród najpe³niej zbadanych pod wzglêdem parametrów
petrofizycznych, na obszarze centralnej czêœci Ni¿u Polskiego.
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Fig. 43. Wyniki pomiarów temperatury obserwowanej (T),
maksymalnej (Tmax) oraz paleotemperatury (Ts) obliczonej

na podstawie interpretacji danych geofizycznych
(Szewczyk, 2002)

Results of measurements observed temperature (T), battom hole
temperature (Tmax) and (Ts) calculated paleotemperature

(after Szewczyk, 2002)
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Fig. 44. Warstwy wodonoœne w profilu otworu Polskie £¹ki PIG 1
wydzielone na podstawie interpretacji danych geofizycznych

A – podano œredni¹ wartoœæ porowatoœci efektywnej dla warstw; B – mineralizacja wód uzyskana w trakcie opróbowañ na tle zmiennoœci mineralizacji wód na
obszarze Ni¿u Polskiego, krzywa oznacza wartoœæ œredni¹ mineralizacji tych wód, obliczon¹ metod¹ najmniejszych kwadratów

Aquifers in Polskie £¹ki PIG 1 borehole based on geophysical well logging methods interpretation

A – average effective porosity of aquifers and depth intervals; B – results of tests with all results for Polish Lowlands in the background



Leszek BOJARSKI, Andrzej SOKO£OWSKI, Jakub SOKO£OWSKI

WYNIKI OPRÓBOWAÑ HYDROGEOLOGICZNYCH

Celem opróbowania by³a ocena warunków hydrochemicz-
nych i hydrodynamicznych oraz mo¿liwoœci zachowania siê
wêglowodorów w poziomach zbiornikowych dewonu, permu
górnego oraz triasu dolnego. Badania przeprowadzono ruro-
wym próbnikiem z³o¿a typu KJJ 2M. Opróbowania przepro-
wadzi³a ekipa Bazy Opróbowañ Próbnikami Z³o¿a Przedsiê-
biorstwa Poszukiwañ Nafty i Gazu w Pile. Opróbowano dzie-
wiêæ poziomów zbiornikowych: 6 poziomów dewonu, 2 po-
ziomy permu górnego i 1 poziom triasu dolnego. Cztery po-
ziomy opróbowano podczas wiercenia otworu, a piêæ po za-
koñczeniu g³êbienia (fig. 45). Dozór specjalistyczny z ramie-
nia Instytutu Geologicznego w trakcie opróbowañ pe³nili An-
drzej Soko³owski i Zbigniew Sowiñski. Nadzór nad badania-
mi sprawowa³ Leszek Bojarski. Poziomy zbiornikowe do ba-
dañ wytypowali Jan Szewczyk i Leszek Bojarski. Analizy
chemiczne wód wykonano w laboratoriach Zak³adu Geoche-
mii i Chemii Analitycznej Pañstwowego Instytutu Geologicz-
nego w Warszawie oraz Przedsiêbiorstwa Poszukiwañ Nafty
i Gazu w Pile. W laboratorium w Pile wykonano równie¿ ana-
lizy gazu.

W dalszej czêœci rozdzia³u badania poszczególnych pozio-
mów omówiono nie w kolejnoœci ich wykonywania lecz
w kolejnoœci stratygraficznej, pocz¹wszy od zalegaj¹cych
najg³êbiej.

Opróbowany poziom: 4427–4108 m – dewon, ordowik
(piaskowce, margle, i³owce)

Wyniki:
brak przyp³ywu, brak objawów bitumicznoœci
ciœnienie denne Pd = 312,7 × 103 hPa.
Opróbowanie przeprowadzono w dniach 27–29 lipca

1990 r. po zakoñczeniu g³êbienia otworu. Koñcowa g³êbo-
koœæ otworu wynosi³a 4427 m, a but rur � 168,3 mm znajdo-
wa³ siê na g³êbokoœci 4108 m. Opróbowano poziom ods³oniê-
ty pomiêdzy butem rur a dnem otworu. Uszczelniacz próbnika
zapiêto w rurach � 168,3 mm na g³êbokoœci 4081 m. Zastoso-
wano zalewkê – zalano 2027 mb przewodu wiertniczego po-
nad próbnikiem p³uczk¹ o gêstoœci 1,41 g/dm3. Badania prze-
prowadzono metod¹ dwukrotnego odciêcia przyp³ywu (fig.
46). Uzyskano nastêpuj¹ce wyniki:

I okres przyp³ywu: ciœnienie 271,3–271,3 × 103 hPa, czas
30 minut,

I okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 271,3–312,7 × 103

hPa, czas 180 minut,
II okres przyp³ywu: ciœnienie 271,2–271,5 × 103 hPa, czas

299 minut,
II okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 271,5–308,6 × 103

hPa, czas 1441 minut.

W trakcie opróbowania na g³owicy podczas pierwszych 7.
minut trwania I okresu przyp³ywu obserwowano s³aby wyp³yw
powietrza. Stwierdzono brak przyp³ywu i brak œladów bitumi-
nów. Kszta³t krzywych wzrostu ciœnienia œwiadczy, i¿ badany
poziom jest praktycznie nieprzepuszczalny. Obliczeñ parame-
trów z³o¿owych nie wykonywano. Temperatura w g³êbokoœci
4090 m wynosi³a 372° K (99° C). Z przestrzeni miêdzyrurowej
� 244,5–168,3 mm nastêpowa³ w trakcie badañ sta³y, mini-
malny wyp³yw p³uczki w iloœci 3,5 dm3/h. Samowyp³yw ten
nastêpowa³ z warstw ods³oniêtych pod butem kolumny rur
� 244,5 mm poprzez Ÿle zacementowan¹ przestrzeñ miêdzyru-
row¹. Ciœnienie denne wynosi³o 312,7 × 103 hPa. Badany po-
ziom zlikwidowano korkiem cementowym, którego strop znaj-
dowa³ siê na g³êbokoœci 3850 m.

Opróbowany poziom: 4194–4108 m – dewon (margle,
piaskowce, i³owce, piaskowce dolomityczne)

Wyniki:
brak przyp³ywu, brak objawów bitumicznoœci
ciœnienie denne Pd = 306,1 × 103 hPa.
Opróbowanie przeprowadzono w dniach 9–10 czerwca

1990 r. podczas wiercenia otworu, przy g³êbokoœci wy-
nosz¹cej 4194 m. But rur � 168,3 mm znajdowa³ siê na
g³êbokoœci 4108 m. Opróbowano poziom ods³oniêty pod bu-
tem rur. Uszczelniacz próbnika zapiêto w rurach � 168,3 mm
na g³êbokoœci 4090 m. Zastosowano zalewkê – zalano 2130
mb przewodu wiertniczego ponad próbnikiem p³uczk¹ o gê-
stoœci 1,41 g/cm3. Badanie przeprowadzono metod¹ dwukrot-
nego odciêcia przyp³ywu (fig. 47). Uzyskano nastêpuj¹ce wy-
niki:

I okres przyp³ywu: ciœnienie 287,5–287,5 × 103 hPa, czas
31 minut,

I okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 287,5–306,1 × 103

hPa, czas 179 minut,
II okres przyp³ywu: ciœnienie 287,1–287,1 × 103 hPa, czas

179 minut,
II okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 287,1–302,6 × 103

hPa, czas 480 minut.
Na g³owicy podczas okresów przyp³ywu nie zaobserwo-

wano wyp³ywu powietrza z przewodu wiertniczego. Stwier-
dzono ca³kowity brak przyp³ywu i brak objawów bitumiczno-
œci. Krzywe wzrostu ciœnienia s¹ typowe dla utworów o zni-
komej przepuszczalnoœci, wykluczaj¹ one mo¿liwoœæ wystê-
powania w badanym interwale poziomu posiadaj¹cego
w³aœciwoœci kolektorskie. Obliczeñ parametrów z³o¿owych
nie przeprowadzano. Temperatura w obrêbie badanego pozio-
mu wynosi³a na g³êbokoœci 4096 m 375° K (102° C). Ciœnie-
nie denne wynios³o 306,1 × 103 hPa.
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Fig. 45. Schemat opróbowania otworu

Scheme of borehole testing



Opróbowany poziom: 3750–3720 m – dewon (piaskow-
ce margliste, piaskowce dolomityczne, dolomity, mu³owce,
margle)

Wyniki:
brak przyp³ywu, brak objawów bitumicznoœci
ciœnienie denne Pd = 352,7 × 103 hPa.
G³êbokoœæ otworu podczas opróbowania (strop korka ce-

mentowego) wynosi³a 3850 m. But rur � 168,3 mm znajdo-
wa³ siê na g³êbokoœci 4108 m, to znaczy poni¿ej korka cemen-
towego. Poziom udostêpniono do badañ poprzez perforacjê
rur � 168,3 mm w g³êbokoœci 3750–3720 m. Opróbowanie
przeprowadzono w dniach 2–4 sierpnia 1990 r. Uszczelniacz
próbnika zapiêto w g³êbokoœci 3701 m. Zastosowano zalewkê
– zalano 1655 mb przewodu wiertniczego ponad próbnikiem
p³uczk¹ wiertnicz¹ o gêstoœci 1,41 g/cm3. Opróbowanie wy-
konano metod¹ dwukrotnego odciêcia przyp³ywu (fig. 48).

