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Przedłożony Geologiczny Pakiet Informacyjny dla obszaru przetargowego „Orle” został przygotowany na zlecenie De-
partamentu 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 „Orle” 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 „Orle” obejmują informację geo-
logiczną 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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1. WSTĘP

1.1. INFORMACJE OGÓLNE 
O OBSZARZE PRZETARGOWYM

Obszar przetargowy „Orle” ma powierzchnię 423,43 km2 
i obejmuje fragmenty bloków koncesyjnych na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż węglowodorów oznaczonych numerami 
127, 128, 147, 148 (Fig. 1.1). Koordynaty geograficzne punk-
tów załamania granic obszaru przetargowego są zdefiniowa-
ne w Tab. 1.1, a położenie tych punktów ilustruje Fig. 1.2.

Obszar przetargowy „Orle” sąsiaduje z koncesją na po-
szukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziem-
nego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze 
złóż „Chojnice-Wilcze” 52/2008/Ł (do 23.10.2017 r. jako 
52/2008/p), FX Energy oraz z obszarem drugiej rundy prze-
targowej (2017) „Złotów-Zabartowo” (Fig. 1.1 i 1.2). 

Dotychczas na obszarze przetargowym „Orle” nie udoku-
mentowano złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Region ten 
jest jednak perspektywiczny dla występowania węglowodo-
rów w utworach 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 opracowaniach 
archiwalnych i publikacjach naukowych.

1.2. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE

Położenie administracyjne 

Obszar przetargowy „Orle“ położony jest w granicach 
administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. W 
jego zasięgu znajdują się częściowo tereny 9 gmin, w tym 
dwie gminy zajmujące powierzchnię do 100 ha. Największy 
udział w powierzchni obszaru przetargowego mają gminy Si-
cienko i Mrocza. Omawiany obszar znajduje się w pobliżu 
Bydgoszczy – stolicy województwa, która jest dużym ośrod-
kiem przemysłu, handlu i logistyki oraz węzłem drogowym, 
kolejowym i żeglugi śródlądowej. Na terenie miasta zloka-
lizowany jest Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego 
Jana Paderewskiego oraz port rzeczny. Miasto jest siedzibą 
wielu znanych międzynarodowych koncernów, głównie re-
prezentujących przemysł wysokich technologii. Bydgoszcz 
to także ośrodek akademicki, naukowy i kulturalny.

Sieć komunikacyjna

Przez południową część obszaru przebiega odcinek dro-
gi krajowej nr 10 (DK10), łączący aglomeracje szczecińską, 
bydgosko-toruńską oraz warszawską. W przyszłości droga 
ta zostanie zmodernizowana do kategorii drogi ekspreso-
wej S10 (na mapie środowiskowej obszaru „Orle” – Fig. 1.4 
– przedstawione zostały różne warianty przebiegu tej trasy). 
Na wschodzie omawianego obszaru znajduje się niewielki 
fragment projektowanej drogi ekspresowej S5. Droga połą-
czy Grudziądz i autostradę A1 oraz aglomeracje bydgosko-
-toruńską, poznańską i wrocławską. Układ komunikacyjny 
omawianego obszaru uzupełniają drogi skategoryzowane 
jako gminne, powiatowe i wojewódzkie, m.in. droga nr 241 
skategoryzowana jako GP (droga główna ruchu przyśpieszo-
nego) łącząca Rogoźno z Tucholą oraz droga nr 243 łącząca 
miasto Mrocza z Koronowem.

Elementem infrastruktury komunikacyjnej są również linie 
kolejowe. Największe znaczenie dla obszaru „Orle“ ma prze-
biegająca przez południową jego część linia nr 18 relacji Kutno 
– Piła Główna. Jest to linia o znaczeniu państwowym, pierwszej 
kategorii, dwutorowa, zelektryfikowana. W obrębie obszaru 
przetargowego na jej trasie znajdują się przystanki pasażer-
skie Ślesin i Pawłówek. Przez zachodni fragment omawianego 
obszaru przebiega również linia nr 281 relacji Oleśnica – Choj-
nice, jest to linia drugiej kategorii, jednotorowa, niezelektryfiko-
wana. Pociągi na tej linii zatrzymują się w graniach obszaru na 
stacjach: Kozia Góra Krajeńska, Mrocza i Witosław.

Infrastruktura techniczna

W granicach obszaru „Orle“ nie zidentyfikowano elemen-
tów krajowego systemu infrastruktury techniczno-inżynie-
ryjnej w zakresie systemów gazociągów przesyłowych (wg 
danych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A.) oraz sieci energetycznych najwyższych napięć (wg da-
nych PSE Polskie Sieci Energetyczne). W planach jest bu-
dowa linii 400 kV relacji Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina, 
która będzie przebiegała wzdłuż północno-zachodniej granicy 
obszaru przetargowego. 

Infrastruktura wodna

W południowej części obszaru przetargowego „Orle” znaj-
duje się Kanał Bydgoski. Kanał łączy Odrę i Wisłę poprzez ich 
dopływy: Brdę od strony Wisły oraz Noteć i Wartę od strony 
Odry. Kanał Bydgoski, zbudowany w latach 1773-1774, jest 
najstarszym czynnym śródlądowym kanałem wodnym na te-
renie Polski. Kanał Bydgoski jest kluczowym elementem drogi 
wodnej Wisła - Odra (na kilometrażu 14,4-38,9, cała droga ma 
długość 294,3 km), która z kolei jest częścią międzynarodo-
wej drogi wodnej E70, łączącej Antwerpię (Belgia, wybrzeże 
Morza Północnego) z Kłajpedą (Litwa, wybrzeże Bałtyku). Na 
opisywanym obszarze zinwentaryzowano 20 ujęć wód pod-
ziemnych (12 komunalnych i 8 przemysłowych). Są to ujęcia 
głębinowe o wydajności powyżej 50 m3/h, ujmujące na ogół 
wody piętra czwartorzędowego, a lokalnie także paleogeń-
sko-neogeńskiego. Największe z nich to ujęcia komunalne 
zlokalizowane w miejscowości Więcbork, dla którego nie wy-
znaczono strefy ochrony pośredniej.

Numer punktu
Układ 1992

X [m] Y [m]
1 594148,37 426960,10
2 582363,26 418634,95
3 599426,14 395809,11
4 604582,91 399934,60
5 613883,12 400129,96

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

 Fig. 1.1. Położenie obszaru przetargowego „Orle“ na mapie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów 
oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji i podziemne składowanie odpadów wg stanu na 30.09.2017 r.
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Położenie fizyczno-geograficzne

Pod względem regionalizacji fizycznogeograficznej Polski 
(Kondracki, 2013) omawiany teren znajduje się w przeważa-
jącej części w obrębie mezoregionu Pojezierze Krajeńskie. 
Wyjątek stanowią jego południowe i wschodnie krańce, któ-
re położone są odpowiednio w granicach: Kotliny Toruńskiej i 
Doliny Brdy. Na wysoczyźnie Pojezierza Krajeńskiego zazna-
cza się kilka linii postoju czoła lodowca w recesyjnej subfazie 
krajeńskiej zlodowacenia wisły. Obok moren akumulacyjnych i 
spiętrzonych występują tam kemy, ozy i rynny lodowcowe oraz 
doliny dopływów Brdy, Gwdy i Noteci. Położona na wschodzie 
Dolina Brdy była szlakiem odpływu wód roztopowych z przyle-
głych równin w fazie pomorskiej zlodowacenia wisły. Dolina od 
strony zachodniej jest wcięta w Pojezierze Krajeńskie i rozsze-
rza się od około 5 do 10 km w dolnym odcinku przy wylocie do 
Kotliny Toruńskiej. W miarę pogłębiania się kotliny uformowa-
ło się 11 tarasów otaczających wysoczyzny. Północny kraniec 
opisywanego obszaru stanowi Kotlina Toruńska, która tworzyła 
się w okresie zlodowacenia północnopolskiego, a ostateczny 
kształt uzyskała w czasie fazy pomorskiej. Kotlina Toruńska 
stanowi ciągnące się na linii wschód - zachód obniżenie terenu 
wzdłuż Wisły. Kotlina wypełniona jest systemem tarasów rzecz-
nych, wśród których najniższy jest zalewowy, a wyższe pokryte 
są przez wydmy śródlądowe o wysokości 10-25 m, maksymal-
nie osiągające 40 m wysokości względnej. Pole wydmowe w 
kotlinie jest jednym z największych w Polsce (obok Puszczy 
Noteckiej i Kampinoskiej). Porośnięte jest ono od wieków la-
sem, dawniej mieszanym, obecnie głównie borem sosnowym.

Warunki wodne i zagrożenia osuwiskowe

Większość obszaru przetargowego „Orle” należy do zlewni 
I rzędu Odry, jedynie wschodnie krańce znajdują się w obrębie 
zlewni I rzędu Wisły. Do dorzecza Odry należy zlewnia IV rzędu 
Rokitki (prawobrzeżny dopływ Noteci), V rzędu rzeki Orle (lewy 
dopływ Łobżonki), a do dorzecza Wisły zlewnia III rzędu rzeki 
Krówki (prawobrzeżny dopływ Brdy). Na południe od omawia-
nego obszaru przepływa Noteć, która poprzez Kanał Bydgoski 
łączy wody płynące Odrą z wodami Wisły. Ważnym elementem 
hydrograficznym tego rejonu są jeziora, m.in. Jezioro Wielec-
kie, Witosławskie, Więcborskie. Jednym z ciekawszych w oko-
licy jest Jezioro Słupowskie, które zamyka ciąg jezior Rynny 
Byszewskiej, ciągnących się z kierunku północno-wschodnie-
go na południowy zachód i stanowiących obszar chronionego 
krajobrazu. Jeziora mają duże walory przyrodnicze ze względu 
na zlokalizowanie w wąskiej i głębokiej rynnie polodowcowej. 
Obszary dolinne zagrożone podtopieniami występują w połu-
dniowej części obszaru, wzdłuż Kanału Bydgoskiego.

W obrębie obszaru przetargowego „Orle” występują dwa 
główne zbiorniki wód podziemnych. Zbiornik międzymoreno-
wy Byszewo, oznaczony numerem 132, obejmuje pas prze-
biegający od wschodniej do północno-zachodniej części ob-
szaru przetargowego. Jest to zbiornik czwartorzędowy typu 
porowego, związany z poziomem międzyglinowym. Na prze-
ważającym obszarze jest średnio i mało podatny na antropo-
presję. Proponowany obszar ochronny wynosi około 327,0 
km2 i obejmuje cały zbiornik wraz z terenem położonym na 
północ i zachód od niego, stanowiącym strefę alimentacji wód. 

Fig. 1.2. Punkty załamania granic oraz pozycja obszaru przetargowego „Orle“ na tle sąsiednich koncesji i innych obszarów przetargowych
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Omawiany GZWP ma duże, perspektywiczne znaczenie dla 
zaopatrzenia w wodę rozwijającej się aglomeracji bydgoskiej.

Zbiornik nr 138 Pradolina Toruń-Eberswalde (Noteć) 
zajmuje jedynie niewielki fragment obszaru „Orle” i znajduje 
się przy jego południowej granicy. Teren zbiornika jest słabo 
zagospodarowany, przeważa zagospodarowanie rolnicze i le-
śne. Przeważająca część zbiornika jest pozbawiona izolacji 
lub jest to izolacja słaba, w związku z tym są to tereny o bar-
dzo wysokiej podatności na antropopresję. Proponowany 
obszar ochronny wynosi 1201,9 km2. Tereny zagrożone osu-
wiskami i obszary predysponowane do wystąpienia ruchów 
masowych zlokalizowane są w północnej, północno-zachod-
niej i południowej części obszaru przetargowego.

Formy ochrony przyrody

Znaczną część obszaru przetargowego „Orle” zajmują 
grunty orne wysokich klas bonitacyjnych, znajdujące w obrę-
bie całego omawianego obszaru. W strukturze zagospodaro-
wania zaznaczają się również zwarte kompleksy leśne, w tym 
lasy ochronne, stanowiące nieco ponad 5% powierzchni opi-
sywanego terenu. Część obszaru przetargowego objęta jest 
powierzchniowymi formami ochrony, ustanowionymi na mocy 
przepisów ustawy o ochronie przyrody. Wśród obszarowych 
form chronionych występują m.in. Krajeński Park Krajobra-
zowy, stanowiący 23,15% powierzchni omawianego terenu. 
Park ten został utworzony celem zachowania unikalnego 
środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu oraz 
wartości kulturowych i historycznych, cechujących region 
na skraju Pomorza i Wielkopolski. Na jego terenie znajduje 
się rezerwat Jezioro Wieleckie, obejmujące zbiornik wodny 
o średniej głębokości 0,5 m wraz z terenami przyległymi. Jest 
to rezerwat faunistyczny, którego celem jest ochrona, zabez-
pieczenie i zachowanie miejsc lęgowych, żeru, odpoczynku 
i występowania licznych gatunków ptaków. Spośród najbar-
dziej znanych gatunków ptaków należy wymienić takie jak: 
żuraw, gęś zbożowa, gęś białoczelna, łabędź krzykliwy, bo-
cian czarny, perkoz, perkozek, kormoran, czapla biała, czapla 

siwa. Ponadto dzięki bardzo dużej liczebności ptactwa Jezioro 
Wieleckie jest doskonałym miejscem do żerowania dla wielu 
gatunków ptaków drapieżnych, jak np. kania ruda, kania czar-
na, jastrząb, myszołów czy występujący coraz liczniej bielik. 

Obszar Ochrony Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich 
w obrębie omawianego obszaru przetargowego zajmuje tylko 
1,19% powierzchni. Obejmuje on ciąg polodowcowych jezior 
rynnowych, połączonych rzeką Krówką. Przepływ wód na-
stępuje z południa na północ. Wszystkie jeziora są wąskie, 
wydłużone, głębokie, o wysokich brzegach i dobrej jakości 
wód. Największym akwenem położonym w granicach obszaru 
„Orle” jest Jezioro Słupowskie o powierzchni 119,9 ha. Blisko 
12% analizowanego obszaru przetargowego objęte jest do-
datkowo ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej 
Natura 2000 i są to dwa obszary zlokalizowane w południo-
wej części opisywanego obszaru – Dolina Środkowej Noteci 
i Kanału Bydgoskiego oraz Dolina Noteci. Na terenie prze-
targowym znajduje się także projektowany Zespół Przyrodni-
czo-Krajobrazowy Ślesin, 5 rezerwatów (leśne, florystyczne, 
faunistyczne: Kruszyn, Las Minikowski, Skarpy Ślesińskie, 
Hedera i opisany wyżej Jezioro Wieleckie), 46 użytków eko-
logicznych (w tym 8 o powierzchni powyżej 5 ha) oraz 108 
pomników przyrody, w tym drzewa, 1 aleja drzew i 3 pomniki 
przyrody nieożywionej - głazy narzutowe.

Złoża kopalin

Na obszarze „Orle“ znajduje się 7 udokumentowanych 
złóż kopalin, w tym 1 złoże torfów (Dąbrówka I) i 6 złóż kru-
szywa naturalnego. Zlokalizowane złoża mają powierzchnię 
<5 ha. W granicach charakteryzowanego terenu zlokalizowa-
ne są także 2 obszary prognostyczne występowania piasków, 
1 obszar – piasków i żwirów oraz 11 obszarów wystąpień tor-
fów. Na 1 obszarze wyznaczono perspektywy występowania 
glin o różnym zastosowaniu, na 9 obszarach – piasków i na 6 
obszarach – piasków i żwirów.

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

KARTA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA OBSZARU PRZETARGOWEGO „ORLE”

1. LOKALIZACJA OBSZARU  
PRZETARGOWEGO NA MAPIE

nazwa i numer arkusza 
mapy w skali 1:50 000

Więcbork 239, Sępólno Krajeńskie 240, Łobżenica 277, 
Mrocza 278, Koronowo 279, Nakło n. Notecią 317, 

Bydgoszcz Zachód 318

2. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE

województwo kujawsko-pomorskie 
powiat sępoleński 

gmina i % powierzchni 
zajmowanej w granicach 
obszaru przetargowego

Sośno (7,62%), Więcbork (12,30%)

powiat nakielski 

gmina Szubin (0,11%), Mrocza (30,24%), 
Nakło nad Notecią (15,67%), Sadki (<0.1%)

powiat bydgoski 
gmina Koronowo (0,24%), Białe Błota (1,55%), Sicienko (32,28%)

3.
REGIONALIZACJA  

FIZYCZNO-GEOGRAFICZNA  
(wg KONDRACKIEGO, 2013)

makroregion Pojezierze Południowopomorskie (314.6-7)
mezoregion Pojezierze Krajeńskie (314.69), Dolina Brdy (314.72)
makroregion Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (315.3)
mezoregion Kotlina Toruńska (315.34)

4.
WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW  

WYZNACZAJĄCYCH GRANICE  
OBSZARU PRZETARGOWEGO

układ PL 1992

 [X; Y]

594148,37 426960,10
582363,26 418634,95
599426,14 395809,11
604582,91 399934,60
613883,12 400129,96

5. POWIERZCHNIA OBSZARU  
PRZETARGOWEGO [km2] 423,43
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2. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

2.1. OGÓLNY ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Obszar przetargowy „Orle” leży w północno-wschodniej, 
krawędziowej strefie antyklinorium śródpolskiego (segment 
pomorski), tuż przy granicy ze strefą uskokową Teisseyre›a-
-Tornquista oddzielającą paleozoiczną platformę zachodnio-
europejską od platformy wschodnioeuropejskiej (Dadlez R., 
1978; Żelaźniewicz i in., 2011; Aleksandrowski, 2017). 

W budowie geologicznej obszaru przetargowego biorą 
udział utwory z pięciu pięter strukturalnych: kenozoicznego, 

permsko-mezozoicznego, dewońsko-karbońskiego, dolnopa-
leozoicznego i prekambryjskiego. 

Na obszarze przetargowym lub w jego bezpośredniej 
okolicy najstarsze udokumentowane osady to utwory syluru 
(Podhalańska, 2011) należące do dolnopaleozoicznego (ka-
ledońskiego) piętra strukturalnego, nawiercone w otworze 
Bydgoszcz IG 1. 

Pod osadami permu, w piętrze dewońsko-karbońskim, 
występują utwory karbonu dolnego oraz fragmentarycznie 
dewonu górnego (Fig. 2.1.1; Lech S., 2001, 2013). Infor-
macje o wykształceniu dewonu pochodzą z wiercenia Byd-
goszcz IG 1 i Wudzyń 1, a karbonu – z otworów znajdu-

KARTA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA OBSZARU PRZETARGOWEGO „ORLE”

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

7. WIEK FORMACJI ZŁOŻOWEJ karbon–perm

8.

PRZYRODNICZE OBSZARY  
PRAWNIE CHRONIONE:

[tak/ nie]

jeśli „tak” to: nazwa 
obszaru oraz % po-

wierzchni zajmowanej 
w granicach obszaru 

przetargowego

tak

parki narodowe nie

rezerwaty Hedera (<1%), Jezioro Wieleckie (<1%), Kruszyn (<1%), 
Las Minikowski (<1%), Skarpy Ślesińskie (<1%)

parki krajobrazowe Krajeński PK (23,15%)

obszary chronionego krajobrazu OChK Rynny Jezior Byszewskich (1,19%)
Natura 2000 – SOO PLH300004 Dolina Noteci (6,98%)

Natura 2000 – OSO PLB300001 Dolina Środkowej Noteci 
i Kanału Bydgoskiego (4,98%)

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe nie
użytki ekologiczne

[tak (ilość)/ nie]
46

pomniki przyrody 108
stanowiska dokumentacyjne nie

9. GLEBY CHRONIONE [tak/ nie] tak
10. KOMPLEKSY LEŚNE [tak/ nie] tak

11. LASY OCHRONNE

[tak (powierzchnia,% 
powierzchni zajmowanej 

w granicach obszaru 
przetargowego)/ nie]

21,4 km2 (5,1%)

12.
OBIEKTY DZIEDZICTWA  

KULTUROWEGO

Zabytki archeologiczne

[tak (ilość)/ nie] nie
grodzisko nie

osada nie
cmentarzysko nie

inne nie

13. GŁÓWNE ZBIORNIKI  
WÓD PODZIEMNYCH

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

132 Zbiornik międzymorenowy Byszewo, Q;  
138 Pradolina Toruń-Eberswalde, Q

14. STREFY OCHRONNE UJĘĆ WODY [tak/ nie] nie
15. STREFY OCHRONY UZDROWISKOWEJ [tak/ nie] nie

16. TERENY ZAGROŻONE PODTOPIENIAMI [tak/ nie] tak

17. UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN [tak (rodzaj kopaliny)/ nie] tak (kruszywa naturalne, torfy)

18.
OBSZARY PROGNOSTYCZNE  

I PERSPEKTYWICZNE  
WYSTĘPOWANIA KOPALIN

[tak (rodzaj kopaliny)/ nie] tak (piaski, piaski i żwiry, torfy, gliny o różnym zastosowaniu)

19. SIECI PRZESYŁOWE GAZU [tak/ nie] nie
20. PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU [tak/ nie] nie
21. DATA WYP. KARTY 09.10.2017 r.

22. ZESTAWIENIE I OPRACOWANIE 
 DANYCH Joanna Krasuska

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

 Fig. 1.4. Mapa środowiskowa obszaru „Orle”
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jących się w okolicy obszaru przetargowego: Zabartowo 1, 
Zabartowo 2, Lipka 1.

Na obszarze przetargowym „Orle” osady permsko-me-
zozoiczne zalegają na starszym podłożu i rozpoczynają się 
permską serią osadową górnego czerwonego spągowca. Pię-
tro permsko-mezozoiczne zawiera osady od permu do kredy 
dolnej (Fig. 2.1.2a-b; Dadlez R. i in., 2000). W wyniku inwersji 
bruzdy duńsko-polskiej młodsze mezozoiczne osady zostały 
zerodowane. 

Na obszarze przetargowym występują jedynie dwa głę-
bokie otwory wiertnicze: Wyrzysk IG 1 i Bydgoszcz IG 1, dla-
tego na potrzeby charakterystyki wybranych wydzieleń straty-
graficznych do opisu włączono również otwory sąsiadujące: 
Wilcze 2, Wilcze IG 1, Zabartowo 1 i Zabartowo 2, Wudzyń 1, 
Lipka 1 (Fig. 2.1.1, 2.1.2a-b)

2.2. STRATYGRAFIA

2.2.1. SYLUR

Rozprzestrzenienie i miąższość

Na obszarze przetargowym tylko w jednym wierceniu 
– Bydgoszcz IG 1 – stwierdzono utwory syluru, w interwa-
le 5573,0 – 5616,0 m p.p.t. (Podhalańska, 2011). Ponieważ 
otwór nie przebił się przez utwory syluru, nieznana jest ich 
miąższość. 

Litologia i stratygrafia

Utwory nawiercone w otworze Bydgoszcz IG 1 najpraw-
dopodobniej należą do skał syluru górnego, jednakże brak 
dokładniejszych przesłanek biostratygraficznych nie pozwala 
precyzyjniej umieścić ich w ramach chronostratygraficznych. 
Są to głównie iłowce i mułowce szare, lekko margliste. W od-
cinku rdzeniowanym (5600,0 – 5616,0 m) występują iłow-
ce szare drobnolaminowane, miejscami bardziej margliste 
z wkładkami wapieni marglistych. Skały są silnie spękane, 
o upadach w granicach od 55 do 70°, z widocznym kliważem 
oraz miejscami silnie sprasowane. 

2.2.2. DEWON i KARBON

Rozprzestrzenienie i miąższość

Na obszarze przetargowym „Orle” zaledwie jeden otwór 
wiertniczy – Bydgoszcz IG 1 – osiągnął osady dewonu. 
W wierceniu tym, na iłowcach należących prawdopodobnie 
do górnego syluru (Podhalańska, 2011), a pod utworami 
czerwonego spągowca (Pokorski, 2011), występują niekom-
pletne osady dewonu o miąższości 778 m, reprezentujące 
żywet idolną część franu. Na wschód od obszaru „Orle” po-
łożony jest otwór Wudzyń 1, w którym pod utworami permu 
nawiercono tylko niewielki fragment osadów dewońskich 
o miąższości 115 m, reprezentujących część najniższego fa-
menu. W czterech otworach zlokalizowanych również poza 
obszarem „Orle”, jednak w jego sąsiedztwie, stwierdzono je-
dynie osady reprezentujące karbon (wyższą części turneju).

Głębokości występowania osadów dewonu i karbonu 
w otworach reperowych dla określenia wydzielenia stratygra-
ficznego:

• Bydgoszcz IG 1: 4795,0-5573,0 m p.p.t. (dewon)
• Wudzyń 1: 4083,0-4198,0 m p.p.t. (dewon) 
• Wilcze IG 1: 4772,0-5027,0 m p.p.t. (karbon)

• Zabartowo 1: 4392,0-4823,5 m p.p.t. (karbon)
• Zabartowo 2: 3897,0-4569,6 m p.p.t. (karbon)
• Lipka 1: 4072,0-4750,0 m p.p.t. (karbon)

Litologia i stratygrafia

Wyróżnione dla Pomorza Zachodniego jednostki litostra-
tygraficzne dewonu i dolnego karbonu (missisipu; Matyja, 
1993, 1998, 2006, 2008b, 2009; Lipiec i Matyja, 1998) charak-
teryzują dwa odmienne obszary facjalne. Obszar położony na 
północy i na wschodzie, w pobliżu kratonu wschodnioeuropej-
skiego, charakteryzują osady związane z płytszą strefą facjal-
ną w obrębie basenu pomorskiego; obszarowi położonemu 
na południe i południowy zachód od tego pierwszego przy-
pisana jest głębsza strefa facjalna. Warto jednak podkreślić, 
że wyznaczenie granicy między strefami, odzwierciedlającej 
różnice facjalne między nimi w ciągu całego dewonu i dolnego 
karbonu, byłoby obarczone wysokim ryzykiem błędu, tak jak 
jednoznaczne wskazanie jej na mapkach facjalnych (Matyja, 
2008b, 2009). Niepewność tejże granicy wynika z niekomplet-
ności i przypadkowości posiadanych danych geologicznych. 
Taki stan rzeczy jest spowodowany z jednej strony skompliko-
waną historią tektoniczną obszaru pomorskiego i związanymi 
z nią zdarzeniami erozyjnymi, które doprowadziły do usunię-
cia bądź zatarcia istotnych z punktu widzenia historii facjalnej 
informacji geologicznych, z drugiej zaś wynika z jakości da-
nych pochodzących z przypadkowo rozmieszczonych na tym 
obszarze profili wiertniczych. 

Poniżej ogólnie scharakteryzowano tylko te jednostki lito-
stratygraficzne dewonu i karbonu dolnego, które rozpoznano 
profilami wiertniczymi w obrębie obszaru „Orle”: (profil Byd-
goszcz IG 1) lub w jego najbliższych obrzeżach (profil Wu-
dzyń 1, Wilcze IG 1, Zabartowo 1 i Zabartowo 2 oraz Lipka 
1; Fig. 2.2.1).

DEWON

W profilu otworu Bydgoszcz IG 1, położonego w połu-
dniowo-wschodniej części obszaru pomorskiego zidentyfi-
kowano cztery jednostki litostratygraficzne dewonu. Poczy-
nając od najstarszych osadów są to: formacja tucholska, 
silneńska, chojnicka i koczalska (Matyja, 2011a; por. też Fig. 
2.2.2).

Formacja tucholska została rozpoznana tylko w profi-
lach położonych na obszarze między Tucholą a Bydgoszczą 
(Fig. 2.2.2 i 2.2.3), gdzie spoczywa niezgodnie na ordowiku 
(profil Chojnice 5) lub sylurze (profil Bydgoszcz IG 1). Miąż-
szość osadów formacji tucholskiej w profilu Bydgoszcz IG 1, 
zidentyfikowanych w przedziale głębokości 5491,0-5573,0 m, 
wynosi zaledwie 82 m (Matyja, 2011a), w niedaleko położo-
nym otworze Polskie Łąki PIG 1 niewiele ponad 45 m (Matyja, 
2007), a znacznie więcej w profilu Chojnice 5 (ponad 200 m) 
oraz w profilu Tuchola IG 1 (ponad 350 m – niekompletna, por. 
Matyja, 2012).

Formacja tucholska złożona jest z ciemnoszarych margli 
i wapieni stromatoporoidowo-koralowcowych (często two-
rzących niewielkie budowle organiczne), wapieni i margli z 
Bornhardtina, czarnych wapieni z onkolitami, a także z ciem-
noszarych iłowców wapnistych zawierających szczątki roślin-
ne, małżoraczki i liścionogi, przeławicających się z cienkimi 
warstewkami syderytów i sporadycznie z cienkimi pozioma-
mi laminitów, oraz z podrzędnie występujących piaskowców 
i mułowców. W profilu Bydgoszcz IG 1 dominująca litofacją 
w obrębie formacji tucholskiej są iłowce margliste, margliste 
wapienie biomikrytowe frakcji kalkarenitów bogate w szczątki 
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szkarłupni i mniej liczne ramienionogi (zarówno zawiasowe, 
jak i bezzawiasowe) oraz małżoraczki, a także pojedyncze 
konodonty (Matyja, 2011a). Wapienie te zawierają również 
domieszkę kwarcu detrytycznego frakcji aleurytowej. Inną od-
mianą są margliste wapienie stromatoporoidowo-koralowco-
we z mszywiołami (Matyja, 2011a).

Spągowe partie osadów dewońskich, które przypisano 
formacji tucholskiej na obszarze pomorskim, mogą w nie-
których profilach reprezentować najwyższy ems i/lub dolny–
środkowy eifel (Turnau i Matyja, 2001), zaś stropowe partie 
formacji tucholskiej należą już do dolnych części żywetu środ-
kowego. W profilu Bydgoszcz IG 1 datowania biostratygraficz-
ne całej żyweckiej części profilu są słabe, wynika z nich jed-
nak, że wprost na osadach syluru leżą osady reprezentujące 
żywecką część formacji tucholskiej (Matyja, 2011a).

Powyżej formacji tucholskiej leży formacja silneńska. 
Została ona rozpoznana w tych samych profilach obszaru 
pomorskiego co formacja tucholska. Największą miąższość 
(251 m) osady formacji silneńskiej osiągają w profilu Byd-
goszcz 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 sydery-
tów i konkrecje pirytu, faunę liścionogów i małżoraczków oraz 
szczątki roślinne, sporadycznie trafiają się konodonty. Iłow-

ce przeławicają się z wapnistymi piaskowcami kwarcowymi 
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, 2011a). 
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 skamienia-
łości 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 biostra-
tygraficznych w tej części profilu Bydgoszcz IG 1 (Matyja, 
2011a).

Kolejna jednostka litostratygraficzna, formacja chojnic-
ka, znana jest z tego samego obszaru i z tych samych profili 
co omawiana wyżej formacja silneńska. Osady formacji choj-
nickiej występują w profilach Bydgoszcz IG 1, Tuchola IG 1 
oraz Chojnice 5 (Fig. 2.2.2 i 2.2.4). Miąższość formacji jest 

Fig. 2.1.2b. Granica obszaru przetargowego na tle fragmentu mapy geologicznej Polski bez utworów kenozoiku (fragment Fig. 2.1.2a; Dadlez 
R. i in., 2000). Profil sejsmiczny na Fig. 2.3.2.
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Fig. 2.2.3. Rozprzestrzenienie osadów formacji tucholskiej (SW część Pomorza Zachodniego) we wczesnym żywecie (Matyja, 2009); 
objaśnienia jak do Fig. 2.2.2.

Fig. 2.2.4. Rozprzestrzenienie osadów formacji chojnickiej (SW część Pomorza Zachodniego) w późnym żywecie (Matyja, 2009); objaśnienia 
jak do Fig. 2.2.2.
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największa (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, 2011a) wynosi odpowiednio 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, 2011a) 
w porównaniu z piaskowcami formacji silneńskiej są znacz-
nie cieńsze. Liczne wkładki wapieni reprezentują zbliżone 
typy litofacjalne do tych stwierdzonych w formacjach tuchol-
skiej i silneńskiej. Są to margliste wapienie stromatoporoido-
wo-koralowcowe, charakteryzujące się obecnością dużych 
masywnych, laminarnych i gałązkowych stromatoporoidów, 
tkwiących w czerwonawo-brunatnym matriksie (Matyja, 
2011a). Zupełnym ewenementem jest obecność w profilu for-
macji chojnickiej kilkudziesięciocentymetrowej wkładki skały 
wylewnej w obrębie pakietu iłowców marglistych i wapieni 
marglistych ze stromatoporoidami, rozpoznanej w czasie ba-
dań terenowych. Jak się okazało, jest to dacyt (por. szczegó-
łową analizę skały przeprowadzoną przez Jackowicz, 2011) 
o nieustalonym na razie wieku.

Nieliczne konodonty oraz miospory znalezione w obrębie 
formacji chojnickiej sugerują, że należy ona prawdopodobnie 
do wyższej części środkowego żywetu, a na pewno do górnej 
części żywetu (Matyja, 2011a; Turnau, 2011).

Ponad osadami formacji chojnickiej w tej części Pomorza 
Zachodniego występują osady węglanowo-margliste ogniwa 
unisławskiego lub osady ilaste ogniwa strzeżewskiego 
formacji człuchowskiej (Fig. 2.2.2; por. też Matyja, 2009). 
W profilu Bydgoszcz IG 1 nad osadami formacji chojnickiej 
stwierdzono jednak osady reprezentujące formację koczal-
ską (Matyja, 2011a). Tak nietypowe następstwo jednostek 
litostratygraficznych, a co się z tym łączy również litofacji, 
na obszarze Pomorza związane jest ze szczególną pozycją 
profilu Bydgoszcz IG 1 w basenie pomorskim (por. Matyja, 
2009).

Formacja koczalska została zidentyfikowana jedynie 
w profilach zlokalizowanych w wąskim pasie wychodni de-
wonu w pobliżu krawędzi kratonu wschodnioeuropejskiego – 
między Koszalinem a Koczałą (Fig. 2.2.2 i 2.2.5), gdzie leży 
ona na osadach formacji wyszeborskiej, a pod utworami ogni-
wa strzeżewskiego formacji człuchowskiej. W okolicy profilu 
Bydgoszcz IG 1 (Matyja, 2011a) oraz profili Unisław IG 1 (Ma-
tyja, 2018 w druku) i Unisław IG 2, położonych poza obszarem 
przetargowym „Orle”, formacja koczalska leży wprost na osa-
dach formacji chojnickiej (Fig. 2.2.2, 2.2.4 i 2.2.5). Miąższość 
formacji koczalskiej wynosi od 134 m w profilu Koczała 1 do 
około 250 m w profilu Jamno IG 1 (Fig. 2.2.1). W pozostałych 
profilach formacja jest niekompletna ale jej miąższość wyno-
si około 150 m w profilu Polanów 2, a ponad 300 m (głęb. 
4795,0-5102,0 m) w profilu Bydgoszcz IG 1.

Formację koczalską charakteryzuje dwudzielność. W dol-
nej części jednostki przeważają wapniste piaskowce kwarco-
we, podrzędnie mułowce wapniste zawierające nieliczne i trud-
ne do identyfikacji bioklasty, ciemnoszare mułowce wapniste 
i iłowce zawierające nieliczne szczątki małży, ramienionogów 
bezzawiasowych i małżoraczków, a także poziomy laminitów 
oraz ciemnoszare wapienie margliste zawierające szczątki 
szkarłupni, ramienionogów zawiasowych, małżoraczków, ryb, 
a także sporadycznie algi. W górnej części formacji dominu-
ją zaś organodetrytyczne wapienie stromatoporoidowo-ko-
ralowcowe ze stromatoporoidami, tabulatami, pojedynczymi 
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 R., 1978; Dadlez J. i Dadlez R., 1986; Matyja, 
1993). Charakterystyka osadów formacji koczalskiej stwier-
dzonych w profilu Bydgoszcz IG 1 nie odbiega od powyższe-
go opisu, a dominującą litofacją są tu wapienie stromatoporo-
idowo-koralowcowe (Matyja, 2011a).

Spągowe partie formacji koczalskiej mieszczą się praw-
dopodobnie w obrębie najwyższego żywetu lub odpowiadają 
pograniczu między żywetem a franem (por. Matyja, 2008a, 
2009; Turnau, 2008). Partie stropowe natomiast należą do 
najwyższej części środkowego franu, do dolnego poziomu 
konodontowego rhenana (Matyja, 1993, 2009). Na osadach 
franu w profilu Bydgoszcz IG 1 leżą utwory czerwonego spą-
gowca (Pokorski, 2011). Brakuje więc w tym profilu wyższej 
części franu, całego famenu, całego karbonu, dolnego permu 
i części górnego.

Poza obszarem przetargowym „Orle”, w profilu Wudzyń 1, 
położonym około 30 km na północny wschód od profilu Byd-
goszcz IG 1, nawiercono jedynie fragment kolejnej jednostki 
litostratygraficznej dewonu górnego, formacji człuchowskiej 
(Matyja, 1993). W obrębie formacji człuchowskiej wydzielono 
pięć jednostek w randze ogniw (Matyja, 1993, 1998, 2009). 
Są to, od dołu, ogniwa: unisławskie, strzeżewskie, gorzy-
sławskie oraz gościńskie, obocznie przechodzące w ogniwo 
bielickie. Osady rozpoznane w profilu Wudzyń 1 reprezentują 
ogniwo strzeżewskie formacji człuchowskiej (Fig. 2.2.2 
i 2.2.6). Ogniwo strzeżewskie charakteryzuje się obecnością 
cienkoławicowych osadów, reprezentowanych głownie przez 
iłowce i iłowce margliste z cienkimi wkładkami wapieni mar-
glistych. Czarne bitumiczne iłowce charakteryzuje milimetro-
wa laminacja, obecność agregatów pirytu i obecność orga-
nizmów charakterystycznych dla środowisk pelagicznych. Ta 
jednostka litostratygraficzna jest wprawdzie rozprzestrzenio-
na na obszarze całego Pomorza Zachodniego, jednak w niektó-
rych profilach pojawia się już w żywecie i spoczywa na osadach 
formacji chojnickiej (np. w Tucholi IG 1, por. Matyja, 2012), w in-
nych w dolnym franie - ponad ogniwem unisławskim formacji 
człuchowskiej (np. w Polskich Łąkach PIG 1, por. Matyja, 2007), 
a w profilu Unisław IG 1 dopiero w środkowym franie, ponad 
nad osadami formacji koczalskiej. Jej spąg ma więc charakter 
diachroniczny, a strop ogniwa należy do dolnej części dolne-
go famenu na całym badanym obszarze (por. Matyja, 1993, 
2006, 2009).

KARBON

W czterech otworach, Wilcze IG 1 (na głębokości 4772,0-
5027,0 m), Zabartowo 1 (głęb. 4392,0-4823,5 m) i Zabartowo 
2 (głęb. 3897,0-4569,6 m) oraz Lipka 1 (4072,0-4750,0 m), 
zlokalizowanych poza obszarem „Orle”, stwierdzono jedynie 
część osadów missisipu, reprezentowanych przez osady for-
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Fig. 2.2.5. Rozprzestrzenienie osadów formacji koczalskiej i ogniwa strzeżewskiego formacji człuchowskiej we wczesnym i środkowym franie 
(Matyja, 2009); objaśnienia jak do Fig. 2.2.2

Fig. 2.2.6. Rozprzestrzenienie osadów ogniwa strzeżewskiego formacji człuchowskiej w późnym franie i wczesnym famenie (Matyja, 2009); 
objaśnienia jak do Fig. 2.2.2
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macji iłowców z Łobżonki i formacji piaskowców kwarcowych 
z Drzewian (Fig. 2.2.2 i 2.2.7; Lipiec, 1999; por. też Matyja, 
2006, 2008b).

Nieprzebite osady formacji iłowców z Łobżonki rozpo-
znano w profilach Wilcze IG 1 (na głęb. 4772,0-5027,0 m), Za-
bartowo 1 (głęb. 4392,0-4823,5), Zabartowo 2 (głęb. 3897,0-
4569,6 m) oraz Lipka 1 (głęb. 4321,0-4750,0 m). Tylko w tym 
ostatnim profilu spoczywają na nich osady formacji iłowców 
kwarcowych z Drzewian (Lipiec, 1999). Nieznana jest kom-
pletna miąższość osadów tej formacji. Cząstkowe miąższości 
formacji iłowców z Łobżonki w okolicy obszaru przetargowego 
„Orle” wynoszą 218 m (Lipka 1), 255 m (Wilcze IG 1), 494,4 m 
(Zabartowo 1), 672,6 m (Zabartowo 2), a w dalszej odległości 
od obszaru 141 m (Moracz IG 1) i 302,5 m (Czaplinek IG 1). 
W żadnym profilu na obszarze całego Pomorza Zachodnie-
go nie jest znana dolna granica formacji z Łobżonki ani jej 
kontakt z jednostką podległą – prawdopodobnie z formacją 
z Sąpolna (por. Fig. 2.2.2). Biorąc pod uwagę wykształcenie 
facjalne obu formacji, reprezentujących osady pełnomorskie 
i fakt, że w niektórych profilach formacja iłowców marglistych 
z Sąpolna sięga aż do dolnej części górnego turneju (por. 
Matyja i in., 2000), a najstarsze datowane osady formacji 
iłowców z Łobżonki należą przypuszczalnie do najwyższe-
go górnego turneju (por. poniżej), można domniemywać, że 
kontakt obu formacji może przypadać na górny turnej, jak 
zostało to zasugerowane na Fig. 2.2.2. Znana część for-
macji iłowców z Łobżonki wykształcona jest jako kompleks 
ciemnoszarych skał ilasto-mułowcowych z przeławiceniami 
szarych piaskowców kwarcowych.

Informacje biostratygraficzne dotyczące tej jednostki lito-
stratygraficznej są nadzwyczaj skromne (por. Lipiec, 1999). 
Zdaniem Turnau i współautorów (2005), formacja iłowców 
z Łobżonki należy prawdopodobnie do najwyższego górnego 

turneju, a z całą pewnością do dolnego wizenu i reprezentuje 
najwyższy iwor?, czad i najniższą? część arundu.

Kolejna jednostka litostratygraficzna missisipu, ziden-
tyfikowana na obszarze „Orle” to formacja piaskowców 
kwarcowych z Drzewian. W obrębie obszaru przetargowe-
go została ona rozpoznana w profilu Lipka 1 (na głębokości 
4072,0-4321,0 m), gdzie spoczywa na osadach formacji iłow-
ców z Łobżonki (Lipiec, 1999). Niekompletna miąższość tej 
jednostki (górna granica erozyjna) wynosi tu 249 m.

Formacja piaskowców z Drzewian znana jest przede 
wszystkim z północno-wschodniej części obszaru pomorskie-
go, gdzie jest szeroko rozprzestrzeniona (por. Matyja i in., 
2000, Matyja, 2008b). Jest ona na tym obszarze ostatnią ze 
znanych jednostek litostratygraficznych missisipu, jej wyższe 
partie zostały zerodowane na obszarze całego Pomorza Za-
chodniego (por. Matyja i in., 2000).

Znana część formacji piaskowców kwarcowych z Drze-
wian wykształcona jest jako białe i wiśniowe drobnoziarniste 
piaskowce kwarcowe, w obrębie których zachowane są pozio-
my paleogleb, a także jako mułowce (zawierające często ska-
mieniałości śladowe) oraz iłowce, czasami wapniste, wśród 
których zdarzają się gruzły i warstewki anhydrytu. Fauna jest 
rzadko spotykana i ograniczona do kilku ławic muszlowców, 
prawdopodobnie pochodzenia sztormowego (Matyja, 2006, 
2008b).

Badania biostratygraficzne sugerują, że najniższa część 
formacji z Drzewian należy do najwyższego turneju, a zacho-
wane wyższe partie tej formacji reprezentują na ogół dolny 
wizen, lokalnie środkowy, a w jednym przypadku (otwór Sar-
binowo 1) do niższej części wizenu górnego (Korejwo, 1993; 
Turnau w: Matyja i in., 2000).

Powyższe dane pozwalają przypuszczać, że pierwotny 
pionowy zasięg formacji zawierał się między najwyższym tur-

Fig. 2.2.7. Rozprzestrzenienie osadów formacji iłowców z Łobżonki (SW) i formacji piaskowców kwarcowych z Drzewian (NE) we wczesnym 
wizenie (Matyja, 2008b); objaśnienia jak do Fig. 2.2.2
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nejem a dolną częścią wizenu górnego. Rozprzestrzenienie 
formacji również musiało być wyraźnie większe niż wskazują 
na to obecne dane, biorąc pod uwagę silną śród- i postkar-
bońską oraz wczesnopermską aktywność tektoniczną i erozję 
na całym obszarze Pomorza Zachodniego.

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. 2.2.1). 
Osady dewonu i dolnego karbonu, występujące na tym ob-
szarze pod grubym nadkładem osadów permu, mezozoiku 
i kenozoiku, zidentyfikowane zostały licznymi głębokimi profi-
lami wiertniczymi. Położona najbardziej na północny wschód 
część obszaru, rozciągająca się od Koszalina po Chojnice, 
charakteryzująca się znacznym stopniem zaangażowania 
tektonicznego, ale i dobrym rozpoznaniem geologicznym, 
nazywana jest strefą Koszalin–Chojnice. W większości pro-
fili w tej strefie jakaś część osadów dewonu i/lub karbonu 
została usunięta przez kolejne etapy erozji późnodewoń-
skiej czy wczesnokarbońskiej, a głównie późnokarbońskiej, 
będące następstwem dźwigania się poszczególnych 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. Ku południowemu 
zachodowi od obecnie znanych wychodni utwory dewonu są 
obecnie niedostępne do badań, gdyż ukrywają się pod du-
żej miąższości osadami karbonu i osadów młodszych (por. 
Fig. 2.2.1). Na obszarze ponad dwustu kilometrów wykona-
no tu niewiele ponad 10 głębokich otworów wiertniczych (Fig. 
2.2.1), które pod utworami pensylwanu i/lub permu osiągnęły 
jedynie osady wyższej części missisipu, najwyższego turneju i 
niemal kompletnego wizenu – od czadu, poprzez arund i asb, 
po brygant.

W żadnym z otworów wiertniczych Pomorza Zachodnie-
go nie stwierdzono kompletnych osadów dewonu i dolnego 
karbonu (missisipu). W żadnym z otworów na obszarze Po-
morza Zachodniego nie stwierdzono również pewnych osa-
dów najwyższego missisipu i najniższego pensylwanu, czyli 
najwyższego wizenu, namuru i najniższego westfalu. Współ-
czesne rozprzestrzenienie osadów pensylwanu na obszarze 
Pomorza Zachodniego, reprezentowanego przez niekom-
pletny westfal i stefan, jest ograniczone do obszarów między 
Trzebiatowem a Kamieniem Pomorskim w zachodniej części 
oraz między Sarbinowem a Koszalinem w części wschodniej, 
gdzie stwierdzono występowanie jedynie osadów westfalu 
(Żelichowski, 1983). Osady pensylwanu znane są również 
w profilu K1 1/86, wykonanym w zachodniej polskiej części 
akwenu Bałtyku.

Trudno jednak definitywnie rozstrzygnąć, czy utwory wyż-
szej części missisipu i najniższego pensylwanu (głównie na-
muru) nie osadziły się na całym obszarze pomorskim w ogóle, 
czy też jakaś depozycja miała jednak miejsce w tym czasie, 
a osady całego namuru lub jego części zostały później zero-
dowane. Biorąc pod uwagę regresywne tendencje obserwo-
wane w ciągu całego missisipu i skrajnie płytkomorski, a na-
wet chwilami lądowy charakter osadów formacji z Drzewian, 
prawdopodobne wydaje się twierdzenie, że przynajmniej 
w północno-wschodniej części basenu pomorskiego czas 

przypadający na namur, a być może i wczesny westfal, mógł 
być czasem dźwigania się obszaru i dominującej erozji (por. 
Fig. 2.2.2).