I okres przyp³ywu: ciœnienie 230,4–230,4 × 103 hPa, czas
31,1 minut,

I okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 230,4–352,7 × 103

hPa, czas 177,3 minut,
II okres przyp³ywu: ciœnienie 230,6–230,6 × 103 hPa, czas

296 minut,
II okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 230,6–330,7 × 103

hPa, czas 1441,3 minut.
Po rozpoczêciu opróbowania na g³owicy przez 5 minut ob-

serwowano s³aby, stopniowo zanikaj¹cy wyp³yw powietrza.
W wyniku badañ stwierdzono brak przyp³ywu i brak œladów
bituminów. Krzywa wzrostu ciœnienia wskazuje na poziom
o znikomej przepuszczalnoœci. Obliczeñ parametrów z³o¿o-
wych nie wykonano, nie zezwoli³y na to uzyskane wyniki.
Temperatura w g³êbokoœci 3707 m wynosi³a 367° K (94° C).
Podczas opróbowania, podobnie jak podczas badania poziomu
4427–4108 m obserwowano minimalny, sta³y samowyp³yw
p³uczki z przestrzeni miêdzyrurowej � 244,5–168,3 mm. Samo-
wyp³yw ten nastêpowa³ poprzez Ÿle zacementowan¹ przestrzeñ
miêdzyrurow¹ z warstw ods³oniêtych pod butem rur �

244,5 mm. Wydajnoœæ wyp³ywu wynosi³a 3,2 dm3/h. Ciœnienie
denne wynosi³o 352,7 × 103 hPa. Badany poziom zlikwidowa-
no korkami cementowymi za³o¿onymi w g³êbokoœciach
3760–3710 i 3689–3639 m.

Opróbowany poziom: 3608–3541 m – dewon (margle,
wapienie, piaskowce margliste)

Wyniki:
brak przyp³ywu, brak objawów bitumicznoœci
ciœnienie denne Pd = 341,6 × 103 hPa.
G³êbokoœæ otworu podczas badañ wynosi³a 3608 m. Do

g³êbokoœci 2770 m by³ on zarurowany kolumn¹ rur �

244,5 mm. Opróbowanie przeprowadzono w dniach 2–4 lutego
1990 r. Uszczelniacz próbnika zapiêto w otworze niezarurowa-
nym, pod butem rur, na g³êbokoœci 3541 m. Opróbowany po-
ziom 3608–3541 m by³ ods³oniêty pomiêdzy uszczelniaczem
a spodem otworu. Zastosowano zalewkê – zalano 2020 mb
przewodu wiertniczego nad próbnikiem p³uczk¹ wiertnicz¹
o gêstoœci 1,60 g/dm3. Opróbowanie wykonano metod¹ dwu-
krotnego odciêcia przyp³ywu uzyskuj¹c nastêpuj¹ce wyniki
(fig. 49):
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Fig. 46. Opróbowanie poziomu 4427–4108 m

Testing of 4427–4108 m

Fig. 47. Opróbowanie poziomu 4194–4108 m

Testing of 4194–4108 m

Fig. 48. Opróbowanie poziomu 3750–3720 m

Testing of 3750–3720 m



I okres przyp³ywu: ciœnienie 308,1–308,1 × 103 hPa, czas
11 minut,

I okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 308,1–341,6 × 103

hPa, czas 182 minut,
II okres przyp³ywu: ciœnienie 308,8–306,2 × 103 hPa, czas

120 minut,
II okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 306,2–324,3 × 103

hPa, czas 357 minut.
Podczas okresów przyp³ywów na g³owicy nie obserwowa-

no wyp³ywu powietrza. Stwierdzono ca³kowity brak przy-
p³ywu. Przebieg krzywych odbudowy ciœnienia œwiadczy, ¿e
badany poziom jest nieprzepuszczalny. Wyniki opróbowania
nie mog¹ stanowiæ podstawy do wykonania jakichkolwiek ob-
liczeñ parametrów z³o¿owych. Temperatura pomierzona
w g³êbokoœci 3542 m wynosi³a 360° K (87° C). Ciœnienie den-
ne wynosi³o 341,6 × 103 hPa. Opróbowanie nie wykaza³o œla-
dów bitumicznoœci, mimo i¿ podczas wiercenia sporadycznie
obserwowano w tej g³êbokoœci punktowe œlady ropy naftowej.

Opróbowany poziom: 3495–3425 m – dewon (margle,
wapienie margliste, piaskowce)

Wyniki:
brak przyp³ywu, brak objawów bitumicznoœci
ciœnienie denne Pd = 310,3 × 103 hPa.
G³êbokoœæ otworu podczas opróbowania (strop korka ce-

mentowego) wynosi³a 3639 m. But rur � 168,3 mm znajdowa³
siê na g³êbokoœci 4108 m, to znaczy poni¿ej korka cementowe-
go. Poziom udostêpniono do badañ poprzez perforacjê rur �

168,3 mm wykonan¹ w g³êbokoœci 3495–3425 m. Opróbowa-
nie przeprowadzono w dniach 12–14 sierpnia 1990 r. Uszczel-
niacz próbnika zapiêto w rurach � 168,3 mm w g³êbokoœci
3401 m. Zastosowano zalewkê – zalano 1348 mb przewodu
wiertniczego ponad próbnikiem p³uczk¹ wiertnicz¹ o gêstoœci

1,41 g/cm3. Badanie przeprowadzono metod¹ dwukrotnego
odciêcia przyp³ywu (fig. 50):

I okres przyp³ywu: ciœnienie 188,7–188,7 × 103 hPa, czas
29,8 minut,

I okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 188,7–251,3 × 103

hPa, czas 177,4 minut,
II okres przyp³ywu: ciœnienie 189,3–189,4 × 103 hPa, czas

298,3 minut,
II okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 189,4–310,3 × 103

hPa, czas 1440,5 minut.
Podczas opróbowania na g³owicy obserwowano tylko

chwilowy, s³aby wyp³yw powietrza w momencie otwarcia za-
woru. Stwierdzono ca³kowity brak przyp³ywu i brak œladów bi-
tumicznoœci. Kszta³t krzywych wzrostu ciœnienia wskazuje na
brak cech zbiornikowych badanego poziomu. Obliczeñ para-
metrów z³o¿owych nie wykonywano. Temperatura w g³êboko-
œci 3407 m wynosi³a 360° K (87° C). Z przestrzeni miêdzyruro-
wej nastêpowa³, podobnie jak przy poprzednich opróbowa-
niach, minimalny samowyp³yw p³uczki w iloœci 1 dm3/h. Ciœ-
nienie denne wynosi³o 310,3 × 103 hPa. Badany poziom zlikwi-
dowano wykonuj¹c korek cementowy, którego strop znajdowa³
siê na g³êbokoœci 3215 m.