Skomplikowana mozaika, jaką tworzą różnego wieku 
wychodnie osadów dewonu i karbonu, której stopnia kom-
plikacji nie oddaje uproszczona mapa prezentowana na Fig. 
2.2.1 (por. Matyja, 1993; Matyja i in., 2000), przedstawiają-
ca jedynie obecnie znany zasięg osadów dewońskich z do-
kładnością do oddziału, a karbońskich do podsystemu, jest 
więc świadectwem tektonicznych i erozyjnych zdarzeń, jakie 
musiały mieć miejsce w basenie pomorskim w ciągu późnego 
dewonu, karbonu i permu.

Jedną z charakterystycznych cech obszaru pomorskiego 
jest również silne pierwotne zróżnicowanie miąższości osa-
dów dewonu i karbonu. Analiza rozkładu facji i miąższości 
w ciągu dewonu i missisipu wyraźnie wskazuje na zróżnico-
waną subsydencję podłoża niektórych segmentów zbiornika 
(Matyja, 1993; Świdrowska i Hakenberg, 1996; Matyja i in., 
2000). Miąższość utworów środkowodewońskich w komplet-
nych lub prawie kompletnych profilach wynosi od około 850 
m w profilach Jamno IG 1, 816,5 m w profilu Polskie Łąki PIG 
1 do ok. 470 m w profilu Bydgoszcz IG 1. Miąższość osadów 
górnodewońskich w północnej części Pomorza (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 Po-
morza Zachodniego jest mniej zróżnicowana od miąższości 
dewonu i waha się od kilkuset do 1600 m w pobliżu kratonu 
wschodnioeuropejskiego, natomiast w części południowo-za-
chodniej – od 1300 do 1800 m. Miąższość niekompletnych 
osadów pensylwanu wynosi od 100 do 250 m, jedynie w oko-
licach Strzeżewa osiąga około 700 m, a w akwenie Bałtyku 
(profil K1-1/86) nawet 1200 m.

Przytoczone dane przemawiają na rzecz wyrażanej przed 
laty przez R. Dadleza (1978) sugestii, że blokowy styl budo-
wy podłoża podpermskiego w rejonie pomorskim ukształtował 
się wprawdzie głównie w późnym karbonie, jednak niektóre 
z uskoków czy stref uskokowych musiały mieć starsze założe-
nia, a ich synsedymentacyjna aktywność wpływała zarówno 
na rozkład facji w basenie, jak i na miąższość osadów w jego 
poszczególnych sektorach (?subbasenach).

2.2.3. PERM – CZERWONY SPĄGOWIEC

Rozprzestrzenienie i miąższość

Utwory czerwonego spągowca zostały nawiercone w jed-
nym otworze na obszarze przetargowym (Bydgoszcz IG 1) 
oraz w czterech otworach w jego bezpośrednim sąsiedztwie 
(Wilcze 2, Wilcze IG 1, Zabartowo 1 i 2). Drugi głęboki otwór 
znajdujący się w obrębie obszaru przetargowego - Wyrzysk 
IG 1 nie przebił się przez osady cechsztynu i nie sięgnął czer-
wonego spągowca.

Głębokości występowania osadów czerwonego spągow-
ca w otworach reperowych dla wydzielenia stratygraficznego:

• Wilcze 2: dane stratygraficzne są własnością inwestora 
• Wilcze IG 1: 4622,50 – 4772,00 m p.p.t.
• Zabartowo 1: 3700,0 – 4392,0 m p.p.t.
• Zabartowo 2: 3500,5 – 3897,0 m p.p.t.
• Bydgoszcz IG 1 – 4255,0 – 4795,0 m p.p.t.

Miąższość utworów czerwonego spągowca wynosi od 149,5 
do 692 m. 
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Litologia i stratygrafia

Osady czerwonego spągowca stwierdzone na obszarze 
przetargowym „Orle” i w jego okolicy deponowane były w ba-
senie polskim (Pokorski i Ryka, 1978), który stanowił wschod-
nią część rozległego systemu basenów sedymentacyjnych 
obejmujących duży obszar Europy Zachodniej (Kiersnowski 
i in., 1995). Utwory czerwonego spągowca to głównie osady 
lądowe: iłowce i mułowce osadów plai, piaskowce eoliczne 
i zlepieńce stożków aluwialnych, należące do dwóch cyklów 
stratygraficzno-sedymentacyjnych (Kiersnowski, 1997) odpo-
wiadających wydzielanym wcześniej jednostkom litostraty-
graficznym: formacji Noteci i formacji Drawy ujętych w grupę 
Warty (Pokorski, 1981, 1988a i b; Hoffmann i in., 1997; Fig. 
2.2.8). 

Zróżnicowana budowa podłoża podpermskiego w rejonie 
obszaru „Orle” wpływała zapewne na rozwój osadów czer-
wonego spągowca, ich miąższość i rozkład litofacji. Jest to 
obszar silnie zdyslokowany tektonicznie, gdzie wg mapy geo-
logicznej S. Lecha (2001, 2013; Fig. 2.2.9) w podłożu permu 
występują utwory dolnego karbonu oraz fragmentarycznie de-
wonu górnego. Informacje o wykształceniu karbonu pochodzą 
z pięciu wierceń sąsiadujących z obszarem „Orle”: Lipka 1 
oraz Zabartowo 1 i 2, Wilcze IG 1, Wilcze 2 (Fig. 2.2.9). Do-
tychczasowe rozpoznanie opiera się na danych z niżej zesta-
wionych wierceń (Tab. 2.2.1.). 

Dane sejsmiki 2D, w oparciu o które powstała mapa 
tektoniczno-strukturalna podłoża permu (Lech, 2001, 2013), 
pozwalają na interpretację, która wykazała, że w otoczeniu 
obszaru przetargowego spąg utworów czerwonego spągow-
ca i jednocześnie strop jego podłoża – karbonu lub dewonu 
– zapada na południowy zachód od głębokości 3300 m do 
ponad 5500 m (Fig. 2.2.9). Na północny wschód od obsza-
ru „Orle” widoczna jest głęboka deniwelacja stropu karbonu 
sięgająca 5200 m. W słabo rozpoznanej północno-zachodniej 
części obszaru „Orle” stwierdzono podniesienie utworów kar-
bonu (Lech S., 2001, 2013). Wiercenie Bydgoszcz IG 1 wyka-
zało istnienie horstu tektonicznego zbudowanego z utworów 
dewonu. Uskoki w stropie karbonu i dewonu i związane z tym 
deniwelacje podłoża podpermskiego w postaci wniesień i ob-
niżeń związane są w niektórych przypadkach z deniwelacjami 
i uskokami w podłożu utworów cechsztynu na granicy z czer-
wonym spągowcem.

Wykonany w ostatnim czasie regionalny przekrój sej-
smiczny Obrzycko–Zabartowo AGH28511 (Rowan i Krzywiec, 
2014), przebiegający przy północno-zachodniej granicy ob-
szaru „Orle”, wykazał w rejonie na zachód i północny zachód 
od wiercenia Zabartowo 1 możliwość istnienia pułapek stra-
tygraficznych w utworach czerwonego spągowca w postaci 
przewarstwień piaskowców eolicznych, tzw. piaskowców za-
bartowskich (Fig. 2.2.10). Model zasięgu piaskowców zabar-
towskich został opracowany przez PGNiG przy współpracy 
z PIG-PIB. Model ten zakłada, że piaskowce eoliczne wkro-
czyły na obszar zdominowany przez osady plai z południa 
i południowego wschodu. Obszar źródłowy dla piaskowców 
eolicznych stanowił zapewne wyniesiony obszar w rejonie 
Bydgoszczy. Zakłada się, ze piaskowce zabartowskie mogą 
również występować w północno-zachodniej części obszaru 
„Orle” (Fig. 2.2.11).

Strop utworów czerwonego spągowca nawiercono w 
otworach Zabartowo 1 i 2 oraz Lipka 1 w przedziale 3500,5 
– 3752,0 m. Poziom piaskowców zabartowskich znajduje się 
550-600 m niżej w wierceniu Zabartowo 1 czyli na głębokości 
ok. 4250 m (Fig. 2.2.12). 

W stropie osadów formacji Noteci na obszarze „Orle” 
występują mułowcowo-piaskowcowe osady plai. W północ-

no-wschodniej części obszaru występują przewarstwienia 
piaskowców fluwialnych, interpretowane jako rozwijające się 
loby w strefie krawędziowej basenu czerwonego spągowca 
(Fig. 2.2.13).

Interesujące jest występowanie osadów bardziej grubo-
klastycznych (zlepieńców) w wierceniach Wilcze IG 1 i Wilcze 
2 (Fig. 2.2.13). Mogło to być związane z istniejącym obecnie 
obniżeniem stropu osadów karbonu, które istniało również w 
trakcie sedymentacji osadów górnego czerwonego spągowca, 
tworząc „dolinę”, stanowiącą oś transportu materiału bardziej 
gruboklastycznego. Skład materiału gruboklastycznego (patrz 
podrozdział Wyniki badań petrograficznych i petrofizycznych 
utworów czerwonego spągowca na obszarze przetargowym 
„Orle”) wskazuje na transport z obszarów odległych od kra-
wędzi basenu sedymentacyjnego czerwonego spągowca. 
Ta prawdopodobna „dolina” mogła wiązać się z przebiegiem 
aktywnej w trakcie sedymentacji osadów czerwonego spą-
gowca strefy tektonicznej zarejestrowanej na mapie S. Lecha 
(2001, 2013). Strefa ta oddziela strefę Zabartowa od strefy 
Bydgoszcz-Szubin.

Miąższość sumaryczna osadów górnego czerwonego 
spągowca (formacja Drawy i formacja Noteci) w wierceniu Za-
bartowo 1 osiąga około 700 m, a w wierceniu Bydgoszcz IG 
1 około 540 m (Fig. 2.2.12). Miąższość ta wzrasta w kierunku 
centrum basenu sedymentacyjnego.

W stropie osadów formacji Drawy stwierdzono piaskowce 
eoliczne, tzw. piaskowce zabartowskie, których zasięg i miąż-
szość na obszarze „Orle” są jedynie interpretowane. W wier-
ceniu Zabartowo 1 piaskowce te osiągają miąższość 18 m 
(Fig. 2.2.12) 

Wyniki badań petrograficznych i petrofizycznych 
utworów czerwonego spągowca 

na obszarze przetargowym „Orle”

Wyniki badań petrograficznych prowadzonych w pobliżu 
planowanego obszaru przetargowego „Orle” można uzyskać 
z publikacji (Maliszewska, 1997; Maliszewska i in., 1998; Ku-
berska, 1999a, b, c, 2001, 2004, 2011; Maliszewska i Kuber-
ska, 2008, 2009) oraz z dokumentacji wynikowych otworów 
wiertniczych. 

Charakterystykę utworów czerwonego spągowca na 
wymienionym obszarze oparto głównie na analizie osadów 
z otworów wiertniczych: Bydgoszcz IG 1, Zabartowo 1 i Za-
bartowo 2. 

Wyróżniono tu następujące litofacje: zlepieńcową, pia-
skowcową i mułowcowo-iłowcową. 

Litofację zlepieńcową rozpoznano w otworze Zabartowo 
1. Stwierdzono tam ortozlepieńce oligomiktyczne, a więc ta-
kie, które zawierają powyżej 85% frakcji żwirowej i w których 
składzie dominują fragmenty skał pochodzenia osadowego. 
Głównym składnikiem żwiru są fragmenty kalcy- i dolospa-
rytów oraz okruchy mułowców i drobnoziarnistych piaskow-
ców. 

Litofacja piaskowcowa jest główną i najpospolitszą wśród 
osadów czerwonego spągowca. Zgodnie z klasyfikacją Petti-
johna i in. (1972) wyróżniono tu arenity i waki subarkozowe, 
sublityczne, lityczne i kwarcowe. W analizowanych otworach 
wiertniczych odmiany subarkozowe piaskowców dominują 
nad innymi.

Litofacje mułowcowa i iłowcowa reprezentowane są 
przez osady o strukturze aleurytowej, pelitowej, aleurytowo-
-pelitowej, aleurytowo-psamitowej. Występują często w po-
staci przewarstwień w piaskowcach. Badania rentgenowskie 
pozwoliły w składzie mułowców i iłowców zidentyfikować illit, 
chloryt, kaolinit oraz gips (Kuberska, 2011).
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Fig. 2.2.8. 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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Fig. 2.2.9. Granice obszaru przetargowego na tle fragmentu mapy geologiczno-strukturalnej podłoża permu (fragment Fig. 2.1.1; Lech, 2001, 
2013). Profil sejsmiczny na Fig. 2.3.2.
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Figura 2.2.10. Autorska interpretacja północno-wschodniego fragmentu czasowego przekroju sejsmicznego Obrzycko-Zabartowo (AGH28511). 
Przekrój sejsmiczny przebiega równolegle do północno-zachodniej granicy obszaru przetargowego „Orle” (zob. Fig. 2.2.9). Zwraca uwagę 
wyniesiony blok tektoniczny, tzw. wyniesienie Zabartowa. W podłożu wyniesienia Zabartowa utwory dewonu mogą znajdować się relatywnie 
płytko pod utworami dolnego karbonu. Lokalizacja przekroju na Fig. 2.2.11.

Tab. 2.2.1. Zestawienie wierceń analizowanych pod kątem miąższości dewonu, karbonu i permu-czerwonego spągowca 
na obszarze przetargowym „Orle”.

Nazwa otworu Rok 
wiercenia

Strop 
Pcs [m]

Ogniwo
zabartow-

skie

Końcowa 
głębokość [m] 
i stratygrafia 

w spągu

Miąższość [m]

Ca2 Pcs Karbon Dewon Sylur

Lipka 1 1995 3752,5 – 4750,0 karbon 3 319,5 >680 – –

Zabartowo 1 1974 3700,0 – 4823,5 karbon 6 692 >431,5 – –

Zabartowo 2 1976 3500,5 + 4569,6 karbon 6 396,5 >672,6 – –

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

Wilcze 2 1989 4704,4 – 4936,4 Pcs 1 >232 – – –

Bydgoszcz IG 1 1989 4255,0 – 5616,0 sylur ? uskok 540 – 778 >43
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Fig. 2.2.11. Szkic geologiczny występowania piaskowców eolicznych w stropie utworów formacji Drawy (dolna część górnego czerwonego 
spągowca). Zwraca uwagę zakładany kierunek transportu eolicznego z południowego wschodu. Kierunek ten interpretowany jest na podstawie 
analiz z rejonu basenu poznania (Kiersnowski, 2013).
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Fig. 2.2.12. Korelacja osadów górnego czerwonego spągowca w wierceniach Zabartowo 1 i Bydgoszcz IG 1. W profilu wiercenia Zabartowo 1 
zaznaczono występowanie piaskowców eolicznych, zachowanych w stropie formacji Drawy, określonych litostratygraficznie jako ogniwo za-
bartowskie. GR – profilowanie gamma. (Opracował H. Kiersnowski, na potrzeby pakietu przetargowego „Orle”, na podst. Binder, 1975 i Matyja, 
2011b).
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Fig. 2.2.13. Szkic geologiczny występowania piaskowców fluwialnych oraz mułowcowo-piaskowcowych osadów plai w stropie utworów forma-
cji Noteci (górna część górnego czerwonego spągowca) (Opracował H. Kiersnowski, na potrzeby pakietu przetargowego „Orle”).



Obszar przetargowy „Orle” 27

Cechami strukturalnymi i teksturalnymi osadu w skali 
mikroskopowej są: uziarnienie, orientacja ziaren, stopień ob-
toczenia i kontakty międzyziarnowe. Wśród osadów zlepień-
cowych wyróżniono odmiany drobnookruchowe, o bezładnym 
ułożeniu materiału żwirowego. Piaskowce są przeważnie 
drobno- i średnioziarniste, z przewagą drobnoziarnistych. 
Ziarna detrytyczne wykazują różny stopień obtoczenia i są 
z reguły izometryczne. 

Najpospolitszym składnikiem szkieletu ziarnowego 
w osadach czerwonego spągowca jest kwarc mono- i poli-
krystaliczny. Wśród skaleni występuje mikroklin, niezbliźnia-
czony skaleń potasowy i albit szachownicowy. Bardzo często 
są to ziarna częściowo skaolinityzowane, skarbonatyzowane 
lub znacznie rozpuszczone. Grupa litoklastów jest urozmaico-
na. Przeważają litoklasty pochodzenia osadowego (drobno-
ziarniste piaskowce, mułowce, iłowce i wapienie). Poza tym 
występują fragmenty skał wylewnych, głębinowych i meta-
morficznych. Oprócz podstawowych składników szkieletu 
ziarnowego występują także łyszczyki (do 1% obj.), a akceso-
rycznie tytanit, rutyl, cyrkon, turmalin.

Wśród składników spoiw (Maliszewska i Kuberska, 
2008; Kuberska, 2011) powszechnie występują tlenki i wo-
dorotlenki żelaza w formie rozproszonego pigmentu lub 
w asocjacji z minerałami ilastymi, tworzące obwódki na ziar-
nach detrytycznych. Spoiwo ilaste może być składnikiem za-
równo allo-, jak i autigenicznym. Spoiwo allogeniczne typu 
matriks jest powszechne, a jego znaczny udział w skałach 
wpływa na cechy zbiornikowe, przyczyniając się do redukcji 
porowatości i ograniczenia zdolności filtracyjnych. W grupie 
autigenicznych minerałów ilastych wyróżniono Mg/Fe i Fe/
Mg chloryty, illit oraz kaolinit (Zabartowo 1). Chloryty wystę-
pują w formie obwódek na ziarnach detrytycznych lub wypeł-
niają przestrzenie porowe. Chloryty tworzące obwódki mogą 
skutecznie hamować kompakcję mechaniczną w osadzie 
(Rochewicz, 1980). Autigeniczny illit występuje w postaci 
wypustek i włókien, ograniczając przestrzeń porową. Kaolinit 
najczęściej występuje w formie płytkowych skupień, wypeł-
niających przestrzenie porowe skał lub tworzy wypełnienia 
w obrębie ziaren detrytycznych.

Wśród cementów węglanowych wyróżniono kalcyt, do-
lomit, sporadycznie ankeryt. Wyróżniono dwie odmiany kal-
cytu (Kuberska, 2004): czysty – niewykazujący luminescencji 

w CL, wykazujący w analizie chemicznej tylko wapń, tlen i 
węgiel, oraz Mn-kalcyt o żółtopomarańczowej i żółtej lumine-
scencji w CL (Fig. 2.2.14). 

Dolomit przeważnie występuje w postaci różnej wielko-
ści romboedrów, których partie przykrawędziowe często mają 
skład ankerytu. Siarczany reprezentowane są przez anhydryt, 
sporadycznie baryt (Bydgoszcz IG 1). 

Spoiwo kwarcowe występuje często, w ilościach maksy-
malnie do kilkunastu procent. Tworzy naskorupienia lub ob-
wódki na ziarnach kwarcu detrytycznego (Fig. 2.2.15). Obser-
wowano także pojedyncze euhedralne kryształy. Zauważono 
również autigeniczne skalenie występujące jedynie w postaci 
obwódek regeneracyjnych na ziarnach detrytycznych skaleni 
potasowych.

Dla wybranych próbek piaskowców z otworu wiertni-
czego Bydgoszcz IG 1 określono współczynniki porowa-
tości (Kuberska, 2004), które wynoszą od 0,29 do 2,53%. 
Niska przepuszczalność w tych skałach jest spowodowana 
występowaniem w ich spoiwie detrytu ilasto – mułkowego, 
minerałów ilastych oraz silnej cementacji. W wakach czer-
wonego spągowca allogeniczne minerały ilaste szczelnie 
wypełniają przestrzenie porowe. Autigeniczne minerały ila-
ste mają zróżnicowany wpływ na zachowanie porowatości 
osadu. W największym stopniu do zredukowania pierwot-
nej porowatości opisywanych osadów, oprócz kompakcji, 
przyczyniła się bardzo silnie rozwinięta cementacja. Jest to 
głównie cementacja kalcytem, kwarcem autigenicznym oraz 
anhydrytem rozwijająca się kilkuetapowo (Kuberska, 1999a, 
2004; Maliszewska i Kuberska, 2008). Stwierdzono, na pod-
stawie kilku próbek z otworów Zabartowo 1 i Zabartowo 2, że 
cementacja osadów w próbkach zmniejszyła ich porowatość 
w zakresie od około 12 do 32% (w zależności od próbki), zaś 
kompakcja mechaniczna zmniejszyła ich porowatość w za-
kresie od około 3 do około 20% (w zależności od próbki) 
(Fig. 2.2.16).

W badanych osadach obserwowano efekty rozpuszcza-
nia i przeobrażania diagenetycznego składników detrytycz-
nych i cementów. Procesy te miały dominujące znaczenie 
dla powstania porowatości wtórnej – wewnątrzziarnowej lub 
międzykrystalicznej. Szczególnie dobrze rozwijały się one 
w piaskowcach posiadających wysoki potencjał diagenetycz-
ny, a więc w odmianach arkozowych.

Fig. 2.2.14. Cement kalcytowy w arenicie litycznym. Obraz w CL. 
Ka – czysty kalcyt, MnKa – Mn-kalcyt. Otwór Zabartowo 1, głęb. 
4256,0 m (kolekcja M. Kuberska).

Fig. 2.2.15. Dwie generacje kwarcu autigenicznego (Qa I, Qa II) 
w arenicie subarkozowym. Otwór Zabartowo 1, głęb. 3961,2 m. Zdję-
cie z mikroskopu polaryzacyjnego, nikole skrzyżowane (kolekcja 
M. Kuberska).
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Wyniki badań petrograficznych pozwalają na sformuło-
wanie następujących wniosków:

• Negatywny wpływ na porowatość skał miała cementacja, 
głównie węglanowa i anhydrytowa, oraz obecność mine-
rałów ilastych pochodzenia detrytycznego.

• Autigeniczne minerały ilaste ograniczały porowatość skał 
w różnym stopniu, powodując znaczną redukcję prze-
puszczalności.

• Obecność obwódek chlorytowych mogła miejscami ogra-
niczyć nieco kompakcję mechaniczną.

• Porowatość w badanych skałach ma głównie charakter 
wtórny i powstała na skutek rozpuszczania i przeobraża-
nia diagenetycznego.

• Większość próbek poddanych badaniom petrofizycznym 
wykazała niską porowatość i przepuszczalność.

2.2.4. PERM GÓRNY – CECHSZTYN

Rozprzestrzenienie i miąższość

Utwory permu górnego rozpoznano w dwóch otworach 
usytuowanych we wschodniej (Bydgoszcz IG 1) i zachodniej 
(Wyrzysk IG 1) części obszaru przetargowego.

Głębokości występowania osadów cechsztynu w otwo-
rach reperowych dla wydzielenia stratygraficznego:

• Bydgoszcz IG 1: 3555,0 – 4255,0 m p.p.t. 
• Wyrzysk IG 1: 2237,0 - ? m p.p.t. (spąg cechsztynu nie 

został osiągnięty)
Osady cechsztynu mają miąższość od ok. 700 m do ponad 
1417,5 m. 

Litologia i stratygrafia

Utwory cechsztynu Polski są dzielone na cyklotemy; w ko-
lejności stratygraficznej są to: PZ1, PZ2, PZ3 i PZ4 (Wagner, 
1994; Wagner i Peryt, 1997). Na obszarze przetargowym 
występują utwory trzech cyklotemów węglanowo-ewaporato-
wych: PZ1, PZ2 i PZ3 oraz cyklotemu terygenicznego-ewa-
poratowego PZ4, składającego się z pięciu subcyklotemów 
(PZ4a-PZ4e); ponadto do cechsztynu włącza się formację 
rewalską (Wagner, 1994; Wagner i Peryt, 1997). Najbardziej 
rozbudowany pod względem stratygraficznym i miąższościo-
wym jest drugi cyklotem PZ2, natomiast cyklotem PZ1 jest 
zredukowany pod względem miąższościowym. Litostratygra-
fię i miąższość cechsztynu w wierceniach Bydgoszcz IG 1 
i Wyrzysk IG 1 przedstawiono w Tab. 2.2.2. 

W cechsztynie najbardziej interesujący złożowo jest po-
ziom węglanów dolomitu głównego oznaczony w Tab. 2.2.2 
kolorem niebieskim. W poziomie tym – będącym jednym 
z głównych obiektów poszukiwań złóż węglowodorów na Niżu 
Polskim – występują jednocześnie skały macierzyste i zbior-
nikowe dla węglowodorów (Karnkowski, 1993; Kotarba i Wa-
gner, 2007). Tworzy on zamknięty system hydrodynamiczny 
izolowany od góry i dołu seriami ewaporatów i stanowi zna-
komity przykład rozwoju ewaporatowej formacji ropo-gazono-
śnej (Krzywiec i in., 2017).

Cyklotem PZ1, o miąższości 74,5 m w otworze Byd-
goszcz IG 1 (być może jest to wartość zredukowana z uwa-
gi na występowanie uskoku powyżej utworów anhydrytu 
górnego o miąższości 15,5 m), cechuje sekwencja typowa 
dla polskiego zbiornika cechsztyńskiego. W dolnej części 
występują utwory łupku miedzionośnego (o miąższości 0,3 
m), a nad nimi – utwory wapienia cechsztyńskiego (7,2 m).

Fig. 2.2.16. Utrata porowatości w piaskowcach w wyniku kompakcji i cementacji (wg Lundegarda, 1992).
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Tab. 2.2.2. Zestawienie jednostek litostratygraficznych w otworach Bydgoszcz IG 1 i Wyrzysk IG 1

Litostratygrafia Miąższość (m)

Bydgoszcz IG 1 Wyrzysk IG 1

Formacja rewalska 39 47

Cyklotem PZ4 221,5 318

PZ4e subcyklotem PZ4e 3 14,5

PZ4d subcyklotem PZ4d 51,5 83

PZ4c subcyklotem PZ4c 26,5 31

PZ4b subcyklotem PZ4b 49 70

PZ4a subcyklotem PZ4a 91,5 119,5

Cyklotem PZ3 241,5 290,5

Na3t młodsza sól kamienna ilasta 37 73

Na3 młodsza sól kamienna 152 181

A3 anhydryt główny 49,5 32,5

Ca3+ T3 dolomit płytowy + szary ił solny 3 4

Cyklotem PZ2 123,5* ~762****

A2r anhydryt kryjący 1 2

Na2r starsza kamienna sól kryjąca 3 3

K2p starsza sól potasowa 24,5 82,5

Na2 starsza sól kamienna 92** 634,6****

A2 anhydryt podstawowy *** >19****

Ca2 dolomit główny *** >20,6*****

Cyklotem PZ1 74,5 –

A1g anhydryt górny 15,5 –

Na1g najstarsza sól kamienna 16,5 –

A1d anhydryt dolny 35 –

Ca1+T1 wapień cechsztyński + łupek miedzionośny 7,5 –

* miąższość niepełna, ** miąższość zredukowana tektonicznie (uskok), *** brak tektoniczny, **** miąższości powiększone nasunięciem usko-
kowym (Uwaga, w otworze Wyrzysk IG 1, w wyniku nasunięcia uskokowego, w spągowej części wiercenia utwory anhydrytu podstawowego i 
dolomitu głównego nie są rozdzielone, zatem nie znana ich rozdzielna miąższość).



Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów30

Zarówno osady łupka miedzionośnego, jak i wapienia cechsz-
tyńskiego są wykształcone w facji charakterystycznej dla 
środkowej części otwartego zbiornika morskiego (Wagner 
i in., 1978; Peryt, 1984; Oszczepalski i Rydzewski, 1987; Wa-
gner, 1994). 

Profil ewaporatów PZ1 w otworze Bydgoszcz IG 1 jest 
reprezentowany przez: anhydryt dolny (A1d) o miąższości 35 
m, najstarszą sól kamienną (Na1) o miąższości 16,5 m oraz 
anhydryt górny (A1g) o miąższości od 15,5 m. Takie stosun-
ki miąższościowe – jak wynika z regionalnych rekonstrukcji 
paleogeograficznych (Dadlez R. i in., 1998) – są raczej wyjąt-
kiem w środkowej części polskiego zbiornika cechsztyńskie-
go, gdzie miąższość utworów cyklu PZ1 wynosi ok. 150 m 
(Wagner i in., 1978; Czapowski i in., 1993; Wagner, 1994).

Miąższość stratygraficzna utworów PZ2 w otworze Wy-
rzysk IG 1 wynosi 762 m; jest to miąższość typowa dla całe-
go obszaru, przy czym w otworze Bydgoszcz IG 1 z powodu 
uskoku występuje tylko górna część PZ2 i w konsekwencji 
stwierdzona tam miąższość PZ2 wynosi tylko 123,5 m.

Paleogeografia dolomitu głównego (Ca2) – i w konse-
kwencji wykształcenie tego poziomu – były ściśle powiązane 
z rozwojem bezpośredniego podłoża, gdyż strefa basenowa 
cyklotemu PZ1 kontynuowała się w dolomicie głównym (Pe-
ryt, 1992; Wagner i Peryt, 1997). Obszar przetargowy w ca-
łości jest położony w strefie równi basenowej, cechującej się 
niewielką miąższością i niskoenergetycznym środowiskiem 
sedymentacji – na ogół są to mikrytowe wapienie dolomi-
tyczne i dolomity, regularnie warstwowane i laminowane sub-
stancją ilasto-organiczną, o niskich wartościach porowatości i 
przepuszczalności (np. Peryt i in., 2010). W otworze Wyrzysk 
IG 1 stwierdzono >20,6 m dolomitu głównego, chociaż poziom 
jest silnie zdyslokowany i w rezultacie trudno określić rzeczy-
wistą miąższość (Piątkowski w: Żelichowski i Lasocka, 1988).

Miąższość anhydrytu podstawowego przykrywającego 
dolomit główny w otworze Wyrzysk IG 1 wynosi >19 m, a 
miąższość starszej soli kamiennej – 634,6 m. Starszą sól po-
tasową i kamienną stwierdzono w obu otworach wiertniczych 
(Bydgoszcz IG 1 – 24,5 m; Wyrzysk IG 1 – 82,5 m). Starsza 
sól kamienna kryjąca ma miąższość 3 m, a anhydryt kryjący 
– 1-2 m.

Miąższość utworów PZ3 wynosi od 241,5 do 290,5 m. 
Miąższość szarego iłu solnego i dolomitu płytowego łącznie 
wynosi 3 – 4 m, a anhydrytu głównego – od 32,5 do 49,5 m. 
Utwory młodszej soli kamiennej (152 – 181 m) są przykryte 
solami zailonymi ogniwa Tuczna (37 – 73 m).

Miąższość utworów PZ4 wynosi od 221,5 m w otworze 
Bydgoszcz IG 1 do 318 m w otworze Wyrzysk IG 1. Miąż-
szość poszczególnych subcyklotemów jest zawsze większa w 
otworze Wyrzysk IG 1 niż w otworze Bydgoszcz IG 1 (PZ4a: 
91,5 – 119,5 m; PZ4b: 49 – 70 m; PZ4c: 26,5 – 31; PZ4d: 
51,5 – 83 m; PZ4e: 3 – 14,5 m). Również miąższość formacji 
rewalskiej (39 – 47 m) jest zgodna z tą tendencją.

2.2.5. TRIAS

Rozprzestrzenienie i miąższość

Utwory triasu przebite zostały we wszystkich głębokich 
otworach znajdujących się na obszarze przetargowym i w 
jego sąsiedztwie. 

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

• Wyrzysk IG 1: 474 - 2237 m p.p.t.
• Bydgoszcz IG 1: 1847,5 - 3555 m p.p.t.
• Zabartowo 1: 710 – 2494,0 m p.p.t.

• Zabartowo 2: 1315,50 – 3162,50 m p.p.t.
• Wilcze 2: dane stratygraficzne są własnością inwestora

Miąższości nawierconego triasu zawierają się w przedziale: 
1707,5 – 1847 m.

Litologia i stratygrafia

Na obszarze „Orle” trias osiąga duże miąższości w prze-
dziale pstrego piaskowca, natomiast trias górny (kajper) 
jest znacznie zredukowany, wykazuje też luki w profilu (np. 
brak znacznej części karniku – kajpru, tzn. dolnych i górnych 
warstw gipsowych i piaskowca trzciniastego, choć być może 
są odpowiedniki tego ostatniego). Generalnie profil triasu za-
chowuje klasyczną dla wykształcenia germańskiego trójdziel-
ność. 

Opis litologiczny i litostratygraficzny systemu oparto na 
najlepiej zbadanym otworze Bydgoszcz IG 1. Nad formacją 
rewalską najwyższego permu zalega (3188 - 3555 m) for-
macja bałtycka najniższego pstrego piaskowca wykształco-
na jako czerwone, wapnisto-dolomityczne iłowce i mułowce, 
z których pobrano 4 krótkie odcinki rdzenia. Podobne wy-
kształcenie ma formacja pomorska (2844,5 - 3188 m), gra-
nicę obu formacji wyróżniono na podstawie ok. 10-metrowej 
wkładki piaskowca w spągu formacji pomorskiej. W rdzenio-
wanym interwale 3025 - 3028 m znaleziono wkładkę 0,5 m 
margla z ziarnami obleczonymi (oolitami), a wyżej (3009,5 – 
3020,5 m) w próbach okruchowych pojawiają się brunatno-
szare wapienie, prawdopodobnie także z oolitami. Są to 
najprawdopodobniej utwory rozległego zbiornika śródlądo-
wego, do którego mogły przenikać ingresje morskie. Powyżej 
3009,5 m węglany mają charakter konkrecyjny, wraz z wystę-
powaniem śladów wysychania przemawia to za wynurzeniem 
i występowaniem poziomów pedogenicznych. Do głębokości 
2979 m utwory ilasto-mułowcowe zawierają sporo substancji 
wapienno-dolomitycznej, w próbach okruchowych. Od 2888,5 
m w górę pojawiają się przeławicenia wapieni piaszczystych, 
ze stropu formacji na głębokości 2849 - 2852 m pobrano 2,30 
m rdzenia ciemnoszarego mułowca z piaszczystymi wapie-
niami, muskowitem i nielicznymi szczątkami roślin. Następny 
gruby interwał pstrego piaskowca między 2368 a 2844,5 m 
określono ogólnie jako „formację ilastą”, choć między 2662 a 
2778 m, a także w kilkumetrowych pakietach w wyższej części 
tej „formacji” występują utwory piaskowcowe – stąd należało-
by wyróżnić w tym przedziale formacje pomorską i połczyń-
ską – podobnie jak to uczyniono w otworze Wyrzysk IG 1. W 
rdzeniach na 2638 – 2642 m, w pstrych iłowcach, znaleziono 
ślady gleby kopalnej, w przedziale 2485 - 2488 m oraz 2407 
- 2413 m także piaskowce koryt rzecznych. Na 2368 m ustalo-
no dolną granicę górnego pstrego piaskowca – formacji bar-
wickiej (2168 - 2368 m), która odpowiada retowi. Formacja 
barwicka składa się z mułowców, iłowców i piaskowców – te 
ostatnie występują głównie w dolnej części formacji, gdzie wy-
stępują także zlepieńce złożone z fragmentów iłów. W stropie 
formacji przewiercono 2 m skał węglanowych - szarych wa-
pieni organodetrytycznych z fauną Myophoria vulgaris (Schlo-
theim), margli i iłołupków wapnistych. Utwory te rozpoczynają 
sedymentację węglanowego zbiornika morskiego i powinny 
zostać zaliczone do facji wapienia muszlowego triasu środko-
wego. Wapień muszlowy (2032,5 - 2168 m) to głównie wa-
pienie margliste i margle otwartego morza szelfowego, jedyny 
fragment rdzenia (2100-2102 m) to jasnoszary, laminowany 
wapień mikrytowy z wkładkami margli. Nadległe warstwy su-
lechowskie (dolny kajper – trias środkowy, 1974 – 2032,5 m) 
składają się z zielonkawo-szarych drobnoziarnistych, przekąt-
nie warstwowanych piaskowców węglanowych oraz z iłowców 
i mułowców. Stosunkowo często pojawia się zwęglona flora, 
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a także małże Myophoria sp. i bioturbacje. Warstwy te repre-
zentują typowe środowiska przejściowe regresywnego cyklu 
wycofującego się morza, ku górze zanikają węglany i stop-
niowo zaczynają dominować utwory mułowcowo-piaszczyste. 
Nie jest wykluczone, że wiekowo utwory piaszczyste odpo-
wiadają karnikowi oraz facji piaskowca trzciniastego. Nad 
nimi leżą warstwy zbąszyneckie (1926 - 1974 m), zaliczone 
już do noryku (brakuje w opisie odpowiedników warstw gip-
sowych dolnych i górnych karniku – ich odpowiedniki mogły 
ulec erozji lub kryją się w opisie części warstw sulechowskich 
<dolne> i zbąszyneckich <górne>). Warstwy zbąszyneckie 
są reprezentowane przez szare i brązowe (przy spągu pstre) 
bezwapniste iłowce. Wyżej leżą warstwy wielichowskie retyku 
(1847,5 - 1926 m). Z głębokości 1924 - 1926 m pozyskano 
ok. 2 m rdzenia, są to szare piaskowce z kaolinitem i sieczką 
roślinną, podrzędnie ciemnoszare iłowce.

W drugim otworze nawiercającym trias na obszarze 
„Orle” - Wyrzysk IG 1 - stwierdzono bardzo podobny profil li-
tologiczny.

2.2.6. JURA

Rozprzestrzenienie i miąższość

Obszar przetargowy „Orle” położony jest w południo-
wo-wschodnim odcinku wału pomorskiego (Fig. 2.1.2a-b), 
którego oś przebiega w kierunku NW-SE. Prawie na całym 
obszarze (poza skrajnie NE rogiem) utwory jurajskie wystę-
pują bezpośrednio pod utworami paleogenu i neogenu. Ich 
strop zalega na głębokości od 156,5 m (Bydgoszcz IG 1) do 
237,0 m (Zabartowo 2, położony tuż przy NW rogu obszaru 
przetargowego). Profil jurajski jest tu niepełny, gdyż znaczna 
część utworów została usunięta w wyniku erozji podczas in-
wersji bruzdy śródpolskiej. Największe zdarcie obserwuje się 
w okolicy otworu Wyrzysk IG 1, czyli najbliżej osi wału pomor-
skiego (Franczyk, 1987), gdzie profil obejmuje jedynie utwory 
starszej jury dolnej (hetangu i synemuru). W miarę przemiesz-
czania się w kierunku NE od osi wału zachowany jest coraz 
pełniejszy profil jury dolnej – w profilu Zabartowo 1 obecny 
jest również pliensbach, a w Zabartowo 2 profil jury dolnej jest 
pełny i pojawiają się również utwory starszej jury środkowej 
(Dayczak-Calikowska, 1987). Na większości obszaru brak 
jest utworów jury górnej (Brochwicz-Lewiński, 1987), pojawia 
się ona w części wschodniej (Bydgoszcz IG 1). Spąg utworów 
jurajskich najpłycej występuje w otworze Wyrzysk IG 1 (474,0 
m), natomiast po północnej stronie wału zapada się do głębo-
kości 1315,5 m (Zabartowo 2) i 1847,5 m (Bydgoszcz IG 1). 

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

• Bydgoszcz IG 1: 156,5 – 1847,5 m p.p.t.
• Wyrzysk IG 1: 169,0 – 474,0 m p.p.t.
• Zabartowo 1: 187,50 – 710,0 m p.p.t.
• Zabartowo 2: 237,0 – 1315,5 m p.p.t.

Litologia i stratygrafia

Jura dolna

Obszar przetargowy „Orle” ulokowany został w rejonie na 
północny wschód od osiowej strefy basenu dolnojurajskiego, 
która charakteryzowała się znaczną subsydencją kompenso-
waną przez sedymentację. Pełny profil jury dolnej osiągający 
miąższość nieco ponad 1000 m zachował się na NE skrzydle 
wału pomorskiego (Zabartowo 2 – 1008,0 m; Bydgoszcz IG 
1 – 1050,5 m; CBDG, 2017), na pozostałym obszarze utwo-

ry najwyższej jury dolnej zostały erozyjnie usunięte. Zdarcie 
utworów jurajskich jest największe w osiowej strefie wału po-
morskiego, w której obecne są jedynie utwory hetangu i sy-
nemuru (Wyrzysk IG 1 – 305,0 m). Na zewnątrz od tej strefy 
ku NE stopniowo pojawiają się również utwory pliensbachu 
(Zabartowo 1), a następnie toarku (Zabartowo 2).

Wykształcenie utworów jury dolnej jest typowe dla regio-
nu (Franczyk, 1987). Hetang (wg Pieńkowskiego, 2004 - for-
macje zagajska i skłobska = warstwy mechowskie dolne 
i środkowe wg R. Dadleza, 1969) wykształcony jest jako 
piaskowce drobno-, średnio- lub gruboziarniste, barwy sza-
rej i jasnoszarej (Dadlez R., 1969), z podrzędnymi wkładkami 
mułowców, a nawet węgli (Feldman-Olszewska, 2011). Dane 
regionalne wskazują na ich lądowe (formacja zagajska) i płyt-
komorskie (formacja skłobska) pochodzenie (Feldman-Ol-
szewska, 1997a; Pieńkowski, 2004). Łączna miąższość obu 
formacji w omawianym rejonie wynosi od 114,0 m w otworze 
Wyrzysk IG 1 i 124,0 m w Bydgoszcz IG 1 do 180-190 m w re-
jonie Zabartowa (Zabartowo 1, 2). 

Utwory synemuru wydzielane są jako formacja ostro-
wiecka (Pieńkowski, 2004). W dolnej część formacji (= war-
stwy mechowskie górne wg R. Dadleza, 1969) dominują 
utwory piaskowcowe, z większym niż w hetangu udziałem 
mułowców i iłowców w profilu. Górną część formacji (= war-
stwy radowskie wg R. Dadleza, 1969) tworzy kompleks pia-
skowców drobnoziarnistych szarych i jasnoszarych, pocho-
dzenia lądowego (Franczyk, 1987). Miąższość całej formacji 
wynosi od 149,0 m do 191,0 m.

Formacja łobeska, reprezentująca dolny pliensbach, 
wykształcona jest jako naprzemianległe ciemnoszare iłow-
ce i iłowce piaszczyste oraz mułowce pylaste, partiami zdo-
lomityzowane, z detrytusem małży i otwornicami (Franczyk, 
1987). Są to utwory powstałe w środowisku morskim. W 
utworach tej formacji w zachodniej części wału pomorskiego, 
gdzie ma ona bardziej iłowcowy profil, znajdowane były rów-
nież amonity (Dadlez R. i Kopik, 1972). Miąższość formacji 
łobeskiej na obszarze jej występowania wynosi 50,5-75 m; jej 
brak stwierdzono w rejonie Wyrzyska. Zdecydowanie bardziej 
piaszczystym wykształceniem charakteryzuje się formacja 
komorowska, reprezentująca górny pliensbach. Tworzą ją 
piaskowce jasnoszare drobno- i średnioziarniste, z pojedyn-
czymi przewarstwieniami ciemnoszarych iłowców lub mułow-
ców. Miąższość tej formacji w pełnych profilach wynosi 348,0 
m (Zabartowo 2) i 390,0 m (Bydgoszcz IG 1). W otworze Za-
bartowo 1 położonym bliżej osi antykliny pomorskiej zachował 
się jedynie około 133,5-metrowy dolny odcinek tej formacji.

Najbardziej charakterystyczna jest formacja ciechociń-
ska (= warstwy gryfickie w podziale wg R. Dadleza, 1969) 
wiekowo odpowiadająca dolnemu toarkowi. Są to iłowce, mu-
łowce i heterolity szarozielonej barwy z wkładkami piaskow-
ców jasnoszarych (Dadlez R., 1969; Franczyk 1987). Utwory 
te powstały w rozległej płytkiej zatoce brakicznej (Dadlez R., 
1969; Feldman-Olszewska, 1997a; Pieńkowski, 2004). For-
mację tą stwierdzono w tych samych otworach co formację 
łobeską, a jej miąższość wynosi 82-88,5 m. Profil jury dol-
nej kończy formacja borucicka (= warstwy kamieńskie wg 
R. Dadleza, 1969) reprezentująca górny toark. Są to utwory 
o lądowej genezie, zazwyczaj drobnoziarniste piaskowce bar-
wy białej lub jasnoszarej, z nielicznymi wkładkami mułowców. 
Miąższość formacji stwierdzona w tych samych otworach wy-
nosi 219,0-239,5 m.

Jura środkowa

Jura środkowa została wydzielona w otworze Zabartowo 
2 i Bydgoszcz IG 1 (Dayczak-Calikowska, 1987, Feldman-
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-Olszewska, 2011) oraz w położonych po NE stronie granicy 
obszaru otworach Wilcze IG 1 i Wilcze 2. W otworze Zabar-
towo 2, pod utworami kenozoiku stwierdzono utwory aalenu i 
bajosu o łącznej miąższości 70,5 m. W otworze Bydgoszcz IG 
1 profil obejmuje pełną jurę środkową o miąższości 524,0 m. 
W otworze Wilcze IG 1 brak jest prawdopodobnie najniższej 
części jury środkowej (aalenu i dolnego bajosu), co jest cechą 
charakterystyczną dla obszaru niecki pomorskiej (Dayczak-
-Calikowska, 1976), a łączna miąższość wynosi 185,5 m.

Utwory jury środkowej są w całości pochodzenia morskie-
go (Dayczak-Calikowska i Moryc, 1988). Ich profil rozpoczy-
nają utwory aalenu dolnego. Są to piaskowce drobno- i bardzo 
drobnoziarniste, często zailone, barwy szarej, z wkładkami 
mułowców. Miąższość tego kompleksu wynosi 20,0-44,5 m. 
Aalen górny tworzą utwory mułowcowo-iłowcowe o miąższo-
ści 9-47,5 m, które w otworze Zabartowo 2 stopniowo prze-
chodzą ku górze w heterolity, a następnie drobnoziarniste 
piaskowce. Te ostatnie na podstawie korelacji z obszarem 
kujawskim zaliczane są już do bajosu dolnego (Feldman-Ol-
szewska, 2007), którego miąższość w otworze wynosi 11,5 
m. Jest to wykształcenie dolnego bajosu typowe dla więk-
szości obszaru wału śródpolskiego (Dayczak-Calikowska, 
1987; Feldman-Olszewska, 1997b). Mniej typowy profil dol-
nego bajosu, charakterystyczny dla najgłębszych stref base-
nu, stwierdzono w otworze Bydgoszcz IG 1. Nie występuje 
tu kompleks piaskowcowy, a cały dolny bajos wykształcony 
jest jako 34-metrowy kompleks skał drobnoziarnistych. Bajos 
górny tworzą w zdecydowanej większości utwory iłowcowo-
-mułowcowe barwy ciemnoszarej, z konkrecjami syderytów 
i szczątkami małży, jedynie najwyższy, kilkumetrowej miąż-
szości odcinek profilu jest piaskowcowy. Miąższość bajosu 
górnego wynosi 154,0 m w otworze Bydgoszcz IG 1 i 69,5 m 
w otworze Wilcze IG 1. Baton w obu wymienionych otworach 
jest trójdzielny. Dolny odcinek, odpowiadający batonowi dol-
nemu, tworzy kompleks iłowcowo-mułowcowy z wkładką pia-
skowców, przypuszczalnie chlorytowych, o łącznej miąższo-
ści odpowiednio 32,0 m i 24,5 m. Środkowy odcinek batonu 
reprezentują piaskowce o miąższości 98,5 m i 19,0 m. Górny 
baton w dolnym odcinku tworzą iłowce, ku górze przechodzą-
ce w mułowce, a następnie piaskowce i wapienie margliste. 
W odcinku przystropowym pojawiają się margle. Miąższość 
całego batonu dolnego wynosi 98,5 m w otworze Bydgoszcz 
i 27,5 m w Wilcze IG 1. Jest to typowe wyksztalcenie batonu 
na obszarze południowo-wschodniej części wału pomorskie-
go i niecki pomorskiej (Dembowska, 1959; Dadlez R. i Dem-
bowska, 1965; Dayczak-Calikowska, 1976, 1987). Kelowej 
ma tu miąższość 15,0-35,0 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). Kelowej górny wykształcony 
jest w postaci warstwy bulastej kilkudziesięciocentymetrowej 
miąższości.

Jura górna 

Jura górna występuje jedynie w południowo-wschodniej 
części obszaru przetargowego i stwierdzona została w otwo-
rze Bydgoszcz IG 1, gdzie ma miąższość 116,5 m, oraz (nie-
przewiercona) w położonym tuż obok otworze kartograficznym 
Kruszyn. Są to mułowce wapniste ku górze przechodzące w 
margle ilasto-piaszczyste (Feldman-Olszewska, 2011), repre-
zentujące formację Łyny (Dembowska, 1979). Po północno-
-wschodniej stronie granicy obszaru, w otworze Wilcze IG 1, 
stwierdzono już pełny profil jury górnej od oksfordu po tyton, o 
miąższości 488,0 m. W nowym otworze Wilcze 2, położonym 

bliżej granicy obszaru przetargowego „Orle”, jura górna ma 
jeszcze niepełny profil (oksford – kimeryd) o miąższości 
284,0 m. Przypuszczalnie na obszarze przetargowym należy 
spodziewać się jedynie utworów oksfordu należących do for-
macji Łyny (Niemczycka, 1997).

2.2.7. KREDA

Rozprzestrzenienie i miąższość

Na obszarze przetargowym „Orle” utwory kredy mogą 
występować jedynie w jego w skrajnie wschodniej części (Fig. 
2.1.2b). Możemy spodziewać się tu najniższych ogniw kredy 
dolnej o miąższości zapewne nieprzekraczającej 200 metrów 
(Raczyńska, 1987). Młodszych utworów kredy dolnej oraz ca-
łej kredy górnej brak na tym obszarze. Chociaż zdeponowane 
one zostały w basenie sedymentacyjnym istniejącym w strefie 
bruzdy śródpolskiej, to następnie zostały usunięte w najpóź-
niejszej kredzie i paleogenie wskutek inwersji tektonicznej 
osiowej strefy bruzdy, która przekształciła się w wał śródpol-
ski (Jaskowiak-Schoeneichowa, 1987). W kierunku północno-
-wschodnim od strony osi wału śródpolskiego na powierzchni 
podkenozoicznej występują obecnie coraz młodsze utwory 
dolnej kredy, a jej miąższość wzrasta. 

Żaden z analizowanych otworów wiertniczych zarówno 
z obszaru przetargowego jak i z jego sąsiedztwa nie 
przewiercił się przez osady kredy.

Stratygrafia i litologia

Stratygrafia dolnej kredy centralnej Polski opiera się na 
schemacie opracowanym przez S. Marka i A. Raczyńską (Ma-
rek i Raczyńska, 1979; Raczyńska, 1979, 1987; Marek, 1997). 
Na obszarze przetargowym „Orle” berias dolny (formacja 
kcyńska) reprezentowany jest, jak wynika z rozpoznania re-
gionalnego, przez utwory węglanowo-siarczanowe z anhydry-
tami (ogniwo z Wieńca), a wyżej przez skały ilasto-marglisto-
-wapienne z wkładkami muszlowców (ogniwo skotnickie). 
Berias górny rozpoczynają utwory węglanowo-piaszczyste 
z wkładkami muszlowców ogniwa zakrzewskiego formacji 
rogoźniańskiej. Do formacji tej zaliczone są także wyżej le-
żące ilasto-piaszczyste skały ogniwa kajetanowskiego oraz 
iłowce i mułowce, lokalnie także piaskowce wapniste ogniwa 
z Opoczek. Walanżyn dolny w jego najniższej części (górna 
część ogniwa z Opoczek formacji rogoźniańskiej) wykształ-
cony jest w postaci iłowców z przewarstwieniami mułowców 
i piaskowców. Górna część walanżynu dolnego (formacja 
bodzanowska) to utwory w przewadze piaszczyste i piasz-
czysto-mułowcowe. Walanżyn górny (ogniwo wierzchosła-
wickie formacji włocławskiej) zbudowany jest z iłowców 
i heterolitów iłowcowo-piaskowcowych oraz mułowców. W 
hoterywie dolnym (ogniwo gniewkowskie formacji wło-
cławskiej) występują iłowce, mułowce i piaskowce, a w hote-
rywie górnym (ogniwo żychlińskie formacji włocławskiej) 
przeważają piaskowce, ale występują też iłowce, mułowce i 
heterolity iłowcowo-piaskowcowe.

Występowanie utworów barremu-albu środkowego (for-
macja mogileńska) na obszarze przetargowym „Orle” nie 
jest pewne. Być może mamy tu do czynienia jedynie z niższą 
częścią formacji mogileńskiej, reprezentowaną przez ogniwo 
pagórczańskie (barrem?) zbudowane z piaskowców z prze-
warstwieniami skał iłowcowo-mułowcowych. Nie ma także 
pewności czy występują tu młodsze utwory kredy: ogniwo 
goplańskie (apt?), reprezentowane w najbliższych otworach 
wiertniczych przez iłowce i piaskowce ilaste z wkładkami pia-
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skowców, oraz ogniwo kruszwickie (alb dolny-środkowy), 
które budują piaskowce z wkładkami skał mułowcowych i 
iłowcowych.

Ewolucja geologiczna, paleogeografia 
i tektonika utworów kredy

W rejonie obszaru przetargowego „Orle” utwory kredy 
dolnej deponowane były w płytkim i stosunkowo wąskim ba-
senie epikontynentalnym, który w okresie od beriasu praw-
dopodobnie 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 przewa-
gą piaszczystej. Okresowo zbiornik mógł wysładzać się, a 
depozycja osadów następowała w strefach o ograniczonych 
połączeniach z otwartym zbiornikiem morskim osiowej części 
bruzdy śródpolskiej. W późnym albie następowało pogłębie-
nie i poszerzenie zbiornika morskiego, które związane było 
z późnokredowym eustatycznym podniesieniem się pozio-
mu mórz. Doprowadziło to do powstania rozległego basenu 
sedymentacyjnego, w którym w późnej kredzie deponowane 
były utwory węglanowe, węglanowo-krzemionkowe, a lokal-
nie marglisto-klastyczne. W najmłodszej 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) oraz do usunięcia 
wcześniej zdeponowanych na tym obszarze utworów kredy 
dolnej i górnej. Obecnie obszar przetargowy „Orle” zlokali-
zowany jest na obszarze wału śródpolskiego w pobliżu jego 
północno-wschodniego skłonu, na pograniczu z segmentem 
pomorskim niecki brzeżnej.

2.2.8. PALEOGEN I NEOGEN

Rozprzestrzenienie i miąższość

Na obszarze przetargowym „Orle” występują osady pa-
leogenu (oligocen) oraz osady neogenu (miocen i być może 
dolny pliocen). Profil stratygraficzny nie jest jednak ciągły i 
zawiera szereg istotnych luk stratygraficznych. 

Utwory paleogenu i neogenu występują praktycznie na 
całym obszarze „Orle”. Strop utworów paleogenu występuje 
na głębokości 20-115 m p.p.t., a strop utworów neogenu – na 
głębokości 40-115 m p.p.t. Sumaryczna miąższość utworów 
paleogenu waha się w granicach 24-75 m, a utworów neoge-
nu – w granicach 69-157 m.

Ze względu na brak danych z głębokich otworów wiert-
niczych wykonanych w rejonie „Orle” stratygrafię, litologię i 
miąższości opracowano na podstawie kilkudziesięciu profili 
płytkich otworów wiertniczych wykonanych na potrzeby reali-
zacji Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski oraz licznych 
otworów wykonanych w ramach poszukiwań węgla brunatne-
go, w tym otworów dokumentujących złoże węgla brunatnego 
Więcbork.

Litologia i stratygrafia

Oligocen

Osady oligocenu leżą niezgodnie na utworach jury gór-
nej. Luka stratygraficzna w ich spągu obejmuje utwory kredy, 
paleocenu, eocenu i najniższej części oligocenu dolnego. 
Utwory oligoceńskie są produktem transgresji wczesnooligo-

ceńskiej – największej transgresji kenozoicznej na obszarze 
Europy środkowo-wschodniej. Transgresja ta rozwijała się 
z północnego zachodu, z obszaru basenu Morza Północne-
go, i sięgnęła po środkową Białoruś. Utwory wykształcone 
w facjach głębokowodnych (facja rupelska) są znane jedynie 
z obszaru niecki szczecińskiej (Piwocki i Kasiński, 1995). Ob-
szar „Orle” z punktu widzenia głębokości basenu znajdował 
się w czasie sedymentacji w strefie przejściowej pomiędzy głę-
boko- i płytkowodną częścią basenu sedymentacyjnego. Miąż-
szość utworów oligoceńskich waha się w granicach 24-75 m.

W profilu oligocenu dolnego na omawianym obszarze 
wyróżniono dwie formacje: formację czempińską (Kasiński, 
2004) i formację mosińską górną. Brakiczne utwory formacji 
czempińskiej (Grabowska i Piwocki, 1975) są reprezentowa-
ne przez mułki piaszczyste i ilaste, często z domieszką mu-
skowitu lub glaukonitu, z cienkimi przewarstwieniami węgla 
brunatnego, a podrzędnie także przez piaski kwarcowe drob-
noziarniste i mułkowate. Ponad formacją czempińską zalega-
ją morskie utwory formacji mosińskiej górnej, wykształcone 
w postaci drobnoziarnistych piasków kwarcowych z przewar-
stwieniami mułków z domieszką muskowitu i glaukonitu oraz 
mułków piaszczystych.

Na utworach formacji mosińskiej górnej zalegają w ciągło-
ści sedymentacyjnej utwory formacji leszczyńskiej oligocenu 
górnego (szat), wykształcone w postaci różnoziarnistych pia-
sków kwarcowych z przewarstwieniami mułków z domieszką 
muskowitu i glaukonitu oraz mułków piaszczystych.

Miocen

Osady miocenu leżą niezgodnie na utworach oligoceń-
skich, a w ich spągu występuje niewielka luka stratygraficzna, 
obejmująca dolną część formacji gorzowskiej miocenu dolne-
go. Miąższość utworów mioceńskich waha się w granicach 
69-157 m; największą miąższość zanotowano w północnej 
części obszaru „Orle” w rowie tektonicznym Nakło-Więcbork 
(Kasiński, 2004).

Profil miocenu rozpoczynają osady wyższej części for-
macji gorzowskiej, reprezentowane przez osady lądowe: 
piaski kwarcowe z soczewami żwirku kwarcowego, a pod-
rzędnie przez mułki i iły. Wyżej występują utwory formacji 
krajeńskiej miocenu środkowego, wykształcone w postaci 
drobnoziarnistych piasków muskowitowo-kwarcowych z py-
łem węglowym, z przewarstwieniami mułków i iłów. W utwo-
rach formacji krajeńskiej występują licznie pokłady węgla bru-
natnego o miąższości 0,4-25,9 m. W północnej części rejonu 
udokumentowano złoże węgla brunatnego Więcbork o zaso-
bach 509,1 Tg (Bogacz i Sawicka, 2010); dwa główne pokłady 
w tym złożu odpowiadają I pokładowi środkowopolskiemu i II 
pokładowi łużyckiemu. Ponad utworami węglonośnej formacji 
krajeńskiej zalegają utwory formacji adamowskiej, wy-
kształcone w postaci piasków muskowitowo-kwarcowych, 
drobnoziarnistych i mułkowatych, często z pyłem węglowym, 
z wkładkami iłów i mułków z węglem brunatnym. Utwory naj-
wyżej leżącej formacji poznańskiej, należące do jej dolnej 
części (miocen środkowy i górny), są wykształcone w postaci 
niebieskozielonych iłów mułkowatych z soczewkami mułków 
piaszczystych i piasków („iły poznańskie”), które w górnej 
części przechodzą w sposób ciągły w iły pstre.

2.2.9. CZWARTORZĘD

Obszar przetargowy „Orle” położony jest na dwóch arku-
szach Mapy geologicznej Polski w skali 1:200 000. Północna 
część obszaru przetargowego zlokalizowana jest na arkuszu 
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Chojnice (Butrymowicz i in., 1978), a pozostała cześć terenu 
położona jest w zasięgu arkusza Nakło (Uniejewska i Włodek, 
1978). 

Utwory czwartorzędowe położone są na plioceńskich 
kompleksach litostratygraficznych. Wykształcone są one 
w postaci osadów ilastych i ilasto-mułkowych. W wyniku kil-
kukrotnych nasunięć lądolodu zostały miejscami silnie glaci-
tektonicznie zaburzone i wyciśnięte. Na mapie geologicznej 
powierzchniowej w skali 1: 200 000 ark. Nakło (Fig. 2.2.17) 
występują w postaci drobnych kier. Na przykład w okolicy 
miejscowości Sicienko jest zaznaczonych kilka wychodni 
utworów neogeńskich. W związku z występowaniem zabu-
rzeń glacitektonicznych powierzchnia podczwartorzędowa 
ma dosyć urozmaiconą rzeźbę. Wysokość stropu utworów 
neogeńskich kształtuje się w granicach od 82,0 m n.p.m. 
w Wąwelnie do około 34,0 m p.p.m. w okolicy Kazina. De-
niwelacje przekraczają więc 110 m. Największe miąższości 
utworów czwartorzędowych (ponad 133 m) występują w ob-
niżeniu egzaracyjnym w okolicy Kazina, w południowej części 
terenu. Na elewacjach podłoża miąższości czwartorzędu są 
zredukowane do 30–40 m. 

Najstarszymi utworami czwartorzędowymi zalegającymi 
na utworach neogenu są gliny ze zlodowacenia środkowopol-
skiego. Ich maksymalna miąższość wynosi około 17 m. Na 
tych utworach leżą mułki jeziorne, piaski i żwiry rzeczne wieku 
eemskiego. Był to okres silnej erozji rzecznej, a w końcowej 
fazie również akumulacji utworów rzecznych i jeziornych. 

Powstały wówczas doliny rzeczne wyerodowane w osa-
dach zlodowacenia środkowopolskiego a nawet w osadach 
neogenu. Na utworach eemskich wykształcone są osady zlo-
dowacenia północnopolskiego. Powstały wtedy utwory litostra-
tygraficzne zaliczane do fazy leszczyńskiej. Obszar badań był 
wówczas silnie zdenudowaną równiną, porozcinaną dolinami 
rzecznymi z okresu eemskiego (Butrymowicz, 1978). Najstar-
szymi osadami są iły, mułki i piaski zastoiskowe. Ich rozmiesz-
czenie związane jest z przebiegiem sieci dolin eemskich. Ich 
miąższość wynosi od 5 do 10 m. Powyżej tych utworów osa-
dziły się piaski i żwiry wodnolodowcowe. Powstały w okresie 
transgresji lądolodu i leżą w stropie opisanej wyżej serii zasto-
iskowej. Największa ich miąższość szacowana jest na około 
20 m. Na tych utworach osadziły się gliny zwałowe. Jest to 
glina silnie piaszczysta ze żwirami. Miąższość jej wynosi od 2 

Fig. 2.2.17. Lokalizacja obszaru koncesji „Orle” na tle fragmentu Mapy geologicznej Polski w sali 1: 200 000, ark. Chojnice i Nakło (Butrymo-
wicz i in., 1978; Uniejewska i Włodek, 1978).
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do 4 m. Powyżej leżą utwory litostratygraficzne zaliczane do 
fazy poznańsko-dobrzyńskiej. Najstarszymi osadami tej fazy 
są piaski i żwiry wodnolodowcowe. Największą miąższość 
(około 20 m) osiągają w rynnach lodowcowych. Powyżej leży 
glina zwałowa, która buduje przeważającą część powierzchni 
terenu obszaru przetargowego. Glina ta jest żółta i brunatna, 
rzadziej szara. Jest silnie piaszczysta ze żwirem i licznymi 
otoczakami i głazami. W glinie tej występują liczne porwa-
ki osadów neogeńskich. Mają one charakter kier lub też są 
przemieszane z materiałem czwartorzędowym. Kry występują 
licznie w okolicy Sicienka i Lubostronia. Miąższość glin zwało-
wych waha się w przedziale od 2 do 4 m. Powyżej występują 
piaski, żwiry i głazy lodowcowe i wodnolodowcowe. Powstały 
w procesie deglacjacji z wytopienia się materiału piaszczysto-
-głazowego lądolodu. Były osadzane w niewielkich lokalnych 
zbiornikach przez wody roztopowe. Miąższość tych osadów 
jest zazwyczaj niewielka i wynosi od 1 do 3 m. Jednak lokal-
nie może wynosić powyżej 5 m. Na tych osadach leżą piaski, 
żwiry, głazy i gliny moren czołowych. Jest to grupa osadów 
budująca formy, które pod względem genetycznym są mo-
renami spiętrzonymi, morenami martwego lodu i morenami 
czołowymi akumulacyjnymi (Uniejewska i in., 1979). Liczne 
wychodnie tych utworów możemy spotkać w okolicy Mroczy. 
Kolejne wydzielenie zbudowane jest z dobrze wysortowanych 
piasków i żwirów ozów. Są to formy związane z przepływem 
wód typu szczelinowego w okresie recesji lądolodu fazy po-
znańskiej. Najmłodszymi osadami plejstocenu są mułki, pia-
ski i żwiry kemów. Powstały podczas różnorakich procesów 
deglacjacji w okresie recesji lądolodu fazy poznańskiej. 

Kolejne wydzielenia litostratygraficzne należą do holo-
cenu. Najstarszymi osadami tego okresu są piaski eoliczne. 
Nie tworzą wyraźnych form geomorfologicznych. Miąższość 
ich wynosi od 1,5 do 2 m. Powyżej występują piaski i gliny 
deluwialne, które powstały u schyłku zlodowacenia północno-
polskiego i holocenu. Kolejnym wydzieleniem są eluwia glin 
zwałowych. Powstały i powstają na skutek wietrzenia glin 
zwałowych. Tworzą pokrywy o miąższości od 2 do 3 m. Do 
następnego wydzielenia holoceńskiego zaliczane są piaski i 
żwiry rzeczne. Występują wzdłuż rzek i budują najniższe za-
lewowe tarasy. Miąższość ich wynosi ponad 10 m. Do kolejne-
go wydzielenia są zaliczane iły, mułki, piaski i kredy jeziorne. 
Występują w zagłębieniach bezodpływowych pozostałych po 
starszych jeziorach bezodpływowych lub w brzeżnych stre-
fach współczesnych jezior. Natomiast współczesne zagłębie-
nia bezodpływowe są wypełnione namułami. Miąższość tych 
osadów jest niewielka i wynosi od 2 do 3 m. Najmłodszymi 
zaś osadami holoceńskimi są gytie. Osadzone zostały w 
tarasach rzecznych, na obszarach o słabym przepływie wód. 
Ich miąższość wynosi od 4 do 5m. 

2.3. BUDOWA STRUKTURALNA

Obszar przetargowy „Orle” zlokalizowany jest na pół-
nocno-wschodniej krawędzi platformy zachodnioeuropejskiej 
(paleozoicznej), w strefie jej granicy z platformą wschodnio-
europejską (prekambryjską). Charakteryzuje się on złożoną, 
zmienną w pionie budową geologiczną, w której wydzielić 
można pięć pięter strukturalnych: kenozoiczne, permsko-me-
zozoiczne, dewońsko-karbońskie, dolnopaleozoiczne i pre-
kambryjskie. 

W podkenozoicznym planie strukturalnym obszar prze-
targowy „Orle” położony jest w obrębie NE skrzydła antykli-
norium środkowopolskiego. W podpermskim planie struktu-
ralnym obszar lokalizuje się w dystalnej części zapadliska 
przedgórskiego waryscydów, zaś w planie poddewońskim 

(lub podśrodkowodewońskim?) – najprawdopodobniej w ob-
rębie kaledońskiego pomorsko-kujawskiego pasa fałdowego 
(Nawrocki i Becker, 2017).

Osady najniższego piętra strukturalnego rozpoznanego 
wierceniami – dolnopaleozoicznego (kaledońskiego) - repre-
zentowane są przez silnie zdeformowane skały ordowicko-
-sylurskie (ew. po części dolnodewońskie) i wchodzą w skład 
kaledońskiego pomorsko-kujawskiego pasa fałdowo-nasuw-
czego (Aleksandrowski i Buła, 2017). Utwory te nawiercone 
zostały w otworze Bydgoszcz IG 1 na głębokości 5573 m 
p.p.t. i występują prawdopodobnie na całym obszarze prze-
targowym pod przykryciem młodszych utworów (Mazur i in., 
2016).

Dewońsko-karbońskie piętro strukturalne ograniczone 
jest od góry podpermską powierzchnią erozyjną, występują-
cą na poziomie od ok. 3700 m p.p.m. w NW części obszaru 
i generalnie obniżającą się do ponad 4800 m p.p.m. w jego 
SE części (Fig. 2.2.9). Skały podpermskiego podłoża, repre-
zentowane przez osady dewonu górnego i środkowego, zo-
stały na omawianym obszarze nawiercone tylko jednym otwo-
rem (Bydgoszcz IG 1), zlokalizowanym w SE części obszaru 
(Fig. 2.2.9).

W obrazie kartograficznym na przeważającej części ob-
szaru «Orle» na powierzchni podpermskiej mają odsłaniać się 
skały osadowe karbonu dolnego (Fig. 2.2.9). Układ wychodni 
podpermskich może być jednak znacznie bardziej zróżnico-
wany, ponieważ na opisywanym obszarze utwory starsze od 
permu są rozpoznane jedynie pojedynczym otworem wiertni-
czym (Bydgoszcz IG 1), a informacja o występowaniu osadów 
karbonu na powierzchni podpermskiej jest ekstrapolowana na 
podstawie informacji otworów znajdujących się na NW od opi-
sywanego obszaru (otwory Zabartowo 1 i 2). 

Osady karbońskie reprezentują zewnętrzną część wary-
scyjskiego zapadliska przedgórskiego, zasadniczo nieobjętą 
waryscyjską, późnokarbońską deformacją fałdowo-nasuw-
czą.

W obrazie kartograficznym osady piętra dewońsko-kar-
bońskiego rozcięte są dyslokacją o przebiegu południkowym 
z obniżonym skrzydłem wschodnim; ponadto wyinterpretowa-
ne zostały przypuszczalne dyslokacje o przebiegu NW-SE, 
wyznaczające w SE części obszaru zrąb odsłaniający na po-
wierzchni podpermskiej utwory dewońskie (Fig. 2.2.9). 

Opierając się jednak na wiedzy z nowo pozyskanych da-
nych sejsmicznych z sąsiadujących obszarów, można przy-
puszczać, że osady piętra dewońsko-karbońskiego pocięte 
są uskokami o przeważającym kierunku NW-SE, zgodnym 
z przebiegiem strefy TT. Dyslokacjom tym mogą towarzyszyć 
uskoki poprzeczne, o przebiegu NE-SW, dzielące dewońsko-
-karbońskie podłoże na szereg pochylonych i zrotowanych 
bloków tektonicznych. Nie można wykluczyć także, że osady 
dewońsko-karbońskie ujęte są w łagodne wielkopromienne 
fałdy, które powstały jeszcze przed depozycją osadów czer-
wonego spągowca. 

Przewidywana obecność bloków tektonicznych w pod-
permskim podłożu może stanowić o jego perspektywiczności 
pod względem prawdopodobnej obecności pułapek struktu-
ralnych dla węglowodorów. 

Na utworach dewonu i karbonu(?) niezgodnie zalegają 
skały osadowe czerwonego spągowca o miąższości wyno-
szącej prawdopodobnie ok. 300-700 m, zwiększającej się 
w kierunku SW. Osady te utworzyły się w warunkach powa-
ryscyjskiej ekstensji tektonicznej, związanej z założeniem se-
dymentacyjnego basenu niemiecko-polskiego (Kiersnowski 
i Buniak, 2006). 

Powierzchnia stropu czerwonego spągowca porozcinana 
jest uskokami o przebiegu NW-SE oraz, podrzędnie, NNW-
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-SSE w części wschodniej obszaru, a także NE-SW - w jego 
części NW (Fig. 2.3.1).

Uskoki rozcinające strop czerwonego spągowca, zako-
rzenione w podścielającym piętrze dewońsko-karbońskim, 
kontynuują się wyżej, przemieszczając sukcesję osadową 
dolnej części cechsztynu i wygasając prawdopodobnie w 
cechsztyńskich solach kamiennych. Strefy przyuskokowe 
oraz antykliny towarzyszące tym dyslokacjom stanowią po-
tencjalne pułapki strukturalne dla węglowodorów w poziomie 
dolomitu głównego (Ca2) (Fig. 2.3.2).

Dyslokacje zaznaczające się na powierzchni stropu 
czerwonego spągowca są w dużej mierze przedłużeniem re-

aktywowanych starszych dyslokacji podłoża podpermskiego 
(Fig. 2.3.2). 

W utworach kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego na 
obszarze „Orle” na dostępnych mapach (Fig. 2.3.3 i 2.1.2b) 
nie wykazano obecności dyslokacji a osady tego kompleksu 
zapadają monoklinalnie w kierunku E do NE (Fig. 2.1.2b.. Na-
tomiast w oparciu o profil sejsmiczny z pobliskiego obszaru 
(Fig. 2.3.2) można wnosić o występowaniu stosunkowo nie-
licznych niewielkich uskoków bądź struktur tektoniki solnej w 
tych utworach.

W zachodniej części obszaru występują zwiększone 
miąższości cechsztynu związane z występowaniem dużej po-

Fig. 2.3.1. Fragment mapy strukturalnej powierzchni podcechsztyńskiej (Kudrewicz, 2007). Intensywnością koloru zielonego oznaczono głę-
bokość zalegania spągu cechsztynu
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duszki solnej Szubina o przebiegu NW-SE (Fig. 2.3.2 – 2.3.3; 
Dadlez R., 1998). W przegubie antykliny ponad poduszką 
solną na profilach sejsmicznych widoczna jest redukcja miąż-
szości osadów triasu górnego sugerująca górnotriasowy wiek 
halotektoniki (Fig. 2.3.2).

Na powierzchni podkenozoicznej, stanowiącej jednocze-
śnie erozyjną powierzchnię stropową kompleksu cechsztyń-
sko-mezozoicznego, odsłaniają się kolejno ku NE strefy wy-
chodni osadów wieku od dolnej jury (w zachodniej części) do 
kredy dolnej (w części wschodniej obszaru), na NE skłonie 
antyklinorium środkowopolskiego (Fig. 2.1.2b). 

W osadach piętra kenozoicznego, na NW skraju obsza-
ru, występuje rów tektoniczny Nakła, który odzwierciedla etap 
ekstensji omawianego obszaru w miocenie (Zuchiewicz i in., 
2017).

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 czasu od dewonu po koniec kre-
dy. Na całości obszaru podścielone są one przez sukcesję 
kambryjsko-sylurską (+dolnodewońską?) objętą fałdowaniami 
kaledońskimi. Kompleksy skalne dewoński i karboński piętra 
górnopaleozoicznego (waryscyjskiego) osadziły się w warun-
kach epikontynentalnych. Poczynając od wczesnego karbonu, 
wpływ na sedymentację miało położenie obszaru na dalekim 
przedpolu formującego się na południu pasma orogenicz-
nego waryscydów. Powstałe ówcześnie sukcesje osadowe 
wykształciły się w dystalnej strefie zapadliska przedgórskie-
go i zasadniczo nie zostały dotknięte waryscyjską tektoniką 

kompresyjną, aktywną w przyległej od południa zewnętrznej 
strefie orogenu pod koniec karbonu.

Geneza blokowej tektoniki podłoża permu (por. Fig. 2.2.9,  
2.3.1, 2.3.2 jest według R. Dadleza (1978) związana późno-
karbońską aktywnością tektoniczną obszaru na przedpolu 
orogenu waryscyjskiego. Amplituda pionowych przemiesz-
czeń na uskokach lokalnie sięgać ma 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 dostarczały 
materiału do basenów znajdujących się na obniżonych skrzy-
dłach dyslokacji. 

W późnym permie doszło do regionalnej transgresji mo-
rza cechsztyńskiego na zgradowane erozyjne starsze pod-
łoże. Utworzyły się wtedy m.in. miąższe osady węglanowe 
i ewaporatowe.

Na obszarze obecnego wału (antyklinorium) środkowo-
polskiego od początku cechsztynu do dolnej kredy miała miej-
sce wzmożona subsydencja skutkująca powstaniem dużych 
miąższości osadów klastycznych i węglanowych w obrębie 
tzw. bruzdy śródpolskiej (np. Krzywiec, 2002, 2006; Mazur i 
in., 2005), która uległa następnie pełnej inwersji (np. Pożaryski 
i Brochwicz-Lewiński, 1978; Dadlez R., 1997; Krzywiec, 2002, 
2006; Mazur i in., 2005) podczas regionalnego epizodu kom-
presyjnego w końcu kredy (tzw. tektoniczna faza laramijska). 

Fig. 2.3.2. Fragment profilu sejsmicznego Obrzycko-Zabartowo (AGH28511; Rowan i Krzywiec, 2014), zlokalizowanego na NW od obszaru 
„Orle”. Lokalizacja na Fig. 2.1.2b, 2.2.9, 2.3.1
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Dyslokacje powstałe w podpermskich kompleksach osa-
dowych w późnym karbonie i wczesnym permie były zapew-
ne w części reaktywowane podczas tektonicznych epizodów 
mezozoicznych (np. w wyniku tzw. ruchów starokimeryjskich 
w triasie czy laramijskich w końcu kredy). W trakcie tych de-
formacji mogło dochodzić do rozszczelniania pułapek i migra-
cji węglowodorów.

Zainicjowanie procesów halokinetycznych na obszarze 
przetargowym „Orle” i generowanie struktur solnych związa-
ne było zapewne z aktywnością stref uskokowych przecina-
jących kompleks cechsztyńsko-mezozoiczny. Zjawiska halo-
kinetyczne, w trakcie których formowała się poduszka solna 

Szubina przebiegająca przez zachodnią część obszaru prze-
targowego, wpływały na zmianę miąższości deponowanych 
ówcześnie osadów mezozoicznych i na powstawanie lokal-
nych 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, 
sfałdowaniem kompleksu permsko-mezozoicznego na Niżu 
Polskim w rozległe antyklinoria i synklinoria. Uległo wtedy 
znacznemu wypiętrzeniu antyklinorium środkowopolskie (wał 
środkowopolski), co spowodowało usunięcie znacznej miąż-

 Fig. 2.3.3. Fragment mapy tektonicznej kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego (Dadlez R. i in., 1998).
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szości osadów mezozoiku i w efekcie odsłonięcie coraz to 
starszych osadów mezozoiku w części W/SW obszaru. 

Późnokredowy epizod kompresyjny niewątpliwie sprzy-
jał reaktywacji w reżimie kompresyjnym/transpresyjnym stref 
uskokowych utworzonych podczas wcześniejszych etapów 
deformacji w piętrach paleozoicznych. Jak się wydaje, w 
większości nie przebiły się jednak one w kompleksy skalne 
nadścielające perm. 

Podczas paleogenu i neogenu kontynuowana były 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 „Orle” znajdu-
ją się w polu tektonicznej kompresji poziomej ukierunkowanej 
w przybliżeniu N-S, w reżimie tektonicznym prawdopodobnie 
o niewielkiej anizotropii i charakterze przesuwczym (por. Ja-
rosiński, 2006, 2017).

2.5. HYDROGEOLOGIA

Obszar przetargowy „Orle” jest położony w regionie wod-
nym Dolnej Wisły, w jednostce bilansowej 236 – Brda, oraz 
w regionie wodnym Warty, w zlewni bilansowej XV - Noteć 
Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. W podziale na jednolite 
części wód podziemnych należy do JCWPd nr 35, 36 i 43. 
Przez południową część obszaru przebiega Kanał Bydgo-
ski, natomiast zachodnia część jest odwadniania przez rzeki 
Orla i Rokitka, które przepływają przez system jezior, m.in. 
Witosławskie, Wielewskie, Rościmińskie Małe, Rościmińskie 
Duże, Weśrednik, Będgoskie. We wschodniej części jest po-
łożone Jezioro Słupowskie, które zasilają wody rzeki Krówki 
i innych niewielkich cieków (Fig. 2.5.1).

Zgodnie z podziałem regionalnym zwykłych wód pod-
ziemnych (Paczyński i Sadurski, 2007) wschodnia część ob-
szaru należy do prowincji Wisły SP – region Dolnej Wisły – 
subregion pojezierny, a zachodnia część należy do prowincji 
Odry SWN – region Warty – subregion nizinny. Rozpoznanie 
warunków hydrogeologicznych zostało przedstawione na Ma-
pie hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (MhP), na ark.: 
Sępólno Krajeńskie (Lubowiecki, 2000a), Łobżenica (Lubo-
wiecki, 2002), Mrocza (Lubowiecki, 2000b), Koronowo (Rysak 
i Meszczyński, 2000), Bydgoszcz Wschód (Gurwin i Janczar-
ski, 2000a), Bydgoszcz Zachód (Gurwin i Janczarski, 2000b). 

Wody podziemne słodkie (zwykłe) występują w wielopię-
trowym systemie wodonośnym, w obrębie dwóch pięter wo-
donośnych: czwartorzędowego, neogeńsko-paleogeńskiego. 
Oba piętra występują powszechnie na całym omawianym ob-
szarze i tylko lokalnie piętro czwartorzędowe nie spełnia pa-
rametrów użytkowego poziomu wodonośnych (wg kryteriów 
MhP). Piętro neogeńskie jest wykształcone w piaskach mio-
cenu. Warstwy wodonośne oligocenu są bardzo słabo rozpo-
znane, natomiast wody w utworach kredy mogą występować 
we wschodniej części obszaru, w pobliży Bydgoszczy.

Wody podziemne w obrębie czwartorzędowego piętra 
wodonośnego tworzą układ składający się z kilku poziomów 
wodonośnych: gruntowego, międzymorenowych i lokalnie 
poziomu podglinowego. Poziomy te są związane z utwora-
mi piaszczystymi i zlodowaceń: północnopolskiego, środko-
wopolskich i południowopolskiego oraz interglacjału eem-
skiego i mazowieckiego. Na Pojezierzu Krajeńskim (obszar 
wysoczyzny) poszczególne poziomy wodonośne są rozdzie-
lone kompleksami glin zwałowych o różnej miąższości. Nato-
miast w Pradolinie Toruńsko-Eberswaldzkiej wszystkie osady 
czwartorzędu stanowią wspólny poziom - pradolinny.

Poziom wód gruntowych występuje w utworach piasz-
czysto-żwirowych tarasów w obrębie doliny Noteci (Pradolina 
Toruńsko-Eberswaldzka) oraz lokalnie w dolinach cieków od-
wadniających wysoczyzny i na sandrach. Zalega on na ogół 
na głębokości od 1,0 do 20,0 m, w zależności od morfologii 
obszaru. Miąższość jest największa w pradolinie – ok. 50 m, 
a lokalnie nawet do 100 m – natomiast na wysoczyźnie naj-
częściej wynosi od kilku do 15 m. 

Współczynnik filtracji warstw wodonośnych zmienia się 
w szerokim zakresie od 0,1 do 2 m/h, przewodność w gra-
nicach 0,5-30 m2/h, a wydajność potencjalna przekracza 70 
m3/h. Poziom gruntowy cechuje duża zmienność reżimu i róż-
ne w czasie warunki zasilania i drenażu. W pradolinie zasilany 
jest głównie dopływem lateralnym z Pojezierza Krajeńskiego.

Poziom międzymorenowy górny związany jest z piasz-
czysto-żwirowymi osadami rozdzielającymi gliny zwałowe 
zlodowaceń północnopolskiego i środkowopolskiego, wystę-
puje na głębokości 30–40 m. Miąższość warstwy wodonośnej 
jest na ogół niewielka (od kilku do kilkunastu metrów) i tylko w 
miejscach okien hydrogeologicznych, gdzie łączy się on z po-
ziomem międzymorenowym dolnym, osiąga większe miąż-
szości. Jego rozprzestrzenienie jest mozaikowe, przez to też 
znaczenie użytkowe poziomu jest ograniczone. Zwierciadło 
wody ma na ogół charakter napięty i tylko w miejscach, gdzie 
nadkład glin jest mniejszy lub nie występuje, przyjmuje ono 
charakter swobodny. Poziom ten zasilany jest na drodze in-
filtracji, poprzez nadległe, niezbyt miąższe warstwy glin zwa-
łowych. Współczynnik filtracji zmienia się od 0,05 do 2,5 m/h, 
a przewodność od 0,5 do 40 m2/h. Poziom międzymorenowy 
dolny związany jest z występowaniem piaszczysto-żwirowych 
osadów interglacjału eemskiego, fluwioglacjalnych osadów 
zlodowaceń środkowopolskich, interglacjału wielkiego, a lo-
kalnie także wodnolodowcowych osadów zlodowacenia połu-
dniowopolskiego. Występuje na głębokości 50–90 m i często 
zalega bezpośrednio na słabo przepuszczalnych osadach 
miocenu. Na Pojezierzu Krajeńskim najczęściej pełni rolę 
głównego użytkowego poziomu wodonośnego (GUPW). Po-
ziom prowadzi wody o ciśnieniu subartezyjskim. Zasilanie 
poziomu zachodzi poprzez przesiąkanie wód przez nadległe 
gliny, a w miejscach okien hydrogeologicznych zasilany jest 
bezpośrednio z wyżej ległego poziomu wodonośnego. Dre-
nowany jest przez Noteć i jej główne dopływy. Współczynnik 
filtracji wynosi od 0,5 do 11 m/h, a przewodność zmienia się 
od 20 do 60 m2/h. Poziom podglinowy jest słabo rozpoznany 
i występuje tylko lokalnie. Tworzą go osady fluwioglacjalne 
rozdzielające gliny zlodowaceń środkowopolskich. Współ-
czynnik filtracji wynosi ok. 1 m/h, a przewodność jest niewiel-
ka i wynosi najczęściej do 10 m2/h. W układzie krążenia wód 
poziom podglinowy związany jest z poziomem międzyglino-
wym dolnym.

Wody czwartorzędowego piętra wodonośnego są ty-
powe dla młodoglacjalnych rejonów pojeziernych Polski 
północnej, słabo zmineralizowane, o mineralizacji ogólnej 
najczęściej do 550 mg/dm3. Dominują wody współczesne 
infiltracyjne o typu HCO3-Ca, HCO3-Ca-Mg i HCO3-SO4-Ca. 
Jony chlorkowe na ogół występują w stężeniach od 4 do 30 
mg/dm3. Lokalnie, zwłaszcza w płytszych partiach pozio-
mu pradolinnego, wartości te są wyższe, co można wiązać 
z oddziaływaniami antropogenicznymi. Stopień obciążenia 
związkami azotowymi jest różny: średnio wynosi ok 0,1 mg/
dm3, a podwyższone zawartości – do 108 mg/dm3 – odnoto-
wuje się w stropowej części pradolinnego poziomu wodono-
śnego. Koncentracja amoniaku na całym obszarze zmienia 
się od 0 do 1,4 mg/dm3, przy czym najczęściej nie przekra-
cza 0,2 mg/dm3. Stężenie siarczanów w wodach wynosi od 2 
do 150 mg/dm3, najczęściej do 40 mg/dm3. Wody podziemne 
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charakteryzują się zróżnicowanymi stężeniami żelaza i man-
ganu. Koncentracja związków żelaza zmienia się od 0,05 do 
8,0 mg/dm3, jednak na przeważającym obszarze nie prze-
kracza 1,5 mg/dm3. W wyższych ilościach występuje w se-
riach wodonośnych pradolin przykrytych warstwą utworów 
organicznych. Stężenia manganu z reguły nie przekraczają 
0,2 mg/dm3. 

Piętro neogeńsko-paleogeńskie jest wykształcone głów-
nie w osadach wodonośnych miocenu. Poziom mioceński wy-
stępuje w obrębie piasków i słabo przepuszczalnych osadów 
brunatnowęglowych. W jego obrębie wyróżnić można dwie 
warstwy wodonośne. Tworzą je piaski drobnoziarniste i pyla-
ste, z przewarstwieniami piasków średnio- i gruboziarnistych 
oraz piasków ze żwirem o miąższości średnio 20–40 m. Obie 
warstwy rozdziela seria węglowa z mułkami. Współczynnik 
filtracji warstw wodonośnych zmienia się zakresie od 0,1 do 

1m/h, a przewodność najczęściej od 1 do 35 m2/h. Regional-
ne strefy zasilania piętra neogeńsko-paleogeńskiego położo-
ne są w obrębie wysoczyzny morenowej. Zasilane jest ono 
głównie poprzez infiltrację wód z czwartorzędu, w miejscach, 
gdzie nadkład iłów jest niewielki, lub w miejscach okien hydro-
geologicznych, a strefę drenażu stanowi Pradolina Toruńsko-
-Eberswaldzka oraz dolina Noteci.

Skład chemiczny wód mioceńskiego poziomu wodono-
śnego jest zbliżony do wód czwartorzędowych. Są to rów-
nież wody słabo zmineralizowane, bliskie tła naturalnego, 
bez obecności związków toksycznych. Jakość tych wód ob-
niża podwyższona koncentracja związków żelaza (od 0,5 do 
2,5 mg/dm3) i manganu (od 0,04 do 0,2 mg/dm3). Koncen-
tracja jonu chlorkowego na ogół nie przekracza 17 mg/dm3. 
Z tego względu wody oligoceńskiego poziomu wodonośnego 
są zwykle średniej jakości, klasy II.

Fig. 2.5.1. Położenie obszaru przetargowego „Orle” na tle jednostek fizycznogeograficznych oraz GZWP i JCWPd
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Wody podziemne występujące na omawianym obszarze 
powiązane są w spójnym systemie wodonośnym. Obejmuje 
on: poziom pradoliny, a na wysoczyźnie poziomy międzymo-
renowe, podglinowe oraz wody miocenu. Wody piętra czwar-
torzędowego mają zwierciadło swobodne lub występują pod 
ciśnieniem subartezyjskim. Ich zwierciadło układa najwyżej 
na północy, w obrębie Pojezierza Krajeńskiego: od 100 do 
130 m n.p.m., a najniżej w dolinie Noteci: do 50-60 m n.p.m. 
Wysokość zwierciadła wód podziemnych piętra neogeńsko-
-paleogeńskiego i kierunki ich przepływu są zbliżone do ukła-
du z płytszych poziomów. 

Obszary zasilania związane są głównie z wniesienia-
mi obszarów wysoczyzn, a lokalnie także z występowaniem 
utworów powierzchniowych, które sprzyjają infiltracji opadów 
atmosferycznych do wód podziemnych. Głównym obszarem 
zasilania jest Pojezierze Krajeńskie, gdzie zachodzi inten-

sywna infiltracja opadów i kształtują się największe strumie-
nie wód podziemnych. Strefę drenażu wszystkich poziomów 
wodonośnych stanowi przede wszystkim Pradolina Toruńsko-
-Eberswaldzka, odwadniana przez Noteć. Słabiej zaznaczają 
się lokalne strefy drenażu związane z ciekami niższych rzę-
dów i jeziorami.

Z uwagi na układ hydrostrukturalny całego systemu 
wodonośnego oraz warunki hydrogeologiczne pięter wodo-
nośnych można wyróżnić trzy zasadnicze jednostki hydro-
geologiczne o podobnych parametrach. Na Pojezierzu Kra-
jeńskim przeważa jednostka typu (Q/Ng). Główne użytkowe 
piętro wodonośne stanowią warstwy w osadach czwartorzę-
dowych. Głębiej występują wody w osadach neogenu. Sto-
pień zagrożenia wód podziemnych najczęściej jest wysoki 
i bardzo wysoki (Fig. 2.5.2), ponieważ w nadkładzie warstw 
wodonośnych gliny zwałowe i mułki są najczęściej zreduko-

Fig. 2.5.2. Położenie obszaru przetargowego „Orle” na tle jednostek hydrogeologicznych
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wane. Brakuje więc dostatecznej miąższości osadów słabo 
przepuszczalnych, które chroniłyby wody podziemne od 
przenikania zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Odmien-
na sytuacja występuje w północno-wschodniej i zachodniej 
części obszaru, gdzie GUPW wydzielono w osadach mio-
cenu (jednostka typu Ng). Obecność warstw izolujących w 
nadkładzie warstw wodonośnych dostatecznie izoluje wody 
miocenu przed antropopresją. W granicach Pradoliny To-
ruńsko-Eberswaldzkiej poziom pradoliny w spągu łączy się 
z piaskami miocenu, dlatego też wyodrębniono tu jednostkę 
Q-Ng. Z uwagi na brak izolacji dominuje bardzo wysoki sto-
pień zagrożenia.

Potencjalnych ognisk zanieczyszczeń jest niewiele. 
Mogą nimi być zakłady rolne i hodowlane oraz nieliczne za-
kłady przemysłowe. Należy także uwzględnić dwa gminne 
składowiska odpadów oraz oczyszczalnię ścieków w Mroczy.

W granicach obszaru przetargowego „Orle” występuje 
Główny Zbiornik Wód Podziemnych 132 – Zbiornik między-
morenowy Byszewo (Tab. 2.5.1; Rodzoch i in., 2001). Został 
wydzielony w międzymorenowych poziomach wodonośnych 
Pojezierza Krajeńskiego. Głębokość zalegania zbiornika 
wynosi 60–90 m, zaś miąższość 10–60 m, średnio około 30 m. 
Wydajność potencjalna otworu studziennego wynosi na ogół 
70–120 m3/h. Wodoprzewodność poziomu zbiornikowego za-
wiera się w przedziale 240–1000 m2/24h. Południowa część 
obszaru przetargowego obejmuje niewielką część GZWP 138 
– Pradolina Toruń-Eberswalde (Tab. 2.5.1), wyodrębnionego 
w obrębie pradoliny (Dąbrowski, 2006).

W granicach zbiorników oraz w ich bezpośrednich oto-
czeniu proponuje się obszary ochronne. Po ich wprowadzeniu 
będą obowiązywały systemy nakazów i zakazów, mające na 
celu ochronę wód tych zbiorników.

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych są w trakcie do-
kumentowania.

Z uwagi na rolniczy charakter obszaru stopień zagospo-
darowania wód podziemnych jest niewielki. Największe ujęcie 
wód podziemnych jest zlokalizowane w Mroczy (Qe = 100 
m3/h), gdzie średni dobowy pobór wód podziemnych oscyluje 
między 400 a 500 m3/d, oraz w Osówku (501 m3/d). Pozosta-
łe ujęcia mają lokalny charakter i eksploatują niewielkie ilości 
wody, najczęściej poniżej 100 m3/d.

3. SYSTEM NAFTOWY

3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NAFTOWA 
OBSZARU PRZETARGOWEGO

System naftowy jest określany jako zespół procesów 
geologicznych i naftowych prowadzących do powstania zło-
ża węglowodorów. Do podstawowych elementów systemu 

naftowego zalicza się: skałę macierzystą – ze względu na 
zawartość kopalnej substancji organicznej stanowi źródło 
powstawania węglowodorów, skałę zbiornikową – której 
odpowiednie właściwości petrofizyczne (porowatość, prze-
puszczalność) pozwalają na akumulację węglowodorów, 
oraz skałę uszczelniającą – która jest skałą nieprzepusz-
czalną i uniemożliwia ucieczkę medium złożowego. Ponad-
to nieodzownym elementem systemu naftowego w złożach 
konwencjonalnych jest pułapka naftowa, która ze względu 
na swoje cechy strukturalne lub stratygraficzno-litologiczne 
tworzy miejsce akumulacji węglowodorów. Niezbędny do 
zaistnienia systemu naftowego i powstania złoża węglowo-
dorów jest zespół procesów umiejscowionych w przestrzeni 
i w czasie geologicznym, na które składają się: generowa-
nie, ekspulsja, migracja i akumulacja węglowodorów oraz 
formowanie pułapki złożowej. Wzajemne relacje czasowe 
pomiędzy wspomnianymi elementami i procesami systemu 
naftowego pozwalają na powstanie złoża.

Budowa tektoniczna obszaru przetargowego „Orle“ po-
zwala na wyróżnienie, karbońsko-permskiego systemu nafto-
wego i potencjalnie drugiego systemu w obrębie permu gór-
nego – cechsztynu: systemu naftowego dolomitu głównego. 