Opróbowany poziom: 3417–3389 m – dewon (margle,
i³owce)

Wyniki:
przyp³yw s³abo zgazowanej solanki zanieczyszczonej

p³uczk¹ wiertnicz¹
przyp³yw 0,172 m3/h
ciœnienie denne Pd = 394,3 × 103 hPa
ciœnienie z³o¿owe Pz = 399,6 × 103 hPa (obliczone).
G³êbokoœæ otworu podczas badañ wynosi³a 3417 m. But

rur � 244,5 mm znajdowa³ siê na g³êbokoœci 2770 m. Opró-
bowanie przeprowadzono w dniach 6–7 stycznia 1990 r.
Uszczelniacz próbnika zapiêto w otworze niezarurowanym
pod butem rur, na g³êbokoœci 3389 m. Opróbowano poziom
zbiornikowy ods³oniêty pomiêdzy uszczelniaczem a dnem
otworu. Jako zalewkê zastosowano p³uczkê wiertnicz¹ o gê-
stoœci 1,63 g/dm3, któr¹ zalano 1896 mb przewodu wiertni-
czego ponad próbnikiem. Badanie przeprowadzono metod¹
dwukrotnego odciêcia przyp³ywu (fig. 51):
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Fig. 49. Opróbowanie poziomu 3608–3541 m

Testing of 3608–3541 m

Fig. 50. Opróbowanie poziomu 3495–3425 m

Testing of 3495–3425 m



I okres przyp³ywu: ciœnienie 314,6–314,4 × 103 hPa, czas
15 minut,

I okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 314,4–409,0 × 103

hPa, czas 211,5 minut,
II okres przyp³ywu: ciœnienie 315,8–322,0 × 103 hPa, czas

299 minut,
II okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 322,0–394,3 × 103

hPa, czas 359,5 minut.

Podczas obydwóch okresów przyp³ywu obserwowano
s³aby, przerywany wyp³yw powietrza. Do przewodu wiertni-
czego nad próbnikiem dop³ynê³o 0,9 m3 solanki zanieczysz-
czonej p³uczk¹. Œredni przyp³yw w g³êbokoœci 3389–1390 m
okreœlono na 0,172 m3/h. Podczas wiercenia, przy g³êbokoœci
otworu wynosz¹cej 3416 m nast¹pi³ zanik 12 m3 p³uczki. Zanik
zlikwidowano obni¿aj¹c gêstoœæ p³uczki z 1,72 do 1,63 g/dm3.
W g³êbokoœci 3416 m prawdopodobnie nast¹pi³o rozszczelino-
wanie ska³, co spowodowa³o, i¿ ciœnienie z³o¿owe z I cyklu ba-
dañ jest wy¿sze od ciœnienia stwierdzonego podczas II cyklu.
Za rzeczywiste przyjêto ciœnienie z II cyklu badañ. Stwierdzo-
ne ciœnienie denne wynios³o 394,3 × 103 hPa zaœ ciœnienie
z³o¿owe wyekstrapolowane 399,6 × 103 hPa, czemu odpowia-
da gradient 1,18 × 103hPa/10 m. Wspó³czynnik przepuszczal-
noœci wynosi 0,70 mD, a promieñ zasiêgu badania 68 m. War-
toœæ wskaŸnika naskórka (skin efekt) wynosi – 1,56. Badany
poziom charakteryzuje siê wiêc nisk¹ przepuszczalnoœci¹,
a strefa przyodwiertowa nie jest uszkodzona. Temperatura w
g³êbokoœci 3390 m wynosi 359° K (86° C). Na rdzeniu wiertni-
czym z g³êbokoœci 3384–3401 m obserwowano œlady ropy naf-
towej, objawy te siê nie potwierdzi³y podczas opróbowania.
Wyniki badañ chemicznych wody pobranej podczas opróbo-
wania przedstawiono w tabeli 13.

Uzyskana woda to 27,12% solanka sodowo-chlorkowa,
bromkowa, ¿elazista. Ciê¿ar w³aœciwy solanki wynosi 1,176
g/ml, sucha pozosta³oœæ 271,17 mg/dm3, a pH = 7,06. Solanka
nie uleg³a znaczniejszym przeobra¿eniom – wskaŸnik hydro-
chemiczny:

Jonu jodkowego nie oznaczano, jon bromkowy wystêpuje
w iloœci 799,2 mg/dm3. Wykonano tak¿e analizê wolnego
gazu uzyskanego z odgazowania solanki. Wyniki przedsta-
wiono w tabeli 14.

Suma wêglowodorów ciê¿kich w analizowanym gazie
wynosi 0,2277% objêtoœciowych. Jest to gaz ziemny metano-
wo-azotowy ze znacznie podwy¿szon¹ zawartoœci¹ helu.

Opróbowany poziom: 3280–3230 m – perm górny, de-
won (dolomity, margle, wapienie, i³owce)

Wyniki:
przyp³yw s³abo zgazowanej solanki zanieczyszczonej

p³uczk¹ wiertnicz¹
przyp³yw 0,295 m3/h
ciœnienie denne Pd = 397,8 × 103 hPa
ciœnienie z³o¿owe Pz = 514,8 × 103 hPa (obliczone).
G³êbokoœæ otworu podczas badañ wynosi³a 3280 m. But

rur � 244,5 mm znajdowa³ siê na g³êbokoœci 2770 m. Opró-
bowanie przeprowadzono w dniach 17–19 grudnia 1989 r.
Uszczelniacz próbnika zapiêto w otworze niezarurowanym
w g³êbokoœci 3230 m. Badano poziom zbiornikowy ods³oniêty
pomiêdzy uszczelniaczem próbnika a dnem otworu. Zastoso-
wano zalewkê – zalano 1816 mb przewodu wiertniczego ponad
próbnikiem p³uczk¹ solno-barytow¹ o gêstoœci 1,73 g/cm3.
Badania przeprowadzono metod¹ dwukrotnego odciêcia przy-
p³ywu (fig. 52):

I okres przyp³ywu: ciœnienie 339,9–330,6 × 103 hPa, czas
6,5 minut,

I okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 330,6–490,7 × 103

hPa, czas 125,5 minut,
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Fig, 51. Opróbowanie poziomu 3417–3389 m

Testing of 3417–3389 m

Tabela 13

Wyniki badañ chemicznych solanki
pobranej z poziomu 3417–3389 m

Results of chemical analysis of brine
sampled at 3417–3389 m interval

Sk³adnik
Zawartoœæ

mg/dm3 mval/dm3 % mval

Kationy

NH4
+ 35,0 1,9436 0,041

FeT 289,8 15,5651 0,332

Mg2+ 1240,1 101,9820 2,182

Ca2+ 15727,8 784,8180 16,787

Na+ 86730,5 3771,0451 80,658

Suma 104023,2 4675,3538 100,000

Aniony

Cl– 163735,2 4617,3326 98,759

Br– 799,2 9,9979 0,213

HCO3
– 1464,0 23,9950 0,514

SiO3
2– 0,0 0,0000 0,000

SO4
2– 1154,1 24,0283 0,514

Suma 167152,5 4675,3538 100,000

r

r

Na

Cl
= 0 816,



II okres przyp³ywu: ciœnienie 332,6–336,9 × 103 hPa, czas
420,5 minut,

II okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 336,9–397,8 × 103

hPa, czas 359,5 minut.
Podczas efektywnego przyp³ywu trwaj¹cego ³¹cznie 427

minut, tzn. przez przeci¹g obydwóch ca³kowitych okresów
przyp³ywu, do przewodu wiertniczego nad próbnikiem do-
p³ynê³o 2,1 m3 solanki ska¿onej p³uczk¹ wiertnicz¹, s³abo zga-
zowanej gazem palnym. Przyp³yw objawia³ siê silnym
wyp³ywem powietrza na g³owicy przez pierwsze 6,5 minuty,
œrednim wyp³ywem stopniowo malej¹cym do s³abego, przery-
wanego przez nastêpne 60 minut i s³abym, przerywanym
wyp³ywem powietrza przez 360,5 minuty. Œredni przyp³yw
w g³êbokoœci 3230–1180 m okreœlono na 0,295 m3/h. Podczas
wiercenia, przy g³êbokoœci otworu wynosz¹cej 3280 m, stwier-
dzono zanik 8 m3 p³uczki wiertniczej, co spowodowa³o silne
zró¿nicowanie wartoœci ciœnieñ stwierdzonych w obydwóch
cyklach opróbowania. Nie wyklucza siê nawet efektu rozszcze-
linowania, na co wskazywa³oby zmniejszenie siê o 9,3 × 103

hPa wartoœci ciœnienia w trakcie I okresu przyp³ywu. Pe³na
charakterystyka parametrów z³o¿owych badanego poziomu
zbiornikowego nie jest mo¿liwa, mo¿na jedynie stwierdziæ, ¿e
poziom odznacza siê niekorzystnymi w³aœciwoœciami zbiorni-
kowymi. Obliczono wartoœci ciœnieñ z³o¿owych w g³êbokoœci
3280 m dla obydwóch cykli opróbowania. Ciœnienia z³o¿owe
wynosz¹: PzI = 514,8 i PzII = 442,3 × 103 hPa, czemu odpo-
wiadaj¹ gradienty: GI = 1,57 i GII =1,35 × 103 hPa/10 m. Tem-
peratura w g³êbokoœci 3232 m wynosi³a 358° K (85° C). Pod-
czas badañ pobrano próbê solanki do badañ chemicznych. Wy-
niki badañ przedstawiono w tabeli 15.