W karbońsko-permskim systemie naftowym najlepsze 
właściwości pod względem macierzystości mają skały karbo-
nu, zaś najlepsze własności kolektorskie mają skały klastycz-
ne permu – czerwonego spągowca oraz wapienia cechsz-
tyńskiego. System uszczelniają ewaporaty cechsztynu (Fig. 
3.1.1). 

Dolomit główny stanowi wyodrębnioną w obrębie uszczel-
niających cechsztyńskich ewaporatów jednostkę, która może 
mieć właściwości zarówno generacyjne węglowodorów, jak i 
zbiornikowe. Analiza map paleofacjalnych wapienia cechsz-
tyńskiego (Ca1) i dolomitu głównego (Ca2) oraz profili wier-
ceń na obszarze „Orle“ wskazuje jednak na brak perspektyw 
złożowych w tych formacjach.

3.2. SKAŁY MACIERZYSTE

KARBON

Litologia: skały klastyczne, iłowce i mułowce 
Wiek: turnej, wizen i westfal
Rozprzestrzenienie: na obszarze przetargowym z wyjątkiem 
jego północno-wschodniej części występują utwory karbonu 
dolnego i górnego (turnej, wizen, westfal, wg Pokorskiego, 
2008). 
Miąższość: w otworach zlokalizowanych na obszarze prze-
targowym nie nawiercono osadów karbonu (otwór Bydgoszcz 
IG 1 zlokalizowany jest w obrębie strefy z wyerodowanym kar-

Tab. 2.5.1. Podstawowa charakterystyka hydrogeologiczna głównych zbiorników wód podziemnych GZWP (Kleczkowski, 1990a, b; Mikołajków 
i Sadurski, 2017).

Numer 
zbiornika Nazwa zbiornika Wiek 

utworów
Typ ośrodka 

wodonośnego

Szacunkowe 
zasoby dyspozycyjne 

[tys. m³/24h]

Głębokość zwierciadła 
wód podziemnych 

[m p.p.t.]

132 Zbiornik międzymorenowy 
Byszewo QM porowy 51,8 60–90

138 Pradolina Toruń-Eberswalde 
(Noteć) QK porowy 192,72 1–9

 QP – utwory czwartorzędu w pradolinach, QM – międzymorenowe utwory czwartorzędu.
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bonem; otwór Wyrzysk IG 1 nie przewiercił się przez osady 
cechsztynu). W otworach sąsiadujących nawiercono jedynie 
osady karbonu dolnego (turneju i wizenu): 

• Zabartowo 1: 431,50 m 
• Zabartowo 2: 672,60 m
• Wilcze IG 1:  255 m
• Lipka 1: 678 m

Głębokość zalegania: 
• Zabartowo 1: 4392,0-4823,5 m p.p.t. 
• Zabartowo 2: 3897,0-4569,6 m p.p.t. 
• Wilcze IG 1: 4772,0-5027,0 m p.p.t. 
• Lipka 1: 4072,0-4750,0 m p.p.t. 

Skały karbonu, stanowiące silikoklastyczną sukcesję wy-
pełniającą polską część basenu przedgórskiego waryscydów 

Fig. 3.1.1. Główne elementy karbońsko-permskiego systemu naftowego w basenie polskim: zasięg występowania utworów karbonu (skał 
macierzystych), zasięg czerwonego spągowca (skał zbiornikowych) oraz zasięg utworów cechsztynu (formacji uszczelniających) - fragment 
mapy z Botora i in. (2013)
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(Górecka-Nowak, 2007), co warto podkreślić zarówno na ob-
szarze przetargowym, jak i w sąsiedztwie, nie są dotąd w pełni 
rozpoznane wiertniczo. Ze względu na niską perspektywicz-
ność odkrycia w nich konwencjonalnych złóż oraz znaczną 
miąższość zwykle wiercenia poszukiwawcze nawiercały jedy-
nie strop utworów karbońskich. Jest to powód, dla którego nie 
ma pełnej informacji dotyczącej ani wykształcenia, ani parame-
trów geochemicznych (w tym geochemii organicznej). Parame-
try skał karbońskich można jedynie interpretować z większych 
opracowań bazujących na rozległym obszarze (z obszaru mo-
nokliny przedsudeckiej czy też Pomorza Zachodniego). 

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. 

Według danych dotyczących budowy geologicznej podło-
ża podpermskiego na obszarze „Orle” (Lech S., 2001, 2013) 
występują utwory karbonu dolnego charakteryzujące się poten-
cjałem węglowodorowym. Przykładowo całkowita zawartość 
materii organicznej w łupkach turneju i wizenu na obszarze Po-
morza wynosi średnio od ok. 1,1–1,5% wag. do maksymalnie 
10,7% wag., natomiast całkowita zawartość materii organicznej 
w łupkach westfalu wynosi 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 innych (2009) średni potencjał 
generacyjny (wielkość ekspulsji) karbonu (dolnego i gór-
nego) w rejonie obszaru „Orle” wynosi pomiędzy 135,19 
a 140,3 kgHC/m2.

Dojrzałość termiczna i potencjał generacyjny

Z obszaru przetargowego „Orle” brak jest dokładniejszych 
danych z zakresu geochemii organicznej z utworów karbonu, 
a i z jego sąsiedztwa są one niezwykle skąpe. Kiersnowski 

i Poprawa (2010) zmierzyli wartości refleksyjności witrynitu 
z utworów karbonu w trzech otworach wiertniczych: Lipka 1, 
Zabartowo 1 i Zabartowo 2. 

Osady wizenu w otworach Zabartowo 1 i Zabartowo 2 z in-
terwału głębokości 4289,2–4641,1 m znajdują się w głównej 
fazie generowania gazu suchego i wykazują średnią refleksyj-
ność 1,53–1,69% Ro. Dojrzałość (refleksyjność) witrynitu w re-
jonie Pomorza i obszaru „Orle” przedstawiono na Fig. 3.2.1.

Z kolei dojrzałość termiczna materii organicznej zawartej 
w osadach dolnego karbonu w otworze Lipka 1 (oddalonym 
na NW od otworów Zabartowo 1 i 2) w interwale głęboko-
ści 4344,0–4744,0 m odpowiada 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. 100–110oC (Lipka 1) i 170–190°C (Za-
bartowo 1, 2; Gaupp i Batten, 1985). 

Potencjał generacyjny utworów macierzystych karbonu 
związany jest z typem kerogenu i ze stopniem jego pogrąże-
nia (paleotemperaturą). Na Fig. 3.2.2 i 3.2.3 przedstawiono 
(za: Botor i in., 2013), jak stopniowe pogrążenie skał karbo-
nu wpłynęło na powiększenie obszaru o wyższym stopniu 
przeobrażenia (transformacji) kerogenu. Widoczne jest, że 
powiększenie obszaru transformacji kerogenu pozytywnie 
wpłynęło na potencjał węglowodorowy obszaru „Orle”.

Zawartość materii organicznej

W opracowaniu Kiersnowskiego i Poprawy (2010) wyko-
nano również pojedyncze analizy TOC. W otworze Zabartowo 
1 dla 3 próbek, w otworze Zabartowo 2 dla 11 próbek. Warto-
ści TOC nie przekraczają 0,7%, a średnio wynoszą ok. 0,4%.

Analizy materii organicznej z otworów znajdujących się na 
obszarze przetargowym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie 

Praktycznie nie ma analiz materii organicznej w skałach 
potencjalnie macierzystych na obszarze przetargowym i w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie. Poniżej zestawione są dane 
dotyczące analiz materii organicznej w otworach znajdują-
cych się na obszarze lub w jego sąsiedztwie w całym profilu 
litologicznym.

Otwór Bydgoszcz IG 1

W otworze Bydgoszcz IG 1 badania geochemiczne mate-
rii organicznej przeprowadzone były dla utworów syluru, środ-

Fig. 3.2.1. Współczesna dojrzałość witrynitu w stropie utworów karbonu (Botor i in., 2013). Czerwoną ramką zaznaczono obszar przetar-
gowy „Orle”.
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kowego i górnego dewonu, dolnego permu, cechsztynu, dol-
nego i środkowego triasu, górnego triasu (pojedyncza próbka) 
i dolnej jury. 

W niewielkim interwale głębokości w iłowcowych utwo-
rach syluru zawartość węgla organicznego jest zróżnicowa-
na. W spągu i stropie utworów zawartość Corg. wynosi 1,00 
i 0,90%, w centralnej części profilu zawartość węgla organicz-
nego wynosi 0,21%, śr. 0,7%. Ilość bituminów wydzielonych 
z tych utworów jest bardzo mała. Bituminy zawierają w swoim 
składzie niewielką ilość węglowodorów. W składzie węglowo-
dorów węglowodory aromatyczne mają niewielką przewagę 
ilościową nad węglowodorami nasyconymi. 

Utwory środkowego dewonu generalnie zawierają nie-
wielką ilość węgla organicznego (od 0,10 do 0,30% Corg.,śr. 
0,37% ). Jedynie w dolnych partiach profilu ilość oznaczone-
go węgla organicznego jest wyższa. Jednak punktowe wy-
stępowanie wyższej zawartości stałej materii organicznej nie 
pozwala określić tych utworów jako dobre skały macierzyste 
dla generowania węglowodorów. Występująca w nich ilości 
bituminów jest mała. Procentowy udział węglowodorów w bi-
tuminach jest niski. W składzie węglowodorów węglowodory 
nasycone przeważają nad węglowodorami aromatycznymi. 

Utwory górnego dewonu zawierają niewielką ilość wę-
gla organicznego. Utwory te charakteryzują się zmienną sedy-

mentacją; zawarta w nich ilość węgla organicznego pozwala 
określić jako dobre skały macierzyste dla generowania węglo-
wodorów wapienie w interwale głębokości 4923,0 - 4907,0 m, 
a utwory klastyczne w tej części profilu mogą być uznane za 
ubogie lub słabe dla generowania węglowodorów. Ilość bitu-
minów w tych utworach jest śladowa. W wydzielonych bitumi-
nach udział węglowodorów jest bardzo zróżnicowany, wynosi 
minimalnie 5%, a maksymalnie 51%. W składzie węglowodo-
rów węglowodory aromatyczne przeważają nad węglowodo-
rami nasyconymi. Wyjątkiem są wapienie z głębokości 5009,0 
m, z których wydzielone bituminy, zawierają dużo węglowodo-
rów z procentową przewagą węglowodorów nasyconych nad 
aromatycznymi. Wartość współczynnika migracji sugeruje, iż 
bituminy występujące na głębokości 5009,0 m są epigene-
tyczne w stosunku do osadu, co potwierdza ich skład z prze-
wagą ilościową węglowodorów nasyconych (Gondek, 1980). 

W utworach dolnego permu zawartość węgla orga-
nicznego jest śladowa w całym profilu. Mała jest również za-
wartość bituminów. Udział węglowodorów w bituminach jest 
stosunkowo niewysoki. Generalnie w składzie węglowodorów 
węglowodory nasycone przeważają nad aromatycznymi, przy 
czym przewaga ta jest niewielka.

Zawartość węgla organicznego w utworach cechszty-
nu jest śladowa w całym profilu. Mała jest również zawartość 

Fig. 3.2.2. Stopień transformacji kerogenu (TR%) w karbońskich skałach macierzystych (w odniesieniu do ich stropu) przeliczony na okres 
późnego triasu (Botor i in., 2013). Czerwoną ramką zaznaczono obszar przetargowy „Orle”.

Fig. 3.2.3. 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 „Orle”.



Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów46

bituminów. Wartość wyliczonego współczynnika migracji, 
czyli stosunku ilości węglowodorów w skale do ilości węgla 
organicznego w skale, pozwala przypuszczać, iż głównie w 
centralnej części profilu cechsztynu bituminy są epigenetycz-
ne. Udział węglowodorów w bituminach jest bardzo zróżni-
cowany, waha się od 9 do 68%. W składzie węglowodorów 
jest bardzo zróżnicowany udział węglowodorów nasyconych 
i aromatycznych, generalnie jednak występuje przewaga wę-
glowodorów nasyconych. Jedynie w składnikach labilnych 
wydzielonych z anhydrytów mających cechy bituminów syn-
genetycznych z osadem, a także w bituminach wydzielonych 
z soli stwierdzono przewagę węglowodorów aromatycznych 
nad nasyconymi. 

Utwory triasu i jury wykazują śladową ilość węgla or-
ganicznego. Bardzo mała jest też w tych utworach zawartość 
bituminów, w których oznaczono niewielki udział węglowodo-
rów. Zatem skały te przyjęte są jako słabe skały macierzyste. 

Dystrybucja n-alkanów z niższych partii utworów środ-
kowego dewonu wykazała, iż w materii organicznej wy-
stępują głównie związki o krótkich łańcuchach węglowych, 
z maksimum związku C23. W dystrybucji tej obecny w dużej 
ilości jest także związek C26 pochodzący z rozkładu kwasów 
tłuszczowych i związek C25 pochodzący z rozkładu roślin wyż-
szych, który wskazuje, iż materiał terygeniczny jest na wy-
sokim stopniu przeobrażenia. W wyższych partiach utworów 
rozmieszczenie n-alkanów wskazuje, iż w materii organicznej 
w największej ilości występuje związek C25 pochodzący z sil-
nie przeobrażonego materiału terygenicznego, a także duży 
udział jest materii pochodzącej z rozkładu alg, o czym świad-
czy obecność związku C23.

Wartości wskaźników CPI. wynosząca powyżej jedności 
w pionowym profilu utworów środkowego dewonu ozna-
cza, iż materia organiczna obecna w tych utworach jest słabo 
przeobrażona, natomiast wartości wskaźników poniżej jedno-
ści wykazują obecność dużej ilości związków o parzystej licz-
bie węgli w cząsteczce, co uniemożliwia jednoznaczna 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 rów-
nież dużo związków zawierających 19 i 21 węgli w łańcuchu, 
co sugeruje, iż materiałem wyjściowym były bakterie i algi 
(Maliński i Witkowski, 1988). W utworach górnego dewonu 
w małej ilości występują związki zawierające 25, 27 lub 29 
węgli w łańcuchu, związane z materią organiczną typu hu-
musowego.

 Wartości wskaźników CPITot. CPI17-23 i CPI25-31 wynoszą-
ce poniżej jedności są wynikiem dużej zawartości związków 
o parzystej liczbie węgli w cząsteczce. 

Analiza n-alkanów wykazała, iż materia organiczna wy-
stępująca w dolnych partiach utworów dolnego permu 
zawiera znaczną ilość związków o parzystej liczbie węgli (C20 
i C22), jak również dużo związków zawierających 21 lub 23 
węgle w łańcuchu, co sugeruje, iż materiałem wyjściowym 
były bakterie i algi (Tissot i Welte, 1978). W wyższych partiach 
tego kompleksu skalnego w materii organicznej oprócz dużej 
ilości związków pochodzących z rozkładu alg występuje duża 
ilość związku C25 łączonego z rozkładem roślin wyższych. Ta-
kie rozmieszczenie n-alkanów sugeruje, że w skład badanej 
materii w tej partii utworów wchodzi zarówno sapropel, jak 
i humus. 

Wartość wskaźników CPI25-31 pozwala sądzić, iż materia 
organiczna typu humusowego występująca w utworach dol-
nego permu jest słabo przeobrażona. Ze względu na skład 
badanej materii, w której obecne są w dużej ilości związki 
o parzystej liczbie węgli w cząsteczce, wartość wskaźników 

CPITot i CPI17-23 jest poniżej jedności, co uniemożliwia jedno-
znaczną ocenę stopnia przeobrażenia badanej materii orga-
nicznej.

Utwory cechsztynu charakteryzują się dużym udziałem 
materii organicznej typu sapropelowego zawierającej niewiel-
ką ilość materiału terygenicznego o wysokim stopniu dojrzało-
ści. W spągu utworów materia organiczna zawiera dużą ilość 
n-alkanów o krótkich łańcuchach węglowych, z maksymalną 
zawartością związku C20 i dużą ilością C23, świadczącymi o jej 
pochodzeniu z rozkładu bakterii i alg. Związki o długich łań-
cuchach węglowych reprezentowane są przez n-alkan C25 
łączony z materiałem terygenicznym na wysokim stopniu 
przeobrażenia. Pozostałe związki są nieobecne. W wyższych 
partiach utworów cechsztynu występuje głównie słabo dojrza-
ła materia organiczna typu sapropelowego (C18, C19, C20, C23) 
z dodatkiem przeobrażonego materiału terygenicznego (C25). 
Pozostałe węglowodory o długich łańcuchach węglowych są 
w bardzo małych ilościach. 

Wartość wskaźników CPI25-31 pozwala sądzić, iż mate-
ria organiczna typu humusowego występująca w centralnej 
części utworów cechsztynu jest słabo przeobrażona, nato-
miast ze względu na obecność w badanej materii dużej ilo-
ści związków o parzystej liczbie węgli w cząsteczce wartość 
wskaźnika CPITot CPI17-23 jest poniżej jedności, co uniemoż-
liwia jednoznaczną ocenę stopnia przeobrażenia tej materii 
organicznej. W wyższych partiach utworów cechsztynu 
wyliczone wskaźniki CPI wskazują, iż materia organiczna jest 
dobrze przeobrażona. 

Otwór Wyrzysk IG 1

W otworze Wyrzysk IG 1 przebadane zostały utwory 
cechsztynu, dolnego i górnego triasu.

Utwory cechsztynu zawierają małą ilość węgla orga-
nicznego, średnio 0,2%. Niższa ilość Corg. (0,1%) występuje 
w dolnej części utworów, natomiast w górnej partii ilość Corg. 
nieznacznie wzrasta (0,3%). Utwory wapienne cechsztynu 
mogą być uznawane za ubogie i słabe skały macierzyste dla 
generowania węglowodorów (Peters, 1986). Występująca 
w tych utworach ilość bituminów jest bardzo mała. 

Utwory triasu i jury zawierają małą ilość węgla organicz-
nego, która określa te utwory jako ubogie skały macierzyste 
dla generowania węglowodorów.

Otwór Wilcze IG 1

 W otworze Wilcze IG 1 przebadano utwory dolnego per-
mu, cechsztynu i dolnego triasu.

Utwory dolnego permu zawierają małą ilość węgla or-
ganicznego, średnio 0,06%. Śladowa ilość Corg. (0,01%) wy-
stępuje w dolnej części utworów, natomiast w wyższych par-
tiach ilość Corg. jest mała (0,1%). Występująca w tych utworach 
ilość bituminów jest zróżnicowana – od 0,004 do 0,031%, śr. 
0,014%. 

W utworach cechsztynu występuje zróżnicowana ilość 
węgla organicznego – od 0,1 do 0,9% (śr. 0,37%).

Dolomitowe utwory cechsztynu można uznać za sła-
be i dobre skały macierzyste dla generowania węglowodorów 
(Peters, 1986). Występująca w tych utworach ilość bituminów 
jest duża (śr. 0,252%), ale również zróżnicowana od 0,003 do 
maks. 0,581%. Udział węglowodorów w bituminach jest tak-
że zróżnicowany od 18 do 85%. W składzie węglowodorów 
frakcja węglowodorów nasyconych dominuje nad frakcją wę-
glowodorów aromatycznych. Wysoka zawartość bituminów 
w tych utworach wskazuje na epigenetyczność węglowodorów 
z osadem, o czym świadczy wartość współczynnika migracji, 
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czyli stosunek ilości węglowodorów występujących w skale do 
ilości węgla organicznego występującego w tych utworach. 

Utwory triasu dolnego zawierają małą ilość węgla orga-
nicznego, która określa te utwory jako ubogie skały macierzy-
ste dla generowania węglowodorów. 

Dystrybucja n-alkanów z utworów dolnego permu wy-
kazała, iż w materii organicznej występującej w dolnych par-
tiach utworów występuje duża ilość C23, związek pochodzący 
z rozkładu alg. Obecny jest też związek C25 pochodzący z roz-
kładu roślin wyższych, który wskazuje, iż materiał terygenicz-
ny jest na wysokim stopniu przeobrażenia.

W wyższych partiach utworów w maksymalnej ilości wy-
stępują związki o parzystej liczbie węgla w cząsteczce – C18 
i C20 – pochodzące z rozpadu bakterii o wysokim stopniu prze-
obrażenia. 

Ze względu na skład badanej materii, w której obecne są 
w dużej ilości związki o parzystej liczbie węgli w cząsteczce 
wartości CPI są poniżej jedności, co utrudnia określenie stop-
nia przeobrażenia materii organicznej.

Analiza chromatograficzna materii organicznej z utwo-
rów cechsztynu w całym profilu wykazała, że charakteryzują 
się one dużym udziałem materii organicznej typu sapropelo-
wego. Świadczy o tym duża ilość n-alkanów o krótkich łań-
cuchach węglowych (C17, C18, C20) łączonych z rozpadem alg 
i bakterii na wysokim stopniu przeobrażenia. Pozostałe n-al-
kany są w małych ilościach.

Otwór Wudzyń 1

W otworze Wudzyń 1, zlokalizowanym na wschodzie od 
oznaczonego bloku, przebadano utwory górnego triasu, dol-
nej, środkowej i górnej jury, a także dolnej kredy. Utwory te 
charakteryzują się niewielkimi zawartościami węgla organicz-
nego i słabym stopniem przeobrażenia materii organicznej. 

Podsumowanie

Podsumowując wyniki badań geochemicznych materii 
organicznej z utworów w profilu otworu Bydgoszcz IG 1 nale-
ży stwierdzić, iż generalnie charakteryzują się one małą za-
wartością węgla organicznego i składników labilnych. Duża 
ilość węgla organicznego pozwalająca określić osady jako 
dobre skały macierzyste dla generowania węglowodorów 
występuje jedynie w spągu utworów środkowego dewonu. 
Stwierdzono, iż w utworach górnego permu występują bitu-
miny epigenetyczne z osadem. Materia organiczna występu-
jąca w utworach środkowego dewonu generalnie pochodzi 
z rozkładu bakterii i alg, jest więc dobrym materiałem „ropo-
twórczym”.

Analizując dane geochemiczne, należy uznać, iż utwory 
cechsztynu w otworze Wyrzysk IG 1 zawierają małą ilość 
Corg. i są słabo perspektywiczne dla generowania węglowo-
dorów. Utwory triasu w tym otworze ze względu na występu-
jącą w nich małą ilość materii organicznej także nie mogą być 
uznane za perspektywiczne dla tworzenia się ropy i gazu.

Mała, nawet śladowa ilość stałej materii organicznej wy-
stępującej w utworach dolnego permu z otworu Wilcze IG 1 
określa te utwory jako nieperspektywiczne pod kątem ropo- 
i gazonośności. Natomiast dolomitowe utwory cechsztynu 
mają cechy słabych, także częściowo dobrych skał macie-
rzystych. Jednocześnie stwierdzono w utworach cechsztynu 
z tego otworu obecność dużej ilości bituminów mających ce-
chy epigenetycznych z osadem. Utwory dolnego triasu w tym 
otworze są całkowicie nieperspektywiczne dla generowania 
węglowodorów. 

Objawy węglowodorów w płucze w otworach z obszaru 
przetargowego lub sąsiedztwa

W otworze Zabartowo 1 zlokalizowanym przy północno-
-zachodniej granicy obszaru „Orle” odnotowano wzrost wska-
zań zawartości węglowodorów w utworach karbonu, w prze-
dziale głębokościowym 4502,50–4823,50 m, do maksymalnej 
wartości 1,2%, co mieści się w granicy błędu aparatury po-
miarowej (Binder, 1975). 

W otworze Zabartowo 2 (Binder, 1976) zlokalizowanym 
przy północno-zachodniej granicy obszaru „Orle” odnotowano 
wzrost zawartości węglowodorów w czasie wiercenia w prze-
dziale głębokościowym 4270 – 4515 m do maksymalnej war-
tości 4% (Binder, 1976). 

Z analiz gazu wykonanych na pojedynczej próbce z otwo-
ru Zabartowo 1 wynika, iż metanu jest tam poniżej 10%. Nato-
miast dwa wyniki z karbonu z otworu Zabartowo 2 wskazują, 
iż zawartość metanu przekracza 50%. 

3.3. SKAŁY ZBIORNIKOWE

Karbońskie i permskie skały silikoklastyczne

Na obszarze „Orle”, w jego części północno-zachodniej, 
oraz w jego otoczeniu skały zbiornikowe górnego czerwonego 
spągowca i dolnego karbonu mogą mieć potencjał zbiorniko-
wy. Założenie to oparte jest na wynikach porowatości i prze-
puszczalności skał z wybranych fragmentów profilu wiercenia 
Zabartowo 1 znajdującego się blisko północno-zachodniej 
krawędzi obszaru „Orle”. W Tab. 3.3.1 zamieszczono pomiary 
wykonane w utworach czerwonego spągowca (ogniwo zabar-
towskie) oraz w piaskowcach karbonu.

Wyniki pomiarów w piaskowcach czerwonego spągowca 
są bardzo korzystne w relacji do głębokości występowania 
tych osadów. Podtrzymanie wysokiej porowatości być może 
związane było z wtórnym rozpuszczaniem (w przypadku 
znacznego udziału ziaren skaleni) oraz pierwotnym nasyce-
niem gazem. Na głębokości w granicach 4250-4300 m po-
rowatość i przepuszczalność piaskowców eolicznych powin-
na być wystarczająca do akumulacji gazu (Seedhouse i in., 
1996). Uważa się, że cała brzeżna strefa basenu czerwonego 
spągowca jest perspektywiczna dla odkrycia złóż gazu ziem-
nego.

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

Objawy węglowodorów i próby złożowe w skałach per-
spektywicznych

W utworach czerwonego spągowca napotkano też nie-
wielkie objawy ropy naftowej i gazu ziemnego w otworze Za-
bartowo 1 w przedziale głębokości 4249 – 4269 m p.p.t oraz 
3629 – 4515 m p.p.t. 

W otworze Zabartowo 2 zaobserwowano objawy gazu 
w przedziale głębokościowym 3621 – 3695 m p.p.t. 

W utworach czerwonego spągowca w otworze Bydgoszcz 
IG 1 nie zaobserwowano objawów węglowodorów. 

Próby złożowe w obrębie osadów karbonu i czerwonego 
spągowca wykonywane były w otworach Zabartowo 1 i 2 oraz 
Bydgoszcz IG 1.

Próby złożowe w trakcie wiercenia otworu Byd-
goszcz IG 1

Z interwału odpowiadającego czerwonemu spągowcowi 
opróbowano poziom w przedziale głębokości 4256–4310 m 
(za Bojarskim i in., 2011). Poziom nie wykazał własności 
zbiornikowych (brak przypływu, brak śladów węglowodorów).
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Tab. 3.3.1. Wybrane wyniki badań petrofizycznych próbek z otworu Zabartowo 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Binder, 1975).

Głębokość 
[m] Stratygrafia Porowatość całkowita 

[%]
Przepuszczalność pozioma 

[mD]

4256,45

perm - czerwony

spągowiec górny

[piaskowce eoliczne]

ogniwo zabartowskie

formacji noteci

[piaskowce fluwialne?]

13,01 0,22

4256,95 6,83 0,22

4257,15 8,06 6,74

4260,05 10,79 2,07

4260,45 12,78 2,07

4261,45 12,8 6,13

4262,05 13,9 6,14

4262,43 10,9 1,56

4263,05 11,65 6,75

4263,45 10,29 7,23

4264,05 11,9 0,1

4264,45 12,76 0,53

4265,05 12,66 2,07

4265,45 11,86 2,42

4266,05 12,58 1,12

4266,43 9 0,54

4267,05 11,57 0,73

4267,45 2,2

4268,05 5,39

4269,05 3,77 0,02

4269,55 3,76 0,02

4270,05 5,33 0,02

4270,55 2,65 0,01

4271,05 4,65

4271,55 5,02 0,02

4272,05 3,76 0,02

4272,55 1,42

4275,25 6,73 0,39

4275,85 8,88 0,33

4390,05 Pcs?/karbon? 11,99 0,47

4415,05

karbon dolny

8,81 0,66

4415,55 10,28 0,36

4452,55 10,63 0,56

4476,55 1,47 0,01

4476,95 4,3 0,01
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Generalnie utwory czerwonego spągowca z otworu Byd-
goszcz IG 1 nie wykazały objawów węglowodorów, natomiast 
optymistyczne są anomalnie wysokie gradienty ciśnień zło-
żowych (G = 1,89×103 hPa/10 m; Bojarski in., 2011). Brak 
przypływów w trakcie wiercenia w interwale czerwonego spą-
gowca nie dziwi, gdyż akurat w otworze Bydgoszcz IG 1 brak 
perspektywicznych, o wyższej przepuszczalności piaskow-
ców zabartowskich, które potencjalnie mogą występować 
w północno-zachodniej części obszaru przetargowego „Orle”. 

Szczegółowe dane dotyczące parametrów zbiornikowych 
w otworach Zabartowo 1 i Zabartowo 2, czerwonego spągow-
ca i karbonu na obszarze i w rejonie obszaru „Orle” znajdują 
się w tabelach w rozdziale 5. Szczegółowe dane dotyczące 
prób złożowych wykonywanych na otworze Bydgoszcz IG 1 
znajdują się w Załączniku 1. 

3.4. SKAŁY USZCZELNIAJĄCE 

Najważniejsze horyzonty uszczelniające na obszarze 
przetargowym „Orle“ tworzą:

• drobnoklastyczne utwory permu – czerwonego spągow-
ca, które tworzą uszczelnienia wewnątrzbasenowe. Nie 
jest jednoznacznie rozstrzygnięte, czy są one na obsza-
rze przetargowym i w jego sąsiedztwie wystarczająco 
dobre. Brak przewarstwień o charakterze masywnych 
iłowców mógł powodować ucieczkę gazu. Prawdopo-
dobnie istotną rolę w uszczelnieniu piaskowców mogły 
odgrywać procesy diagenetyczne (cementacje) w osa-
dach spągowej części formacji Drawy (por. rozdz. 2.2.2; 
Fig. 2.2.8).

• silnie nieprzepuszczalne skały ewaporatowe permu – 
cechsztynu, które uszczelniają węglowodory uchwycone 
w stropie utworów czerwonego spągowca. 

3.5. GENERACJA, MIGRACJA, AKUMULACJA 
I PUŁAPKI WĘGLOWODORÓW

Charakterystykę dotyczącą wieku i mechanizmu gene-
racji, migracji i akumulacji węglowodorów dla obszaru prze-
targowego „Orle” wykonano na podstawie m.in. wyników 
modelowań (Botor, 2006, 2011; Maćkowski i Reicher, 2006). 
Na obszarze tym występuje karbońsko-dolnopermski system 
naftowy. Perspektywiczne skały, w których mogą występować 
złoża gazu ziemnego, to utwory klastyczne czerwonego spą-
gowca. W strefie tej potencjalną – chociaż biedną – skałą ma-
cierzystą są utwory karbonu dolnego, natomiast za uszczel-
nienie odpowiedzialne są ewaporaty cechsztynu.

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

Główna faza generowania trwała do końca jury, kiedy 
utwory karbonu zostały pogrążone na głębokość <6000 m, 
a ich dojrzałość wzrosła do >2,6% Ro. Wypiętrzanie i ero-
zja, które miała miejsce z końcem kredy, zahamowały dalszy 
przyrost głębokości i dojrzałości, która ostatecznie została 
ukształtowana w tym właśnie czasie. Czas generowania gazu 
ziemnego na obszarze przetargowym jest bardzo korzystny, 
ponieważ generowanie miało miejsce w mezozoiku, kiedy ist-
niało już regionalne uszczelnienie ewaporatami cechsztynu 
utworów zbiornikowych czerwonego spągowca (Fig. 3.5.1). 

Głębokość 
[m] Stratygrafia Porowatość całkowita 

[%]
Przepuszczalność pozioma 

[mD]

4498,05

karbon dolny

9,06 0,17

4498,55 1,72

4537,05 3,04

4537,55 2,16

4538,05 2,1 0,02

4538,55 3,16

4569,05 2,61 0,01

4569,55 3,49 0,01

4595,65 4,36 0,01

4622,55 3,13 0,01

4624,65 2,26

4625,3 2,97 0,03

4640,55 2,21 0,02

4641,05 1,71

4656,35 0,36 0,02

4759,05 3,49 0,02

4821,45 0,64 0,01
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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.

Ponadto początek generacji odbył się również po inten-
sywnej przebudowie tektonicznej fazy asturyjskiej, która miała 
miejsce w późnym karbonie i wczesnym permie, i doprowa-
dziła do rozformowania istniejących wówczas pułapek zło-
żowych Powyższe zależności mogły wpłynąć na akumulację 
i zachowanie się złóż w pułapkach dolnego permu. 

Fig. 3.5.1. 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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4. CHARAKTERYSTYKA ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW 
NA OBSZARZE PRZETARGOWYM 

I W JEGO SĄSIEDZTWIE

W granicach obszaru przetargowego „Orle” dotychczas 
nie udokumentowano złóż węglowodorów. W północno za-
chodnim dalekim sąsiedztwie obszaru przetargowego znajdu-
ją się dwa udokumentowane złoża: Wierzchowo i Brzozówka 
natomiast w kierunku południowo-zachodnim również zna-
cząco dalekim, znajdują się złoża gazu ziemnego Podrzewie, 
Młodasko, Duszniki E, Jankowice, Ceradz Dolny i Sędziny 
(Fig. 4.1). Ze względu na znaczną odległość wszystkich wy-
mienionych złóż oraz wykształcenie geologiczne nie powinny 
być traktowane jako analogi dla poszukiwań węglowodorów 
na opisywanym obszarze. Dla porządku zostaną one jedynie 
wylistowane poniżej:

• złoże gazu ziemnego Podrzewie (GZ 4728);
• złoże gazu ziemnego Młodasko (GZ 4709);
• złoże gazu ziemnego Duszniki E (GZ 4726);
• złoże gazu ziemnego Jankowice (GZ 4708);
• złoże gazu ziemnego Ceradz Dolny (GZ 4705);
• złoże gazu ziemnego Sędziny (GZ 4704)
• złoże gazu ziemnego Wierzchowo (GZ 4666)
• złoże gazu ziemnego Brzozówka (NR 5348).

Ponadto około 50 km na południe od obszaru przetargo-
wego „Orle” znajduje się Podziemny Magazyn Gazu Mogilno 
(Fig. 4.1).

5. OTWORY WIERTNICZE

5.1. INFORMACJE OGÓLNE

Na obszarze przetargowym „Orle” i w jego bliskim są-
siedztwie znajdują się następujące otwory wiertnicze osiąga-
jące interwały perspektywiczne (Fig. 5.1.1):

Nazwa otworu Głębokość 
[m p.p.t.]

Stratygrafia 
na dnie

BYDGOSZCZ IG 1 5616,0 ludlow

WILCZE 2 4950,0 perm

WYRZYSK IG 1 3654,5 cechsztyn

ZABARTOWO 1 4823.5 karbon

ZABARTOWO 2 4569,6 karbon

W następnych podrozdziałach przedstawiono ich ogólną cha-
rakterystykę. 

5.2. BYDGOSZCZ IG 1

Głębokość otworu: 5616,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1989
Rdzenie: 1471 – 5616 m, 585 skrzynek, CAG PIG Archiwum 
Rdzeni Wiertniczych, Halinów; 4037– 4192 m, 16 skrzynek, 
CAG PIG Archiwum Rdzeni Wiertniczych, Leszcze

Dane z otworu Bydgoszcz IG 1 – reperowego dla obszaru 
przetargowego „Orle” – zostały szczegółowo opisane i opu-
blikowane w ramach serii wydawniczej pt. Profile Głębokich 
Otworów Wiertniczych PIG (Matyja, 2011b). Publikacja ta sta-
nowi Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

5.3. WILCZE 2

Głębokość otworu: 4950,0 m
Rok zakończenia wiercenia: 1989
Rdzenie: 2425 – 2443 m, 3 skrzynki, CAG PIG Archiwum 
Rdzeni Wiertniczych, Michałów; 4076 – 4950 m, 150 skrzy-
nek, PGNiG S.A. Centr. Magazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia: 

Dane stratygraficzne, próby złożowe i objawy węglowo-
dorów w trakcie wiercenia z otworu Wilcze 2 (Lech I., 1990) są 
własnością inwestora i nie mogą być ujawnione w niniejszym 
opracowaniu.
Wyniki geofizyki otworowej: 

W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 
dokumentacja wynikowa otworu badawczego Wilcze 2 (Lech 
I., 1990). Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiertniczej wy-
konanych w następującym zakresie (dla podkreślonych profi-
lowań w CBDG dostępne są pliki LAS w podkreślonych inter-
wałach głębokościowych): 

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 5–195 m, 175–1975 
m, 1950–2740 m, 2725–4250 m, 4250–4600 m, 4550–
4915 m;

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 0 – 4910 m, 2743 – 
4256 m, 4258 – 4590 m, 4573 – 4916 m, 3 – 197 m, 161 
– 1984 m, 161 – 2740 m, 1960 – 2740 m, 4258 – 4782 m, 
4258 – 4916 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
0 – 4916 m, 4573 – 4916 m, 0 – 197 m, 157 – 1984 m, 
1960 – 2740 m, 2700 – 4256 m, 4225 – 4598 m;

• profilowanie gamma–gamma gęstościowe (PGG): 0 – 
197 m, 161 – 2740 m, 2743 – 4258 m, 4258 – 4598 m, 
4573 – 4916 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 0 – 4916 m, 4573 – 
4916 m, 0 – 197 m, 157 – 1984 m, 1960 – 2740 m, 2700 
– 4256 m, 4225 – 4598 m;

• profilowanie neutron–gamma (wyniki zlogarytm.) 
(logPNG): 4573 – 4916 m, 0 – 197 m, 157 – 1984 m, 
1960 – 2740 m, 2700 – 4256 m, 4225 – 4598 m;

• profilowanie neutron–neutron (PNN): 2700 – 4256 m, 
4225 – 4598 m, 4573 – 4916 m;

• profilowanie neutron–neutron (wyniki zlogarytm.) (log-
PNN): 2700 – 4256 m, 4225 – 4598 m, 4573 – 4916 m;

• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 0 – 197 m, 
161 – 1984 m, 1960 – 2740 m, 2743 – 4256 m, 4258 – 
4590 m, 4573 – 4916 m;

• profilowania oporności standardowe (A0.5M0.1N) (PO): 
161 – 1984 m, 1960 – 2740 m;

• profilowania oporności standardowe (A1.0M0.1N) (PO): 
10 – 197 m, 161 – 1984 m, 1960 – 2740 m, 2743 – 4256 
m, 4258 – 4590 m, 4573 – 4916 m;

• profilowania oporności standardowe (A2.5N0.25N) (PO): 
161 – 1984 m, 1960 – 2740 m;

• profilowania oporności standardowe (A4.0M0.5N) (PO): 
2743 – 4256 m, 4258 – 4590 m, 4573 – 4916 m;

 Fig. 4.1. Złoża węglowodorów w sąsiedztwie obszaru przetargowego „Orle”
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• profilowania oporności standardowe (A5.7M0.4N) (PO): 
10 – 197 m, 161 – 1984 m, 1960 – 2740 m;

• profilowania oporności standardowe (A8.0M1.0N) (PO): 
10 – 197 m, 161 – 1984 m, 1960 – 2740 m, 2743 – 4256 
m, 4258 – 4590 m, 4573 – 4916 m;

• profilowania oporności standardowe (N5.7M0.4A) (PO): 
161 – 1984 m, 1960 – 2740 m; 

• profilowania oporności EL03 (PO): 10 – 4910 m;
• profilowanie oporności sterowane (POst): 4258 – 4596 m;
• prof. oporności ster. (wyniki zlogarytm.) (logPOst): 2743 – 

4256 m, 4571 – 4915 m;
• profilowanie akustyczne czasu interwałowego (PAdt): 111 

– 4916 m, 4258 – 4598 m, 4573 – 4916 m, 111 – 1983 m, 
1960 – 2740 m, 2743 – 4258 m;

• profilowanie czasu akustycznego T1 (PAt1): 4258 – 4598 
m, 4573 – 4916 m, 111 – 1983 m, 1960 – 2740 m, 2743 
– 4258 m;

• profilowanie czasu akustycznego T2 (PAt2): 4258 – 4598 
m, 4573 – 4916 m, 111 – 1983 m, 1960 – 2740 m, 2743 
– 4258 m;

• profilowanie temperatury (PT): 4498 – 4598 m, 2640 – 
2740 m, 4158 – 4258 m, 4815 – 4915 m.

W CAG dostępna jest również dokumentacja z pomiarów 
sejsmometrycznych w odwiercie Wilcze 2 (Klecan, 1989), 
w której znajdują się wyniki pomiarów wykonanych w nastę-
pującym zakresie (dla podkreślonych profilowań w CBDG do-
stępne są pliki LAS

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20 – 4600 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20 – 4600 
m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 10 – 
4600 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 265 – 
4600 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 10 – 
4600 m;

• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 10 – 
4600 m;

• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 
20 – 4600 m.

Dokumentacje CAG:
Lech., I. 1990. Dokumentacja wynikowa odwiertu poszuki-

wawczego Wilcze 2. Inw. 132167, Arch. CAG PIG, War-
szawa.

Klecan, A. 1989. Opracowanie pomiarów średnich prędkości 
w odwiercie Wilcze 2. Kat. W73VS, Arch. CAG PIG, War-
szawa.

5.4. WYRZYSK IG 1

Głębokość otworu: 3654,5 m
Rok zakończenia wiercenia: 1986
Rdzenie: 551 – 3654 m, 222 skrzynki, PGNiG S.A. Centr. Ma-
gazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia:

0,00 79,00 czwartorzęd
79,00 87,00 miocen środkowy
87,00 145,00 miocen dolny

145,00 169,00 oligocen dolny
169,00 360,00 synemur (formacja ostrowiecka)

360,00 474,00 hetang (formacje skłobska i zagajska)
474,00 528,00 retyk (warstwy wielichowskie)
528,00 577,50 noryk (kajper)
577,50 730,00 trias środkowy (wapień muszlowy)
730,00 2 237,00 trias dolny
730,00 913,00 barwicka formacja 
913,00 1 480,00 połczyńska formacja 

1 480,00 1 877,00 pomorska formacja 
1 877,00 2 237,00 bałtycka formacja 

2 237,00 3 654,50 perm górny
2 284,00 2 298,50 subcyklotem PZ4e
2 298,50 2 381,50 subcyklotem PZ4d
2 381,50 2 412,50 subcyklotem PZ4c
2 412,50 2 482,50 subcyklotem PZ4b 
2 482,50 2 602,00 subcyklotem PZ4a 
2 602,00 2 675,00 Tuczna ogniwo 
2 675,00 2 856,00 sól kamienna młodsza Na3
2 856,00 2 888,50 anhydryt główny A3

2 888,50 2 892,50 dolomit płytowy łącznie 
z szarym iłem solnym

2 892,50 2 894,50 anhydryt kryjący A2r
2 894,50 2 897,50 sól kamienna starsza kryjąca Na2r
2 897,50 2 980,00 sól potasowa starsza K2
2 980,00 3 608,00 sól kamienna starsza Na2
3 608,00 3 613,60 anhydryt podstawowy A2
3 613,60 3 634,00 dolomit główny Ca2
3 634,00 3 647,40 anhydryt podstawowy A2
3 647,40 3 654,00 sól kamienna starsza Na2

3 654,00 3 654,50 anhydryt podstawowy A2, 
dolomit główny Ca2

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej (Żelichowski i in., 1988) znaj-

dują się wyniki badań petrograficznych 31 szlifów z dolomitu 
głównego i 8 szlifów z triasu, a także wyniki badań geoche-
micznych 17 próbek z triasu i 4 próbek z dolomitu głównego. 
Ponadto dostępne są wyniki 4 analiz substancji organicznej, 
wyniki badań fizykochemicznych 189 próbek okruchowych 
i rdzeni i jedna analiza gazu (Tab. 5.4.1–5.4.3).

Głębokość 
[m] Stratygrafia

Refleksyjność 
witrynitu (średnia)

[% Ro]

857,2

trias dolny

0,91

858,2 0,9

984,2 0,85

2211,5 1,1

3613,8
cechsztyn

1,4

3622,6 1,68

Tab. 5.4.1. Wyniki badań substancji organicznej w próbkach z otwo-
ru Wyrzysk IG 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Żelichowski 
i in., 1988)
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Tab. 5.4.2. Wybrane wyniki badań petrofizycznych próbek z otworu Wyrzysk IG 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Żelichowski i in., 
1988).
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552
kajper

2,73 2,44 10,5 2,41

556 2,65 2,43 8,6 2,68

860,4

formacja barwicka

2,56 2,38 7,03 6,38

861,2 2,58 2,15 16,82 11,58 75 2,05

863,3 2,65 2,58 2,64 2,53

982,7

formacja połczyńska

2,66 2,3 13,53 7,45 6,8 80

985 2,63 2,3 12,55 6,04 3 75,5

987 2,61 1,97 24,52 15,9 0,1 3,3

988,5 2,67 1,94 27,34 16,57 13,25 100

1120,2 2,76 2,51 9,06 8,5

1121,5 2,75 2,39 13,09 12,9

1123 2,74 2,5 8,76 8,61

1215,5 2,69 2,48 7,81 7,79 0,1 2,2

1216,5 2,76 2,6 5,78 5,58 0,1

1217 2,7 2,58 4,44 4,18 0,1 1,8

1218 2,79 2,64 5,38 3,34 40,05 60

1317,5 2,66 2,6 2,25 1,64 0,1

1318,5 2,77 2,7 2,53 1,78 0,1 1,4

1319,5 2,68 2,56 4,48 3,98 0,1

1321 2,64 2,52 4,55 4,09

1322 2,78 2,62 5,77 4,81 0,1 0,9

1322,9 2,63 2,56 2,66 2,42 0,7 0,52

1431,5 2,67 2,6 2,62 2,1 0,1 0,69

1433 2,65 2,59 2,23 2,14 0,1 0,1

1434 2,72 2,52 7,35 3,36 0,1 0,1

1435,5 2,66 2,6 2,26 1,95 0,1 0,1

1437 2,68 2,6 2,98 1,96 0,1 0,95

1438,5 2,7 2,52 6,67 3,18 0,1 0,1

1546,2

formacja pomorska

2,77 2,62 5,41 3,64 0,67

1547,8 2,78 2,64 5,04 3,24 0,7 0,3

1548,9 2,75 2,62 4,73 3,72

1550,1 2,76 2,61 5,43 4,46 0,45

1551,5 2,77 2,62 5,42 4,43

1553 2,74 2,61 4,74 2,89 0,33 0,35

1553,6 2,78 2,62 5,04 3,67 0,32 0,25

1554,8 2,7 2,58 4,44 2,56 0,4 0,23
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1659,2

formacja pomorska

2,69 2,59 3,71 2,33 0,51 0,5

1660,3 2,73 2,6 4,76 1,56 0,38 0,34

1661,9 2,72 2,61 4,04 1,35 0,41 0,45

1662,9 2,71 2,6 4,06 1,16 0,39 0,46

1663,9 2,74 2,6 5,11 1,68 0,51 0,48

1665,6 2,7 2,59 4,07 1,53 0,39 0,46

1666,9 2,73 2,6 4,76 1,8 0,38 0,45

1668 2,7 2,59 4,07 2,2 0,47 0,41

1768 2,7 2,6 3,7 1,36 0,45 0,41

1770 2,78 2,62 5,76 1,2 0,41 0,46

1771 2,74 2,61 4,7 1,48 1,1 0,6

1772,5 2,78 2,58 7,2 4,33 0,67 0,68

1774 2,76 2,59 6,16 2,05 0,38

1776 2,72 2,56 5,88 2,68 0,5 0,51

1878,5

formacja bałtycka

2,64 2,54 3,79 1,05 0,69 0,39

1879 2,78 2,73 1,8 0,49 0,33 0,3

1880,8 2,78 2,72 2,16 1,33 0,33 0,25

1881,6 2,77 2,71 1,67 0,75 0,32 0,34

1882,3 2,75 2,63 1,43 1,1

1883,4 2,76 2,68 1,25 1,17

1884,9 2,77 2,7 2,53 1,58 0,39

1885,7 2,76 2,66 3,62 2,17 0,35 0,32

1886,6 2,74 2,67 2,55 1 0,32 0,33

1991,7 2,65 2,6 1,51 1,33 0,1

1995,9 2,71 2,6 4,06 3,95 0,1 0,1

1997,3 2,6 2,6 1,13 0,87 0,1

2096,8 2,74 2,62 4,38 4,3 0,1

2098,2 2,79 2,6 4,66 2,86

2101,8 2,72 2,6 4,41 2,82 0,1 0,1

2200 2,69 2,65 1,49 0,79 0,1

2204 2,69 2,66 1,12 0,84 0,1

2208 2,68 2,65 1,12 0,91 0,1

2212 2,68 2,66 0,75 0,66 0,1

2216 2,7 2,67 1,11 0,39 0,1

2218,9 2,69 2,65 1,49 0,74 0,1

2222 2,68 2,65 1,12 0,65 0,1

2224,5 2,66 2,64 0,75 0,52 0,1

2227 2,69 2,66 1,12 0,68 0,1
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Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu Wyrzysk IG 1 (Żelichowski 
i in, 1988). Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiertniczej wy-
konanych w następującym zakresie (dla podkreślonych profi-
lowań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 3,5 – 221,75 m, 
223,25 – 2292,75 m, 226,75 – 1038,75 m, 2276,25 – 
3028,5 m, 225,75 – 1637,5 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
0 – 3028,8 m, 0,5 – 221,5 m, 172,5 – 1028,75 m, 979,25 
– 1637,75 m, 1600,5 – 2292,75 m, 2262,75 – 3028,5 m;

• profilowanie gamma–gamma gęstościowe (PGG): 3,5 – 
221,75 m, 172,25 – 221,5 m, 228,25 – 1025,75 m, 979,25 
– 1637,75 m, 1600,75 – 2292,75 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 4 – 221,75 m, 
173,25 – 1027,5 m, 979,25 – 1637,75 m, 1600,5 – 
2292,75 m, 2260,75 – 3027,5 m, 2275,75 – 3027,5 m;

• profilowanie potencjałów samoistnych (PS): 4,5 – 219,25 
m, 228,25 – 1637,75 m, 229,25 – 1038,75 m, 1550 – 
2292,75 m, 2282,25 – 3021,5 m;

• profilowanie oporności EL02 (A0,5M0,1N) (PO): 3,25 – 
219,5 m, 228,5 – 1038,75 m, 989,25 – 1633,5 m, 1553,75 
– 2292,5 m;

• profilowanie oporności EL03 (A1,0M0,1N) (PO): 3,5 – 
219,75 m, 228,25 – 1038,5 m, 989,25 – 1633 m, 1550,5 
– 2292,5 m, 2282,5 – 3021,5 m;

• profilowanie oporności EL09 (A2,0M0,5N) (PO): 2283 – 
3021,5 m;

• profilowanie oporności EL09 (A2,5M0,25N) (PO): 4,25 – 
219,25 m;

• profilowanie oporności EL09 (M2,5A0,24B) (PO): 229 – 
1038,75 m, 990,75 – 1633,75 m, 1550,75 – 2292,75 m;

• profilowanie oporności EL14 (A4,0M0,5N) (PO): 2283,25 
– 3021,75 m;
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3609,7
anhydryt podstawowy

2,91 2,89 0,69 0,61 0,1 0,1

3612,6 2,9 2,89 0,35 0,27 0,1 0,1

3614,1

dolomit główny

2,67 2,64 1,12 0,83 0,1 0,1

3614,5 2,68 2,66 0,75 0,65 0,1

3615,4 2,67 2,64 1,14 1,08 0,1 0,1

3617,1 2,66 2,63 1,13 0,8 0,1

3617,8 2,92 2,9 0,68 0,3 0,1 0,1

3619,7 2,67 2,66 0,37 0,22 0,1

3621,4 2,66 2,64 0,75 0,49 0,1

3623 2,66 2,64 0,75 0,39 0,1

3625,2 2,67 2,64 1,12 0,84 0,1

3627 2,67 2,65 0,75 0,6

3627,8 2,65 2,64 0,75 0,4 0,1 0,1

3630,3 2,68 2,66 0,75 0,38 0,1 0,1

3632,2 2,66 2,62 1,5 1,24 2,32 0,1

3635,4

anhydryt podstawowy

2,9 2,88 0,69 0,36 0,1 0,1

3636,1 2,91 2,9 0,34 0,15 0,1 0,1

3638,2 2,92 2,9 0,68 0,23 0,1 0,1

3640,9 2,91 2,9 0,34 0,16 0,1 0,1

3643,1 2,92 2,9 0,68 0,3 0,1 0,1

3645,3 2,91 2,9 0,34 0,16 0,1 0,1

3647,1 2,92 2,9 0,68 0,32 0,1 0,1
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• profilowanie oporności EL18 (A5,7M0,4N) (PO): 3,75 
– 219,5 m, 228,25 – 1038,75 m, 989,25 – 1633,25 m, 
1550,25 – 2292,25 m;

• profilowanie oporności EL26 (A8,0M1,0N) (PO): 1550,25 
– 2293,75 m, 3,5 – 221,5 m, 229 – 1038,75 m, 988,5 – 
1633,5 m, 2291 – 3020,75 m;

• profilowanie oporności EN10 (B2,5A0,25M) (PO): 228,5 
– 1038,75 m, 990,5 – 1633,5 m, 1600,25 – 2292,75 m;  

• profilowanie oporności EN10 (N2,0M0,5A) (PO): 2282,5 
– 3021,5 m;

• profilowanie oporności EN16 (N5,7M0,4A) (PO): 3,25 
– 219,75 m, 228,25 – 1038,75 m, 989,25 – 1633,5 m, 
1550,25 – 2293,5 m;

• profilowanie oporności sondą 3–elektr, ster, (LL3) (POst): 
2282,25 – 3021,75 m;

• profilowanie akustyczne czasu interwałowego (PAdt): 
2259,25 – 3026,25 m;

• profilowanie czasu akustycznego T1 (PAt1): 2259,25 – 
3026,5 m.

Objawy i próby złożowe w trakcie wiercenia:

Dokumentacje CAG:
Żelichowski, A., Bojarski, L., Gajewska, I., Grotek, I., Feldman, 

A., Franczyk, M., Maliszewska, A., Czapowski, G., 
Marcinkiewicz, T., Piątkowski, T., Piwocki, M., Sokołowski, 
A., Styk, O., Szyperko-Teller, A., Wagner, R. 1988. Doku-
mentacja wynikowa otworu badawczego Wyrzysk IG 1, 
Wyrzysk IG 1A. Inw. 131360, Arch. CAG PIG, Warszawa.

5.5. ZABARTOWO 1

Głębokość otworu: 4823,5 m
Rok zakończenia wiercenia: 1974
Rdzenie: 1411 – 4822 m, 182 skrzynki, PGNiG S.A. Central-
ny Magazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia: 

0,00 41,00 czwartorzęd

41,00 187,50 paleogen, neogen

187,50 321,00 pliensbach górny (formacja komorowska)

321,00 375,00 pliensbach dolny (formacja łobeska)

375,00 524,00 synemur (formacja ostrowiecka)

524,00 710,00 hetang (formacje skłobska i zagajska)

710,00 804,00 retyk 

804,00 832,00 noryk (warstwy zbąszyneckie i jarkowskie)

832,00 865,00 karnik - trias środkowy (kajper)

865,00 1 175,00 trias środkowy

1 175,00 2 494,00 trias dolny

1 175,00 1 769,00 połczyńska formacja

1 769,00 2 109,00 pomorska formacja

2 109,00 2 494,00 bałtycka formacja

2 494,00 3 700,00 perm górny

2 494,00 2 503,00 rewalska formacja 

2 503,00 2 520,00 subcyklotem PZ4e

2 520,00 2 586,50 subcyklotem PZ4d

2 586,50 2 621,50 subcyklotem PZ4c

2 621,50 2 635,00 sól kamienna najmłodsza stropowa Na4b2

2 635,00 2 682,00 ił solny czerwony górny T4b

2 682,00 2 723,50 sól kamienna najmłodsza górna Na4a2

2 723,50 2 724,00 anhydryt pegmatytowy górny A4a2

2 724,00 2 761,00 sól kamienna najmłodsza dolna Na4a1

2 761,00 2 762,00 anhydryt pegmatytowy dolny A4a1

2 762,00 2 763,50 sól rozdzielająca Na4b1

2 763,50 2 789,00 ił solny czerwony dolny T4a

2 789,00 3 035,00 sól kamienna młodsza Na3

3 035,00 3 056,00 anhydryt główny A3

3 056,00 3 059,00 dolomit płytowy łącznie z szarym iłem solnym

3 059,00 3 060,50 anhydryt kryjący A2r

3 060,50 3 064,00 sól kamienna starsza kryjąca Na2r

3 064,00 3 125,50 sól potasowa starsza K2

3 125,50 3 495,00 sól kamienna starsza Na2

3 495,00 3 497,00 anhydryt podstawowy A2

3 497,00 3 503,00 dolomit główny Ca2

3 503,00 3 544,00 anhydryt górny A1g

3 544,00 3 661,50 sól kamienna najstarsza Na1

3 661,50 3 694,00 anhydryt dolny A1d

3 694,00 3 700,00 wapień cechsztyński Ca1, 
łupek miedzionośny T1

3 700,00 4 392,00 perm (czerwony spągowiec górny)

4 392,00 4 823,50 karbon

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej (Binder, 1975) znajdują się 

wyniki analiz fizykochemicznych 7 próbek z dolomitu główne-
go, 82 próbek z czerwonego spągowca i 23 próbek z karbonu 
(Tab. 5.5.1). Zamieszczono również 5 analiz solanek i 5 analiz 
gazu z czerwonego spągowca i dolomitu głównego.

Tab. 5.4.3. Rezultaty prób złożowych w otworze Wyrzysk IG 1 na pod-
stawie dokumentacji wynikowej (Żelichowski i in., 1988)

Strop 
[m]

Spąg 
[m] Wiek Metoda Udostęp-

nienie Przypływ
Tempo 

prz.
[m3/h]

3614,00 3654,00 cechsztyn samo- 
wypływ

odsłon. 
pd rurami

solanka 
zgaz.
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Głębokość 
[m]

Stratygrafia Porowatość całkowita 
[%]

Przepuszczalność pozioma 
[mD]

3847,65

czerwony spągowiec górny

0,65 0,01

3504,05 0,89 0,16

3504,65 1,26

3505,05 1,3

3505,55 0,74

3506,05 0,44 0,04

3506,55 2,81

3508,75 1,18

3807,08 0,43 0,01

3807,55 0,91

3808,65 0,29

3823,95 0,36

3834,35 0,94

3835,55 0,72

3836,05 0,5

3843,25 0,12

3843,85 0,43 0,03

3846,03 0,29 0,01

3846,85 0,36 0,03

3848,15 0,51

3849,05 0,22 0,02

3849,73 0,43

3850,35 0,57

3851,05 1,6 0,01

3852,05 1,05

3853,05 0,68

3854,05 0,9

3855,05 0,97

3856,05 1,33

3857,05 1,19 0,01

3858,05 1,27

3859,05 1,35 0,03

3859,75 0,81

3860,55 1,28

3860,75 1,19

3862,55 1,24 0,08

3863,55 0,96 0,01

Tab. 5.5.1. Wybrane wyniki badań petrofizycznych próbek z otworu Zabartowo 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Binder, 1975).
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Głębokość 
[m]

Stratygrafia Porowatość całkowita 
[%]

Przepuszczalność pozioma 
[mD]

3864,95

czerwony spągowiec górny

0,29

3865,55 1,77

3866,55 0,73

3867,05 1,04 0,02

3868,55 1,39 0,02

3870,05 1,17 0,09

3871,05 1,49 0,04

3872,45 1,25

3874,25 0,94

3876,35 1,31 0,01

3878,35 0,96 0,01

3954,65 0,74

3959,25 0,73

3960,85 0,95

4066,75 2,76 0,06

4067,55 0,94 0,02

4071,05 0,37

4072,55 0,18

4073,85 1,21

4074,55 0,22

4249,35 0,88

4250,05 1

4251,55 1,01

4256,45 13,01 0,22

4256,95 6,83 0,22

4257,15 8,06 6,74

4260,05 10,79 2,07

4260,45 12,78 2,07

4261,45 12,8 6,13

4262,05 13,9 6,14

4262,43 10,9 1,56

4263,05 11,65 6,75

4263,45 10,29 7,23

4264,05 11,9 0,1

4264,45 12,76 0,53

4265,05 12,66 2,07

4265,45 11,86 2,42

4266,05 12,58 1,12

4266,43 9 0,54
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Głębokość 
[m]

Stratygrafia Porowatość całkowita 
[%]

Przepuszczalność pozioma 
[mD]

4267,05

czerwony spągowiec górny

11,57 0,73

4267,45 2,2

4268,05 5,39

4269,05 3,77 0,02

4269,55 3,76 0,02

4270,05 5,33 0,02

4270,55 2,65 0,01

4271,05 4,65

4271,55 5,02 0,02

4272,05 3,76 0,02

4272,55 1,42

4275,25 6,73 0,39

4275,85 8,88 0,33

4390,05 11,99 0,47

4415,05

karbon

8,81 0,66

4415,55 10,28 0,36

4452,55 10,63 0,56

4476,55 1,47 0,01

4476,95 4,3 0,01

4498,05 9,06 0,17

4498,55 1,72

4537,05 3,04

4537,55 2,16

4538,05 2,1 0,02

4538,55 3,16

4569,05 2,61 0,01

4569,55 3,49 0,01

4595,65 4,36 0,01

4622,55 3,13 0,01

4624,65 2,26

4625,3 2,97 0,03

4640,55 2,21 0,02

4641,05 1,71

4656,35 0,36 0,02

4759,05 3,49 0,02

4821,45 0,64 0,01
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Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa  otworu badawczego Zabartowo 1 
(Binder, 1975). Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiertni-
czej wykonanych w następującym zakresie (dla podkreślo-
nych profilowań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 209 – 4503 m, 21,25 
– 256,5 m, 1475,25 – 2513,75 m, 2496 – 3699,75 m, 
3695,5 – 4499,25 m, 4456,5 – 4749,75 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
6 – 4748 m, 5,75 – 1555,75 m, 1483,5 – 2513,75 m, 
2443,25 – 3699,5 m, 3627,5 – 4506,75 m, 4442,25 – 
4746,75 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 8 – 4750 m, 3630,25 
– 4508,25 m, 7,75 – 1555,5 m, 1486,25 – 2513,75 m, 
2446,25 – 3697,5 m, 4444,75 – 4749,25 m;

• profilowanie oporności EL09 (A2,0M0,5N) (PO): 3701,5 – 
4499,5 m, 4450,25 – 4733,75 m; 

• profilowanie oporności EL09 (A2,5M0,25N) (PO): 20,75 – 
287,75 m, 203,5 – 1553,75 m, 1505,25 – 2510,5 m;

• profilowanie oporności EL09 (A5,7M0,4N) (PO): 2503,25 
– 3697,5 m;

• profilowanie oporności EN10 (A1,0M0,1N) (PO): 2503 – 
3697,5 m;

• profilowanie oporności EN10 (N5,7M0,4A) (PO): 21,25 – 
286,5 m, 203,25 – 1556,5 m, 1505,5 – 2510,25 m;

• profilowanie oporności EN10 (N8,5M0,5A) (PO): 3700,25 
– 4500,25 m, 4450,75 – 4734 m;

• profilowanie akustyczne czasu interwałowego (PAdt): 
213 – 4701 m.
W CAG dostępna jest również dokumentacja z pomiarów 

sejsmometrycznych w odwiercie Zabartowo 1 (Klecan, 1974), 
w której znajdują się wyniki pomiarów wykonanych w nastę-
pującym zakresie (dla podkreślonych profilowań w CBDG do-
stępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20 – 3680 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–3680 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 80 – 

3695 m;
• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 80 – 

3695 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 

20 – 3680 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 

Próby złożowe w trakcie wiercenia: 

Inne prace wykonane na otworze:
Żurawek, E., Muszyński, M., Głowacki, E., Roman, S., 

Rydzewska, K. 1990. Korelacja i charakterystyka petro-
graficzno - zbiornikowa piaskowców śródsaksońskich na 
obszarze wału pomorskiego. Inw. 5108/2009, Arch. CAG 
PIG, Warszawa.

Dokumentacje CAG:
Binder, I. 1975. Dokumentacja wynikowa otworu Zabartowo 1. 

Inw. 119953, Arch. CAG PIG, Warszawa.
Klecan, A. 1974. Sprawozdanie z pomiarów średnich pręd-

kości i pomiarów pionowego profilowania sejsmicznego 
w otworze Zabartowo 1. Kat. Z1VS, Arch. CAG PIG, War-
szawa.

5.6. ZABARTOWO 2

Głębokość otworu: 4569,6 m
Rok zakończenia wiercenia: 1976
Rdzenie: 1637 – 4565,2 m, 173 skrzynki, PGNiG S.A., 
Centralny Magazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia:

0,00 39,50 czwartorzęd
39,50 237,00 paleogen, neogen

237,00 267,00 bajos górny
267,00 278,50 bajos dolny
278,50 287,50 aalen górny
287,50 307,50 aalen dolny
307,50 547,00 toark górny (formacja borucicka)
547,00 629,00 toark dolny (formacja ciechocińska)

629,00 977,00 pliensbach górny 
(formacja komorowska)

977,00 1 052,00 pliensbach dolny (formacja łobeska)
1 052,00 1 202,00 synemur (formacja ostrowiecka)
1 202,00 1 315,50 hetang
1 315,50 1 448,00 retyk

1 448,00 1 499,00 noryk 
(warstwy zbąszyneckie i jarkowskie)

1 499,00 1 584,00 karnik
1 499,00 1 523,00 piaskowiec trzcinowy

1 523,00 1 584,00 gipsowe warstwy dolne

1 584,00 1 735,00 trias środkowy (wapień muszlowy)
1 735,00 3 162,50 trias dolny
1 735,00 1 938,00 ret

Tab. 5.5.2. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia w otworze Za-
bartowo 1 na podstawie dokumentacji wynikowej (Binder, 1975)

Głębokość [m]
wg miary 

wiertniczej Stratygrafia Objawy

od do
0 228,0

trias i jura

ucieczka 20 m3 płuczki
295,0 400,0 ucieczka 60 m3 płuczki
400,0 725,0 ucieczka 240 m3 płuczki
725,0 810,0 ucieczka 80 m3 płuczki
810,0 875,0 ucieczka 50 m3 płuczki
875,0 925,0 ucieczka 40 m3 płuczki
1268,0 1270,0

pstry piaskowiec
ucieczka 35 m3 płuczki

1417,0 1433,0 ucieczka 15 m3 płuczki
1448,0 ucieczka płuczki
4249,0 4260,0 czerwony 

spągowiec punktowe ślady ropy
4260,0 4269,0

Tab. 5.5.3. Rezultaty prób złożowych w otworze Zabartowo 1 według 
dokumentacji wynikowej (Binder, 1975)

Strop 
[m]

Spąg 
[m] Wiek Metoda Udostęp-

nienie
Przy-
pływ

Tempo 
prz.

[m3/h]

4070,00 4119,00

cz
er

w
on

y 
sp

ąg
ow

ie
c pr. rurowy 

złoża
odsłon.

pd rurami 0

4253,00 4278,00 pr. rurowy 
złoża

odsłon.
pd rurami

solanka 
zgaz. 4,8



Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów62

1 938,00 2 471,00 połczyńska formacja 

2 471,00 2 765,00 pomorska formacja

2 765,00 3 162,50 bałtycka formacja 

3 162,50 3 500,50 perm górny
3 162,50 3 234,00 terygeniczna stropowa seria PZt

3 234,00 3 319,00 sól kamienna młodsza Na3

3 319,00 3 327,00 anhydryt główny A3

3 327,00 3 330,00 dolomit płytowy łącznie 
z szarym iłem solnym

3 330,00 3 354,00 sól kamienna starsza Na2

3 354,00 3 360,00 dolomit główny Ca2

3 360,00 3 400,00 anhydryt górny A1g

3 400,00 3 460,50 sól kamienna najstarsza Na1

3 460,50 3 494,00 anhydryt dolny A1d

3 494,00 3 500,50 wapień cechsztyński Ca1, 
łupek miedzionośny T1

3 500,50 3 897,00 perm (czerwony spągowiec)
3 897,00 4 569,60 karbon

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej (Binder, 1976) znajdują się 

wyniki analiz fizykochemicznych 2 próbek z pstrego piaskow-
ca, 55 próbek z czerwonego spągowca i 37 próbek z karbonu 

(Tab. 5.6.1). Zamieszczono również 1 analizę solanek i 2 ana-
lizy gazu z utworów karbonu.
Wyniki geofizyki otworowej: 

W Centralnym Archiwum Geologicznym dostępna jest 
dokumentacja wynikowa otworu Zabartowo 2 (Binder, 1976). 
Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiertniczej wykonanych 
w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań 
w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 18 – 4481 m, 18,5 
– 274,75 m, 290,75 – 2273,25 m, 2197,25 – 3166 m, 
3151,25 – 3507,75 m, 3300,25 – 3924,5 m, 3896,25 – 
4480,75 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
15 – 4486 m, 15,5 – 2274,5 m, 2195,5 – 3164,75 m, 
3079,5 – 3507,75 m, 3300,25 – 3764,5 m, 3732,25 – 
3904,75 m, 3886 – 4485,75 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 18 – 4486 m, 19,25 
– 2278,75 m, 2199,75 – 3164,75 m, 3083,25 – 3507,75 
m, 3300,25 – 3764,75 m, 3734,25 – 3904,75 m, 3890,5 
– 4484,75 m;

• profilowanie oporności EL03 (A1,0M0,1N) (PO): 3156,5 – 
3507,75 m, 3480,25 – 3922,75 m;

• profilowanie oporności EL09 (A2,5M0,25N) (PO): 16,75 – 
290,5 m, 294,25 – 2272,25 m, 2201 – 3167,5 m, 3900,25 
– 4483,75 m;

Tab. 5.6.1. Wybrane wyniki badań petrofizycznych próbek z otworu Zabartowo 2 na podstawie dokumentacji wynikowej (Binder, 1976)

Głębokość [m] Stratygrafia Porowatość całkowita [%] Przepuszczalność pozioma 
[mD]

2685
formacja pomorska

2,34 0

2686,2 3,7

3498

łupek miedzionośny

0,2 0

3499 0 0

3500 2,88 0,08

3501

czerwony spągowiec

0,99 0

3503 0

3503,05 5,66 0,01

3503,5 0,1 0

3503,55 2,52 0,02

3504 0,01 0

3504,05 8,26 0,1

3504,5 0,1 0

3504,55 7,46 0,03

3505 0

3505,05 7,84 0,09

3505,5 0,1 0

3505,55 8,85 0,03

3506 3,68 0,23

3506,5 5,9 0,2
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Głębokość [m] Stratygrafia Porowatość całkowita [%] Przepuszczalność pozioma 
[mD]

3507

czerwony spągowiec

5,05 0,09

3507,05 7,52

3507,5 4,95 0,16

3507,55 7,19 0,04

3508 8,65 0

3508,05 6,64 0,09

3508,5 6,63 0,12

3508,55 6,18 0,07

3509 4,6 0

3509,45 8,27 0,09

3509,5 6,36 0

3509,9 6,4 0

3510 7,57 0

3510,05 8,86 0,02

3510,55 1,3 0,01

3510,8 0 0

3512 0 2,25

3512,55 1,91 0,02

3513 0,31

3513,05 2,15 0,02

3513,55 2,12 0,02

3514 0 0

3514,05 2,03

3515 0,92 0

3515,05 2,55

3516 0 0

3516,05 2,4

3517 0,51 0

3517,05 2,83 0,03

3518 0,41 0

3518,05 1,44

3519 0 0

3519,05 0,94

3519,5 0,72 0

3520,05 2,24

3693,55 1,66

3694,05 1,59

3694,55 4
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Głębokość [m] Stratygrafia Porowatość całkowita [%] Przepuszczalność pozioma 
[mD]

3695,05 czerwony spągowiec 2,98

3906

karbon

0 0

3929,6 0,19 0

3930,2 0 0

3931,2 5,9 6,5

3931,5 7,9 0

3934 0,79 0

3936,3 1,2 0

3936,7 1,2 0

3937,1 0 0

3937,7 0 0

3941 1,18 0

3954,6 3,94 0

3955,3 2,85 0

3971,1 3,04 0

3971,8 3,43 0

3991,5 0 0

4009,5 1,9 0

4107,2 0 0

4184,2 1 0

4185 0 0

4306,1 1,5 1,33

4307 0 0

4400,6 0 0

4472,8 4,15 0

4473,5 2,91 0

4499,8 0 0

4500,4 0 0

4506,8 13,3 0

4508,4 2,19 0

4510,5 2,58 0

4510,8 3,93 0

4540,6 0 0

4541 0 0

4543,2 0 0

4544,9 1,34 0

4546,5 0,3 0

4562,1 0 0
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•	 profilowanie	oporności	EL19	(A5,7M0,4N)	(PO): 3160,75	
–	3507,75	m, 3480,5	–	3922,75	m;

•	 profilowanie	oporności	EN16	 (N5,7M0,4A)	 (PO): 16,5	–	
290,5	m, 291,5	–	2272,25	m, 2203	–	3164	m, 3897,5	–	
4483,75	m;

•	 profilowanie	 akustyczne	 czasu	 interwałowego	 (PAdt): 
3093	–	4486	m.

W	CAG	dostępna	jest	również	dokumentacja	z	pomiarów	
sejsmometrycznych	w	odwiercie	Zabartowo	2	(Klecan,	1976),	
w	której	znajdują	się	wyniki	pomiarów	wykonanych	w	nastę-
pującym	zakresie	(dla	podkreślonych	profilowań	w	CBDG	do-
stępne	są	pliki	LAS):
•	 profilowanie	 prędk,	 śr,,	 czas	 interpolowany	 podwojony	
Tx2:	20	–	4380	m;

•	 profilowanie	prędk,	śr,,	czas	interpolowany	TW:	20	–	4380	
m;

•	 profilowanie	prędk,	śr,,	czas	pomierzony	Tr_PW1:	235	–	
3725	m;

•	 profilowanie	 prędk,	 śr,,	 czas	pomierzony	Tr_PW2:	55 – 
3800	m;

•	 profilowanie	prędk,	śr,,	czas	pomierzony	Tr_PW3:	485	–	
4385	m;

•	 profilowanie	 prędk,	 śr,,	 czas	 uśredniony	 Tr_PO:	 55 – 
4385	m;

•	 profilowanie	prędk,	śr,,	gradient	czasu	interpol,	DT_VSP:	
20	–	4380	m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 
Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Inne prace wykonane na otworze:

Żurawek,	 E.,	 Muszyński,	 M.,	 Głowacki,	 E.,	 Roman,	 S.,	

Rydzewska,	K.	1990.	Korelacja	 i	charakterystyka	petro�.	Korelacja	 i	charakterystyka	petro-
graficzno�zbiornikowa	 piaskowców	 śródsaksońskich	 na	
obszarze	wału	pomorskiego.	Inw.	5108/2009,	Arch.	CAG	
PIG,	Warszawa.

Dokumentacje CAG:
Binder,	I.	1976.	Dokumentacja	wynikowa	otworu	badawczego	

Zabartowo	2.	Inw.	122665,	Arch.	CAG	PIG,	Warszawa.
Klecan,	A.	1976.	Sprawozdanie	z	pomiarów	średnich	prędko-

ści	w	odwiercie	Zabartowo	2.	Kat.	Z2VS,	Arch.	CAG	PIG,	
Warszawa.

Załącznik 1 do rozdziału 5:	 Profile	 Głębokich	 Otworów	
Wiertniczych	PIG	Bydgoszcz	IG	1.	Zeszyt	131/2011.	PIG-
�PIB,	Warszawa.

6.	BADANIA	SEJSMICZNE	

Obszar	 przetargowy	 „Orle”	 udokumentowano	 profilami	
2D	 wykonanymi	 w	 przeważającej	 części	 w	 ramach	 tematu	
Bydgoszcz	 (Kwiatkowska	 i	 in.,	 1982;	 Fig.	 6.1).	 Badania	 te	
miały	charakter	badań	regionalnych	prowadzonych	przez	In-
stytut	Geologiczny,	wyniki	znalazły	się	w	opracowaniu	z	roku	
1982.	Założono	trzy	główne	cele	badań:	określenie	morfologii	
i	 głębokości	 powierzchni	 spągowej	 cechsztynu	 i	 jego	 tekto-
niki;	prześledzenie	i	korelację	wyższych	granic	refleksyjnych	
pochodzących	od	 triasu,	 jury	 i	 kredy;	przeprowadzenie	pró-
by	korelacji	 granic	sejsmicznych	pochodzących	od	utworów	
podcechsztyńskich.	Uzyskano	modele	dwuwymiarowe	granic	
sejsmicznych	od	spągu	cechsztynu	w	górę	profilu.	Wykonano	
korelację	następujących	granic	sejsmicznych:	Z3,	Tm,	J2,	J3,	
K1.	Granice	 te	 identyfikowane	 są	 odpowiednio:	 ze	 stropem	
cechsztynu,	z	wapieniem	muszlowym	triasu,	jurą	dolną,	jurą	
środkową	oraz	przystropową	serią	dolnej	kredy	charakteryzu-
jącą	się	dynamicznym	zapisem.	

Cechsztyn	 reprezentowany	 jest	 przez	 granice	 Z1	 oraz	
Z1’,	 generalnie	 równoległe	 do	 siebie,	 z	 wyjątkiem	 struktur	
solnych,	pod	którymi	miąższość	pakietu	ograniczonego	tymi	
powierzchniami	rośnie, a	ciągłość	granic	staje	się	zaburzona.	
Spąg	cechsztynu	wg	 tej	 interpretacji	wykazuje	duży	stopień	
deformacji	nieciągłych,	a	strefy	dyslokacyjne	przebijają	ewa�,	a	strefy	dyslokacyjne	przebijają	ewa-
poraty	i	zabliźniają	się	w	utworach	triasu.	

Lista	wykonanych	na	obszarze	przetargowym	„Orle”	 re-
fleksyjnych	 profili	 sejsmicznych	 2D	 została	 zamieszczona	
w	Tab.	6.1.	

Głębokość	[m]

wg	miary 
wiertniczej Stratygrafia Objawy

od do

398,0 431,0 lias zanik	12	m3	płuczki

1643,0 kajper zanik	0,3	m3/h	płuczki

2374,0 2455,0
pstry piaskowiec

zanik	110	m3	płuczki

2485,0 3162,0 zanik	338	m3	płuczki

2796,0 formacja bałtycka zgazowanie	płuczki	4%

3360,0 dolomit główny objawy	metanu 
w	płuczce	0,13%

3497,5 3511,0
wapień cechsztyński 

i czerwony 
spągowiec

objawy	metanu	w	płucz-
ce	5%	i	ślady	etanu

3621,0 3624,0
czerwony spągowiec

objawy	metanu	w	płucz-
ce	2%	i	ślady	etanu

3689,0 3695,0 zgazowanie	32%	metanu

3925,5 3929,0

karbon

zanik	2	m3	płuczki

3929,0 3929,5 zanik	12	m3	płuczki

3929,0 3947,7 70%	metanu	na	profilu	
obiegowym,	ślady	etanu

4270,0 4515,0 wzrost	zawartości	
metanu

Tab. 5.6.2.	Objawy	węglowodorów	w	trakcie	wiercenia	w	otworze	Za-
bartowo	2	na	podstawie	dokumentacji	wynikowej	(Binder,	1976)

Strop	
[m]

Spąg	
[m] Wiek Metoda Udostęp-

nienie
Przy-
pływ

Tempo	
prz.

[m3/h]

3496,00 3520,00

wapień 
cechsztyński 
+ czerwony 
spągowiec

pr.	
rurowy	
złoża

odsłon.pod	
rurami 0

3843,00 3867,00 czerwony spą-
gowiec

pr.	
rurowy	
złoża

perforacja 0

3900,00 3943,00 karbon
pr.	

rurowy	
złoża

odsłon.pod	
rurami

so-
lanka	
zgaz.

0,8

3914,00 3929,00 karbon
pr.	

rurowy	
złoża

odsłon.pd	
rurami

ślady	
gazu	
ziemn.

Tab. 5.6.3.	Rezultaty	prób	złożowych	w	otworze	Zabartowo	2	według	
dokumentacji	wynikowej	(Binder,	1976).
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Nazwa Rok wykonania Temat Dysponent Długość [km]

W0120378 1978 Piła�Bydgoszcz Skarb	Państwa 14,27

WC040180 1980 Bydgoszcz Skarb	Państwa 2,56

W0130180 1980 Bydgoszcz Skarb	Państwa 13,94

WB040180 1980 Bydgoszcz Skarb	Państwa 29,21

WA040180 1980 Bydgoszcz Skarb	Państwa 8,82

W0210181 1981 Bydgoszcz Skarb	Państwa 11,63

WA130381 1981 Bydgoszcz Skarb	Państwa 7,57

W0140381 1981 Bydgoszcz Skarb	Państwa 14,31

WA120381 1981 Bydgoszcz Skarb	Państwa 14,40

W0290382 1982 Bydgoszcz Skarb	Państwa 3,15

W0150382 1982 Bydgoszcz Skarb	Państwa 7,22

WA230382 1982 Bydgoszcz Skarb	Państwa 9,01

WB230382 1982 Bydgoszcz Skarb	Państwa 8,71

T0990392 1992 Debrzno�Złotów�Zabartowo PGNIG,	Warszawa 2,45

T1010393 1993 Debrzno�Złotów�Zabartowo PGNIG,	Warszawa 3,37

T0210393 1993 Debrzno�Złotów�Zabartowo PGNIG,	Warszawa 2,43

SUMA 153,05

Skarb	Państwa
144,8

Inwestor
8,25

Tab. 6.1. Zestawienie	profili	sejsmiki	2D	wykonanych	na	obszarze	„Orle”	nie	krótszych	niż	2	km
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W	opracowaniu	Profile	Głębokich	Otworów	Wiertniczych:	
Bydgoszcz	IG	1	został	opublikowany	przekrój	sejsmiczny	zlo-
kalizowany	na	południowy	wschód	od	obszaru	przetargowe-
go	 „Orle”	 (Fig.	 6.2,	 Krzywiec,	 2011),	 jest	 on	 jednak	 na	 tyle	
w	 bliskim	 sąsiedztwie,	 że	wyinterpretowane	 struktury	mogą	
być	 „zrzutowane”	 również	 i	 na	 obszar	 przetargowy.	 Dzięki	
pomiarom	prędkości	średnich	i	danych	akustycznych	z	otwo-
ru	Bydgoszcz	 IG	1	możliwe	było	dopasowanie	głębokościo-
we	 „zrzutowanego”	otworu	do	 czasowych	 linii	 sejsmicznych	
(Krzywiec,	 2011).	 Szczegółowa	 interpretacja	 przekroju	 sej-
smicznego	znajduje	się	w	jednym	z	rozdziałów	załącznika	1	
do	niniejszego	opracowania.

Z	kolei	 na	północny	zachód	od	obszaru	przetargowego	
„Orle”	 znajduje	 się	 linia	 sejsmiczna	 Obrzycko	 –	 Zabartowo	
AGH28511	(Rowan	i	Krzywiec,	2014;	Fig.	2.2.9	i		2.3.2).	Za-
mieszczony	profil	sejsmiczny,	przechodzący	przez	wiercenia	
Zabartowo	 1	 i	 Zabartowo	 2	 (położone	 na	 północny	 zachód	
o	granicy	obszaru	„Orle”;	Fig.	2.2.9),	pokazuje	znaczny	wzrost	
miąższości	 czerwonego	 spągowca	 na	 SW	 (Fig.	 2.3.2).	 Na	
przedłużeniu	 na	 południowy	 zachód	 profilu	 sejsmicznego	
opublikowanego	w	PGOW	Bydgoszcz	IG	1	(Krzywiec,	2011),	
do	którego	dowiązane	są	profile	wierceń	Szubin	i	Bydgoszcz	
(Fig.	6.2),	osady	czerwonego	spągowca	mają	wyraźnie	mniej-
szą	miąższość.	

Ten	 zróżnicowany	 wynik	 interpretacji	 może	 wskazywać	
na	zasadniczą	zmianę	budowy	geologicznej	w	podłożu	per�ą	zmianę	budowy	geologicznej	w	podłożu	per�	zmianę	budowy	geologicznej	w	podłożu	per�ę	budowy	geologicznej	w	podłożu	per�	budowy	geologicznej	w	podłożu	per-
mu	pomiędzy	strefą	Zabartowa	a	rejonem	Bydgoszczy.	Uskok	
rozdzielający	 te	dwie	strefy	w	podłożu	permu	widoczny	 jest	
na	mapie	geologiczno�strukturalnej	 (np.	Fig.	2.2.9;	Lech	S.,	
2001,	 2013).	 Uskok	 ten	 (strefa	 tektoniczna?),	 aktywny	 w	
trakcie	 sedymentacji	 osadów	 czerwonego	 spągowca,	 mógł	
przyczynić	 się	 do	 zasadniczej	 różnicy	 miąższości	 osadów	
czerwonego	spągowca	w	obrębie	dwóch	segmentów	basenu	
sedymentacyjnego.

7.	BADANIA	GRAWIMETRYCZNE	I	MAGNETYCZNE

7.1.	GRAWIMETRIA

W	 okresie	 powojennym	 na	 obszarze	 przetargowym	
„Orle”,	 a	 także	 na	 obszarach	 przyległych,	w	 różnych	 latach	
prowadzone	były	regionalne,	półszczegółowe	i	szczegółowe	
badania	grawimetryczne.	Większość	prac	grawimetrycznych	
zrealizowanych	do	początku	lat	60.	ubiegłego	stulecia	z	uwa-
gi	na	niską,	jak	na	współczesne	wymagania,	dokładność	po-
miarów	oraz	sposób	 redukcji	w	oparciu	o	 rzędne	stanowisk	
odczytywane	 z	 dostępnych	 map	 topograficznych	 ma	 już	
jedynie	 znaczenie	 historyczne.	 Zostały	 one	 zastąpione	 gra-
wimetrycznym	 zdjęciem	 półszczegółowym	 o	 zagęszczeniu	
1,5�4,0	pkt	km2.	Redukcję	pomiarów	oparto	o	rzędne	punktów	
pomiarowych	wyznaczone	na	podstawie	 bezpośrednich	 po-
miarów	w	terenie	metodą	niwelacji	technicznej.	

Dane grawimetryczne ze zdjęć półszczegółowych
W	latach	1976	–	1992	Państwowy	 Instytut	Geologiczny	

we	 współpracy	 z	 Przedsiębiorstwem	 Badań	 Geofizycznych	
zrealizował	obszerny	program	„Mapa	grawimetryczna	Polski	
w	skali	 1:200	000”	oparty	głównie	na	wynikach	zdjęcia	pół-
szczegółowego.	 Tam,	 gdzie	 były	 wykonane	 zdjęcia	 szcze-
gółowe,	wybrano	punkty	reprezentatywne	w	ilości	do	6	na	1	
km2.	Współrzędne	punktów	pomiarowych	zostały	wyznaczo-
ne	w	układzie	Borowa	Góra,	 a	wartości	 anomalii	 Bouguera	
obliczone	w	systemie	poczdamskim	z	przyśpieszeniem	nor-
malnym	wg	wzoru	Helmerta	z	1901	r.	W	wyniku	realizacji	tego	

programu	powstał	komputerowy	bank	danych	grawimetrycz-
nych,	opracowano	także	mapy	anomalii	grawimetrycznych	w	
skalach	1:200	000	 i	 1:50	000	 i	 opublikowano	mapy	w	skali	
1:200	000.	Obszar	przetargowy	„Orle”	znajduje	się	głównie	na	
arkuszu:	26	�	Nakło	(Soćko	i	Szczypa,	1980)	Mapy	grawime-
trycznej	Polski	w	skali	1:200	000,	minimalnie	wkraczając	na	
arkusz	16	�	Chojnice	(Soćko	i	Szczypa,	1979).	

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	 zdjęcia	 półszczegółowego	 w	 nowym	
systemie	grawimetrycznym	są	dostępne	w	CBDG	w	postaci	
cyfrowego	 banku	 danych.	 Współrzędne	 punktów	 pomiaro-
wych	są	podane	w	układzie	1992,	po	ich	transformacji	z	ukła-
du	Borowa	Góra.	Zagęszczenie	stanowisk	grawimetrycznych	
pomiaru	 przyspieszenia	 siły	 ciężkości	 ze	 zdjęć	 półszczegó-
łowych	na	obszarze	przetargowym	„Orle”	ilustruje	Fig.	7.1.1.	

W	granicach	obszaru	 znajduje	 się	946	punktów	pomia-
rowych	zdjęcia	półszczegółowego	zawartych	w	trzech	doku-
mentacjach	badań	grawimetrycznych	(Bochnia	i	Duda,	1969;	
Łyszkowska	i	Kruk,	1969;	Duda	i	in.,	1973).	Półszczegółowe	
badania	 grawimetryczne	 na	 terenach	 wchodzących	
w	 obręb	 antyklinorium	 kujawskiego	 i	 rawsko�gielniowskiego	
(Łyszkowska	 i	 Kruk,	 1969)	 przeprowadzone	 zostały	 na	 zle�przeprowadzone	 zostały	 na	 zle-
cenie	Instytutu	Geologicznego,	z	inicjatywy	Zakładu	Geologii	
Struktur	Wgłębnych	Niżu.	Celem	prac	było	bardziej	dokładne	
sprecyzowanie	 i	 udokumentowanie	 anomalii	 grawimetrycz-
nych	 stwierdzonych	 zdjęciem	 regionalnym.	 Pomiary	 grawi-
metryczne	wykonano	 grawimetrami	 typu	 Sharpe	 przy	 śred-
nim	zagęszczeniu	2,5	pkt/km2.	Anomalie	w	redukcji	Bouguera	
obliczono,	 wykorzystując	 wzór	 Helmerta	 z	 1901	 r.	 na	 pole	
normalne	oraz	przyjmując	zmienną	gęstość	 redukcji.	Średni	
błąd	 wyznaczenia	 anomalii	 Bouguera	 wyniósł	 0,109	 mGal.	
W	wyniku	przeprowadzonych	badań	opracowano	dla	całego	
obszaru	mapy	 anomalii	 Bouguera	w	 skali	 1:50	 000	 i	 1:200	
000,	a	także	mapy	anomalii	regionalnych	i	lokalnych	wg	me-
tody	Griffina.	

Kolejne	źródło	danych	półszczegółowych	stanowi	doku-
mentacja	badań	grawimetrycznych	na	temacie	„Synklinorium	
pomorskie”	 wykonana	 na	 zlecenie	 Zjednoczenia Górnictwa	
Naftowego	(Bochnia	i	Duda,	1969).	W	opracowaniu	tym	omó�(Bochnia	i	Duda,	1969).	W	opracowaniu	tym	omó-
wiono	i	zebrano	we	wspólnej	dokumentacji	także	sprawozda-
nia	obejmująca	tematy:	„Bobolice–Tuchola	1968–69”,	„Synkli-
norium	 pomorskie	 1967–68”,	 „Białogard–Koszalin–Bobolice,	
Antyklina	Chojnic	1962”	oraz	część	przyległych	tematów.	Ce-
lem	prac	było	otrzymanie	jednolitego	obrazu	anomalii	grawi-
metrycznych	 synklinorium	pomorskiego.	Badania	wykonano	
zakładając	najpierw	sieć	podstawową	na	każdym	z	wymienio-
nych	wyżej	tematów	archiwalnych,	którą	dowiązano	do	sieci	
wyższego	 rzędu,	 a	 następnie	 mierzono	 zdjęcie	 wypełniają-
ce.	 Średnie	 zagęszczenie	 punktów	 pomiarowych	 wynosiło	
1,7	pkt/km2.	Pomiary	grawimetryczne	wykonywane	były	dwo-
ma	rodzajami	grawimetrów:	Askania	Gs�11	oraz	Sharpe.	Jako	
podkładu	 topograficznego	 przy	 pracach	 polowych	 używano	
map	topograficznych	w	skali	1:50	000	układu	Borowa	Góra.	
Określenie	 wysokości	 punktów	 pomiarowych	 prowadzono	
na	podstawie	niwelacji	 technicznej.	Anomalie	w	redukcji	Bo-
uguera	obliczono,	wykorzystując	wzór	Helmerta	z	1901	r.	na	
pole	normalne	oraz	przyjmując	gęstość	redukcji	równą	2,0	g/
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Fig. 6.2. Lokalizacja	obszaru	przetargowego	„Orle”	oraz	 linii	sejsmicznej	w	jego	sąsiedztwie	na	mapie	R.	Dadleza	 i	 in.	
(2000)	oraz	lokalizacja	„zrzutowanego”	obszaru	„Orle”	oraz	otworu	Bydgoszcz	IG	1	na	przekrój	sejsmiczny	(Krzywiec,	2011,	
zmodyfikowane).	Objaśnienia	do	mapy	jak	na	Fig.	2.1.2a
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cm3.	Błąd	wyznaczenia	anomalii	oszacowano	na	0,114	mGal.	
Wyniki	 pomiarów	 grawimetrycznych	 zostały	 przedstawione	
w	 postaci	map	 anomalii	 siły	 ciężkości	 w	 redukcji	 Bouguera	
w	skali	1:50	000	oraz	w	postaci	arkusza	zbiorczego	w	ska-
li	1:	200	000.	Interpretacji	 ilościowej,	a	także	jakościowej	na	
tym	obszarze,	ze	względu	na	olbrzymią	powierzchnię	i	duży	
zakres	prac	obliczeniowych,	nie	przeprowadzono.	

Trzecie	 źródło	 danych	 półszczegółowych	 to	 zaprojekto-
wane	i	wykonane	na	zlecenie	Instytutu	Geologicznego	w	1969	
roku	 półszczegółowe	 zdjęcie	 grawimetryczne	 w	 ramach	 te-
matu	„Antyklinorium	pomorskie”	(Reczek	i	Kruk,	1970).	Celem	
prac	 było	 uszczegółowienie	 obrazu	 anomalii	 grawimetrycz-
nych	 zidentyfikowanych	 wcześniej	 pomiarami	 regionalnymi,	
wydzielenie	 lokalnych	 anomalii	 związanych	 z	 kompleksem	
utworów	 cechsztyńsko�mezozoicznych,	 wyznaczenie	 stref	
dyslokacyjnych	w	podłożu	podcechsztyńskim,	a	także	dostar-
czenie	danych	do	optymalnego	projektowania	prac	sejsmicz-
nych.	Średnie	zagęszczenie	punktów	pomiarowych	wynosiło	
2	pkt/km2.	Pomiary	wykonywano	grawimetrami	typu	Sharpe.	
Jako	podkładu	topograficznego	przy	pracach	polowych	uży-
wano	map	topograficznych	w	skali	1:50	000	układu	Borowa	
Góra.	 Określenie	 wysokości	 punktów	 pomiarowych	 prowa-

dzono	na	podstawie	niwelacji	technicznej.	Anomalie	w	reduk-
cji	Bouguera	obliczono,	stosując	wzór	Helmerta	z	1901	r.	na	
pole	 normalne,	 a	 błąd	wyznaczenia	 anomalii	 grawimetrycz-
nych	Bouguera	oszacowano	na	0,102	mGal.	Przy	sporządza-
niu	map	anomalii	siły	ciężkości	stosowano	zmienną	wartość	
gęstości	 warstwy	 redukowanej.	 Wyniki	 pomiarów	 grawime-
trycznych	zostały	przedstawione	w	postaci	map	anomalii	siły	
ciężkości	w	redukcji	Bouguera	w	skali	1:50 000	–	oddzielnie	
dla	poszczególnych	arkuszy	map	topograficznych.	