Badana woda to 29,46% solanka sodowo-chlorkowa,
bromkowa, ¿elazista. Ciê¿ar w³aœciwy solanki wynosi 1,201
g/ml, sucha pozosta³oœæ 294,60 mg/dm3, a pH = 7,25. Podczas
opróbowania nie stwierdzono ¿adnych objawów wska-
zuj¹cych na mo¿liwoœæ wystêpowania wêglowodorów. Na
brak w badanym poziomie korzystnych warunków dla zacho-
wania siê z³ó¿ wêglowodorów wskazuje równie¿ wysoka
wartoœæ wskaŸnika hydrochemicznego:

charakterystyczna dla wód o niewielkim stopniu zaawanso-
wania przemian chemicznych. Wykonano równie¿ analizê
wolnego gazu uzyskanego z odgazowania solanki. Wyniki
przedstawiono w tabeli 16.

Suma wêglowodorów ciê¿kich w analizowanym gazie
wynosi 0,9364% objêtoœciowych. Gaz okreœlono jako ziemny
gazolinowo-azotowy z podwy¿szon¹ do 0,46% obj. zawartoœ-
ci¹ helu.

Opróbowany poziom: 3049–3020 m – perm (dolomit
g³ówny)

Wyniki:
opróbowanie nieudane,
stwierdzono brak objawów bitumicznoœci.
G³êbokoœæ otworu podczas opróbowania (strop korka ce-

mentowego) wynosi³a 3215 m. Badanie przeprowadzono
w dniach 19–20 sierpnia 1990 r. Otwór by³ zarurowany ko-
lumn¹ rur � 244,5 mm od wierzchu do g³êbokoœci 2770 m
i kolumn¹ rur � 168,3 mm w g³êbokoœci 2650–4108 m. Opró-
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Fig, 52. Opróbowanie poziomu 3280–3230 m

Testing of 3280–3230 m

Tabela 14

Analiza gazu pobranego
z g³êbokoœci 3417–3389 m

Analysis of gas sampled
at depth 3417–3389 m

Sk³adnik

Zawartoœæ
sk³adników

[% obj.]

Zawartoœæ
sk³adników

[g/Nm3]

CH4 57,1662 409,7673

C2H6 1,9945 27,0454

C3H8 0,2616 5,2416

i-C4H10 0,0068 0,1814

n-C4H10 0,0143 0,3865

neo-C5H12 0,0000 0,0000

i-C5H12 0,0000 œlady

n-C5H12 0,0000 œlady

C6H14 0,0000 0,0000

O2 0,0000 0,0000

N2 37,2834 466,2289

He 0,4165 0,7434

H2 2,8567 2,5653

H2S 0,0000 0,0000

CO 0,0000 0,0000

Suma 100,0000 932,7768

r

r

Na

Cl
= 0 864,



bowano poziom ods³oniêty poprzez wykonan¹ w g³êbokoœci
3049–3020 m perforacjê bezpociskow¹ rur � 168,3 mm.
Uszczelniacz próbnika zapiêto w rurach � 168,3 mm w g³êbo-
koœci 2995 m. Zastosowano zalewkê – zalano 1247 mb prze-
wodu wiertniczego ponad próbnikiem p³uczk¹ o gêstoœci 1,55
g/cm3. Po otwarciu zaworu g³ównego próbnika przez 2 minuty
na g³owicy obserwowano silny wyp³yw powietrza z równocze-
snym opadaniem p³uczki w przestrzeni pomiêdzy przewodem
wiertniczym a rurami � 168,3 mm. Opadanie p³uczki zaobser-
wowano ju¿ w momencie otwarcia zaworu g³ównego. Do prze-
wodu wiertniczego nad próbnikiem dop³ynê³o oko³o 500 dm3

p³uczki. W p³uczce nie stwierdzono œladów bituminów. Opró-
bowanie uznano za nieudane z powodu nieskutecznego zace-
mentowania kolumny rur � 168,3 mm na odcinku pomiêdzy
perforacj¹ a wierzchem zak³adki w rurach � 244,5 mm. Wyni-
ki zapiêcia próbnika potwierdza nik³y samowyp³yw p³uczki
(3,2–1,0 dm3/h) z przestrzeni miêdzyrurowej stwierdzony pod-
czas opróbowywania utworów dewonu. Podczas ca³ego okresu
prób wykonywanych po zakoñczeniu wiercenia, pocz¹wszy
od poziomu 4427–4108 m nie stwierdzono w p³uczce wy-
p³ywaj¹cej samoczynnie objawów zgazowania i œladów ropy
naftowej. Badany poziom zlikwidowano korkiem cemento-
wym za³o¿onym w g³êbokoœci 2700–2557 m.

Opróbowany poziom: 2520–2495 m – trias (piaskowce,
mu³owce)

Wyniki:
przyp³yw solanki
przyp³yw 2,03 m3/h
ciœnienie denne Pd = 244,2 × 103 hPa
ciœnienie z³o¿owe Pz = 250,4 × 103 hPa (obliczone)
G³êbokoœæ otworu podczas opróbowania (strop korka ce-

mentowego) wynosi³a 2557 m. Poziom zbiornikowy opróbo-
wano w dniach 28–29 sierpnia 1990 r. Otwór podczas badañ
by³ zarurowany kolumn¹ rur � 244,5 mm od wierzchu do
g³êbokoœci 2770 m oraz kolumn¹ rur � 168,3 mm od g³êbo-
koœci 2650 m do g³êbokoœci 4108 m. Poziom udostêpniono do
badañ perforuj¹c bezpociskowo rury � 244,5 mm w g³êboko-
œci 2520–2495 m. Zastosowano zalewkê – zalano 60 mb prze-
wodu wiertniczego ponad próbnikiem wod¹ o gêstoœci 1,0
g/cm3. Opróbowanie wykonano metod¹ dwukrotnego odciê-
cia przyp³ywu (fig. 53). Uzyskano nastêpuj¹ce wyniki:
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Tabela 15

Wyniki badañ chemicznych solanki
pobranej z poziomu 3289–3230 m

Results of chemical analysis of brine
sampled at 3289–3230 m interval

Sk³adnik
Zawartoœæ

mg/dm3 mval/dm3 % mval

Kationy

NH4
+ 77,5 4,3036 0,085

FeT 284,1 15,2588 0,301

Mg2+ 1213,1 99,7650 1,967

Ca2+ 12129,1 605,2410 11,933

Na+ 99988,7 4347,5080 85,714

Suma 113692,5 5072,0764 100,000

Aniony

Cl– 178257,5 5026,8615 99,109

Br– 460,9 5,7655 0,114

HCO3
– 1342,0 21,9954 0,434

CO3
2– 0,0 0,0000 0,000

SiO3
2– 0,0 0,0000 0,000

SO4
2– 838,3 17,4540 0,343

Suma 180898,7 5072,0764 100,000

Tabela 16

Analiza gazu pobranego
z g³êbokoœci 3280–3230 m

Analysis of gas sampled
at depth 3280–3230 m

Sk³adnik

Zawartoœæ
sk³adników

[% obj.]