W	roku	1972	badania	grawimetryczne	na	temacie	„Anty-
klinorium	pomorskie”	zostały	wznowione.	Wyniki	badań	z	roku	
1969	zostały	wówczas	ponownie	opracowane	i	zinterpretowa-
ne	(Duda	i	in.,	1973).	Rozkład	anomalii	siły	ciężkości	w	red.	
Bouguera	 oparty	 na	 danych	 półszczegółowych	 z	 zasobów	
CBDG	w	rejonie	obszaru	„Orle”	przedstawia	Fig.	7.1.2.

W	 późniejszym	 okresie	 dotychczasowe	 zdjęcie	 zosta-
ło	 uznane	 za	 niedostateczne	 z	 punktu	widzenia	możliwości	
rozwiązania	zadań	geologicznych	dotyczących	granicy	anty-
klinorium	 i	 synklinorium	 pomorskiego.	 Z	 tych	 też	względów	
w	latach	lat	1989�1992	z	inicjatywy	i	na	zlecenie	PGNiG	�	BG	
Geonafta	zaprojektowano	i	wykonano	(PBG	W�wa)	w	rejonie	
Szczecinek�Wilcze	 półszczegółowe	 zdjęcie	 grawimetryczne	

Fig. 7.1.1. Lokalizacja	stanowisk	grawimetrycznych	z	pomiarów	półszczegółowych	na	obszarze	przetargowym	„Orle”	(na	podstawie	danych	
CBDG,	2017)
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nowej	generacji,	o	stosunkowo	równomiernym	i	znacznym	za-
gęszczeniu	punktów	pomiarowych,	średnio	5,5	pkt/km2,	przy	
użyciu	 dokładniejszych	 grawimetrów	 (Worden�Master,	 Scin-
trex	CG�2	i	Ws.	Sodin),	a	przy	redukcji	pomiarów	stosowano	
poprawki	topograficzne.	Obszar	przetargowy	„Orle”	jest	czę-
ściowo	pokryty	ww.	pomiarami	(Fig.	7.1.1).	Duże	zagęszcze-
nie	punktów	pomiarowych	wiązało	się	z	zadaniem	dokładnego	
sprecyzowania	zasięgu	anomalii	wywołanych	przypowierzch-
niowymi	 ciałami	 zaburzającymi,	 utrudniającymi	 interpretację	
struktur	głębszych.	W	szczególności	chodziło	o	zlokalizowa-
nie	 wyniesionych	 elementów	 strukturalnych	 i	 stref	 dysloka-
cyjnych	w	podłożu	czerwonego	spągowca,	a	pośrednio	stref	
wyklinowań	 utworów	 czerwonego	 spągowca	 i	 karbonu	 na	
garbach	podłoża	oraz	struktur	w	utworach	dolnego	cechsz-
tynu.	Informacje	te	mogą	być	pomocne	przy	lokalizacji	barier	
dolomitycznych.	

W	 latach	 1989�1990	 wykonano	 pomiary	 i	 wyrównano	
sieć	punktów	podstawowych	na	całym	obszarze	badań	oraz	
przeprowadzono	pomiary	wypełniające	 i	 ich	 interpretację	na	
obszarze	położonym	na	zachód	od	południka	17°20’,	przed-
stawione	w	dokumentacji	częściowej	(Musiatewicz	i	Lisowski,	
1991).	W	dokumentacji	 końcowej	 (Musiatewicz	 i	Ostrowski,	
1993)	 zawarto	 wyniki	 badań	 grawimetrycznych	 przeprowa-
dzonych	w	latach	1991�1992	na	wschód	od	południka	17°20’.	

Lokalizację	 stanowisk	 pomiarowych	 przedstawiono	 na	 ma-
pach	topograficznych	w	skali	1:50	000	układu	Borowa	Góra.	
Dokładność	pomiarów	wyniosła	±0,019	mGal,	a	średni	błąd	
kwadratowy	wyznaczenia	anomalii	w	redukcji	Bouguera	został	
oszacowany	na	±0,036	mGal.	Anomalie	Bouguera	obliczono,	
stosując	wzór	Helmerta	z	1901	r.	na	pole	normalne	siły	ciężko-
ści	dla	gęstości	warstwy	redukowanej	2,25	g/cm3.	Mapy	gra-
wimetryczne	rozkładu	anomalii	Bouguera	opracowano	w	skali	
1:50	 000	 dla	 pełnych	 arkuszy	map	 topograficznych	w	 skali	
1:50	000	w	cięciu	„Borowa	Góra”	i	mapę	zbiorczą	dla	całego	
rejonu	badań	w	skali	 i	1:200	000.	Na	arkuszach	nieobjętych	
całkowicie	nowymi	pomiarami	wykorzystano	dane	pochodzą-
ce	z	wcześniejszych	prac	grawimetrycznych.	W	dokumenta-
cji	 końcowej	 (Musiatewicz	 i	Ostrowski,	1993)	zamieszczono	
również	mapy	grawimetryczne	w	skali	1:50	000	prezentowa-
ne	w	dokumentacji	częściowej	(Musiatewicz	i	Lisowski,	1991)	
oraz	 przytoczono	wyniki	 interpretacji	 jakościowej	 z	 obszaru	
objętego	badaniami	w	 latach	1989�1990.	Wyniki	badań	gra-
wimetrycznych	przedstawiono	także	w	postaci	map	anomalii	
regionalnych	i	resztkowych	według	metody	Griffina	oraz	map	
całkowitego	gradientu	poziomego	siły	ciężkości	według	me-
tody	Rosenbacha.	Mapy	te	opracowano	dla	arkuszy	w	skali	
1:50	000	oraz	w	postaci	zbiorczej	w	skali	1:200	000.	

Fig. 7.1.2.	Mapa	anomalii	grawimetrycznych	w	redukcji	Bouguera	na	obszarze	przetargowym	„Orle”	i	w	jego	okolicach	na	podstawie	danych	
ze	zdjęcia	półszczegółowego	CBDG	(Królikowski	i	Petecki,	1995).
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W	celu	wyodrębnienia	z	obrazu	anomalii	efektów	grawita-
cyjnych	pochodzących	od	kompleksu	permsko�mezozoiczne-
go	zostały	wykorzystane,	scyfrowane	w	ramach	dokumentacji	
częściowej	(Musiatewicz	i	Lisowski,	1991),	mapy	strukturalne	
z	 opracowań	 sejsmicznych	w	 granicach	 dokumentowanego	
zdjęcia.	W	oparciu	o	dane	uzyskane	z	otworów	wiertniczych,	
a	także	niektóre	dane	sejsmiczne	określono	związek	anoma-
lii	 grawimetrycznych	 z	 regionalnymi	 i	 lokalnymi	 strukturami	
geologicznymi	występującymi	w	 kompleksie	 utworów	 perm-
sko�mezozoicznych	i	w	jego	podłożu.	Sporządzono	szkic	wy-
dzielonych	elementów	geologiczno�geofizycznych,	na	którym	
zaznaczono	osie	dodatnich	i	ujemnych	anomalii	resztkowych	
oraz	osie	ekstremalnych	wartości	gradientu	poziomego.	For-
my	grawimetryczne	wydzielone	na	podstawie	interpretacji	ja-
kościowej	powiązane	zostały	ze	strukturami	geologicznymi.	

Dokumentacje	badań	grawimetrycznych	w	rejonie	Szcze-
cinek�Wilcze	znajdują	się	w	Centralnym	Archiwum	Geologicz-
nym,	natomiast	dane	pomiarowe	nie	są	dostępne	w	Central-
nej	Bazie	Danych	Geologicznych	(CBDG,	2017).	

Dokumentacji grawimetryczne
Bochnia	 N.,	 Duda	 W.,	 1969.	 Dokumentacja	 półszczegóło-

wych	 badań	 grawimetrycznych	 na	 obszarze	 „Synklino-
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chola	 1968	 �	 69”,	 „Synklinorium	Pomorskie	 1967	 �	 68”,	
„Białogard	�	Koszalin	�	Bobolice,	Antyklina	Chojnic	1962”.	
Inw.	1538,	Kat.	33/143,	Arch.	CAG	PIG,	Warszawa.	

Duda	W.,	Zdziarska	B.,	Wasiak	 I.,	1973.	Dokumentacja	pół-
szczegółowych	badań	grawimetrycznych	II	etapu	temat:	
Antyklinorium	Pomorskie,	1972.	 Inw.	1761,	Kat.	32/158,	
Arch.	CAG	PIG,		Warszawa.	

Królikowski	C.,	Petecki	Z.,	1995.	Atlas	grawimetryczny	Polski.	
Państw.	Inst.	Geol.,	Warszawa.	

Łyszkowska	 J.,	 Kruk	 B.,	 1969.	 Dokumentacja	
półszczegółowych	 badań	 grawimetrycznych;	 temat:	
Antyklinorium	Kujawskie	i	Rawsko	�	Gielniowskie,	1968	r.	
Kat.	43/157,	Arch.	CAG	PIG,		Warszawa.	

Musiatewicz	M,,	Lisowski	K.,	1991.	Dokumentacja	częściowa	
półszczegółowych	badań	grawimetrycznych,	temat:	Anty-
klinorium	 i	 synklinorium	 pomorskie	 rejon:	 Szczecinek	 –	
Wilcze,	1989	–	1990.	Kat.	G�586	PBG,	Arch.	CAG	PIG,		
Warszawa.

Musiatewicz	M.,	Ostrowski	 C.,	 1993.	 Dokumentacja	 końco-
wa	 półszczegółowych	 badań	 grawimetrycznych,	 temat:	
Antyklinorium	i	synklinorium	pomorskie	rejon:	Szczecinek	
–	Wilcze,	1989	–	1992.	Inw.	4376/2013,	Kat.	G�593	PBG,	
Arch.	CAG	PIG,	Warszawa..	

Reczek	J.,	Kruk	B.,	1970.	Dokumentacja	półszczegółowych	
badań	 grawimetrycznych,	 temat:	 Antyklinorium	 Pomor-
skie,	1969.	Inw.	1537,	Kat.	32/142,	Arch.	CAG	PIG,	War�	1537,	Kat.	32/142,	Arch.	CAG	PIG,	War�Kat.	32/142,	Arch.	CAG	PIG,	War�	32/142,	Arch.	CAG	PIG,	War�Arch.	CAG	PIG,	War-
szawa.

Soćko	A.,	 Szczypa	 S.,	 1979.	Mapa	 grawimetryczna	 Polski,	
skala	 1:200	 000,	 arkusz	 16	 �	 Chojnice,	 1977	 –	 1978.	
Kat.	N33�XXIV/5,	Arch.	CAG	PIG,	Warszawa.	

Soćko	A.,	 Szczypa	 S.,	 1980.	Mapa	 grawimetryczna	 Polski,	
skala	 1:200	 000,	 arkusz	 26	 �	 Nakło,	 1979.	 Kat.	 N33�
XXX/6,	Arch.	CAG	PIG,	Warszawa.

7.2.	MAGNETYKA	

W	rejonie	obszaru	przetargowego	„Orle”	zostały	wykona-
ne	pomiary	magnetyczne	pionowej	składowej	Z	o	charakterze	
regionalnym,	 z	 niewielkim	 zagęszczeniem	 punktów	 pomia�ów	 pomia�	 pomia-
rowych	oraz	względnie	małej	dokładności.	Wyniki	 tego	 typu	
badań	z	Polski	zostały	ujednolicone,	sprowadzone	do	jednoli-

tego	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	zastąpione	pomiara-
mi	 całkowitego	 pola	 magnetycznego	 T	 w	 wyniku	 realizacji	
półszczegółowego	zdjęcia	magnetycznego	Polski.	Dane	ma�łowego	zdjęcia	magnetycznego	Polski.	Dane	ma�owego	zdjęcia	magnetycznego	Polski.	Dane	ma-
gnetyczne	na	obszarze	„Orle”	ze	zdjęcia	powierzchniowego	T	
pochodzą	z	 jednego	obszernego	tematu	„Polska zachodnia,	
centralna	i	południowo�wschodnia”,	zrealizowanego	w	latach	
1988	�1996	(Kosobudzka	i	Paprocki,	1997).	Badania	wykona-
no	na	zamówienie	Ministerstwa	Środowiska,	a	sfinansowano	
w	 całości	 ze	 środków	NFOŚiGW.	Zarówno	pomiary	polowe,	
jak	i	prace	dokumentujące	wykonało	Przedsiębiorstwo	Badań	
Geofizycznych.	Celem	wykonanych	półszczegółowych	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	kompute-
rowej	 do	 dalszego	 ich	 przetwarzania	 na	 potrzeby	 kom-
pleksowej	 interpretacji	 geofizyczno�geologicznej	 ukie-
runkowanej	przede	wszystkim	na	rozpoznanie	morfologii	
i	tektoniki	podłoża	magnetycznie	czynnego.
W	 trakcie	 realizacji	 tematu	wykonywane	 były	 nowe	 po-

miary,	 a	 także	 do	 tego	 i	 kolejnych	 tematów	 włączane	 były	
i	ujednolicane	 istniejące	dane	z	badań	wcześniejszych.	Po-
miary	modułu	 pola	 geomagnetycznego	T	wykonywane	 były	
dwiema	 metodami:	 tzw.	 klasyczną	 (na	 obszarach,	 na	 któ-
rych	 nie	 występowały	 nienaturalne	 zakłócenia	 pola	 geoma-
gnetycznego)	 oraz	 różnicową	 (gradientową,	 na	 obszarach	
zakłóceń	 przemysłowych,	 w	 tym	 szczególnie	 w	 strefach	
przylegających	 do	 tras	 zelektryfikowanych	 linii	 kolejowych).	
Zdjęcie	 wykonano	 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	 zredukowane	 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	magnetycznych,	a	wyniki	badań	
udokumentowano	 na	 mapach	 anomalii	 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	zostały	scharakteryzowane	
i	opisane	wraz	z	podaniem	możliwej	ich	genezy.	

Dane	 pomiarowe	 są	 dostępne	 w	 CBDG	 (2017)	 w	 po-
staci	cyfrowego	banku	danych	magnetycznych.	Na	obszarze	
przetargowym	zlokalizowane	są	604	stanowiska	pomiarowe	
(Fig.	7.2.1).	W	2003	r.	bazująca	na	ww.	nowoczesnych	po-
miarach	mapa	magnetyczna	 Polski	 w	 skali	 1:500	 000	 zo-
stała	opracowana	do	druku	dla	dwóch	północnych	ćwiartek	
(Petecki	 i	 in.,	 2003).	 Jej	 fragment	 przedstawiający	 mapę	
anomalii	 magnetycznych	ΔT	 z	 rejonu	 „Orle”	 jest	 przedsta-
wiony	na	Fig.	7.2.2.	

Dokumentacje magnetyczne:
Karaczun	K.,	Karaczun	M.,	Bilińska	M.	Uhrynowski	A.,	1978.	

Mapa	magnetyczna	Polski.	Anomalie	składowej	„Z”	ma-
gnetyzmu	ziemskiego,	 1:500	000.	Wyd.	Geol.,	Warsza-
wa.	

Karaczun	M.,	Karaczun	K.,	1978.	Mapa	magnetyczna	Polski.	
Anomalie	składowej	pionowej	„Z”	magnetyzmu	ziemskie-
go,	1:200	000.	Wyd.	Geol.,	Warszawa.	
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Kosobudzka	 I.,	Paprocki	A.,	1997.	Półszczegółowe	badania	
magnetyczne	T Polski	zachodniej,	centralnej	 i	południo-
wo�wschodniej,	 1996–1997.	 Inw.	 812/98,	 Inw.	 338/98,	
Arch.	CAG	PIG,		Warszawa.	

Petecki	Z.,	Polechońska	O.,	Cieśla	E.,	Wybraniec	S.,	2003.	
Mapa	magnetyczna	Polski.	Państw.	Inst.	Geol.,	Warsza-
wa.	

8.	OCENA	PERSPEKTYWICZNOŚCI 
OBSZARU	PRZETARGOWEGO	„ORLE”

Obszar	 przetargowy	 „Orle“	 wyznaczony	 został	 w	 obrę-
bie	pomorskiej	prowincji	naftowej	i	zajmuje	fragmenty	bloków	
koncesyjnych	o	numerach	127,	128,	147	i	148.	Jest	zlokalizo-
wany	na	granicy	platformy	paleozoicznej	z	zachodnim	skło-
nem	platformy	wschodnioeuropejskiej	(rozdział	2).

Perspektywy	 poszukiwawcze	 na	wyznaczonym	obsza-
rze	„Orle”	są	związane	w	przeważającej	większości	z	utwo-
rami	cechsztynu,	czerwonego	spągowca	i	karbonu	(rozdzia-
ły	2	i	3).	

Przeprowadzone	 analizy	 systemów	 naftowych	 sugerują	
istnienie	 systemu	 naftowego,	 w	 którym	 skałami	 źródłowymi	
mogą	być	utwory	 podłoża	permu,	 szczególnie	 karbonu	dol-
nego.	 Nie	można	 całkowicie	 wykluczyć	 na	 obecnym	 etapie	
rozpoznania	 obszaru	 istnienia	 systemu	 naftowego	 w	 utwo-
rach	dolomitu	głównego,	jednak	dość	skąpe	dane	z	otworów	
odwierconych	 na	 omawianym	obszarze	wskazują	 raczej	 na	
brak	efektywnej	skały	źródłowej	w	obrębie	węglanów	dolomitu	
głównego.	Kwestią	dyskusyjną	jest	czas	generacji	i	istnienie	w	
czasie	procesu	generacji	pułapek	dla	nagromadzeń	gazu.	Po-
tencjalne	pułapki	mogły	zostać	rozformowane	już	w	późnym	
karbonie,	jednak	część	gazu	mogła	reemigrować	później,	kie-
dy	 piaskowce	 czerwonego	 spągowca	 były	 już	 uszczelnione	
utworami	cechsztynu.	Przy	 takim	założeniu	można	spodzie-
wać	się	odkrycia	struktur	w	czerwonym	spągowcu	i	nagroma-
dzeń	 gazu	 ziemnego,	 uszczelnionych	 osadami	 cechsztynu.	
Istnieje	także	potencjalna	możliwość	występowania	gazu	za-
mkniętego	(tight gas)	w	piaskowcach	czerwonego	spągowca	
nawet	na	znacznej	głębokości	(przekraczającej	5000	m;	Wój-
cicki	i	in.,	2014).

Omawiany	obszar	nie	był	jak	dotąd	intensywnie	badany	
wiertniczo	i	sejsmicznie	(rozdział	5	i	6).	Odwiercono	tutaj	dwa	

Fig. 7.2.1.	Lokalizacja	stanowisk	pomiarowych	modułu	całkowitego	wektora	pola	geomagnetycznego	T	na	obszarze	przetargowym	„Orle”	(na	
podstawie	danych	CBDG,	2017).
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głębokie	otwory	–	Wyrzysk	IG	1	oraz	Bydgoszcz	IG	1,	z	któ-
rych	jeden	dał	punktowe	informacje	o	charakterze	nasycenia	
przewierconych	 skał	 potencjalnie	 złożowych	 w	 paleozoiku.	
W	otworze	Bydgoszcz	IG	1	opróbowano	utwory	paleozoiku,	
dwukrotnie	zapięto	próbniki	w	interwałach	reprezentujących	
margle	i	dolomity	dewonu	górnego	oraz	piaskowce	i	mułow-
ce	zaliczone	do	czerwonego	spągowca	 i	uzyskano	w	przy-
padku	dolomitów	występujących	w	interwale	5006	–	5270	m	
brak	przypływu,	natomiast	w	przypadku	badania	w	interwale	
4256	–	 4876	m	obejmującego	 strop	 utworów	dewonu	oraz	
spągową	część	utworów	czerwonego	spągowca	–	0,5	m3	pły-
nu	opisanego	jako	woda	techniczna	w	czasie	próby	złożowej	
przeprowadzonej	metodą	trzycyklowego	odcięcia	przypływu.	
Przeprowadzono	 także	 próbę	 złożową	 w	 interwale	 4734	 �	
5270	m	obejmującym	strop	dewonu	i	spąg	czerwonego	spą-
gowca,	jednakże	badanie	było	technicznie	nieudane.	Otwór	
Wyrzysk	 IG	1	nie	osiągnął	utworów	czerwonego	spągowca	
–	proces	wiercenia	zakończono	w	utworach	dolomitu	głów-
nego.	 Przeprowadzona	 próba	 złożowa	w	 interwale	 3614	 –	
3654	m	obejmującym	utwory	Ca2	dała	wynik	w	postaci	słabe-
go	przypływu	zgazowanej	solanki	o	nieoszacowanej	wartości	
przypływu.

Perspektywiczność	 utworów	 czerwonego	 spągowca	 na	
tym	obszarze	uzależniona	 jest	od	weryfikacji	hipotezy	o	 ist-
nieniu	 tutaj	 sprzyjających	 warunków	 do	 sedymentacji	 pia-
skowców	 eolicznych	 stwierdzonych	 w	 otworze	 Zabartowo	
1,	 odwierconym	ok.	 10	 km	na	 północny	 zachód	 od	 granicy	
obszaru	„Orle”.	Przesłanką	mającą	potwierdzać	tą	koncepcję	
jest	obecność	stref	uskokowych	mogących	w	paleozoiku	być	
przyczyną	 powstania	 horstu	 dostarczającego	 materiału	 dla	
potencjalnie	 zbiornikowego	 ogniwa	 eolicznych	 piaskowców	
zabartowskich.	 Inną	przesłanką	 jest	 stwierdzenie	obecności	
zlepieńców	w	 utworach	 czerwonego	 spągowca	w	 otworach	
Wilcze	 IG	 1	 i	 prawdopodobnie	Wilcze	 2	 oddalonych	 odpo-
wiednio	o	12	i	7	km	na	NE	od	omawianego	obszaru	w	kierun-
ku	pogłębiającego	się	basenu	(rozdział	2).

Najbliższe	złoże	z	udokumentowanymi	zasobami	położo-
ne	jest	ok	80	km	na	NW	od	granicy	obszaru	i	jest	to	złoże	gazu	
ziemnego	w	utworach	karbonu	dolnego	Wierzchowo.	Pułapka	
dla	złoża	jest	podniesieniem	powstałym	w	skrzydle	wiszącym	
dyslokacji	o	przebiegu	NW�SE.	Gaz	ziemny	w	złożu	 tworzy	
akumulację	o	charakterze	masywowym	(Karnkowski,	1993).	
Poziom	 gazonośny	 występuje	 w	 interwale	 2985	 –	 3020	m.	
Skałami	 zbiornikowymi	 są	 szare,	 spękane	 wapienie	 oraz	

Fig. 7.2.2.	Mapa	anomalii	modułu	całkowitego	pola	geomagnetycznego	T	na	obszarze	przetargowym	„Orle” i	w	jego	okolicach (Petecki	i	in.,	
2003)
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drobnoziarniste	 piaskowce	 z	 wkładkami	 mułowców.	 Złoże	
ma	powierzchnię	2,5	km2,	a	średnia	miąższość	serii	złożowej	
osiąga	28,9	m.	Średnie	wartości	porowatości	efektywnej	wy-
noszą	7,5%	a	przepuszczalności	1,25	mD.	Najbliższe	złoża	
odkryte	w	utworach	czerwonego	spągowca	położone	są	ok.	
100	km	na	SW	od	obszaru	przetargowego	(rozdział	4).	

Podsumowując,	według	obecnego	stanu	rozpoznania	ob-
szaru	nie	można	wykluczyć	odkrycia	i	udokumentowania	kon-
wencjonalnych,	a	także	niekonwencjonalnych	złóż	węglowo-
dorów	w	obrębie	utworów	dolomitu	głównego,	stropowej	partii	
utworów	czerwonego	spągowca	lub	w	głębszej	części	profilu	
tych	 utworów.	 Istnieje	 także	 teoretyczna	 możliwość	 odkry-
cia	akumulacji	węglowodorów	w	utworach	karbonu	dolnego.	
Można	 spodziewać	 się	 pułapek	 strukturalno�tektonicznych,	
a	 także	 litologicznych	 i	 mieszanych.	 Głębokość	 minimalna	
otworów	poszukiwawczych	przekraczać	będzie	4000	m,	a	w	
zależności	 od	 położenia	 punktu	może	 przekroczyć	 5000	m	
(rozdział	 2).	 Podstawowe	 informacje	 o	 obszarze	 przetargo-
wym	„Orle”	zostały	przedstawione	w	Tab.	8.1.

Minimalny zakres prac

Proponowany	minimalny	zakres	prac,	który	umożliwi	roz-
poznanie	 perspektywiczności	 występowania	 węglowodorów	
i	ewentualne	udokumentowanie	złoża,	obejmuje:
•	 Etap	I,	czas	trwania:	12	miesięcy
zakres:	 reprocessing,	 integracja	 oraz	 reinterpretacja	
archiwalnych	danych	sejsmicznych	i	otworowych

•	 Etap	II,	czas	trwania:	24	miesiące
zakres:	 wykonanie	 otworu	 poszukiwawczego	 o	 głębo-
kości	maksymalnej	 5000	m	TVD	wraz	 z	 obligatoryjnym	
rdzeniowaniem	interwałów	perspektywicznych	i	pomiara-
mi	geofizycznymi	umożliwiającymi	analizę	petrofizyczną	
litologii	i	nasycenia	oraz	bezpieczne	wykonanie	robót	gór-
niczych;	w	przypadku	odkrycia	wykonanie	 testów	 i	udo-
stępnienie	złoża

•	 Etap	III,	czas	trwania:	12	miesięcy
zakres:	wykonanie	analiz	uzyskanych	danych

Tab. 8.1	Karta	informacyjna

D
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e 
ko
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ji

Nazwa obszaru: „ORLE”

Lokalizacja:

Na	lądzie

Arkusze	mapy	topograficznej	w	skali	1:50	000:	Więcbork	239,	Sępólno	Krajeńskie	240,	Łobżenica	277,	Mro-
cza	278,	Koronowo	279,	Nakło	n.	Notecią	317,	Bydgoszcz	Zachód	318

Fragmenty	bloków	koncesyjnych	nr:	127,	128,	147	i	148

Położenie	administracyjne:

województwo	kujawsko�pomorskie:

	powiat	sępoleński

gmina:	Sośno	(7,62%),	Więcbork	(12,30%)

powiat	nakielski

gmina:	Szubin	(0,11%),	Mrocza	(30,24%),	Nakło	nad	Notecią	(15,67%),	Sadki	(<	0,1%)

powiat	bydgoski

gmina:	Koronowo	(0,24%),	Białe	Błota	(1,55%),	Sicienko	(32,28%)
Typ: poszukiwanie	i	rozpoznawanie	złóż	węglowodorów	oraz	wydobywanie	węglowodorów	ze	złóż
Czas 

obowiązywania:
koncesja	na	10	lat	w	tym:	faza	poszukiwawczo�rozpoznawcza	(4	lata),	faza	wydobywcza	�	po	uzyskaniu	

decyzji	inwestycyjnej
Udziały Zwycięzca	przetargu	100%

Powierzchnia [km2] 423,43
Rodzaj złoża konwencjonalne	złoża	gazu	ziemnego	i	ropy	naftowej	utworach	cechsztynu,	czerwonego	spągowca	i	karbonu

Piętra strukturalne

kenozoiczne

permsko�mezozoiczne

karbońskie

Systemy naftowe
I	–	karbońsko�permski

II	–	cechsztyn	(dolomit	główny)

Skały zbiornikowe
I	–	piaskowce	karbonu	i	permu

II	–	skały	węglanowe	dolomitu	głównego

Skały macierzyste
I	–	iłowce	i	mułowce	dolnego	karbonu

II	–	potencjalnie	utwory	dolomitu	głównego

Skały uszczelniające
I	–	utwory	ewaporatowe	cechsztynu;	skały	ilaste	w	pakietach	pomiędzy	potencjalnie	zbiornikowymi	utworami	

czerwonego	spągowca;

II	–	utwory	ewaporatowe	cechsztynu
Miąższość nadkładu I	–	4200	–	4400	m,	II	–	3500	m
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Hanna MATYJA

WSTÊP

Przedmiotem prezentowanego opracowania s¹ osady paleo-
zoiku, mezozoiku i kenozoiku w profilu Bydgoszcz IG 1, zlo-
kalizowanym w po³udniowo-wschodniej czêœci obszaru Po-
morza Zachodniego, oko³o 18 km na zachód od miasta Byd-
goszcz, w pobli¿u przekroju sejsmicznego 12 III 81. Wspó³rzêd-
ne geograficzne otworu wynosz¹: d³ugoœæ – 17°46´00½ E, szero-
koœæ – 53°10´00½ N, wysokoœæ n.p.m. 100,14 m. Wiercenie
badawcze Bydgoszcz IG 1 zosta³o zaprojektowane przez zes-
pó³ geologów z Instytutu Geologicznego w Warszawie, a za-
twierdzone do realizacji przez Centralny Urz¹d Geologiczny
w lipcu 1979 roku.

Wiercenie mia³o m.in. za zadanie bardziej szczegó³owe
zbadanie budowy geologicznej w s³abo rozpoznanym wierce-
niami obszarze okolic Torunia i Bydgoszczy (fig. 1), w tym
przede wszystkim przeœledzenie relacji stratygraficznych i fa-
cjalnych w obrêbie osadów paleozoicznych, a tak¿e wydziele-
nie poziomów zbiornikowych oraz okreœlenie ich parametrów
kolektorskich przy zastosowaniu metod elektrometrii, radio-
metrii oraz akustyki.

Prace wiertnicze rozpoczêto w lipcu 1987 roku, a zakoñczo-
no w styczniu 1989 roku, osi¹gaj¹c g³êbokoœæ 5616 metrów.

Zleceniodawc¹ by³ Zak³ad Geologii Wg³êbnej Ni¿u Pañ-
stwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Wiercenie
Bydgoszcz IG 1 zosta³o wykonane przez Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo „Poszukiwania Nafty i Gazu – Pi³a”.

Wykonawc¹ badañ geofizycznych by³o Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo „Geofizyka – Toruñ”.

Nadzór geologiczny sprawowa³ Lech Mi³aczewski, nad-
zór opróbowania Leszek Bojarski, a nadzór geofizyczny Jan
Szewczyk i Maria G¹siewicz.

Rdzeniowanie otworu by³o zró¿nicowane i przedstawia³o
siê nastêpuj¹co:

do g³êb. 797, 0 m bezrdzeniowo
797,0–1847,5 m 4,0 m rdzenia (0,3%)

1847,5–3855,0 m 70,0 m rdzenia (4,0%)
3855,0–4255,0 m 117,0 m rdzenia (16,7%)
4255,0–4795,0 m 113,0 m rdzenia (20,9%)
4795,0–5573,0 m 276,0 m rdzenia (35,4%)
5573,0–5616,0 m 16,0 m rdzenia (37,2%)
W profilu Bydgoszcz IG 1 wyró¿niono szereg regional-

nych jednostek litostratygraficznych, których granice, z po-
wodu s³abego rdzeniowania otworu (relatywnie najlepszego
w czêœci dewoñskiej profilu), wyznaczone zosta³y na podsta-
wie analizy pomiarów geofizyki wiertniczej. Warto jednak
zwróciæ uwagê na fakt, ¿e z powodu wyraŸnych rozbie¿noœci
miêdzy wiertnicz¹ a geofizyczn¹ miar¹ g³êbokoœci, wszystkie
g³êbokoœci granic miêdzy jednostkami litostratygraficznymi
podane s¹ wed³ug miary geofizycznej, natomiast g³êbokoœci
pobrania próbek okruchowych, paleontologiocznych, petro-
graficznych i innych, podana jest zgodnie z miar¹ wiertnicz¹.

Fig. 1. Lokalizacja otworu wiertniczego
Bydgoszcz IG 1

Szkic wykonany na podstawie podk³adów map topo-
graficznych w skali 1:50 000 (Sztab Generalny WP),
lokalizacja otworu wg CBDG PIG-PIB

Location of the Bydgoszcz IG 1 borehole

Derived from 1:50 000 Topographic Base Maps
(General Staff of PAF), borehole location after
PGI-NRI Central Geological Database (CBDG)



Granice pomiêdzy poszczególnymi jednostkami chrono-
stratygraficznymi, zgodnie z zasadami obowi¹zuj¹cymi w stra-
tygrafii, wyznaczane powinny byæ metodami biostratygraficz-
nymi, poniewa¿ to granice okreœlonych jednostek biostraty-
graficznych definiuj¹ granice jednostek chronostratygraficz-
nych. Brak dobrych wskaŸników biostratygraficznych w pro-
filu, nawet kompletnie rdzeniowanym, lub zbyt rzadkie jego
opróbowanie, bardzo utrudnia wyznaczenie w nim granic jed-
nostek chronostratygraficznych. Ich precyzyjne wskazanie jest
tym bardziej niemo¿liwe w profilach o niekompletnym rdze-
niowaniu i/lub s³abych wynikach badañ biostratygraficznych.

Wszystkie granice jednostek chronostratygraficznych
w profilu Bydgoszcz IG 1 wypadaj¹ w odcinkach nierdzenio-
wanych. Wszystkie zatem wskazane na profilu g³êbokoœci
granic tych jednostek, nale¿y traktowaæ jako przybli¿one, a za
ka¿dym z tych wskazañ kryje siê decyzja autora odpowie-
dzialnego za dany system. Stopieñ pewnoœci b¹dŸ niepewno-
œci, co do ich w³aœciwej pozycji w profilu, przedstawiony
przez poszczególnych autorów, wyra¿ony zosta³ przy pomocy
linii ci¹g³ej b¹dŸ przerywanej, czêsto wzmocnionej znakiem
zapytania lub polega³ na wskazaniu przedzia³u niepewnej
przynale¿noœci stratygraficznej danego fragmentu profilu
(por. fig. 21). Warto jednak podkreœliæ, ¿e tylko dobra znajo-
moœæ relacji przestrzennych i czasowych pomiêdzy poszcze-
gólnymi jednostkami litostratygraficznymi, wiedza o ich izo-
chronicznym b¹dŸ najczêœciej diachronicznym charakterze
w skali ca³ego basenu czy te¿ jego czêœci, wypracowana dziê-
ki satysfakcjonuj¹cym wynikom badañ biostratygraficznych,
pozwala z du¿ym prawdopodobieñstwem na przyporz¹dko-
wanie poszczególnych jednostek litostratygraficznych, anali-
zowanych w pojedynczym profilu, konkretnym jednostkom
chronostratygraficznym, przy jednoczesnym wskazaniu prze-
dzia³u niepewnej przynale¿noœci stratygraficznej. Znacznie
trudniej zaakceptowaæ precyzyjne wskazanie granicy jednost-
ki chronostratygraficznej w czêœci profilu ca³kowicie pozba-
wionej rdzenia i jakiejkolwiek analizy biostratygraficznej,
którego podstaw¹ jest mniej lub bardziej charakterystyczne
wykszta³cenie litologiczne. W taki sposób wyró¿niona jed-
nostka chronostratygraficzna jest de facto jednostk¹ litostraty-
graficzn¹.

Pe³ny wykaz wykonanych w profilu Bydgoszcz IG 1 badañ
znaleŸæ mo¿na w dokumentacji wynikowej. W Instytucie Geolo-
gicznym wykonano ekspertyzy paleontologiczne, w tym mikro-
paleontologiczne, oraz petrograficzne dla bie¿¹cych potrzeb
wiercenia oraz do dokumentacji wynikowych, a tak¿e analizy
próbek wody wykonanych w czasie opróbowania otworu. Pe³ny
wykaz pomiarów geofizyki otworowej znajduje siê w dokumen-
tacji koñcowej badañ geofizycznych, do³¹czonej do dokumenta-
cji wynikowej.

W niniejszym zeszycie wykorzystane zosta³y wszystkie
informacje maj¹ce charakter dokumentacyjny, jakie zawarte
by³y w opracowaniu archiwalnym profilu Bydgoszcz IG 1,
zw³aszcza dotycz¹ce szczegó³owego litologiczno-stratygra-
ficznego opisu profilu. Opis ten zosta³ jednak znacznie roz-
szerzony i wzbogacony o dane jakimi dysponowali Autorzy
poszczególnych jego fragmentów. Warto jednak podkreœliæ,
¿e znacz¹ca wiêkszoœæ rezultatów przedstawionych w tej pu-
blikacji nie pochodzi z opracowania archiwalnego, tylko
z nowszych badañ w³asnych poszczególnych Autorów. Doty-
czy to analizy profilu sejsmicznego, wiêkszoœci rezultatów
prezentowanych w rozdziale „Wyniki badañ stratygraficz-
nych, sedymentologicznych i petrograficznych” oraz za-
mieszczonych w pozosta³ych rozdzia³ach, dotycz¹cych cha-
rakterystyki materii organicznej, historii tektonicznej i ter-
micznej tej czêœci obszaru pomorskiego oraz wyników geofi-
zyki wiertniczej.

Dziêkujê wszystkim Autorom, którzy wziêli udzia³ w
przygotowaniu tego zeszytu do druku, a szczególnie tym, któ-
rzy zechcieli przedstawiæ w nim swoje oryginalne, nie opubli-
kowane do tej pory wyniki badañ.

Szczególne podziêkowania przekazuje recenzentowi Pro-
fesorowi Stanis³awowi Skompskiemu przede wszystkim za
¿yczliwe, konstruktywne uwagi, które pozwoli³y na wyelimi-
nowanie szeregu niedoci¹gniêæ.

Bardzo dziêkujê El¿biecie Sarneckiej zarówno za d³ugofa-
low¹ pomoc, obejmuj¹c¹ ka¿dy etap przygotowywania tego
zeszytu do druku, jak i za wiele trafnych sugestii, dziêki któ-
rym przybra³ on ostateczny swój kszta³t.

Wdziêczna jestem równie¿ Barbarze ¯bikowskiej za
oznaczenie kilku okazów dewoñskich ma³¿oraczków.

6 Wstêp

1 Figura 2 znajduje siê na koñcu ksi¹¿ki pod opask¹
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REGIONALNE T£O GEOLOGICZNE

Analizowany obszar Pomorza Zachodniego lokuje siê
w szczególnym miejscu Europy. Na zachód od prekambryj-
skiego kratonu wschodniej Europy, oddzielony od niego stref¹
uskokow¹ Koszalina stanowi¹c¹ czêœæ transkontynentalnej linii
tektonicznej Teisseyre’a–Tornquista (TTZ), znajduje siê obszar
okreœlany jako paleozoiczna platforma Europy Œrodkowej i Za-
chodniej. Przez wiele lat linia Tornquista by³a uto¿samiana
z po³udniowo-zachodni¹ granic¹ kratonu wschodnioeuropej-
skiego, ³¹cznie z elewacj¹ jego pó³nocno-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
osi¹gniêto dewon œrodkowy, a w kilku przewiercono równie¿
osady dewonu œrodkowego i prawdopodobnie najwy¿szej
czêœci dolnego (?górny ems), natrafiaj¹c bezpoœrednio pod
nimi na charakteryzuj¹ce siê znacznymi upadami osady ordo-
wiku, na ogó³ karadoku, rzadziej lanwirnu b¹dŸ syluru (por.
Podhalañska, Modliñski, 2006). Ku po³udniowemu zachodowi
od obecnie znanych wychodni utwory ni¿szego paleozoiku
i dewonu s¹ obecnie niedostêpne dla badañ, ukrywaj¹c siê pod
du¿ej mi¹¿szoœci osadami karbonu, permu i mezozoiku (fig. 3).

Skomplikowana mozaika, jak¹ tworz¹ ró¿nego wieku wy-
chodnie osadów ordowiku, syluru, dewonu i karbonu, którego
to stopnia komplikacji nie oddaje uproszczona mapa bez utwo-
rów permu i m³odszych prezentowana na figurze 3 (por. Maty-
ja, 1993 – fig. 3A, 3B i 4; Matyja i in., 2000 – fig. 18 i 19),
przedstawiaj¹ca jedynie obecnie znany zasiêg osadów ordowi-
ku i syluru z dok³adnoœci¹ do systemu, osadów dewoñskich
z dok³adnoœci¹ do oddzia³u, a karboñskich do podsystemu, jest
œwiadectwem tektonicznych i erozyjnych zdarzeñ, jakie mu-
sia³y mieæ miejsce w basenie pomorskim w ci¹gu wczesnego
dewonu, kiedy to usuniêta zosta³a czêœæ osadów syluru, a tak¿e
póŸnego dewonu, karbonu i permu. Do rzadkoœci na obszarze
pomorskim nale¿¹ bowiem profile reprezentuj¹ce w miarê
kompletne przedzia³y stratygraficzne dewonu czy karbonu.
W wiêkszoœci profili jakaœ czêœæ osadów dewonu i karbonu
zosta³a usuniêta przez kolejne etapy erozji póŸnodewoñskiej
czy wczesnokarboñskiej, a g³ównie póŸnokarboñskiej, bêd¹ce
nastêpstwem dŸwigania siê poszczególnych bloków tektonicz-
nych, a tak¿e przedcechsztyñskiej peneplenizacji obszaru (por.
R. 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 mis-
sisipu wyraŸnie bowiem wskazuje na zró¿nicowan¹ subsydencjê

pod³o¿a niektórych segmentów zbiornika (Matyja, 1993; Œwi-
drowska, 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 profi-
lach Jamno IG 1 i Polskie £¹ki PIG 1 do oko³o 470 m w profilu
Bydgoszcz IG 1. Mi¹¿szoœæ osadów górnodewoñskich
w pó³nocnej czêœci Pomorza (otw. Brojce IG 1 i Gorzys³aw 8)
mo¿e byæ szacowana na ponad 1300 m, w czêœci pó³nocno-
-wschodniej – oko³o 1850 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 PIG 1, Unis³aw
IG 1 i 2 oraz Bydgoszcz IG 1) (por. Matyja, 1993, 1998).

Dla rozwoju facjalnego obszaru pomorskiego istotne
wydaj¹ siê dwa roz³amy poprzeczne, roz³am Koronowo–
Margonin i po³o¿ony dalej na po³udniowy wschód roz³am
W³oc³awek–Konin (fig. 3). Jeden z nich, jako roz³am oddzie-
laj¹cy blok pomorski od bloku kujawskiego, 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 zamykaj¹cy basen pomorski od
po³udniowego zachodu. Nie ma do tej pory jasnoœci, który
z wymienionych roz³amów móg³ pe³niæ tak¹ rolê. Królikowski
i wspó³autorzy (1999) jako granicê miêdzy segmentem pomor-
skim a kujawskim uznaj¹ roz³am Koronowo–Margonin.

Wschodni, erozyjny zasiêg wystêpowania osadów dewo-
nu i karbonu dolnego wyznacza strefa uskokowa Koszalin–
Chojnice–Toruñ. Na wschód od tej strefy, pod bezpoœrednim
nadk³adem osadów mezozoicznych stwierdzono w¹ski pas
wychodni sfa³dowanych osadów syluru i ordowiku, nasuniê-
tych na kraton wschodnioeuropejski. Granicê tego nasuniêcia
okreœlono jako front deformacji kaledoñskiej CDF (Caledo-
nian Deformation Front, fig. 3).

Front deformacji waryscyjskiej VDF (Variscan Deforma-
tion Front, fig. 3) wyznacza, jak siê wydaje, po³udniow¹ gra-
nicê basenów szelfowych dewonu i karbonu, charaktery-
zuj¹cych siê, z powodu bliskoœci mobilnego pasa waryscy-
dów, wzmo¿on¹ ruchliwoœci¹ pod³o¿a (R. Dadlez, 1997).

Obszar pomorski wykazuje zatem wiele cech szczegól-
nych, zarówno w swoim rozwoju strukturalnym, jak i facjal-
nym. Charakteryzuje go mobilny wczesnopaleozoiczny (kale-
doñski) etap rozwoju, po którym, pocz¹wszy od wczesnego
dewonu, rozpocz¹³ siê etap rozwoju platformowego. Obser-
wowane w obrêbie basenu pomorskiego sukcesje osadowe
dewonu i karbonu s¹ ju¿ bowiem typowe dla œrodowisk szel-
fowych. Strukturalna niestabilnoœæ pod³o¿a samego basenu
sedymentacyjnego Pomorza w ci¹gu dewonu i wczesnego



karbonu, zwi¹zana z synsedymentacyjn¹ aktywnoœci¹ niektó-
rych stref uskokowych, jak i okresowa mobilnoœæ pobliskiego
obszaru l¹dowego (kratonu wschodnioeuropejskiego) by³y
przyczynami relatywnych (w skali regionalnej) zmian g³êbo-
koœci morza, a tym samym zró¿nicowania facji i mi¹¿szoœci
osadów. W ci¹gu póŸnego karbonu morski basen przedpola
waryscydów sta³ siê pocz¹tkowo zbiornikiem paralicznym,
a potem by³ ju¿ tylko kontynentalnym, marginalnym zapadli-
skiem przedgórskim wypiêtrzanego orogenu waryscyjskiego.
Natomiast baseny permskie i mezozoiczne by³y ju¿ typowymi
basenami intrakratonicznymi (por. Marek, Pajchlowa, red.,
1997), rozci¹gaj¹cymi siê miêdzy orogenem waryscyjskim
a wyniesion¹ czêœci¹ kratonu wschodnioeuropejskiego.

Na prze³omie kredy i kenozoiku po raz kolejny dosz³o na
obszarze Pomorza Zachodniego do tektonicznego wypiêtrze-
nia regionu (jego fragmentu okreœlanego jako bruzda œródpol-
ska) i uformowania wa³u œródpolskiego. Poinwersyjna erozja
doprowadzi³a do ca³kowitego usuniêcia osadów kredy i czêœci
utworów jury górnej.

W okolicach profilu Bydgoszcz IG 1, w wyniku dzia³a-
j¹cych w ci¹gu fanerozoicznej historii tego obszaru skompliko-
wanych procesów tektoniczno-erozyjnych, pod osadami keno-
zoiku natrafiono jedynie na osady jury (niekompletne), triasu,
permu (cechsztynu i czerwonego sp¹gowca), dewonu górnego
(franu) i œrodkowego oraz syluru (nie zosta³y przebite).

8 Regionalne t³o geologiczne

Fig. 3. Lokalizacja wybranych otworów wiertniczych na tle uproszczonej (bez utworów permu i m³odszych) mapy obszaru
Pomorza Zachodniego (por. Matyja, 2009); lokalizacja g³êbokich roz³amów skorupy i wa¿niejszych stref uskokowych

wed³ug Królikowskiego i in. (1996, 1999), R. Dadleza (1997, 2000) oraz Kramarskiej i in. (1999)

Location of some borehole sections on the simplified sub-Permian map of Western Pomerania (see Matyja, 2009); location of some
deep crustal fractures and important faults after Królikowski et al. (1996, 1999), R. Dadlez (1997, 2000) and Kramarska et al. (1999)



Piotr KRZYWIEC

INTERPRETACJA DANYCH SEJSMICZNYCH

Otwór Bydgoszcz IG 1 ulokowany jest w centralnym, ku-
jawskim segmencie bruzdy œródpolskiej (por. Dadlez i in.,
1998; fig. 4).

Dla otworu Bydgoszcz IG 1 dostêpne by³y pomiary prêd-
koœci œrednich oraz dane akustyczne, dziêki czemu mo¿liwe
by³o precyzyjne dowi¹zanie g³êbokoœciowych danych otwo-
rowych (stratygrafia, karota¿e) do czasowych danych sejs-
micznych (fig. 5). Otwór ten rzutowano na profil sejsmiczny
z odleg³oœci oko³o 5 km.

Dane sejsmiczne charakteryzuj¹ siê – szczególnie w obrê-
bie piêtra permsko-mezozoicznego – stosunkowo wysok¹ ja-
koœci¹ pola falowego. Zaprezentowana tu wersja powsta³a
w efekcie reprocessingu danych polowych, wykonanego
przez Geofizykê Toruñ na zlecenie PGNiG S.A. w 1997 r.,
w trakcie przygotowywania regionalnych profili sejsmicz-
nych przecinaj¹cych bruzdê œródpolsk¹ (por. R.Dadlez, 2001;
Krzywiec, 2006a; Krzywiec i in., 2006).