Zawartoœæ
sk³adników

[g/Nm3]

CH4 57,4523 411,8180

C2H6 2,6607 36,0791

C3H8 0,7208 14,4426

i-C4H10 0,0374 0,9978

n-C4H10 0,1403 3,7923

neo-C5H12 0,0000 0,0000

i-C5H12 0,0193 0,5672

n-C5H12 0,0186 0,6430

C6H14 0,0000 œlady

N2 36,8676 461,0293

He 0,4646 0,8293

H2 1,6184 1,4533

H2S 0,0000 0,0000

CO 0,0000 0,0000

CO2 0,0000 0,0000

Suma 100,0000 931,6519
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Fig, 53. Opróbowanie poziomu 2520–2495 m

Testing of 2520–2495 m



I okres przyp³ywu: ciœnienie 22,6–25,2 × 103 hPa, czas 7,8
minut,

I okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 25,2–244,2 × 103

hPa, czas 148,1 minut,
II okres przyp³ywu: ciœnienie 38,5–159,3 × 103 hPa, czas

390,2 minut,
II okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 159,3–210,1 × 103

hPa, czas 103,7 minut.
Podczas oczekiwania na przyp³yw na g³owicy obserwo-

wano doœæ silny wyp³yw powietrza, stopniowo zanikaj¹cy, a¿
do zaniku pod koniec II okresu przyp³ywu. Podczas efektyw-
nego przyp³ywu trwaj¹cego ³¹cznie 398 minut do przewodu
wiertniczego nad próbnikiem dop³ynê³o 13,5 m3 solanki.

Œredni przyp³yw w g³êbokoœci 2495–940 m wynosi wiêc 2,03
m3/h. Ciœnienie denne Pd wynosi³o 244,2 × 103 hPa zaœ wyli-
czone ciœnienie z³o¿owe Pz = 250,4 × 103 hPa, czemu odpo-
wiada gradient ciœnienia z³o¿owego G = 1,00 × 103 hPa/10 m.
Wyliczono parametry z³o¿owe zwi¹zane z przyp³ywem:
wspó³czynnik przepuszczalnoœci k = 0,74 mD, wskaŸnik na-
skórka (skin efekt) S = -3,27, promieñ zasiêgu badania =
45 m, wskaŸnik uszkodzenia strefy przyodwiertowej WU =
0,43. Wyliczone parametry œwiadcz¹, ¿e opróbowany poziom
zbiornikowy odznacza siê niewielk¹ przepuszczalnoœci¹,
a strefa przyodwiertowa nie jest uszkodzona. Œladów zgazo-
wania i œladów ropy naftowej nie stwierdzono. Temperatura
w g³êbokoœci 2476 m wynosi 340° K (67° C). Badania che-
miczne wykaza³y, i¿ w opróbowanym poziomie zbiorniko-
wym triasu dolnego wystêpuje 11,6% solanka sodowo-chlor-
kowa, ¿elazista, bromkowa, jodkowa. Sk³ad chemiczny solan-
ki przedstawiono w tabeli 17.

Solanka ta charakteryzuje siê ciê¿arem w³aœciwym 1,08
g/ml, such¹ pozosta³oœci¹ wynosz¹c¹ 116–112 mg/dm3 i pH =
6,98. WskaŸnik hydrochemiczny:

wskazuje na niewielkie przeobra¿enie solanki. Nie stwierdzo-
no podwy¿szonej zawartoœci pierwiastków biofilnych. Otwór
zlikwidowano korkami cementowymi. Badany poziom za-
mkniêto korkiem cementowym, którego strop stwierdzono
w g³êbokoœci 2460 m. Rury � 244,5 mm wyciêto i wyci¹g-
niêto z g³êbokoœci 247 m. Wykonano korki cementowe w g³ê-
bokoœci 260–195 m i 30–0 m.

* * *

Uwagi koñcowe. Przeprowadzone opróbowania wyka-
za³y, ¿e poziom zbiornikowy dolomitu g³ównego nale¿y
uznaæ za nieperspektywiczny. Podobnie, za poziom negatyw-
ny pod wzglêdem zachowania siê bituminów uznaje siê opró-
bowane utwory triasu dolnego. Poziomem perspektywicznym
mog¹ byæ utwory dewonu. Wartoœci przyp³ywów nieprzekra-
czaj¹ce wartoœci 0,3 m3/h oraz 5 opróbowañ wykazuj¹cych
brak przyp³ywu œwiadcz¹ o niekorzystnych w³asnoœciach
zbiornikowych. Wysokie wartoœci gradientów ciœnieñ z³o-
¿owych, wynosz¹ce 1,18–1,57 × 103 hPa/10 m, oraz s³abe
zgazowanie gazem palnym o zawartoœci metanu do oko³o
58% objêtoœciowych, wskazywa³oby jednak na mo¿liwoœæ
niewielkich nagromadzeñ wêglowodorów w strefach spêkañ
i w korzystnych warunkach strukturalnych. Zwraca uwagê
podwy¿szona zawartoœæ helu w gazie stwierdzonym w utwo-
rach dewonu. W przypadku wyst¹pieñ nagromadzeñ gazu
mo¿na rozpatrywaæ mo¿liwoœæ eksploatacji helu.
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Tabela 17

Wyniki badañ chemicznych solanki
pobranej z poziomu 2520–2495 m

Results of chemical analysis of brine
sampled at 2520–2495 m interval

Sk³adnik
Zawartoœæ

mg/dm3 mval/dm3 % mval

Kationy

Na+ 36400,00 1580,0000 79,37

K+ 260,00 6,6500 0,33

Ca2+ 5640,00 281,0000 14,12

Mg2+ 1420,00 117,0000 5,85

FeT 10,00 0,5370 0,03

Mn2+ 5,09 0,1850 0,01

Li+ 4,42 0,6370 0,03

Sr2+ 211,00 4,8200 0,24

Cu2+ 0,28 0,0088 0,00

Pb2+ <0,30 <0,0029 0,00

Ni2+ <0,30 <0,0102 0,00

Zn2+ 11,00 0,3370 0,02

Suma 43962,39 1991,1900 100,00

Aniony

Cl– 70100,00 1980,0000 98,17

HCO3
– 293,00 4,8000 0,24

SO4
2– 1430,00 29,7000 1,47

F– 0,39 0,0205 0,00

Br– 198,00 2,4800 0,12

J – 5,60 0,0441 0,00

Suma 72026,99 2017,05 100,00

r

r

Na

Cl
= 0 80,



Hanna MATYJA

PODSUMOWANIE I NAJWA¯NIEJSZE WYNIKI BADAÑ

W niniejszym opracowaniu zawarte s¹ zarówno rezultaty
wczeœniejszych analiz, jak i najnowsze wyniki badañ straty-
graficznych, petrograficznych, sedymentologicznych, struk-
turalnych i geochemicznych, prowadzonych za pomoc¹ no-
woczesnych metod badawczych i w ramach rekomendowa-
nych przez Miêdzynarodow¹ Komisjê Stratygrafii jednostek
chronostratygraficznych.

W profilu wyró¿niono osady ordowiku, dewonu, permu,
triasu, jury, kredy, paleogenu i neogenu.

Najstarszymi osadami nawierconymi na g³êbokoœci 4427,0
–4297,5 m s¹ osady ordowiku, reprezentowane przez silnie za-
burzone tektonicznie drobnoziarniste osady silikoklastyczne:
i³owce i mu³owce z nielicznymi wk³adkami drobnoziarnistych
piaskowców. Podrzêdnie wystêpuj¹ utwory piroklastyczne oraz
soczewki ska³ wêglanowych. S¹ to osady hemipelagiczne oraz
osady wygasaj¹cych pr¹dów zawiesinowych. Zespó³ skamie-
nia³oœci œladowych, bior¹c pod uwagê równie¿ cechy facjalne
osadów, w których wystêpuj¹, mo¿na uznaæ za zespó³ g³êboko-
wodny, s³abo urozmaicony i zubo¿ony. Wskazuje on na nisko-
energetyczne, ubogie w sk³adniki od¿ywcze, suboksyczne lub
dysoksyczne œrodowisko hemipelagiczne. Analiza palinolo-
giczna pozwoli³a udokumentowaæ s³abo zró¿nicowany takso-
nomicznie i ubogi w osobniki zespó³ palinomorf górnego ordo-
wiku. Nieliczne obecne graptolity poziomów multidens i clin-
gani datuj¹ te osady na œrodkow¹ czêœæ brytyjskiego piêtra ka-
radok, co zgodnie z rekomendowan¹ przez Miêdzynarodow¹
Komisjê Stratygraficzn¹ tablic¹ stratygraficzn¹, odpowiada
w podziale chronostratygraficznym górnej czêœci piêtra sand
i dolnej czêœci piêtra kat.