Fig. 4. Lokalizacja otworów Bydgoszcz IG 1 i Szubin IG 1 oraz zinterpretowanego profilu sejsmicznego
na tle mapy geologicznej bez utworów kenozoiku (R. Dadlez i in., 2000, zmodyfikowana)

Location of the Bydgoszcz IG 1 and Szubin IG 1 boreholes and interpreted seismic profile
on the Geological map of Poland without Cainozoic deposits (after R. Dadlez et al., 2000, modified)



W otworze Bydgoszcz IG 1 zosta³y przewiercone zapa-
daj¹ce na pó³nocny-wschód czêœciowo zerodowane utwory
jury górnej (oksfordu), jury œrodkowej (keloweju, batonu, baj-
osu, aalenu), jury dolnej (toarku, pliensbachu, synemuru, hetan-
gu) oraz pe³ny profil triasu. Utwory mezozoiku wystêpuj¹ na
pó³nocno-wschodnim sk³onie antykliny rozwiniêtej ponad
poduszk¹ soln¹ Szubina (por. Dadlez, Marek, 1998). Poni¿ej
cechsztynu otwór ten przewierci³ utwory czerwonego sp¹gow-
ca oraz dewonu górnego (franu) i œrodkowego (¿ywetu), a na-
stêpnie nawierci³ sylur. W znajduj¹cym siê w pobli¿u interpre-
towanego profilu sejsmicznego otworze Szubin IG 1, pod
utworami czerwonego sp¹gowca nawiercono utwory karbonu,
jednak ze wzglêdu na nisk¹ jakoœæ zapisu sejsmicznego
wywo³an¹ t³umieniem energii sejsmicznej przez ewaporaty
cechsztynu, nie by³o mo¿liwe wiarygodne wyinterpretowanie
przebiegu granic miêdzy dewonem i karbonem. Wydaje siê, i¿
profil karbonu i dewonu w strefie otworu Szubin IG 1 jest d³u¿-
szy i pe³niejszy ni¿ w rejonie otworu Bydgoszcz IG 1, co suge-
ruje, ¿e uskok odwrócony wystêpuj¹cy na SW od otworu Szu-
bin IG 1, zwi¹zany z inwersj¹ tego segmentu bruzdy œródpol-
skiej, by³ w póŸnym paleozoiku aktywny jako uskok normalny.

Utwory dolnego triasu (pstry piaskowiec) charakteryzuj¹
siê generalnie sta³¹ mi¹¿szoœci¹, natomiast utwory triasu œrod-
kowego (wapienia muszlowego i dolnego kajpru) oraz górne-
go (noryku i retyku) charakteryzuj¹ siê wyraŸn¹ redukcj¹
mi¹¿szoœci w kierunku przegubu antykliny rozwiniêtej ponad

poduszka soln¹ Szubina. Tego typu geometria pokrywy osa-
dowej wskazuje na wzrost struktur solnych w tej czêœci bruz-
dy œródpolskiej, pocz¹wszy od œrodkowego triasu, co jest
zgodne z regionalnym rozwojem tektoniki solnej w tym base-
nie osadowym (szersze omówienie patrz Krzywiec, 2004,
2006a; Krzywiec i in., 2006).

Utwory jury dolnej s¹ zachowane ponad struktur¹ solna
Szubina tylko czêœciowo, jednak analizuj¹c ich wewnêtrzn¹
geometriê obserwowan¹ na danych sejsmicznych, widaæ, ¿e
równie¿ one charakteryzuj¹ siê podobn¹ redukcj¹ mi¹¿szoœci
w kierunku tej struktury solnej, co wskazuje na jej wczesnoju-
rajski etap wzrostu. PóŸnokredowa–wczesnopaleogeñska erozja
usunê³a utwory jury œrodkowej i górnej na znacznym obszarze
ponad poduszk¹ soln¹ Szubina i w jej otoczeniu, w zwi¹zku
z czym na podstawie danych sejsmicznych nie da siê okreœliæ,
czy w œrodkowej i póŸnej jurze poduszka Szubina nadal wzra-
sta³a.

Finalnym etapem ewolucji tektonicznej omawianego frag-
mentu bruzdy œródpolskiej by³a póŸnokredowo–paleogeñska
inwersja, która doprowadzi³a do uniesienia osiowej czêœci ba-
senu i uformowania wa³u œródpolskiego (szersze omówienie
patrz Krzywiec, 2006b; Krzywiec i in., 2006). Poinwersyjna
erozja usunê³a ca³oœæ kredowej pokrywy osadowej, w zwi¹zku
z czym nie ma obecnie mo¿liwoœci przeanalizowania przebiegu
procesu inwersji na tym obszarze, opartych na danych sejs-
micznych.

10 Interpretacja danych sejsmicznych

Fig. 5. Zinterpretowany profil sejsmiczny skalibrowany przez otwory Bydgoszcz IG 1 i Szubin IG 1

Interpreted seismic profile calibrated by Bydgoszcz IG 1 and Szubin IG 1 boreholes



Hanna MATYJA

PROFIL STRATYGRAFICZNY

KENOZOIK CENOZOIK

CZWARTORZÊD QUATERNARY

0,0–69,0 (69,0)1

NEOGEN? NEOGENE?

69,0–156,5 (87,5)

MEZOZOIK MESOZOIC

JURA JURASSIC

156,5–1847,5 (1691,0)

JURA GÓRNA UPPER JURASSIC

O K S F O R D O X F O R D I A N

156,5–273,0 (116,5)

Formacja £yny £yna Formation 156,5–273,0 (116,5)

JURA ŒRODKOWA MIDDLE JURASSIC
273,0–797,0 (524,0)

K E L O W E J C A L L O V I A N

273,0–288,0 (15,0)

B A T O N B A T H O N I A N

288,0–517,0 (229,0)

BATON GÓRNY UPPER BATHONIAN

288,0–386,5 (98,5)

BATON ŒRODKOWY MIDDLE BATHONIAN

386,5–485,0 (98,5)

BATON DOLNY LOWER BATHONIAN

485,0–517,0 (32,0)

1 G³êbokoœæ i mi¹¿szoœæ podano w metrach



B A J O S + A A L E N G Ó R N Y B A J O C I A N + U P P E R A A L E N I A N

517,0–752,5 (235,5)

AALEN DOLNY LOWER AALENIAN

752,5–797,0 (44,5)

JURA DOLNA LOWER JURASSIC
797,0–1847,5 (1050,5)

T O A R K T O A R C I A N

797,0–1105,0 (308,0)

TOARK GÓRNY UPPER TOARCIAN

797,0–1016,5 (219,5)

Formacja borucicka Borucice Formation 797,0–1016,5 (219,5)

TOARK DOLNY LOWER TOARCIAN

1016,5–1105,0 (88,5)

Formacja ciechociñska Ciechocinek Formation 1016,5–1105,0 (88,5)

P L I E N S B A C H P L I E N S B A C H I A N

1105,0–1545,5 (440,5)

Formacja komorowska Komorów Formation 1105,0–1495,0 (390,0)

Formacja ³obeska £obez Formation 1495,0–1545,5 (50,5)

S Y N E M U R S I N E M U R I A N

1545,5–1723,0 (177,5)

Formacja ostrowiecka Ostrowiec Formation 1545,5–1723,0 (177,5)

H E T A N G H E T T A N G I A N

1723,0–1847,5 (124,5)

Formacja sk³obska + zagajska Sk³oby and Zagaje formations 1723,0–1847,5 (124,5)

TRIAS TRIASSIC

?1847,5–?3555,0 (1707,5)

TRIAS GÓRNY UPPER TRIASSIC
?1847,5–1974,0 (126,5)

R E T Y K ? R H A E T I A N

Kajper Keuper

1847,5–2032,5 (185,0)

Kajper górny Lower Keuper

Warstwy wielichowskie (z Trileites) Wielichowo Beds (Triletes Beds) 1847,5–?1926,0 (78,5)
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N O R Y K ? N O R I A N

Kajper œrodkowy Middle Keuper

Warstwy zb¹szyneckie (?) i/lub jarkowskie (?) Zb¹szynek and/or Jarkowo Beds ?926,0–1974,0 (48,0)

TRIAS ŒRODKOWY MIDDLE TRIASSIC
1974,0–?2156,5 (182,5)

A N I Z Y K + L A D Y N A N I S I A N + L A D I N I A N

Kajper dolny Lower Keuper

Warstwy sulechowskie Sulechów Beds 1974,0–2032,5 (58,5)

Wapieñ muszlowy Muschelkalk

2032,5–2156,5 (124,0)

Wapieñ muszlowy górny Upper Muschelkalk

2032,5–2055,0 (22,5)

Wapieñ muszlowy œrodkowy Middle Muschelkalk

2055,0–2082,5 (27,5)

Wapieñ muszlowy dolny Lower Muschelkalk

2082,5–2156,5 (74,0)

TRIAS DOLNY LOWER TRIASSIC

I N D + O L E N E K I N D U A N + O L E N E K I A N

Pstry piaskowiec Buntsandstein

2156,5–3555,0 (1398,5)

Pstry piaskowiec górny Upper Buntsandstein

Formacja barwicka Barwice Formation 2156,5–2368,0 (211,5)

Ogniwo sieciñskie Siecino Member 2168,0–2180,0 (12,0)

Ogniwo i³owców z Czapl inka Czaplinek Cleystone Member 2305,5–2337,5 (32,0)

Pstry piaskowiec œrodkowy Middle Buntsandstein

2368,0–3188,0 (820,0)

„Formacja i lasta” “Cleyey formation” 2368,0–2844,5 (476,5)

Ogniwo œwidwiñskie Œwidwin Member 2368,0–2477,5 (109,5)

Formacja pomorska Pomorze Formation 2844,5–3188,0 (343,5)

Ogniwo trzebiatowskie Trzebiatów Member 2844,5–3035,0 (190,5)

Ogniwo piaskowca drawskiego Drawsko Sandstone Member 3177,0–3188,0 (11,0)

Pstry piaskowiec dolny Lower Buntsandstein

Formacja ba³tycka Balt ic Formation 3188,0–3555,0 (367,0)

Profil stratygraficzny 13



PALEOZOIK PALEOZOIC

PERM PERMIAN

PERM GÓRNY UPPER PERMIAN

Cechsztyn Zechstein

3555,0–4255,0 (700,0)

Cechsztyn PZ4 Zechstein PZ4

3555,0–3815,5 (260,5)

Formacja rewalska Rewal Formation 3555,0–3594,0 (39,0)

Cechsztyn PZ4e Zechstein PZ4e

3594,0–3597,0 (3,0)

pars Formacja Pi³awy Pi³awa Formation 3594,0–3597,0 (3,0)

Ogniwo Nak³a Nak³o Member 3594,0–3597,0 (3,0)

Cechsztyn PZ4d Zechstein PZ4d

3597,0–3648,5 (51,5)

pars Formacja Pi³awy Pi³awa Formation 3597,0–3648,5 (51,5)

Ogniwo Wa³cza Wa³cz Member 3597–3641,0 (44,0)

Ogniwo Jastrowia Jastrowie Member 3641,0–3648,5 (7,5)

Cechsztyn PZ4c Zechstein PZ4c

3648,5–3675,0 (26,5)

pars Formacja Pi³awy Pi³awa Formation 3648,5–3675,0 (26,5)

Ogniwo Pi³y Pi³a Member 3648,5–3662,5 (14,0)

Ogniwo Z³otowa Z³otów Member 3662,5–3675,0 (12,5)

Cechsztyn PZ4b Zechstein PZ4b

3675,0–3724,0 (49,0)

Formacja Iny Ina Formation 3675,0–3687,5 (12,5)

Najm³odsza sól kamienna stropowa (Na4b2) Top Youngest Halite 3675,0–3687,5 (12,5)

pars Formacja Korytnicy Korytnica Formation 3687,5–3724,0 (36,5)

Ogniwo Miros³awca Miros³awiec Member 3687,5–3724,0 (36,5)

Czerwony i³ solny górny – czêœæ górna (T4b2) Upper Red Pelite – upper part 3687,5–3711,5 (24,0)

Sól rozdzielaj¹ca (Na4b1) Intrastratal Halite 3711,5–3715,5 (4,0)

Czerwony i³ solny górny – czêœæ dolna (T4b1) Upper Red Pelite – lower part 3715,5–3724,0 (8,5)

Cechsztyn PZ4a Zechstein PZ4a

3724,0–3815,5 (91,5)
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pars Formacja Korytnicy Korytnica Formation 3724,0–3738,0 (14,0)

Ogniwo Kluczewa Kluczewo Member 3724,0–3738,0 (14,0)

Najm³odsza sól kamienna górna ilasta (Na4a2t) Upper Youngest Clay Halite 3724,0–3738,0 (14,0)

Formacja Parsêty Parsêta Formation 3738,0–3792,5 (54,5)

Najm³odsza sól kamienna górna (Na4a2) Upper Youngest Halite 3738,0–3755,0 (17,0)

Anhydryt pegmatytowy górny (A4a2) Upper Pegmatite Anhydrite 3755,0–3755,5 (0,5)

Najm³odsza sól kamienna dolna (Na4a1) Lower Youngest Halite 3755,5–3790,0 (34,5)

Anhydryt pegmatytowy dolny (A4a1) Lower Pegmatite Anhydrite 3790,0–3790,5 (0,5)

Sól podœcielajaca (Na4a0) Underlying Halite 3790,5–3792,5 (2,0)

pars Formacja Gwdy Gwda Formation 3792,5–3815 5 (23,0)

Ogniwo Drawna Drawno Member 3792,5–3815 5 (23,0)

Czerwony i³ solny dolny (T4a) Lower Red Pelite 3792,5–3815 5 (23,0)

Cechsztyn PZ3 Zechstein PZ3

3815,5–4057,0 (241,5)

pars Formacja Gwdy Gwda Formation 3815,5–3852,5 (37,0)

Ogniwo Tuczna Tuczno Member 3815,5–3852,5 (37,0)

M³odsza sól kamienna ilasta (Na3t) Younger Clay Halite 3815,5–3852,5 (37,0)

M³odsza sól kamienna (Na3) Younger Halite 3852,5–4003,0 (150,5)

Anhydryt g³ówny (A3) Main Anhydrite 4003,0–4054,0 (51,0)

Dolomit p³ytowy (Ca3) + szary i³ solny (T3) Platy Dolomite + Grey Pelite 4054,0–4057,0 (3,0)

Cechsztyn PZ2 Zechstein PZ2

4057,0–4180,5 (123,5)

Anhydryt kryj¹cy (A2r) Screening Anhydrite 4057,0–4058,0 (1,0)

Starsza sól kamienna kryj¹ca (Na2r) Screening Older Halite 4058,0–4061,0 (3,0)

Starsza sól potasowa (K2) Older Potash 4061–4085,5 (24,5)

Starsza sól kamienna (Na2) Older Halite 4085,5–4180,5 (95,0)

======================= uskok =================================

Cechsztyn PZ1 Zechstein PZ1

4180,5–4255,0 (74,5)

Profil stratygraficzny 15

Anhydryt górny (A1g) Upper Anhydrite 4180,5–4196,0 (15,5)

Najstarsza sól kamienna (Na1) Oldest Halite 4196,0–4212,5 (16,5)

Anhydryt dolny (A1d) Lower Anhydrite 4212,5–4247,5 (35,0)

Wapieñ cechsztyñski (Ca1) + ³upek miedzionoœny (T1) Zechstein Limestone +Copper Shale 4247,5–4255,0 (7,5)



Czerwony sp¹gowiec Rotl iegend

4255,0–4795,0 (540,0)

Czerwony sp¹gowiec górny Upper Rotl iegend

Grupa Warty Warta Group 4255,0–4795,0 (539,0)

Warstwy transgresywne – zlepieniec podstawowy Basal Conglomerate 4255,0–4256,0 (1,0)

DEWON DEVONIAN

4795,0–5573,0 (778,0)

DEWON GÓRNY UPPER DEVONIAN

F R A N F R A S N I A N

4795,0–5102,0 (307,0)

Formacja koczalska Kocza³a Formation 4795,0–5102,0 (307,0)

DEWON ŒRODKOWY MIDDLE DEVONIAN

¯ Y W E T G I V E T I A N

5102,0–5573,0 (471,0)

Formacja chojnicka Chojnice Formation 5102,0–5240,0 (138,0)

Formacja si lneñska Silno Formation 5240,0–5491,0 (251,0)

Formacja tucholska Tuchola Formation 5491,0–5573,0 (82,0)

? SYLUR ?SILURIAN

5573,0–5616,0 (43,0)

16 Profil stratygraficzny



SZCZEGÓ£OWY PROFIL LITOLOGICZNO-STRATYGRAFICZNY

G³êbokoœæ w m Opis litologiczny

Zofia FERT, Lech MI£ACZEWSKI

KENOZOIK

CZWARTORZÊD

(0,0–69,0 m; mi¹¿szoœæ 69,0 m)

0,0–8,0 Brunatna glina zwa³owa z otoczakami ska³ krystalicznych (zawartoœæ kalcytu – 10,3–5,6%, dolomitu
1,9–0,0%)1

8,0–13,0 Piaskowce

13,0–23,0 Glina zwa³owa jw.

23,0–38,0 Piaskowce

38,0–69,0 Glina zwa³owa jw.

NEOGEN?

(69,0–156,5; mi¹¿szoœæ 87,5 m)

69,0–84,0 Szarozielonawe i³y bezwapniste

84,0–124,0 ¯wiry kwarcowe

124,0–156,5 Szare mu³y i i³y, przewarstwienia wêgla brunatnego

MEZOZOIK

JURA

(156,5–1847,5 m; mi¹¿szoœæ 1691,0 m)

JURA GÓRNA

O K S F O R D

Formacja £yny

(156,5–273,0 m; mi¹¿szoœæ 116,5 m)

Teresa NIEMCZYCKA

1 Litologiê odcinków nierdzeniowanych okreœlono na podstawie profilowañ geofizyki wiertniczej i analizy próbek okruchowych; odcinki rdzeniowane
podkreœlono



156,5–160,0 Margle ilaste szare (zawartoœæ CaCO3 – 44,4%; CaMgCO3 – 0,0%)

160,0–166,0 Wapienie margliste jasnoszare

166,0–215,0 Margle ilasto-piaszczyste szare (zawartoœæ CaCO3 – 41,4%; CaMgCO3 – 0,0–0,9%)

215,0–273,0 Mu³owce wapniste szare (zawartoœæ CaCO3 – 29,1–36,7%; CaMgCO3 – 0,0–1,9%)

, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA

JURA ŒRODKOWA
(273,0–797,0 m; mi¹¿szoœæ 524,0 m)

K E L O W E J

(273,0–288,0 m; mi¹¿szoœæ 15,0 m)

273,0–277,0 Wapienie margliste szare

277,0–282,0 Margle piaszczyste szare (zawartoœæ CaCO3 – 34,8%; CaMgCO3 – 7,0%)

282,0–288,0 Margle ilaste szare

B A T O N

(288,0–517,0 m; mi¹¿szoœæ 229,0 m)

BATON GÓRNY

(288,0–386,5 m; mi¹¿szoœæ 98,5 m)

288,0–294,0 Margle piaszczyste szare

294,0–297,0 Wapienie margliste szare (zawartoœæ CaCO3 – 86,5%; CaMgCO3 – 0,9%)

297,0–331,0 Piaskowce drobnoziarniste szare

331,0–338,0 Mu³owce ilaste s³abo wapniste, ciemnoszare (zawartoœæ CaCO3 – 11,3%; CaMgCO3 – 1,9%)

338,0–378,0 Mu³owce ciemnoszare, nieco piaszczyste, bezwapniste

378,0–386,5 £upki ilasto-mu³owcowe ciemnoszare, wapniste (zawartoœæ CaCO3 – 7,5%; CaMgCO3 – 0,0%)

BATON ŒRODKOWY

(386,5–485,0 m; mi¹¿szoœæ 98,5 m)

386,5–427,5 Piaskowce drobnoziarniste, ilaste, s³abo zwiêz³e, z drobnymi wk³adkami i³owców ciemnoszarych

427,5–450,0 Piaskowce drobnoziarniste szare, kruche

450,0–456,0 I³owce ciemnoszare, nieco margliste (zawartoœæ CaCO3 – 4,7%; CaMgCO3 – 0,0%)

456,0–485,0 Piaskowce bardzo drobnoziarniste, szare, kruche, z wk³adkami mu³owców ciemnoszarych w inter-
wa³ach 460,0–467,0 i 474,0–478,0 m

BATON DOLNY

(485,0–517,0 m; mi¹¿szoœæ 32,0 m)

485,0–507,5 I³owce ciemnoszare nieco margliste, doœæ s³abo zwiêz³e

507,5–511,5 Mu³owce ilaste ciemnoszare, margliste (zawartoœæ CaCO3 – 5,6%; CaMgCO3 – 0%)

511,5–517,0 Mu³owce ciemnoszare s³abo margliste
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B A J O S + A A L E N G Ó R N Y

(517,0–752,0 m; mi¹¿szoœæ 235,5 m)

517,0–522,0 Piaskowce drobnoziarniste szare, nieco wapniste

522,0–534,0 Mu³owce i heterolity ilasto-piaszczyste; naprzemianleg³e niewielkie pakiety piaskowca drobnoziarni-
stego szarego i i³owca ciemnoszarego, z niewielk¹ przewag¹ materia³u piaszczystego

534,0–542,5 Mu³owce i heterolity ilasto-piaszczyste; naprzemianleg³e niewielkie pakiety piaskowca drobnoziarni-
stego szarego i i³owca ciemnoszarego, ze znaczn¹ przewag¹ materia³u ilastego

542,5–547,5 Mu³owce ciemnoszare lub heterolity ilasto-piaszczyste

547,5–553,0 ³owce i mu³owce ciemnoszare

553,0–564,0 Heterolity ilasto-piaszczyste ciemnoszare

564,0–671,0 I³owce ciemnoszare, s³abo zwiêz³e, lekko wapniste, z nielicznymi, bardzo drobnymi wk³adkami piasz-
czysto-mu³owcowymi

671,0–681,0 Mu³owce ilaste, ciemnoszare prawie czarne, z podrzêdnymi wk³adkami drobnoziarnistego, szarego pia-
skowca

681,0–705,0 Mu³owce ilaste ciemnoszare prawie czarne, doœæ zwiêz³e, jednorodne

705,0–724,0 I³owce ciemnoszare prawie czarne, zwiêz³e, jednorodne, bezwapniste

724,0–726,0 Piaskowce drobnoziarniste szare, kruche

726,0–752,5 I³owce ciemnoszare prawie czarne, jednorodne

AALEN DOLNY

(752,5–797,0 m; mi¹¿szoœæ 44,5 m)

752,5–789,5 Piaskowce drobnoziarniste, doœæ kruche, szarobrunatne, miejscami mu³owcowe, doœæ silnie zailone

789,5–797,0 I³owce ciemnoszare, kruche, s³abo margliste (zawartoœæ CaCO3 – 4,8%; CaMgCO3 – 0,0%)

Anna FELDMAN-OLSZEWSKA

JURA DOLNA
(797,0–1847,5 m; mi¹¿szoœæ 1050,5 m)

T O A R K

(797,0–1105,0 m; mi¹¿szoœæ 308,0 m)

TOARK GÓRNY

Formacja borucicka

(797,0–1016,5 m; mi¹¿szoœæ 219,5 m)

797,0–810,5 Piaskowce jasnoszare

810,5–815,0 Mu³owce ciemnoszare

815,0–821,5 Piaskowce jasnoszare

821,5–826,5 Mu³owce ciemnoszare

826,5–839,0 Piaskowce jasnoszare

839,0–844,0 Mu³owce ciemnoszare

844,0–847.0 Piaskowce jasnoszare
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847,0–852,0 Mu³owce ciemnoszare

852,0–854,5 Piaskowce jasnoszare

854,5–857,5 Mu³owce ciemnoszare

857,5–862,0 Piaskowce jasnoszare

862,0–866,0 Mu³owce ciemnoszare

866,0–874,5 Piaskowce jasnoszare

874,5–876,0 Mu³owce ciemnoszare

876,0–902,0 Piaskowce jasnoszare

902,0–905,5 Mu³owce ciemnoszare

905,5–960,0 Piaskowce jasnoszare

960,0–967,0 I³owce ciemnoszare

967,0–970,0 Mu³owce ciemnoszare

970,0–1016,5 Piaskowce jasnoszare

TOARK DOLNY

Formacja ciechociñska

(1016,5–1105,0 m; mi¹¿szoœæ 88,5 m)

1016,5–1026,5 Mu³owce ciemnoszare

1026,5–1035,5 Piaskowce jasnoszare

1035,5–1044,0 Mu³owce szarozielone

1044,0–1045,5 I³owce szarozielone

1045,5–1048,0 Mu³owce szarozielone

1048,0–1051,5 I³owce szarozielone

1051,5–1056,0 Piaskowce jasnoszare

1056,0–1066,0 I³owce szarozielone

1066,0–1070,0 Mu³owce szarozielone

1070,0–1081,5 I³owce szarozielone

1081,5–1090,0 Piaskowce z wk³adkami mu³owców

1090,0–1096,5 I³owce szarozielone

1096,5–1098,5 Mu³owce szarozielone

1098,5–1101,0 Piaskowce jasnoszare

1101,0–1105,0 Mu³owce

P L I E N S B A C H

(1105,0–1545,5 m; mi¹¿szoœæ 440,5 m)

Formacja komorowska

(1105,0–1495,0 m; mi¹¿szoœæ 390,0 m)

1105,0–1125,0 Piaskowce jasnoszare

1125,0–1131,0 Mu³owce ciemnoszare
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1131,0–1137,5 I³owce ciemnoszare

1137,5–1141,0 Piaskowce jasnoszare

1141,0–1145,0 I³owce ciemnoszare

1145,0–1149,0 Piaskowce jasnoszare

1149,0–1154,5 I³owce ciemnoszare

1154,5–1159,5 Piaskowce jasnoszare

1159,5–1161,5 Mu³owce ciemnoszare

1161,5–1163,5 Piaskowce jasnoszare

1163,5–1167,0 I³owce ciemnoszare

1167,0–1171,0 Piaskowce jasnoszare

1171,0–1175,0 Mu³owce ciemnoszare

1175,0–1179,0 Piaskowce jasnoszare

1179,0–1181,5 I³owce ciemnoszare

1181,5–1183,0 Mu³owce ciemnoszare

1183,0–1211,5 Piaskowce jasnoszare

1211,5–1213,5 Mu³owce ciemnoszare

1213,5–1215,5 Piaskowce jasnoszare

1215,5–1216,5 Mu³owce ciemnoszare

1216,5–1218,5 Piaskowce jasnoszare

1218,5–1221,0 Mu³owce ciemnoszare

1221,0–1224,0 Piaskowce jasnoszare

1224,0–1243,0 Mu³owce ciemnoszare

1243,0–1245,5 Piaskowce jasnoszare

1245,5–1248,5 Mu³owce ciemnoszare

1248,5–1253,5 Piaskowce jasnoszare

1253,5–1258,5 Mu³owce ciemnoszare

1258,5–1264,0 Piaskowce jasnoszare

1264,0–1268,0 Mu³owce ciemnoszare

1268,0–1288,0 Piaskowce jasnoszare

1288,0–1297,5 I³owce ciemnoszare

1297,5–1304,5 Piaskowce jasnoszare

1304,5–1307,5 I³owce ciemnoszare

1307,5–1311,5 Piaskowce jasnoszare z wk³adk¹ mu³owca

13115–1318,5 I³owce ciemnoszare

1318,5–1328,0 Piaskowce jasnoszare

1328,0–1330,0 Mu³owce ciemnoszare
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1330,0–1417,5 Piaskowce jasnoszare

1417,5–1420,0 Mu³owce ciemnoszare

1420,0–1448,5 Piaskowce jasnoszare

1448,5–1460,0 Mu³owce ciemnoszare

1460,0–1471,0 Piaskowce jasnoszare

1471,0–1480,0 1,4 m rdzenia, w tym:

0,5 m – piaskowiec kwarcowy, bardzo drobnoziarnisty, jasnoszary, warstwowanie faliste. Upad 0o

0,9 m – piaskowiec kwarcowy, drobnoziarnisty, jasnoszary, œrednio zwiêz³y, o spoiwie krzemionko-
wym kontaktowym, z pojedynczymi, milimetrowej gruboœci laminami ilastymi. Ziarna kwarcu od <0,1
do 0,2 mm, pó³ostrokrawêdziste i pó³obtoczone, o powierzchni b³yszcz¹cej. Upad niemierzalny

1480,0–1488,0 Piaskowce jasnoszare

1488,0–1492,0 Mu³owce ciemnoszare

1492,0–1495,0 Piaskowce jasnoszare

Formacja ³obeska

(1495,0–1545,5 m; mi¹¿szoœæ 50,5 m)

1495,0–1498,0 I³owce ciemnoszare

1498,0–1512,5 Piaskowce jasnoszare

1512,5–1516,0 Mu³owce ciemnoszare

1516,0–1518,0 Piaskowce jasnoszare

1518,0–1521,5 Mu³owce ciemnoszare

1521,5–1525,0 Piaskowce jasnoszare

1525,0–1531,0 Mu³owce ciemnoszare

1531,0–1532,5 I³owce ciemnoszare

1532,5–1534,5 Piaskowce jasnoszare

1534,5–1537,5 Mu³owce ciemnoszare

1537,5–1538,5 I³owce ciemnoszare

1538,5–1542,5 Piaskowce jasnoszare

1542,5–1545,5 Mu³owce ciemnoszare

S Y N E M U R

Formacja ostrowiecka

(1545,5–1723,0 m; mi¹¿szoœæ 177,5 m)

1545,5–1556,5 Piaskowce jasnoszare

1556,5–1558,0 Mu³owce ciemnoszare

1558,0–1648,0 Piaskowce jasnoszare z drobnymi wk³adkami mu³owców ciemnoszarych

1648,0–1650,5 Mu³owce ciemnoszare

1650,5–1653,0 Piaskowce jasnoszare

1653,0–1654,5 Mu³owce ciemnoszare
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1654,5–1655,5 Piaskowce jasnoszare o spoiwie wêglanowym

1655,0–1663,5 Piaskowce jasnoszare

1663,5–1665,0 Mu³owce ciemnoszare

1665,0–1707,5 Piaskowce jasnoszare z drobnymi wk³adkami mu³owcowymi, na g³êb. 1687,0–1688,5 m o spoiwie wê-
glanowym

1707,5–1709,5 Mu³owce ciemnoszare

1709,5–1710,0 Piaskowce jasnoszare

1710,5–1713,5 Mu³owce ciemnoszare

1713,5–1716,0 Piaskowce jasnoszare

1716,0–1722,0 Mu³owce ciemnoszare

1722,0–1723,0 I³owce ciemnoszare

H E T A N G

Formacja sk³obska + zagajska

(1723,0–1847,5 m; mi¹¿szoœæ 124,5 m)

1723,0–1751,0 Piaskowce jasnoszare z drobnymi wk³adkami mu³owcowymi, na g³êb. 1742,0–1743,5 z wk³adk¹ wêgla

1751,0–1767,5 Mu³owce ciemnoszare

1767,5–1771,5 Piaskowce jasnoszare

1771,5–1773,0 Mu³owce ciemnoszare

1773,0–1774,0 I³owce ciemnoszare

1774,0–1775,5 Piaskowce jasnoszare

1775,5–1777,5 I³owce ciemnoszare

1777,5–1812,5 Piaskowce jasnoszare

1812,5–1813,0 I³owce ciemnoszare

1813,0–1822,0 3,3 m rdzenia, w tym:

0,30 m – piaskowiec kwarcowy ró¿noziarnisty, ziarna od drobnych do grubych z domieszk¹ ¿wirku
kwarcowego wielkoœci 0,5–1,0 cm, o spoiwie krzemionkowym kontaktowym oraz z drobnymi skupie-
niami kaolinitu w porach. Na g³êb. 0,25 m klast ilasty o wymiarach 4,58×0,25 cm, szarobe¿owy, syde-
rytyczny. Upad niemierzalny

0,80 m – i³owiec ciemnoszary, z nielicznymi zlustrowaniami tektonicznymi, rozpadaj¹cy siê na p³ytki
ostrokrawêdziste, miejscami z konkrecjami syderytowymi; na g³êb. 0,3 m smugi i toczeñce piaszczyste

0,40 m – piaskowiec kwarcowy ró¿noziarnisty, ziarna od drobnych do œrednich, z domieszk¹ ziarn gru-
bych, z klastami ilastymi. Lustra tektoniczne pod k¹tem 40°

0,05 m – mu³owiec ciemnoszary, o laminacji soczewkowej. W stropie pojedyncze ziarna grubego piasku

1,45 m – piaskowiec kwarcowy drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y, masywny, o spoiwie krzemionko-
wym-kontaktowym. Ziarna kwarcu pó³obtoczone, o powierzchni b³yszcz¹cej. Upad niemierzalny

0,20 m – piaskowiec kwarcowy œrednio- i gruboziarnisty, o spoiwie krzemionkowo-ilastym oraz drob-
nymi skupieniami kaolinitu w porach. Ziarna kwarcu wielkoœci 0,3–2,0 mm, g³ównie 0,3–0,5 mm,
pó³obtoczone i pó³ostrokrawêdziste

0,10 m – piaskowiec kwarcowy drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y

1822,0–1847,5 Piaskowce jasnoszare
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TRIAS

(?1847,5–?3555,0 m; mi¹¿szoœæ 1707,5 m)

Irena GAJEWSKA, Anna BECKER

TRIAS GÓRNY
(?1847,5–1974,0 m; mi¹¿szoœæ 126,5 m)

R E T Y K ?

Kajper

(1847,5–2032,5 m; mi¹¿szoœæ 185,0 m)

Kajper górny

Warstwy wielichowskie (z Trileites)

(1847,5–?1926,0 m; mi¹¿szoœæ 78,5 m)

1847,5–1870,0 I³owce bezwapniste

1870,0–1880,5 Piaskowce szare z przewarstwieniami i³owca, bezwapniste

1880,5–1921,5 Piaskowce szare, ró¿noziarniste, bezwapniste

1921,5–1924,0 Piaskowce szare, ró¿noziarniste, ze ¿wirem, zwiêz³e

1924,0–1926,0 1,90 m rdzenia, w tym:

0,10 m – piaskowiec jasnoszary, drobnoziarnisty, twardy, zwiêz³y, zbudowany z ziarn kwarcu na ogó³
dobrze obtoczonych

0,60 m – piaskowiec jasnoszary, ró¿noziarnisty, pojedyncze ziarna do 10 mm œrednicy, œrednio porowa-
ty, kruchy, miejscami warstwowany frakcjonalnie, ziarna kwarcu dobrze obtoczone, obecne skupienia
kaolinitu milimetrowej œrednicy

0,20 m – piaskowiec jasnoszary, prawie bia³y, drobnoziarnisty, kruchy, z nielicznymi smugami ilasty-
mi, okruchami lamin szarego i³owca do 1 cm d³ugoœci oraz z rzadko spotykanymi skupieniami wêgli-
stymi milimetrowej œrednicy

0,80 m – piaskowiec jasnoszary, drobnoziarnisty, miejscami przechodz¹cy w ró¿noziarnisty do grubo-
ziarnistego z domieszk¹ ziarn do 10 mm œrednicy, doœæ liczne skupienia kaolinitu milimetrowej œredni-
cy; pojedyncze smugi wêgliste oraz sporadyczne soczewkowate naskorupienia syderytu ilastego

N O R Y K ?

Kajper œrodkowy

Warstwy zb¹szyneckie (?) i/lub jarkowskie (?)

(?1926,0–1974,0 m; mi¹¿szoœæ 48,0 m)

cd. 1924,0–1926,0 0,20 m – i³owiec ciemnoszary, prawie czarny, z licznymi ró¿nokierunkowymi zlustrowaniami (rdzeñ
w kawa³kach)

1926,0–1928,0 I³owce szare, zawartoœæ kalcytu 0,0–2,9%, dolomitu brak

1928,0–1929,0 Wêgiel (?)

1929,0–1950,0 I³owce szare, zawartoœæ kalcytu 0,0–2,9%, dolomitu brak

1950,0–1974,0 I³owce szare i br¹zowe, bezwapniste, przy sp¹gu czerwonawo-zielone, pstre, z przewarstwieniami gipsu
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TRIAS ŒRODKOWY

A N I Z Y K + L A D Y N

(1974,0–2156,5 m; mi¹¿szoœæ 182,5 m)

Kajper dolny

Warstwy sulechowskie

(1974,0–2032,5 m; mi¹¿szoœæ 58,5 m)

1974,0–1978,0 Piaskowce szare, bezwapniste

1978,0–2000,0 I³owce szare, miejscami pstre

2000,0–2023,0 Piaskowce szare i br¹zowe z przewarstwieniami i³owca czerwono-szarego

2023,0–2025,0 2,0 m rdzenia, w tym:

0,40 m – piaskowiec bardzo drobnoziarnisty rdzawo¿ó³ty i zielonkawy, plamisty, zwiêz³y, miejscami
ilasty lub ze smugami ilastymi brunatnoczerwonymi; miejscami nie w pe³ni wykszta³cone czerwone
konkrecje ¿elaziste; g³ównie warstwowanie przek¹tne, zaburzone, jedynie w stropie (6 cm) nieregular-
na laminacja soczewkowa; sporadyczne zwêglone szcz¹tki roœlinne; k¹t upadu niemierzalny

0,30 m – piaskowiec drobnoziarnisty, szarozielonkawy, w stropie z pojedynczymi brunatnymi plama-
mi, zwiêz³y, bardzo twardy, zbity, w dole z rozproszonymi ziarnami ³yszczyków, warstwowanie so-
czewkowe, miejscami zaburzone; zailony, przechodz¹cy nieregularnie w i³owiec; rozproszone szcz¹tki
zwêglonych roœlin; zawartoœæ kalcytu 4,8%; upad niemierzalny

0,30 m – piaskowiec drobnoziarnisty jasnoszary, twardy, wapnisty, zwiêz³y, warstwowanie równoleg³e
w stropie czêœciowo zaburzone; na p³aszczyznach warstwowañ liczne ³yszczyki; w górze cienkie prze-
warstwienia i³owca szarego z odciskami du¿ych uwêglonych roœlin; zawartoœæ kalcytu 18,3%, dolomitu
1,9%; upad 0°

1,00 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, twardy, zwiêz³y, ze œladami rozmyæ; laminy, smugi i
okruchy lamin i³owców ciemnoszarych z obfit¹ uwêglon¹ sieczk¹ roœlinn¹; liczne œlady ¿erowania fau-
ny, odciski Myophoria sp.; upad 0°

2025,0–2032,5 Piaskowce szare i brunatne, wapniste (zawartoœæ kalcytu 6,8%, dolomitu brak) z przewarstwieniami
pstrego i³owca wapnistego (zawartoœæ kalcytu 16,4%, dolomitu 0,9%)

Wapieñ muszlowy

(2032,5–2156,5 m; mi¹¿szoœæ 124,0 m)

Wapieñ muszlowy górny

(2032,5–2055,0 m; mi¹¿szoœæ 22,5 m)

2032,5–2043,0 I³owce wapniste, pstre

2043,0–2055,0 Wapienie szare, zbite (zawartoœæ kalcytu 96,5%, dolomitu brak)

Wapieñ muszlowy œrodkowy

(2055,0–2082,5 m; mi¹¿szoœæ 27,5 m)

2055,0–2082,5 Margle ilasty dolomityczne i margle ilaste z przewarstwieniami i³owca marglistego, dolomitycznego,
szarego; zawartoœæ kalcytu 10,3–70,5%, dolomitu 9,4–24,5%

Wapieñ muszlowy dolny

(2082,5–2156,5 m; mi¹¿szoœæ 74,0 m)

2082,5–2100,0 Wapieñ i wapieñ marglisty szary z podrzêdnymi przewarstwieniami i³owca; zawartoœæ kalcytu
15,0–98,7%, dolomitu 1,9–24,5%
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2100,0–2102,0 1,8 m rdzenia (czêœciowo w okruchach) – wapieñ jasnoszary mikrytowy, bardzo zwiêz³y, drobno i œred-
nio warstwowany, z wk³adkami i nieregularnymi smugami i³owców szarych oraz margli (w górnym od-
cinku); zawartoœæ kalcytu w wapieniu 98,7%; upad 0°

2102,0–2156,5 Wapieñ marglisty i podrzêdnie i³owiec ciemnoszary; zawartoœæ kalcytu 15,0–95,0%, dolomitu 0,0–0,9%

Anna SZYPERKO-TELLER, Anna BECKER

TRIAS DOLNY

I N D + O L E N E K

(?2156,5–?3555,0 m; mi¹¿szoœæ 1398,5 m)

Pstry piaskowiec

(2156,5–3555,0 m; mi¹¿szoœæ 1398,5 m)

Pstry piaskowiec górny

Formacja barwicka

(2156,5–2368,0 m; mi¹¿szoœæ 211,5 m)

2156,5–2168,0 I³owce wapniste szare z cienkimi przewarstwieniami wapienia

Ogniwo sieciñskie

(2168,0–2180,0 m; mi¹¿szoœæ 12,0 m)

2168,0–2170,0 1,60 m rdzenia, w tym:

0,20 m – wapieñ organodetrytyczny szary, przepe³niony zrekrystalizowan¹ faun¹, g³ównie ma³¿ów,
m.in. Myophoria vulgaris (Schlotheim); ska³a bardzo twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie

0,30 m – i³o³upek wapnisty szary, rozsypuj¹cy siê

0,10 m – wapieñ organodetrytyczny jak w najwy¿szej czêœci marszu

0,50 m – naprzemianleg³e kilkucentymetrowe przewarstwienia i³owców wapnistych szarych i wapieni
szarych o falistych powierzchniach; ska³a krucha, rozsypuj¹ca siê; upad 0°

0,20 m – wapieñ organodetrytyczny, jak w wy¿szej czêœci marszu

0,20 m – i³owiec wapnisty szary z falistymi kilkucentymetrowymi przewarstwieniami wapieni szarych;
ska³a krucha, rozsypuj¹ca siê

0,10 m – wapieñ organodetrytyczny jak w wy¿szej czêœci marszu; zawartoœæ klacytu 99,6%, dolomitu 9%

2170,0–2180,0 I³owce prawdopodobnie wapniste, szare, z wk³adkami wapieni, w czêœci dolnej (g³êb. 2173,0–2180,0 m)
licznymi i dochodz¹cymi do 1 m mi¹¿szoœci

2180,0–2200,0 Mu³owce prawdopodobnie partiami piaszczyste, miejscami z wk³adkami i³owców, w wiêkszoœci bru-
natne; zawartoœæ kalcytu 23,5%, dolomitu 70%

2200,0–2203,0 2,20 m rdzenia, w tym:

0,60 m – mu³owiec piaszczysty, bezwapnisty, z nieregularnymi smugami mu³owca, brunatny z nieregu-
larnymi odbarwieniami zielonymi; w czêœci najwy¿szej (0–20 cm) mu³owiec piaszczysty warstwowany
przek¹tnie; w obrêbie partii mu³owcowych miejscami otoczaki i³owców; w skale rozproszone nieliczne
bardzo drobne ziarna ³yszczyków; ska³a bardzo twarda o nieregularnym prze³amie

0,20 m – mu³owiec czerwonobrunatny z zielonymi odbarwieniami, niewarstwowany, gruz³owy, twardy

1,00 m – piaskowiec mu³owcowy, s³abo wapnisty, brunatny, warstwowany przek¹tnie, z liczn¹ bardzo
drobn¹ mik¹; miejscami szczeliny, spêkania o charakterze œladów wysychania; ska³a bardzo twarda
o nieregularnym prze³amie

26 Szczegó³owy profil litologiczno-stratygraficzny



0,40 m – mu³owiec piaszczysty szarozielony z nieregularnymi smugami zielonego i³owca; rozproszona
bardzo drobna mika; ska³a twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie

2203,0–2223,0 I³owce i mu³owce, miejscami wapniste, w wiêkszoœci brunatne (zawartoœæ kalcytu 21,6–23,5%, dolo-
mitu 0,9%)

2223,0–2227,0 Mu³owce, byæ mo¿e piaszczyste, prawdopodobnie brunatne

2227,0–2230,0 3,00 m rdzenia, w tym:

0,20 m – mu³owiec ilasty szarozielony, z nieregularnymi smugami, przewarstwieniami wapienia; miej-
scami szczeliny wype³nione materia³em wapiennym; rozproszona nieliczna drobna mika; ska³a bardzo
twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie

0,60 m – i³owiec, przechodz¹cy miejscami w mu³owiec, miejscami wapnisty, brunatny z nieregularny-
mi konkrecjami wapiennymi, niewarstwowany; rozproszona nieliczna drobna mika; ska³a twarda,
³upi¹ca siê nieregularnie

0,80 m – ska³a niejednorodna – mu³owce ilaste przechodz¹ce w i³owce mu³owcowe, brunatne z niere-
gularnymi smugami, przewarstwieniami wapienia marglistego szarozielonego; miejscami w i³owcach
spêkania wype³nione mu³owcem marglistym; na g³êbokoœci 0,60–0,80 m od stropu warstwy – wk³adka
wapienia marglistego szarozielonego; rozproszona nieliczna, drobna mika; ska³a bardzo twarda, ³upi¹ca
siê nieregularnie; upad 0°

1,40 m – ska³a niejednorodna – mu³owiec piaszczysty, miejscami wapnisty ze smugami i nieregularnymi
przewarstwieniami piaskowca wapnistego, w czêœci najwy¿szej miejscami z warstwowaniem
przek¹tnym, miejscami nieregularnie falistym; wk³adki i³owca mu³owcowego brunatnego na g³êb.
0,20–0,30 i 1,20–1,40 m od stropu warstwy; nieliczna drobna mika; ska³a twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie

2230,0–2238,0 Mu³owce i i³owce, prawdopodobnie brunatne (zawartoœæ kalcytu 8,5%)

2238,0–2274,0 I³owce i mu³owce miejscami wapniste, brunatne i szare z wk³adkami wapieni i margli, stanowi¹cych
oko³o 20% profilu (zawartoœæ kalcytu 3,9–41,5%, dolomitu 1,9–5,6%)

2274,0–2295,5 I³owce i mu³owce, miejscami wapniste, prawdopodobnie brunatne i szare (zawartoœæ kalcytu 7,7%, do-
lomitu 7,4%)

2295,5–2303,0 Mu³owce piaszczyste lub piaskowce, prawdopodobnie w wiêkszoœci szare, wapniste (zawartoœæ kalcytu
18,8%, dolomitu 9,4%)

2303,0–2308,0 5,00 m rdzenia, w tym:

1,30 m – i³owiec miejscami nieco wapnisty ciemnoszary, niewarstwowany, z nieliczn¹ bardzo drobn¹
mik¹, ³upi¹cy siê nieregularnie

1,10 m – piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, wapnisty, szary, niewarstwowany, miejscami z doœæ
liczn¹ mik¹ (zawartoœæ kalcytu 9,4%); ska³a bardzo twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie

0,30 m – mu³owiec nieco piaszczysty wapnisty ze smugami i³owca, szary; w ca³ej warstwie liczne do
0,5 cm œrednicy ró¿nokierunkowe kana³y po mu³o¿erach; ska³a twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie

Ogniwo i³owców z Czaplinka

(2305,5–2337,5 m; mi¹¿szoœæ 32,0 m)

cd. 2303,0–2308,0 2,30 m – i³owiec wapnisty ciemnoszary, miejscami z brunatnymi plamami z licznymi soczewkami
i smugami wapieni i margli 30–40 mm mi¹¿szoœci, stanowi¹cymi oko³o 10% ska³y (zawartoœæ kalcytu
61,1%, dolomitu 70%); rozproszona nieliczna bardzo drobna mika; kilkucentymetrowe skupienie anhy-
drytu w czêœci najwy¿szej; ska³a bardzo twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie; upad 0°

2305,5–2337,5 I³owce prawdopodobnie miejscami wapniste, szare z wk³adkami ska³ wêglanowych (wapienno-dolomi-
towych), najgrubszymi na g³êb. 2314,5–2315,5 i 2330,5–2331,5 m (zawartoœæ kalcytu 2,8–11,3%, do-
lomitu maks. 10,1%)

2337,5–2348,0 Piaskowce prawdopodobnie z nielicznymi wk³adkami ska³ i³owcowo-mu³owcowych, zapewne szaro-
brunatne jak ni¿ej, miejscami wapniste