W profilu Polskie £¹ki PIG 1 nie stwierdzono obecnoœci
osadów najwy¿szego ordowiku, syluru i dolnego dewonu. Na
osadach górnego ordowiku bezpoœrednio le¿¹ utwory dewonu,
zidentyfikowane w przedziale g³êbokoœci 4297,5–3239,0 m,
nale¿¹ce do 5 jednostek litostratygraficznych w randze forma-
cji. Analiza palinologiczna wskazuje, ¿e najstarsze osady de-
woñskie prawdopodobnie nale¿¹ do najwy¿szego emsu lub eif-
lu, natomiast stropowe partie dewonu datowano na dolny fran.
W najni¿szej czêœci sukcesji dewoñskiej, reprezentuj¹cej osady
?formacji tucholskiej i ?formacji studnickiej, wykonano szcze-
gó³owe profilowanie sedymentologiczne i ichnofacjalne, które
sta³o siê podstaw¹ analizy facjalnej osadów silikoklastycznych
tej czêœci profilu. Stwierdzono, ¿e czarne i³owce ?formacji tu-
cholskiej reprezentuj¹ system depozycyjny laguny, natomiast
depozycja przewarstwiaj¹cych siê drobnoziarnistych piaskow-
ców i mu³owców ?formacji studnickiej, mia³a miejsce w œrodo-
wiskach sto¿ków przelewowych, barier piaszczystych i równi
p³ywowej. Sedymentacja nale¿¹cych ju¿ do ¿ywetu miesza-
nych wêglanowo-silikoklastycznych osadów formacji miastec-

kiej, prawdopodobnie zachodzi³a w œrodowiskach równi p³y-
wowej, barier piaszczystych i proksymalnej czêœci platformy
wêglanowej. Wêglanowo-margliste osady formacji sianows-
kiej tworzy³y siê, jak siê wydaje, g³ównie w œrodowisku plat-
formy wêglanowej, natomiast marglisto-ilaste osady formacji
cz³uchowskiej w œrodowiskach dystalnej czêœci platformy wê-
glanowej i otwartego szelfu.

W profilu nie stwierdzono osadów najwy¿szego ¿ywetu,
wy¿szej czêœci franu i famenu, brakuje ca³ego karbonu i ni¿-
szej czêœci permu. Na osadach dolnego franu le¿¹ zaburzone
tektonicznie osady cechsztynu (g³êb. 3239,0–2767,0 m), re-
prezentowane g³ównie przez anhydryty i sól kamienn¹. Na-
le¿¹ one do cechsztynu PZ1, PZ2 i PZ3.

Osady mezozoiku reprezentowane s¹ przez trias, jurê i kre-
dê. Z tej czêœci profilu dostêpnych jest jedynie 5 interwa³ów
rdzeniowanych, wszystkie one reprezentuj¹ trias. St¹d wszelkie
rozwa¿ania dotycz¹ce mezozoiku oparte zosta³y g³ównie na
porównaniach z bardzo blisko po³o¿onym, dobrze rdzeniowa-
nym profilem otworu Korytowo 1.

Trias stwierdzono w interwale 2767,0–1762,5 m. Repre-
zentowany on jest przez osady najwy¿szej czêœci dolnego tria-
su, nale¿¹ce prawdopodobnie do piêtra olenek, utwory triasu
œrodkowego zaliczone do piêter anizyk i ladyn, a tak¿e triasu
górnego, nale¿¹ce do piêter karnik, noryk i retyk.

Osady jury zidentyfikowano w przedziale g³êbokoœci 1762,5
–855,0 m. Na podstawie danych karota¿owych i porównañ
z profilem Korytowo 1 wyró¿niono doln¹, œrodkow¹ i górn¹
jurê. W jurze dolnej wyró¿niono 5 jednostek litostratygraficz-
nych w randze formacji, przypisuj¹c je piêtrom hetang, synemur,
pliensbach i toark. Kontakt jury dolnej ze œrodkow¹ jest erozyj-
ny, brakuje czêœci toarku, ca³ego aalenu i czêœci bajosu. W obrê-
bie jury œrodkowej tego regionu, reprezentowanej przez osady
wy¿szej czêœci bajosu, batonu i keloweju, nie wyró¿niono do tej
pory jednostek litostratygraficznych. Jurê górn¹ charakteryzuje 5
jednostek litostratygraficznych w randze formacji i 1 w randze
ogniwa. Osady te nale¿¹ do oksfordu, kimerydu i tytonu.

Osady kredy wyró¿niono w przedziale g³êbokoœci 855,0
–179,0 m. W obrêbie dolnej kredy wyró¿niono 4 formacje i 6
ogniw, a tak¿e 2 nieformalne jednostki litostratygraficzne,
okreœlone jako warstwy. Zaliczono je do beriasu, walan¿ynu,
hoterywu i barremu po alb. W obrêbie kredy górnej nie wy-
ró¿niono ¿adnych jednostek litostratygraficznych, zaliczono
te osady do przedzia³u zawartego miêdzy cenomanem a dol-
nym mastrychtem.

Profil Polskie £¹ki PIG 1 wieñcz¹ osady zaliczone do pa-
leogenu (g³êb. 179,0–103,0 m) i neogenu (103,0–0,0 m).

Budowa strukturalna utworów paleozoicznych w analizowa-
nych profilach ze strefy Koszalin–Chojnice zosta³a ukszta³towa-



na wskutek wielofazowych deformacji, zachodz¹cych g³ównie
w re¿imie kontrakcyjnym i transpresyjnym. Mniejszy wp³yw
wywo³a³y deformacje zachodz¹ce w warunkach przesuwczych,
ekstensyjnych oraz transtensyjnych. Przejawy procesów nasuw-
czych, najbardziej charakterystyczne dla analizowanych serii
skalnych, wyraŸnie zaznaczy³y siê w utworach ordowickich, de-
woñskich i permskich, a w sposób mniej czytelny w osadach
triasowych. Kontrakcyjne i/lub transpresyjne przemieszczenia
nasuwcze zachodzi³y w tym rejonie wielofazowo i z ró¿n¹ inten-
sywnoœci¹. Najstarsze mia³y miejsce w sylurze (landowerze?;
¯aba, Poprawa, 2006), choæ bior¹c pod uwagê profile ze strefy
Koszalin–Chojnice spoza obszaru prezentowanych tu badañ,
rozpocz¹æ siê mog³y ju¿ w póŸnym ordowiku i prograduj¹c ku
przedpolu strefy kolizji mog³y stopniowo obejmowaæ tê strefê.
Druga faza deformacji kontrakcyjnych i/lub transpresyjnych
zachodzi³a po dewonie a przed triasem, najprawdopodobniej
w póŸnym karbonie oraz we wczesnym permie, zaœ kolejna,
znacznie s³absza oraz cechuj¹ca siê dominuj¹c¹ sk³adow¹ prze-
suwcz¹, po triasie, najprawdopodobniej w czasie póŸnokredo-
wo-wczesnopaleogeñskiej inwersji basenu polskiego. W anali-
zowanych utworach ordowiku, dewonu i triasu stwierdzono bar-
dzo liczne przejawy przemieszczeñ przesuwczych, w tym za-
chodz¹cych w warunkach transtensji i transpresji.

Nachylenie badanych utworów oraz zró¿nicowanie k¹tów
ich upadu, stopniowo maleje w górê profilu. W dolnym jego
odcinku wystêpuj¹ kompleksy, które s¹ silniej zdeformowane
tektonicznie oraz zdiagenezowane w stosunku do wy¿ej
leg³ych osadów, od których oddzielaj¹ je powierzchnie nie-
zgodnoœci. Na silnie sfa³dowanych utworach ordowiku zalega
niezgodnie sekwencja dewoñska; na granicy miêdzy tymi
utworami wystêpuje niezgodnoœæ k¹towa o wartoœciach wa-
haj¹cych siê od 10 do ok. 50°.

Utwory górnoordowickie odznaczaj¹ siê budow¹ fa³dow¹
oraz fa³dowo-nasuniêciow¹. Stopieñ komplikacji ich budowy
strukturalnej jest zdecydowanie wiêkszy ni¿ utworów m³od-
szych. Fa³dowy styl utworów górnoordowickich ukszta³towa³ siê
podczas najstarszej deformacji tektonicznej w re¿imie kontrak-
cyjnym. Wskutek tangencjalnych nacisków utworzy³y siê wtedy
makro- i mezofa³dy ze zginania, maj¹ce charakter fa³dów z wy-
boczenia. Deformacja prowadz¹ca do kszta³towania siê tych
fa³dów poprzedzi³a rozwój ruchów nasuwczych, które spowodo-
wa³y dodatkowe zafa³dowanie skrzyde³ wczeœniejszych, wystê-
puj¹cych tylko w utworach ordowiku, makrofa³dów. Poprzedzi³a
ona równie¿ sedymentacjê utworów dewoñskich.

Wspólne dla utworów ordowickich i dewoñskich defor-
macje prowadz¹ce do rozwoju m³odszych struktur fa³dowych,
by³y zwi¹zane z aktywnoœci¹ przemieszczeñ nasuwczych, za-
chodz¹cych po dewonie co najmniej dwukrotnie. W utworach
ordowiku górnego (karadoku) stwierdzono jedn¹ generacjê
struktur fa³dowych powsta³¹ jeszcze przed rozpoczêciem de-
pozycji utworów dewonu.

Utwory wy¿szego syluru (m³odszego od landoweru) oraz
dewonu wykazuj¹ bardzo podobny styl budowy strukturalnej,
maj¹ podobne nachylenie, a tak¿e wspólnie zosta³y objête de-
formacjami tektonicznymi o podobnym charakterze. Podobieñ-
stwo struktur tektonicznych oraz ich sekwencja w utworach
wy¿szego syluru i dewonu wskazuje, ¿e przesz³y one podobn¹
ewolucjê tektoniczn¹. Œwiadczy to, i¿ deformacje tektoniczne

z pogranicza syluru i dewonu mia³y prawdopodobnie mniejsz¹
rangê ni¿ deformacje œródsylurskie (por. Po¿aryski i in., 1982).

Badany profil osadów (ordowik–trias) jest generalnie ubogi
w materia³ organiczny. Wzbogacone w organikê s¹ jedynie po-
jedyncze poziomy karadoku, dewonu górnego oraz cechsztynu.
Osady permu i triasu zawieraj¹ g³ównie humusowy (gazotwór-
czy) typ materii organicznej zarówno auto-, jak i alogenicznej.

Osady ordowiku i dewonu charakteryzuj¹ siê powszechn¹
obecnoœci¹ „ropotwórczego” materia³u organicznego, którego
Ÿród³em s¹ algi, wspó³wystêpuj¹cym ze zwitrynityzowanymi
i sfuzynityzowanymi szcz¹tkami organicznymi reprezentowa-
nymi g³ównie przez graptolity. Dojrza³oœæ termiczna utworów
osadów perm–ordowik wzrasta wraz z g³êbokoœci¹ pogr¹¿enia
od g³ównej fazy generowania ropy naftowej (cechsztyn–dewon
górny) po fazê generowania gazów (dewon œrodkowy–kara-
dok). Utwory górnego triasu wykazuj¹ anomaliê stopnia prze-
obra¿enia. Podwy¿szone wartoœci wspó³czynnika refleksyjno-
œci zwi¹zane s¹ najprawdopodobniej z utleniaj¹cymi warunka-
mi diagenezy osadów lub w czasie postsedymentacyjnym.

Szczegó³owe badania materii organicznej wystêpuj¹cej
w profilu otworu Polskie £¹ki PIG 1 pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿
zawartoœæ wêgla organicznego i sk³adników labilnych w utwo-
rach triasu i cechsztynu jest ma³a. Bituminy jakie znajduj¹ siê
w tych utworach, nale¿y uznaæ generalnie za zwi¹zki epigene-
tyczne z osadem. Wy¿sza iloœæ wêgla organicznego obecna jest
jedynie w utworach górnego dewonu, które ze wzglêdu na za-
wartoœæ materii organicznej mog¹ byæ uznawane za „dobre”
ska³y macierzyste dla generowania wêglowodorów. Materia or-
ganiczna wystêpuj¹ca w utworach górnego dewonu generalnie
pochodzi z rozk³adu bakterii i alg, jest wiêc dobrym materia³em
„ropotwórczym” i jest ona dobrze przeobra¿ona. W badanym
kompleksie skalnym górnego dewonu stwierdza siê obecnoœæ
migruj¹cych sk³adników labilnych. Natomiast utwory œrodko-
wego dewonu zawieraj¹ niewielk¹ iloœæ wêgla organicznego.

Wykonane badania z zakresu geofizyki wiertniczej umo¿li-
wi³y rozpoznanie zarówno profilu litologicznego, jak i podsta-
wowych cech petrofizycznych utworów wystêpuj¹cych w pro-
filu otworu Polskie £¹ki PIG 1. Ze wzglêdu na obszerny zakres
wykonanych badañ petrofizycznych, otwór ten jest jednym
z kluczowych, reperowych otworów kalibracyjnych na obsza-
rze centralnej czêœci Ni¿u Polskiego, spoœród najpe³niej zbada-
nych pod wzglêdem parametrów petrofizycznych.

Przeprowadzone w profilu opróbowania wykaza³y, ¿e po-
ziom zbiornikowy dolomitu g³ównego nale¿y uznaæ za nieper-
spektywiczny. Podobnie, za poziom negatywny pod wzglêdem
zachowania siê bituminów uznaje siê opróbowane utwory triasu
dolnego. Poziomem perspektywicznym mog¹ byæ utwory dewo-
nu. Wartoœci przyp³ywów nie przekraczaj¹ce wartoœci 0,3 m3/h
oraz 5 opróbowañ wykazuj¹cych brak przyp³ywu œwiadcz¹
o niekorzystnych w³asnoœciach zbiornikowych. Wysokie warto-
œci gradientów ciœnieñ z³o¿owych wynosz¹ce 1,18–1,57×103

hPa/10 m oraz s³abe zgazowanie gazem palnym o zawartoœci
metanu do oko³o 58% objêtoœciowych wskazywa³oby jednak na
mo¿liwoœæ niewielkich nagromadzeñ wêglowodorów w strefach
spêkañ i w korzystnych warunkach strukturalnych. Zwraca uwa-
gê podwy¿szona zawartoœæ helu w gazie stwierdzonym w utwo-
rach dewonu. W przypadku wyst¹pieñ nagromadzeñ gazu mo¿-
na rozpatrywaæ mo¿liwoœæ eksploatacji helu.
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Hanna MATYJA

SUMMARY

The present volume contains the results of both the earlier
analyses and the latest stratigraphical, petrographical, sedi-
mentological, tectonic and geochemical investigations based
on modern research methods in accordance with the chrono-
stratigraphic units recommended by the International Com-
mission on Stratigraphy.

The Polskie £¹ki PIG 1 borehole drilled Ordovician,
Devonian, Permian, Triassic, Jurassic, Cretaceous, Palaeoge-
ne and Neogene deposits.

The oldest rocks drilled at the depth of 4427.0–4297.5 m
are the Ordovician deposits represented by strongly deformed
fine-grained siliciclastic rocks: claystones and mudstones with
local interbeds of fine-grained sandstones. Pyroclastic rocks
and lenses of limestones are subordinate. These are hemipela-
gic sediments and decelerating turbidity currents deposits. The
suite of trace fossils, considered together with the facies featu-
res, suggests that this is a deep-water, poorly diversified and de-
pleted assemblage. It also indicates a low-energy, suboxic or
dysoxic hemipelagic environment, depleted in nutrients.

Palynological analysis allowed for a documenting of a
poor and invariable taxonomic spectrum of Upper Ordovician
palynomorphs. Rare graptolites of the multidens and clingani
Zones indicate that these deposits can be correlated with the
middle part of the British stage of Caradoc, corresponding in
the chronostratigraphic scheme to the upper part of the
Sandbian and the lower part of the Katian of the Ordovician,
as shown in the Stratigraphic Table recommended by the In-
ternational Commission on Stratigraphy.

No uppermost Ordovician, Silurian and Lower Devonian
deposits have been found in the Polskie £¹ki PIG 1 borehole.
The Upper Ordovician rocks are directly overlain by a Devo-
nian succession identified within the depth interval of
4297.5–3239.0 m and representing 5 lithostratigraphic units
of formation rank. Palynological analysis indicates that the ol-
dest Devonian rocks are probably represented by the upper-
most Emsian or Eifelian, whereas the topmost part of the
Devonian section belongs to lower Frasnian. Sedimentologi-
cal and ichnofacies logging was performed for the lowermost
portion of the Devonian succession, representing the ?Tucho-
la and ?Studnica formations. These investigations were the
basis for a facies analysis of siliciclastic deposits in this inte-
rval. It has been found out that the black claystones of the
?Tuchola formation represent a lagoonal depositional system.
The deposition of alternating sandstones and mudstones of the
?Studnica formation took place in washover fans, sand bar-
riers and a tidal plain. The Givetian carbonate-siliciclastic de-
posits of the Miastko formation were deposited probably in
the environments of tidal plain, sand barriers and within the

proximal zone of a carbonate platform. It seems that the car-
bonate-marly sediments of the Sianów formation were depo-
sited mostly on a carbonate platform, whereas the marly-clay-
stone rocks of the Cz³uchów formation were related to the di-
stal zone of a carbonate platform and to an open shelf.

No uppermost Givetian, upper Frasnian, Famennian, Car-
boniferous and Lower Permian deposits have been identified
in the borehole section. The lower Frasnian is overlain by
tectonically deformed Zechstein rocks (depth 3239.0–2767.0
m), represented mainly by anhydrites and rock salt of the PZ1,
PZ2 and PZ3 cyclothems.

The Mesozoic deposits in the Polskie £¹ki PIG 1 borehole
include the Triassic, Jurassic and Cretaceous succession. In
this part of the section, only 5 cored intervals have been re-
covered from Triassic rocks. Hence, all considerations regar-
ding the Mesozoic are based mostly on correlations to the ne-
arby located borehole of Korytowo 1 which provided much
drill core material.

The Triassic deposits were encountered at the depth of
2767.0–1762.5 m. They are represented by the uppermost Lo-
wer Triassic belonging likely to the Olenekian, the Middle
Triassic rocks of the Anisian and Ladinian, and the Upper
Triassic deposits representing the Carnian, Norian and Rha-
etian.

The Jurassic rocks occur at the depth of 1762.5–855.0 m.
From well logs data and the correlation to the Korytowo sec-
tion, it has been possible to identify the Lower, Middle and
Upper Jurassic. The Lower Jurassic includes 5 lithostratigra-
phic units of Formation rank, assigned to the Hettangian, Si-
nemurian, Pliensbachian and Toarcian. The Lower/Middle
Jurassic contact is of erosional nature. The gap spans part of
the Toarcian, the entire Aalenian and part of the Bajocian.
No lithostratigraphic scheme has been applied to the Middle
Jurassic succession (represented by upper Bajocian, Batho-
nian and Callovian) in the region. The Upper Jurassic (Oxfor-
dian, Kimmeridgian and Tithonian) is represented by 5 litho-
stratigraphic units of Formation rank and one unit of Mem-
ber rank.

The Cretaceous deposits rest at the depth of 855.0–
179.0 m. The Lower Cretaceous succession, spanning the Be-
riassian, Valanginian, Hauterivian and Barremian–Albian, is
subdivided into 4 formations and 6 members, as well as 2 li-
thostratigraphic units defined as beds with index ammonites.
No lithostratigraphic scheme is in use for the Upper Cretace-
ous. Well logs correlations to nearby boreholes, supported by
regional macrofaunal and microfaunal data, allowed for the
division of the section into individual stages from the Ceno-
manian through lower Maastrichtian.



The Polskie £¹ki PIG 1 section is terminated by the Paleoge-
ne (depth 179.0–103.0 m), Neogene (103.0–38.5 m) and Quater-
nary (38.5–0.0) deposits.

The recently observed tectonic structure of the Palaeozoic
and Mesozoic succession in the Polskie £¹ki PIG 1 borehole
was formed as a result of multiphase deformations related ma-
inly to contractional and transpressional regime, while the im-
pact of tectonic processes related to extensional and transten-
sional regime was less pronounced. The oldest episodes of de-
formation were associated with contractional and strike-slip
tectonic activity. This led to development of bending-related
macro- and mesofolds. Sediments engaged by this deformation
are generally characterized by fold and thrust tectonic style and
steep tectonic dipping causing significant angular unconformity
with the overlying successions. These deformations could be
related to the Caledonian collision of Avalonia and Baltica and
to an impact of a developing orogen onto tectonic regime of its
foreland. Left-lateral component of the deformation probably
reflects an oblique character of the collision. The deformation
developed presumably during the Early Silurian time (Llan-
dovery). Tectonic activity at the end of Silurian-beginning of
Devonian was probably of lesser importance than intra-Silurian
ones (¯aba, Poprawa, 2006). The following, younger episodes
of tectonic activity led to development of deformation revealing
very changeable tectonic regime, from extensional and tran-
stensional to transpressional and compressional. This genera-
tion of deformations was probably related to Variscan and
post-Variscan (pre-late Permian) stage of evolution of the study
area, in particular with the significant late Carboniferous-early
Permian uplift and fault block tectonics. The next main stage of
deformation in the Koszalin–Chojnice zone encompassed seve-
ral episodes related to extensional (transtesional?) and trans-
pressional tectonic regime. This deformation developed proba-
bly during the late Triassic to the latest Cretaceous–earliest Ca-
inozoic. The deformation is interpreted as an expression of
development of transtensional tectonic grabens in the Late
Triassic–Early Jurassic and, to a lesser degree, in the Middle
Jurassic and Early Cretaceous, as well as of their subsequent
tectonic inversion in Late Cretaceous–earliest Cainozoic time.

The Odrovician–Triassic section is in general poor in or-
ganic matter. There are only several Zechstein, Upper Devo-
nian and Caradoc horizons which show increased content of
organic matter. The Permian and Triassic rocks contain main-
ly a humic (gas-forming) type of organic matter, of both authi-

and allogenic origin. The Ordovician and Devonian deposits
are characterized by a common occurrence of “oil-generating”
organic matter derived from algae. It co-occurs with vitriniti-
zed and fusinitized organic remains represented largely by
graptolites. Thermal maturity of the Permian–Ordovician de-
posits increases with burial depth, ranging from the main pha-
se of oil generation (Zechstein–Upper Devonian) to the phase
of natural gas generation (Middle Devonian–Caradoc). The
Upper Triassic rocks show an anomalous level of alteration.
Increased values of vitrinite reflectance are most likely related
to oxidizing conditions of diagenetic processes.

Detailed investigations of organic matter suggest low con-
tents of organic carbon and labile components in the Triassic
and Zechstein deposits. Bitumens found in these rocks should
be considered epigenetic. A higher content of organic carbon
is observed only in the Upper Devonian rocks which thus are
“good” source rocks for hydrocarbon generation. Organic
matter from the Upper Devonian deposits originated mostly
from bacterial and algal decomposition, and as such it is a
good and highly altered “oil-generating” material.

The Upper Devonian rocks contain migrating labile com-
ponents. The amount of organic carbon in the Middle Devo-
nian deposits is small.

Borehole geophysical investigations enabled the identifi-
cation of both lithologies and principle petrophysical features
of the rocks. Due to a wide suite of petrophysical measure-
ments, the Polskie £¹ki PIG 1 drilling is one of the key marker
callibration boreholes in the central part of the Polish Low-
lands.

Drill stem tests performed in the borehole show that the
Main Dolomite reservoir is non-perspective. Similarly, the
tests performed in the Lower Triassic horizons gave negative
results. Only the Devonian rocks seem to be perspective in
terms of hydrocarbon accumulation. Flow rates of <0.3 m3/h
and 5 tests with no flow suggest poor reservoir properties of
the rocks. However, the high values of formation pressure
gradients, ranging from 1.18 to 1.57 × 103 hPa/10 m, and little
content of combustible gas (with methane concentration up to
about 58% vol.) could indicate the possibility of small hydro-
carbon accumulations in fracture zones and under favourable
tectonic conditions. Worth noting is the increased He content
in natural gas found in the Devonian rocks. If high concentra-
tions of natural gas are confirmed, the possibility of He pro-
duction should be considered.
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