2348,0–2356,0 8,0 m rdzenia, w tym:
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0,10 m – zlepieniec, sk³adaj¹cy siê z otoczaków ska³ i³owcowo-mu³owcowych brunatnych o œrednicy
30–40 mm scementowanych spoiwem piaszczysto-wapiennym; ska³a bardzo twarda, ³upi¹ca siê niere-
gularnie

0,80 m – i³owiec wiœniowobrunatny niewarstwowany, rozpadaj¹cy siê na drobne ostrokrawêdziste
okruchy; bardzo nieliczna, bardzo drobna mika; wk³adka piaskowca drobnoziarnistego wapnistego jasno-
szarego z liczna mik¹ na powierzchniach warstw na g³êb. 0,60–0,68 m od stropu warstwy

3,90 m – piaskowiec drobnoziarnisty wapnisty szarowiœniowy, w dolnej czêœci be¿owy, niewarstwowa-
ny, jedynie miejscami niewyraŸnie równolegle warstwowany, na g³êb. 0,50–0,80 m od stropu warstwy
niewyraŸnie przek¹tnie warstwowany; rozproszona nieliczna mika, niekiedy nagromadzona na po-
wierzchniach warstw; miejscami wystêpuj¹ okruchy ska³ i³owcowo-mu³owcowych, wiœniowych i zie-
lonych o œrednicy 2–3 mm, szczególnie liczne na g³êb. 1,50–1,60 oraz 2,40–2,50 m od stropu warstwy;
ska³a ³upi¹ca siê nieregularnie; upad 0°

0,20 m – piaskowiec drobnoziarnisty wapnisty be¿owy, zawieraj¹cy liczne p³askie otoczaki ska³
i³owcowo-mu³owcowych brunatnych do 50 mm œrednicy; w œrodku warstwy cienka zdeformowana
warstewka i³owca

0,40 m – piaskowiec drobnoziarnisty wapnisty szarobe¿owy, przek¹tnie warstwowany; doœæ liczna
mika; twardy, ³upi¹cy siê nieregularnie

1,60 m – zlepieniec, sk³adaj¹cy siê z otoczaków ska³ i³owcowo-mu³owcowych brunatnych najczêœciej
2–3 mm œrednicy, tkwi¹cych w spoiwie piaszczysto-wapiennym (zawartoœæ kalcytu 20,3%); stosunek ilo-
œciowy otoczaków do spoiwa zmienny; miejscami p³askie otoczaki i³owcowo-mu³owcowe i okruchy war-
stewek i³owcowych rozmytych na miejscu, szczególnie liczne na g³êb. 0,0–0,20, 0,60–1,00 i 1,50–1,60 m
od stropu warstwy; ska³a bardzo twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie

1,00 m – piaskowiec drobnoziarnisty wapnisty, be¿owy; liczna mika nagromadzona na powierzchniach
warstw; w górnej czêœci warstwowanie przek¹tne rynnowe, ni¿ej tabularne; smugi i³owcowo-mu³owco-
we brunatnowiœniowe na g³êb. 0,70–0,80 m od stropu warstwy; ska³a twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie;
górna powierzchnia warstwy wyraŸnie erozyjna (rozmyta)

2357,5–2368,0 Piaskowce miejscami prawdopodobnie wapniste, byæ mo¿e z wk³adkami zlepieñców; wk³adka ska³y
i³owcowo-mu³owcowej na g³êb. 2357,5–2360,5 m (zawartoœæ kalcytu 5,5%)

Pstry piaskowiec œrodkowy

(2368,0–3188,0 m; mi¹¿szoœæ 820,0 m)

„Formacja i lasta”

(2368,0–2844,5 m; mi¹¿szoœæ 476,5 m)

Ogniwo œwidwiñskie

(2368,0–2477,5 m; mi¹¿szoœæ 109,5 m)

2368,0–2388,0 I³owce i mu³owce prawdopodobnie brunatne (zawartoœæ kalcytu 4,8%, dolomitu 1,9%)

2388,0–2404,0 Piaskowce prawdopodobnie brunatne (zawartoœæ kalcytu 2,9%)

2404,0–2407,0 I³owce i mu³owce prawdopodobnie brunatne

2407,0–2413,0 5,00 m rdzenia, w tym:

0,80 m – i³owiec mu³owcowy, brunatny, masywny, z rozproszona, doœæ liczn¹, bardzo drobn¹ mik¹;
twardy, ³upi¹cy siê nieregularnie

0,60 m – piaskowiec drobnoziarnisty brunatny z laminami mu³owcowo-i³owcowymi, warstwowany
przek¹tnie rynnowo, z rozproszon¹, doœæ liczn¹, drobn¹ mik¹; ska³a bardzo twarda, ³upi¹ca siê nieregu-
larnie

0,20 m – mu³owiec, miejscami i³owcowy, brunatny z rozproszon¹ liczn¹ mik¹, ³upi¹cy siê nieregularnie

1,80 m – piaskowiec drobnoziarnisty, brunatny, warstwowany przek¹tnie, jak w wy¿szej czêœci marszu

0,60 m – mu³owiec miejscami i³owcowy, brunatny, jak w wy¿szej czêœci marszu

1,00 m – piaskowiec drobnoziarnisty, brunatny, w wiêkszoœci niewarstwowany, miejscami niewyraŸnie
przek¹tnie warstwowany, z liczn¹ mik¹ na powierzchniach warstw, ³upi¹cy siê nieregularnie
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2407,5–2419,5 Piaskowce prawdopodobnie brunatne (zawartoœæ kalcytu 2,9%)

2419,5–2441,0 I³owce i mu³owce prawdopodobnie brunatne

2441,0–2443,0 0,10 m rdzenia – margiel szary, bardzo twardy, ³upi¹cy siê nieregularnie

Uwaga: jest to tylko wk³adka w ska³ach i³owcowo-mu³owcowych, które, s¹dz¹c z analizy wykresów po-
miarów geofizycznych, stanowi¹ g³ówn¹ czêœæ profilu z opisanej g³êbokoœci (zawartoœæ kalcytu 69,5%)

2443,0–2463,0 I³owce i mu³owce prawdopodobnie brunatne

2463,0–2477,5 Piaskowce prawdopodobnie brunatne, bezwapniste

2477,5–2485,0 Mu³owce i i³owce prawdopodobnie brunatne z wk³adkami piaskowca, bezwapniste

2485,0–2488,0 3,00 m rdzenia, w tym:

0,60 m – mu³owiec ilasty brunatny z nieregularnymi skupieniami wapiennymi, wokó³ których wystê-
puj¹ zielone odbarwienia; rozproszona drobna mika; ska³a niewarstwowana, bardzo twarda, ³upi¹ca siê
nieregularnie

0,60 m – piaskowiec drobnoziarnisty, wapnisty, brunatny z milimetrowymi laminami ilastymi, war-
stwowany przek¹tnie rynnowo, z mik¹ licznie nagromadzon¹ na powierzchniach warstw; ska³a bardzo
twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie

1,80 m – mu³owiec miejscami i³owcowy, przechodz¹cy w i³owiec mu³owcowy brunatny z nielicznymi
odbarwieniami zielonymi, zawieraj¹cy nieregularne smugi piaskowca wapnistego, na g³êbokoœci
1,00–1,20 m od stropu warstwy warstwowanego przek¹tnie tabularnie; doœæ liczna mika, szczególnie na
powierzchniach warstw; ska³a bardzo twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie

2488,0–2499,0 Mu³owce i i³owce brunatne z cienkimi wk³adkami piaskowców, bezwapniste

2499,0–2502,0 Piaskowce prawdopodobnie brunatne, bezwapniste

2502,0–2568,0 I³owce i mu³owce brunatne miejscami z nielicznymi wk³adkami piaskowców, maksymalnie oko³o 1 m
mi¹¿szoœci, bezwapniste

2565,0–2568,0 2,20 m rdzenia – i³owiec miejscami mu³owcowy brunatny, w czêœci górnej z nielicznymi smugami, so-
czewkami wapienia marglistego (do 2 mm mi¹¿szoœci); w czêœci dolnej od po³owy marszu iloœæ
wk³adek wapienno-mu³owcowych wzrasta – wystêpuj¹ tu kilkucentymetrowe i grubsze naprzemian-
leg³e warstwy ska³ i³owcowych i wapienno-mu³owcowych, przek¹tnie lub soczewkowo warstwowa-
nych. Najgrubsze wk³adki wapienno-mu³owcowe wystêpuj¹ na g³êb. 1,50–1,60 i 2,00–2,20 m od góry
marszu. Rozproszona liczna, bardzo drobna mika. Ska³a bardzo twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie; upad 0°

2568,0–2573,0 Piaskowce prawdopodobnie brunatne

2573,0–2593,5 I³owce i mu³owce brunatne

2593,5–2596,5 Piaskowce prawdopodobnie brunatne

2596,5–2616,0 I³owce i mu³owce prawdopodobnie brunatne

2616,0–2623,0 Piaskowce prawdopodobnie brunatne

2623,0–2638,0 I³owce i mu³owce prawdopodobnie brunatne

2638,0–2642,0 4,00 m rdzenia – i³owiec mu³owcowy czerwonobrunatny z nielicznymi zielonymi odbarwieniami
wokó³ zwêglonych okruchów roœlin; miejscami drobne skupienia wapniste; brak warstwowania; roz-
proszona, doœæ liczna, drobna mika; ska³a twarda, ³upi¹ca siê na kilkucentymetrowe gruz³y

2642,0–2645,5 I³owce i mu³owce prawdopodobnie brunatne

2645,5–2647,5 Piaskowce prawdopodobnie brunatne

2647,5–2662,0 I³owce i mu³owce prawdopodobnie brunatne

2662,0–2762,0 Piaskowce z wk³adkami ska³ i³owcowo-mu³owcowych poni¿ej 1 m mi¹¿szoœci, prawdopodobnie brunatne

2762,0–2767,0 I³owce i mu³owce prawdopodobnie brunatne

2767,0–2778,5 Piaskowce z wk³adkami ska³ i³owcowo-mu³owcowych poni¿ej 1 m mi¹¿szoœci, prawdopodobnie brunatne

Szczegó³owy profil litologiczno-stratygraficzny 29



2778,0–2801,0 I³owce i mu³owce prawdopodobnie brunatne

2801,5–2804,0 Piaskowce prawdopodobnie brunatne, wapniste

2804,0–2840,0 I³owce i mu³owce prawdopodobnie brunatne

2840,0–2844,5 Piaskowce prawdopodobnie brunatne, wapniste

Formacja pomorska

(2844,5–3188,0 m; mi¹¿szoœæ 343,5 m)

Ogniwo trzebiatowskie

(2844,5–3035,0 m; mi¹¿szoœæ 190,5 m)

2844,5–2849,0 I³owce i mu³owce prawdopodobnie w wiêkszoœci szare

2849,0–2852,0 2,30 m rdzenia, w tym:

2,00 m – ska³a niejednorodna – i³owiec miejscami nieco mu³owcowy ciemnoszary z licznymi soczew-
kami i falistymi wk³adkami wapienia mu³owcowo-piaszczystego szarego o mi¹¿szoœci od 1 mm do kil-
ku centymetrów; miejscami nieliczne zwêglone szcz¹tki roœlin; ska³a twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie;
upad 0°

0,30 m – wapieñ piaszczysty, szary, równolegle warstwowany – warstwowanie zaburzone; liczna mika;
ska³a bardzo twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie

2852,0–2859,0 I³owce i mu³owce szare, prawdopodobnie z wk³adkami wapieni mu³owcowo-piaszczystych, jak w od-
cinku rdzeniowanym wy¿ej

2859,0–2880,0 I³owce i mu³owce prawdopodobnie w wiêkszoœci szare, podrzêdnie brunatne, bezwapniste

2880,0–2888,5 Naprzemianleg³e warstwy wapieni piaszczystych (piaskowców/mu³owców wapnistych) i mu³owców
ilastych do 1 m mi¹¿szoœci, prawdopodobnie szarych i brunatnych

2888,5–2933,0 I³owce i mu³owce prawdopodobnie g³ównie szare, podrzêdnie brunatne z nielicznymi wk³adkami pia-
skowców wapnistych lub wapieni piaszczystych

2933,0–2937,0 Wapienie piaszczyste (lub piaskowce wapniste) do mu³owców wapnistych (lub wapieni marglistych),
prawdopodobnie szare (zawartoœæ kalcytu 21,6%, dolomitu 1,9%)

2937,0–2947,0 I³owce i mu³owce, miejscami wapniste, prawdopodobnie g³ównie szare (zawartoœæ kalcytu 8,5%, dolo-
mitu 2,8%)

2947,0–2952,5 Ska³a wapienno-piaszczysta lub wapienno-mu³owcowa, prawdopodobnie szara (zawartoœæ kalcytu
25,4%, dolomitu 0,9%)

2952,2–2979,0 I³owce i mu³owce, miejscami wapniste, prawdopodobnie g³ównie szare (zawartoœæ kalcytu 20,7%, do-
lomitu 1,9%)

2979,0–2983,0 Ska³a wapienno-piaszczysta lub wapienno-mu³owcowa, g³ównie szara (zawartoœæ kalcytu 14,1%, dolo-
mitu 0,9%)

2983,0–2986,0 2,40 m rdzenia – ska³a niejednorodna: i³owiec miejscami nieco mu³owcowy wiœniowoszary z laminami,
soczewkami i falistymi wk³adkami wapienia marglistego szarego, stanowi¹cymi oko³o 10% ska³y; po-
wierzchnie warstw czêsto pokryte riplemarkami, liczne szczeliny z wysychania; doœæ liczna mika, licz-
niejsza na powierzchniach warstw; zawartoœæ kalcytu 13,2–24,4%, dolomitu 7,09–4,70%; ska³a twarda,
³upi¹ca siê w sposób zbli¿ony do p³ytkowego; upad 0°

2986,0–2994,5 Naprzemianleg³e warstwy ska³ wapienno-piaszczystych lub wapienno-mu³owcowych i mu³owco-
wo-i³owcowych, prawdopodobnie szare i szarobrunatne

2994,5–3007,0 2,00 m rdzenia – i³owiec mu³owcowy czerwonobrunatny z licznymi nieregularnymi smugami i soczew-
kami wapienia brunatnego; liczne spêkania ró¿nego pochodzenia, warstwowanie zaburzone; doœæ licz-
na rozproszona mika, miejscami drobne skupienia anhydrytowe; zawartoœæ kalcytu 1,9–5,8%, dolomitu
0–10%; ska³a twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie; upad 0°

3007,0–3009,5 I³owce i mu³owce, miejscami wapniste, prawdopodobnie brunatne i szare
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3009,5–3020,5 Wapienie i ska³y wapienno-piaszczyste, byæ mo¿e wapienie oolitowe, z wk³adkami ska³ mu³owco-
wo-i³owcowych, prawdopodobnie brunatne i szare

3020,5–3025,0 I³owce i mu³owce, miejscami wapniste, prawdopodobnie brunatne i szare

3025,0–3028,0 3,00 m rdzenia, w tym:

2,50 m – i³owiec mu³owcowy czerwonobruntany z licznymi warstewkami wapieni marglistych,
o mi¹¿szoœci do 30 mm i warstwowaniu przek¹tnym; doœæ liczna rozproszona mika; w i³owcu liczne
spêkania wype³nione mu³owcem marglistym; ska³a twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie; upad 0°

0,50 m – margiel oolitowy wiœniowy z nielicznymi smugami i³owcowo-mu³owcowymi; oolity wielko-
œci 0,2–0,3 mm; zawartoœæ kalcytu 74%; ska³a bardzo twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie

3028,0–3031,0 I³owce brunatne

3031,0–3035,0 Wapienie lub ska³a wêglanowo-piaszczysta, byæ mo¿e wapieñ oolitowy z wk³adk¹ i³owcowo-mu-
³owcow¹ w czêœci œrodkowej, brunatny lub szary

3035,0–3047,0 I³owce i mu³owce prawdopodobnie brunatne

3047,0–3049,0 1,40 m rdzenia – i³owiec marglisty brunatny z licznymi nieregularnymi smugami wapienia marglistego,
brunatnego; w i³owcu liczne spêkania wype³nione mu³owcem marglistym; liczna mika na powierzch-
niach warstw; zawartoœæ kalcytu 6,6%, dolomitu 70%; ska³a bardzo twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie

3049,0–3072,0 3,00 m rdzenia – i³owiec wapnisty brunatny ze smugami i przewarstwieniami wapienia marglistego
brunatnego; liczne spêkania do 10 cm d³ugoœci; liczna mika na powierzchniach warstw; liczne drobne
skupienia anhydrytu na g³êb. 0,10–0,20, 0,50–0,52, 0,60–0,70, 1,50–1,60 i 1,70–1,80 m od góry mar-
szu; zawartoœæ kalcytu 6,6%, dolomitu 1,9%; ska³a bardzo twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie; upad 0°

3072,0–3100,0 I³owce i mu³owce, miejscami wapniste, prawdopodobnie brunatne, poni¿ej g³êb. 3096,0 m z wk³adkami
ska³ wapiennych do jednego metra mi¹¿szoœci; zawartoœæ kalcytu 11,3%

3100,0–3102,0 1,60 m rdzenia – i³owiec wapnisty brunatny z nieregularnymi wk³adkami wapienia marglistego, brunat-
nego; liczne spêkania; liczna mika; nieliczne drobne skupienia anhydrytu; ska³a twarda, ³upi¹ca siê
w sposób zbli¿ony do p³ytkowego; upad 0°

3102,0–3177,0 I³owce i mu³owce, miejscami wapniste, prawdopodobnie g³ównie brunatne, na g³êb. 3102,0–3128,0 m
z wk³adkami ska³ wapiennych do jednego metra mi¹¿szoœci

Ogniwo piaskowca drawskiego

(3177,0–3188,0 m; mi¹¿szoœæ 11,0 m)

3177,0–3188,0 Piaskowce prawdopodobnie wapniste, czerwone

Pstry piaskowiec dolny

Formacja ba³tycka

(3188,0–3555,0 m; mi¹¿szoœæ 367,0 m)

3188,0–3220,0 I³owce i mu³owce, miejscami wapniste, czerwone i brunatne

3220,0–3223,0 3,00 m rdzenia – mu³owiec ilasty wapnisty ceglasto czerwony, niewarstwowany z kilkucentymetrowy-
mi warstewkami mu³owca s³abo piaszczystego wapnistego przek¹tnie warstwowanego; rozproszona,
doœæ liczna, drobna mika, miejscami liczne skupienia anhydrytu do dwóch centymetrów œrednicy; miej-
scami na powierzchniach warstw widoczna drobna, nieregularna siatka spêkañ; zawartoœæ kalcytu
9,4%, dolomitu 2,8%; ska³a twarda, o nieregularnym prze³amie; upad 0°

3223,0–3260,0 I³owce i mu³owce miejscami wapniste, czerwone i brunatne (zawartoœæ kalcytu 0,9–12,2%, dolomitu
0,0–0,9%)

3260,0–3263,0 3,00 m rdzenia – mu³owiec ilasty wapnisty ceglastoczerwony, masywny, z nielicznymi skupieniami
anhydrytu do 5 cm mi¹¿szoœci; rozproszona liczna drobna mika, miejscami liczniejsza na powierzch-
niach warstw; nieliczne spêkania; wk³adki wapienia marglistego szarobe¿owego na g³êb. 0,70–0,74 m
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i 1,00–1,10 m od góry marszu; zawartoœæ kalcytu 9,4–11,3%, dolomitu 0,9%; ska³a bardzo twarda,
³upi¹ca siê nieregularnie; upad 0°

3263,0–3347,0 I³owce i mu³owce, miejscami wapniste, czerwone i brunatne (zawartoœæ kalcytu 0,9–19,7%, dolomitu
0,0–3,8%)

3347,0–3349,0 2,00 m rdzenia – i³owiec miejscami mu³owcowy brunatny z licznymi laminami, soczewkami wapienia
szarego; liczna mika, liczniejsza na powierzchniach warstw; miejscami spêkania, szczeliny do kilku
centymetrów d³ugoœci; zawartoœæ kalcytu 9,7%, dolomitu 2,9%; ska³a twarda, ³upi¹ca siê w sposób
zbli¿ony do p³ytkowego

3349,0–3504,0 I³owce i mu³owce, miejscami wapniste, czerwone i brunatne (zawartoœæ kalcytu 7,5–53,6%, dolomitu
0,0–3,8%)

3504,0–3506,0 1,40 m rdzenia, w tym:

0,40 m – i³owiec mu³owcowy wapnisty, brunatny z bardzo licznymi laminami, soczewkami i warstew-
kami wapienia szarego, do 5 mm mi¹¿szoœci; liczna mika, nieco liczniejsza na powierzchniach warstw;
miejscami w i³owcu liczne spêkania do kilku centymetrów d³ugoœci; ska³a twarda, ³upi¹ca siê na p³ytki;
upad 0°

1,00 m – i³owiec mu³owcowy, przechodz¹cy w mu³owiec wapnisty, brunatny z nielicznymi soczewka-
mi wapienia; mika doœæ liczna rozproszona w skale; miejscami nieliczne spêkania i szczeliny, niekiedy
wype³nione anhydrytem; nieliczne skupienia anhydrytu; zawartoœæ kalcytu 12,5%, dolomitu 0,9%;
ska³a twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie

3506,0–3555,0 I³owce i mu³owce miejscami wapniste, czerwone i brunatne (zawartoœæ kalcytu 6,8–13,5%, dolomitu
0,0–0,9%)

PALEOZOIK

Ryszard WAGNER

PERM

PERM GÓRNY

Cechsztyn

(3555,0–4255,0 m; mi¹¿szoœæ 700,0 m)

Cechsztyn PZ4

(3555–3815,5 m; mi¹¿szoœæ 260,5 m)

Formacja rewalska

(3555,0–3594,0 m; mi¹¿szoœæ 39,0 m)

3555,0–3560,0 Mu³owce z konkrecjami anhydrytu

3560,0–3576,0 Mu³owce

3576,0–3594,0 Mu³owce z konkrecjami anhydrytu

Cechsztyn PZ4e

Formacja Pi³awy

(3594,0–3675,0 m; mi¹¿szoœæ 81,0 m)
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Ogniwo Nak³a

(3594,0–3597 m; mi¹¿szoœæ 3,0 m)

3594,0–3597,0 I³owce z przewarstwieniami soli kamiennej

Cechsztyn PZ4d

Ogniwo Wa³cza

(3597,0–3641,0 m; mi¹¿szoœæ 44,0 m)

3597,0–3608,5 Zuber

3608,5–3609,0 I³ solny

3609,0–3626,0 8,6 m rdzenia, w tym:

0,8 m – mu³owiec brunatnoczerwony, masywny z nieregularnymi gniazdami kryszta³owej soli kamien-
nej barwy jasnoczerwonej

3,2 m – zuber czerwony zbudowany z jasnoczerwonej grubokrystalicznej soli kamiennej z nieregular-
nymi przerostami brunatnoczerwonego mu³owca z automorficznymi kryszta³ami czerwonej soli ka-
miennej. Zawartoœæ mu³owca w zubrach waha siê od 30 do 50%. Upad nieczytelny

0,5 m – mu³owiec brunatnoczerwony jak powy¿ej. Upad nieczytelny

0,6 m – zuber czerwony jak powy¿ej. Upad nieczytelny

0,7 m – mu³owiec brunatnoczerwony jak powy¿ej; miejscami widoczne s¹ relikty laminacji równo-
leg³ej, wykazuj¹cej upad ok. 20°

2,6 m – sól kamienna grubokrystaliczna i kryszta³owa barwy jasnoczerwonej, ilasta z nieregularnymi,
cienkimi przerostami brunatnego i³owca. Miejscami zachowane relikty pierwotnej struktury w postaci
naprzemianleg³ych warstw i³owca (do 1 cm mi¹¿szoœci) i soli kamiennej (do 5 cm mi¹¿szoœci). War-
stwy i³owca s¹ silnie zaburzone i poprzerywane. Upad nieczytelny

0,2 m – zuber czerwony zbudowany ze zdeformowanych warstw mu³owca czerwonego o mi¹¿szoœci do
7 cm i naprzemianleg³ych warstw czerwonej kryszta³owej soli kamiennej z wpryœniêciami czerwonego
i³owca. Upad nieczytelny

3626,0–3629,5 Sól kamienna ilasta

3629,5–3631,0 I³ solny

3631,0–3638,5 Sól kamienna ilasta

3638,5–3641,0 Sól kamienna

Ogniwo Jastrowia

(3641,0–3648,5 m; mi¹¿szoœæ 7,5 m)

3641,0–3645,0 Sól kamienna ilasta

3645,0–3636,5 I³ solny

3646,5–3648,5 Zuber

Cechsztyn PZ4c

Ogniwo Pi³y

(3648,5–3662,5 m; mi¹¿szoœæ 14,0 m)

3648,5–3654,0 Sól kamienna

3654,0–3658,0 Sól kamienna ilasta

3658,0–3662,5 Sól kamienna
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Ogniwo Z³otowa

(3662,5–3675,0 m; mi¹¿szoœæ 12,5 m)

3662,5–3664,5 Sól kamienna ilasta

3664,5–3666,0 Zuber

3666,0–3667,0 Sól kamienna ilasta

3667,0–3668,5 Zuber

3668,5–3671,0 Sól kamienna ilasta

3671,0–3672,5 Zuber

3672,5–3675,0 Sól kamienna ilasta

Cechsztyn PZ4b

Formacja Iny

(3675,0–3687,5 m; mi¹¿szoœæ 12,5 m)

3675,0–3684,0 Sól kamienna

3684,0–3684,5 Anhydryt

3684,5–3687,5 Sól kamienna

Formacja Korytnicy

(3687,5–3738,0 m; mi¹¿szoœæ 50,5 m)

Ogniwo Miros³awca

(3687,5–3724,0 m; mi¹¿szoœæ 36,5 m)

3687,5–3690,5 Sól kamienna ilasta

3690,5–3695,0 Sól kamienna

3695,0–3697,0 Sól kamienna ilasta

3697,0–3700,0 I³ solny

3700,0–3706,5 Sól kamienna ilasta

3706,5–3709,5 I³ solny

3709,5–3711,5 Sól kamienna ilasta

3711,5–3715,5 Sól kamienna

3715,5–3721,5 Sól kamienna ilasta

3721,5–3724,0 Zuber

Cechsztyn PZ4a

Ogniwo Kluczewa

(3724,0–3738,0 m; mi¹¿szoœæ 14,0 m)

3724,0–3738,0 Sól kamienna ilasta

Formacja Parsêty

(3738,0–3792,5 m; mi¹¿szoœæ 54,5 m)

3738,0–3755,0 Sól kamienna

3755,0–3755,5 Anhydryt
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3755,5–3790,0 Sól kamienna

3790,0–3790,5 Anhydryt

3790,5–3792,5 Sól kamienna

Formacja Gwdy

(3792,5–3852,5 m; mi¹¿szoœæ 60,0 m)

Ogniwo Drawna

(3792,5–3815,5 m; mi¹¿szoœæ 23,0 m)

3792,5–3804,0 Zuber

3804,0–3806,0 I³ solny

3806,0–3813,5 Sól kamienna ilasta

3813,5–3815,5 I³ solny

Cechsztyn PZ3

(3815,5–4057,0 m; mi¹¿szoœæ 241,5 m)

cd. formacja Gwdy

Ogniwo Tuczna

(3815,5–3852,5 m; mi¹¿szoœæ 37,0 m)

M³odsza sól kamienna ilasta (Na3t)

3815,5–3840,5 Sól kamienna ilasta

3840,5–3844,0 Sól kamienna

3844,0–3852,5 Sól kamienna ilasta

M³odsza sól kamienna (Na3)

3852,5–3860,0 Sól kamienna

3860,0–3861,0 Anhydryt

3861,0–3863,5 Sól kamienna z przewarstwieniami anhydrytu

3863,5–3918,5 Sól kamienna

3918,5–3920,5 Anhydryt z przewarstwieniami soli kamiennej i potasowej

3920,5–3966,0 Sól kamienna

3966,0–3970,0 Anhydryt z przewarstwieniami soli kamiennej i potasowej

3970,0–4003,0 Sól kamienna

Wed³ug geofizyki wiertniczej sp¹g Na3 jest na g³êbokoœci 4004,5 m

Anhydryt g³ówny (A3)

4003,0–4020,0 17,0 m rdzenia – anhydryt drobnokrystaliczny szaroniebieskawy, nieregularnie, cienko i rzadko pasmo-
wany, miejscami gêsto nieregularnie pasemkowany szaroczarn¹ substancj¹ ilasto-dolomityczno-bitu-
miczn¹. Upad w górnej czêœci 10°, od g³êbokoœci 4014,0 m szybko wzrastaj¹cy do 30°. W interwale
g³êb. 4016,5–4020,0 m widoczna pionowa szczelina szerokoœci 0,5 cm wype³niona halitem

4020,0 – 4037,0 17,0 m rdzenia – anhydryt jak wy¿ej; w interwale g³êb. 4020,0–4026,0 m miejscami halitowy z liczny-
mi kryszta³ami piaszczystego halitu. Upad na g³êb. 4020,0 m od 30 do 35°, nastêpnie stopniowo maleje
do 10°

Szczegó³owy profil litologiczno-stratygraficzny 35



4037,0–4953,0 16,0 m rdzenia, w tym:

14,5 m – anhydryt jak wy¿ej. Od g³êb. 4044,5 m pojawiaj¹ siê pasemka ciemnoszarego dolomitu;
pasemkowanie bardzo nieregularne, na g³êb. 4048,0–4051,5 m pasemka dolomitowe porozrywane,
tworz¹ teksturê zbli¿on¹ do mozaikowej. Upad trudno czytelny 10°

Wed³ug geofizyki wiertniczej sp¹g A3 jest na g³êbokoœci 4054,0 m

Dolomit p³ytowy (Ca3)

0,3 m – dolomit barwy ciemnobr¹zowoszarej, mikrytowy, zwiêz³y, bardzo twardy, masywny

Szary i³ solny (T3)

1,0 m – mu³owiec ciemnoszary z przewarstwieniem do 15 cm mi¹¿szoœci silnie marglistych dolomitów
ciemnobr¹zowo-szarych. Rdzeñ jest rozkruszony z licznymi ¿y³ami halitu. Upad trudno czytelny 10°.

Wed³ug geofizyki wiertniczej sp¹g Ca3 + T3 jest na g³êbokoœci 4057,0 m

Cechsztyn PZ2

(4057,0–4180,5 m: mi¹¿szoœæ 123,5 m)

Anhydryt kryj¹cy (A2r)

cd. 4037,0–4953,0 0,2 m – okruchy anhydrytu ciemnoszarego mikroziarnistego doœæ regularnie cienko i grubo pasemko-
wanego ciemnoszar¹ substancj¹ ilast¹. Upad trudny do okreœlenia, prawdopodobnie ok. 10°

4053,0–4070,0 9,5 m rdzenia, w tym:

0,8 m – anhydryt jak wy¿ej. Upad 10°.

0,4 m – anhydryt jasnoszary œrednioziarnisty halitowy, niewarstwowany

Wed³ug geofizyki wiertniczej sp¹g A2r jest na g³êbokoœci 4058,0 m

Starsza sól kamienna kryj¹ca (Na2r)

3,1 m – sól kamienna gruboziarnista barwy czerwonej z nielicznymi cienkimi przewarstwieniami szare-
go i³owca. Upad 20°.

Wed³ug geofizyki wiertniczej sp¹g Na2r jest na g³êbokoœci 4061,0 m

Starsza sól potasowa (K2)

5,2 m – sól kamienna jak wy¿ej z przewarstwieniami od 10 do 40 cm soli potasowo-magnezowych sil-
nie puchn¹cych i rozpadaj¹cych siê na bia³y proszek. Widoczne s¹ doœæ liczne ziarna jasnopomarañczo-
wego sylwinu. W solach wystêpuj¹ cienkie przewarstwienia ciemnoszarego i³owca. Upad 20°

Wed³ug geofizyki wiertniczej sp¹g K2 jest na g³êbokoœci 4085,5 m

Starsza sól kamienna (Na2)

4070,0–4175,0 Sól kamienna

Wed³ug geofizyki wiertniczej sól kamienna wystêpuje do g³êb. 4180,5 m, a wiêc g³êbiej ni¿ wynika to z
rdzeni wiertniczych

===============================Uskok========================

Cechsztyn PZ1

(4180,5–4256,0 m; mi¹¿szoœæ 75,5 m)

Anhydryt górny (A1g)

4175,0–4184,0 7,0 m rdzenia , w tym:
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1,2 m – anhydryt drobnoziarnisty niebieskawoszary nieregularnie, cienko i rzadko pasemkowany ciem-
noszar¹ substancj¹ ilasto-dolomityczn¹. Miejscami cienkie przewarstwienia z pasemkowaniem doœæ re-
gularnym i gêstym. Upad 0°. Kontakt z anhydrytem le¿¹cym ni¿ej ostry

5,8 m – anhydryt drobnoziarnisty niebieskawoszary regularnie gêsto, cienko pasemkowany ciemno-
szar¹ substancj¹ ilasto-dolomityczn¹. Upad 0°

4184,0–4192,0 7,5 m rdzenia, w tym:

0,9 m – anhydryt nieregularnie, rzadko i cienko pasemkowany jak powy¿ej. Upad 0°

3,5 m – anhydryt regularnie gêsto i cienko pasemkowany jak powy¿ej. Upad 0°

0,1 m – anhydryt drobnoziarnisty, szary, nieregularnie, cienko i doœæ gêsto pasemkowany, na najni¿-
szych 3 cm regularnie, gêsto pasemkowany. Kontakt z sol¹ kamienn¹ ostry. Upad 0°

Wed³ug geofizyki wiertniczej sp¹g A1g jest na g³êbokoœci 4196,0 m

Najstarsza sól kamienna (Na1)

3,0 m – sól kamienna grubokrystaliczna, jasnoszara z silnie zdeformowanymi cienkimi warstewkami
anhydrytu; warstewki poprzerywane i wielokrotnie sfa³dowane. Upad niemierzalny

4192,0–4212,5 Sól kamienna

Wed³ug geofizyki wiertniczej sp¹g Na1 jest na g³êbokoœci 4212,5 m

Anhydryt dolny (A1d)

4205,0–4222,5 17,0 m rdzenia, w tym:

1,5 m – anhydryt drobnoziarnisty, jasnoniebieskawoszary, regularnie, gêsto, cienko pasemkowany.
Upad 0°

4,2 m – anhydryt drobnoziarnisty, jasnoniebieskawoszary nieregularnie cienko pasemkowany z prze-
warstwieniami o regularnym, cienkim pasemkowaniu. Upad 0°

8,8 m – anhydryt drobnoziarnisty jasnoszary nieregularnie, cienko, gêsto pasemkowany. Upad 0°

2,5 m – anhydryt ja wy¿ej regularnie, cienko, gêsto pasemkowany. Upad 0°

4222,5–4239,0 17,0 m rdzenia, w tym:

8,2 m – anhydryt regularnie pasemkowany jak wy¿ej

4,2 m – anhydryt jasnoszary drobnoziarnisty nieregularnie cienko i grubo pasemkowany oraz wstêgo-
wany dolomitem; dolomit ciemnoszary, marglisty, mikrytowy, podrzêdnie poziomo laminowany; wstê-
gi dolomitu osi¹gaj¹ 15 cm mi¹¿szoœci. Upad 0°

4,6 m – anhydryt jasnoniebieskawoszary, drobnoziarnisty, nieregularnie doœæ gêsto, miejscami rzadko,
cienko i grubo pasemkowany ciemnoszarym dolomitem

4239,0–4256,0 17,0 m rdzenia, w tym:

1,0 m – anhydryt jak wy¿ej, miejscami pojawia siê struktura mozaikowa. Upad 0°

1,0 m – anhydryt konkrecyjny zbudowany z du¿ych (do 15 cm), bardzo nieregularnych konkrecji anhy-
drytowych spojonych ciemnoszarym mikrytowym dolomitem. Upad niemierzalny. Granica z dolomi-
tem stopniowa

Wed³ug geofizyki wiertniczej sp¹g A1d jest na g³êbokoœci 4247,5 m

Wapieñ cechsztyñski (Ca1)

0,2 m – dolomit ciemnoszary mikrytowy z du¿¹ iloœci¹ drobnych (do 1,5 cm) konkrecji anhydrytu
u³o¿onych warstwowo. Upad 0°

0,3 m – wapieñ mikrytowy ciemnoszary o strukturze onkolitowo-grudkowej w górnej czêœci impregno-
wany anhydrytem. W dolnych 10 cm – poziome warstewki p³askich stromatolitów, o wysokoœci do
0,5 cm; pomiêdzy nimi widoczne ma³e i du¿e onkolity

0,2 m – stromatolity kolumienkowe o œrednicy ok. 5 cm, zrastaj¹ce siê ku do³owi – w interstycjach
ciemnoszary wapieñ mikrytowy z onkolitami i drobnymi konkrecjami anhydrytu. Upad 0°
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1,8 m – wapieñ ciemnoszary, gruboonkolitowy z intraklastami wapieni onkolitowych; miejscami wi-
doczne pojedyncze koralowce o œrednicy do 0,5 cm. Upad 0°

3,8 m – wapieñ ciemnoszary, mikrytowy, drobnoonkolitowy, niewarstwowany. Upad 0°

0,13 m – wapieñ mikrytowy ciemnoszary, marglisty ze smugami ciemniejszego margla; doœæ liczne
skupienia ziaren pirytu. Przejœcie w ³upek stopniowe

£upek miedzionoœny (T1)

0,27 m – ³upek wapnisty, szaroczarny regularnie, poziomo laminowany. Dolny kontakt ostry, o równej,
p³askiej powierzchni. Upad 0°

Wed³ug geofizyki wiertniczej sp¹g T1 jest na g³êbokoœci 4255,0 m

Jêdrzej POKORSKI

Czerwony sp¹gowiec

Czerwony sp¹gowiec górny

Grupa Warty

(4255,0–4795,0 m; mi¹¿szoœæ 540 m)

Warstwy transgresywne

(4255,0–4256,0 m; mi¹¿szoœæ 1 m)

cd. 4239,0–4256,0 0,7 m – heterolit mu³owcowy, ska³a ciemnoszara, laminowana poziomo, ni¿ej laminacja soczewkowa
z laminami czarnych i³owców oraz laminami i wyd³u¿onymi soczewkami piaskowca pylastego, spoiwo
krzemionkowe, nieco wêglanowe. Przejœcie stopniowe

0,2 m – heterolit i³owcowy, ska³a czarna, laminowana soczewkowo mu³owcem i piaskowcem drobno-
ziarnistym. Granica ostra, erozyjna, p³aska, pozioma

Wed³ug geofizyki wiertniczej sp¹g cechsztynu jest na g³êbokoœci 4256,0 m

1,80 m – heterolit mu³owcowy, szary, z domieszk¹ frakcji piaskowcowej (drobnoziarnistej i py³owej)
rozproszonej równomiernie w ca³ym opisywanym odcinku rdzenia, ska³a laminowana nieregularnie po-
ziomo i soczewkowo, laminy ilaste o gruboœci do 2 cm zaburzone faliœcie, spoiwo ilasto-wapniste, kon-
takt nieczytelny, stopniowe przejœcie

0,70 m – i³owiec seledynowy z dwoma laminami piaskowca drobnoziarnistego, szarego u podstawy la-
min piaskowcowych rozmycia, przejœcie do ni¿szych i³owców stopniowe

0,30 m – i³owiec brunatny laminowany soczewkowo i faliœcie

0,30 m – i³owiec seledynowy, laminowany soczewkowo z laminami szarych piaskowców, kontakt
ostry, p³aski, erozyjny

2,60 m – piaskowiec szary, drobnoziarnisty (frakcja dominuj¹ca), frakcja najczêstsza po dominuj¹cej –
œrednioziarnista. Piaskowiec o urozmaiconych strukturach depozycyjnych – laminacji poziomej oraz la-
minacji zmarszczkowej (warstwowanie rynnowe), o sk³adzie arenitu kwarcowego z nielicznymi blasz-
kami ³yszczyków i ziarnami ró¿owego skalenia oraz skupieniami bardzo drobnych szarych klastów
i³owych, spoiwo krzemionkowo-wêglanowe (+HCl), ska³a bardzo zwiêz³a (sylifikacja), kontakt p³aski,
erozyjny

1,70 m – mu³owiec brunatny w górnej czêœci z domieszk¹ rozproszonego piasku drobnoziarnistego, la-
minowany soczewkowo oraz z warstwowaniem poziomym i falistym

4256,0 – 4274,0 17,5 m rdzenia, w tym:

13,40 m – heterolit mu³owcowy, brunatnoczerwony z przewarstwieniami i³owców brunatnoczerwo-
nych oraz nieregularnymi laminami i soczewkami drobnoziarnistych piaskowców, ska³a laminowana
poziomo i soczewkowo, doœæ liczne skupienia chmurowego anhydrytu oraz pojedyncze soczewki anhy-
drytowe (do 20 mm), seria monotonna i doœæ jednorodna, kontakt ostry, p³aski
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0,10 m – i³owiec laminowany soczewkowo przechodzi w piaskowiec œrednioziarnisty, ró¿owy, war-
stwowany przek¹tnie, rynnowo (ma³ej skali), w sp¹gu pojedyncze klasty i³owe, kontakt ostry erozyjny

0,08 m – heterolit i³owcowy, brunatny, laminowany soczewkowo, przechodzi w piaskowiec drobno-
ziarnisty, ró¿owy, z bardzo licznymi, igie³kowymi klastami i³owymi, kontakt p³aski, ostry, erozyjny

0,30 m – mu³owiec brunatny nieregularnie laminowany i³owcami, kontakt ostry, plaski

0,10 m – piaskowiec drobnoziarnisty, ró¿owy, bezstrukturalny, kontakt ostry, p³aski

0,10 m – i³owiec laminowany soczewkowo, soczewki drobnoziarnistego piaskowca, stopniowe przejœ-
cie

0,15 m – piaskowiec drobnoziarnisty, ró¿owy, nieregularnie laminowany poziomo, z laminami i³owco-
wymi, kontakt ostry plaski erozyjny

0,15 m – heterolit i³owcowy, brunatny, laminowany soczewkowo, z laminami piaskowca pylastego,
kontakt ostry

0,30 m – piaskowiec kwarcowy, drobnoziarnisty, ró¿owy, z trzema poziomami klastów i³owych, miej-
scami warstwowany przek¹tnie, rynnowo, kontakt ostry erozyjny

0,05 m – mu³owiec brunatny, gêsto laminowany poziomo, kontakt ,ostry

1,60 m – mu³owiec brunatny warstwowany soczewkowo, miejscami laminowany nieregularnie pozio-
mo i soczewkowo, kontakt p³aski, erozyjny

0,05 m – piaskowiec drobnoziarnisty, ró¿owoczerwony, warstwowany przek¹tnie rynnowo, kontakt
p³aski, erozyjny

1,00 m – mu³owiec brunatnoczerwony, warstwowany soczewkowo, liczne zaburzenia gêstoœciowe so-
czewek piaskowcowych

4274,0–4292,0 18,0 m rdzenia w tym:

2,50 m – mu³owiec brunatnoczerwony, laminowany soczewkowo lub poziomo równolegle, laminy i so-
czewki piaskowca pylastego jaœniejsze, kontakt plaski ostry

0,10 m – piaskowiec drobnoziarnisty, ró¿owy, warstwowany przek¹tnie rynnowo, kontakt ostry erozyjny

0,40 m – mu³owiec brunatnoczerwony, warstwowany soczewkowo

0,15 m – piaskowiec kwarcowy, drobnoziarnisty, ró¿owy, laminacja nachylona, tabularna, przejœcie

4,90 m – mu³owiec brunatny, miejscami o odcieniu ceglastym, laminowany nieregularnie poziomo lub
soczewkowo, w dole nieliczne pogr¹¿one ripplemarki oraz nodule chmurowego anhydrytu, tak¿e szcze-
liny zmineralizowane anhydrytem

4,50 m – mu³owiec brunatny warstwowany soczewkowo

0,10 m – i³owiec laminowany soczewkowo

5,35 m – mu³owiec brunatny warstwowany soczewkowo z pojedynczymi nodulami anhydrytu

4292,0–4310,0 18,0 m rdzenia, w tym:

1,00 m – mu³owiec ceglastoczerwony, warstwowany soczewkowo, w dole (20 cm) laminowany równo-
legle, laminami ilastymi

0,20 m – piaskowiec drobnoziarnisty, frakcja najczêstsza po dominuj¹cej œrednioziarnista (rozproszo-
na), warstwowanie przek¹tne rynnowe, ma³ej skali, (zestawy od 1 do 2 cm), kontakt ostry, erozyjny

2,70 m – mu³owiec ceglastoczerwony w górze warstwowany soczewkowo, ni¿ej gêsto, laminowany po-
ziomo, kontakt ostry, erozyjny, wyra¿ne rozmycie

0,05 m – piaskowiec drobnoziarnisty, ró¿owy, warstwowany przek¹tnie, rynnowo, zestawy oko³o 1 cm,
kontakt erozyjny,

0,80 m – mu³owiec ceglasty, silnie ilasty (frakcja najczêstsza po dominuj¹cej – i³owa), gêsto laminowa-
ny poziomo, kontakt ostry, plaski, (upad 0°)

0,15 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoczerwony, frakcja druga (najczêstsza po dominuj¹cej – œred-
nioziarnista), warstwowanie przek¹tne rynnowe (zestawy do 2 cm)

3,45 m – mu³owiec ceglasty z pojedynczymi laminami i³owcowymi oraz pojedynczymi klastami i³owy-
mi, miejscami pogr¹¿one ripplemarki i soczewki piaskowcowe, kontakt ostry, p³aski
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0,15 m – piaskowiec drobnoziarnisty, czerwony, laminowany poziomo, w dole warstwowany rynnowo
(zestawy do 1 cm), kontakt erozyjny

2,00 m – heterolit mu³owcowy, brunatny, laminowany soczewkowo i poziomo, przejœcie

7,50 m – mu³owiec brunatnoczerwony, warstwowany poziomo lub soczewkowo, miejscami soczewki
piaskowców drobnoziarnistych i pylastych, oraz laminy i³owcowe, seria monotonna

4310,0–4313,5 I³owce

4313,5–4315,0 Mu³owce

4315,0–4317,5 I³owce

4317,5–4321,0 Mu³owce

4321,0–4322,5 I³owce

4322,5–4345,0 Mu³owce z przewarstwieniami i³owców

4345,0–4347,0 I³owce

4347,0–4350,5 Mu³owce

4350,5–4369,0 I³owce z przewarstwieniami mu³owców

4369,0–4372,0 Mu³owce

4372,0–4382,5 I³owce

4382,5–4439,0 Przewarstwienia mu³owców i i³owców

4439,0–4341,0 Piaskowce

4341,0–4447,0 Mu³owce

4447,0–4471,5 I³owce z przewarstwieniami mu³owców

4447,5–4487,5 Mu³owce z podrzêdnymi przewarstwieniami i³owców

4487,5–4490,5 I³owce

4490,5–4492,0 Piaskowce

4492,0–4496,5 Mu³owce piaszczyste

4496,5–4513,0 I³owce z przewarstwieniami mu³owców

4513,0–4531,0 16,0 m rdzenia, w tym:

0,20 m – piaskowiec drobnoziarnisty, frakcja druga œrednioziarnista, bezstrukturalny z pojedynczymi
klastami i³owymi, typu ig³owego (do 10 mm) i tabliczkowymi (20×4 mm), kontakt ostry erozyjny

0,05 m – i³owiec brunatnoczerwony, laminowany poziomo, kontakt przejœciowy

0,80 m – mu³owiec brunatny, w górze warstwowany soczewkowo (20 cm), w dole laminowany pozio-
mo z nodulami anhydrytu, kontakt przejœciowy

0,70 m – mu³owiec brunatny, warstwowany soczewkowo

0,40 m – piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowy, warstwowany soczewkowo, frakcja druga mu³owa,
z pojedynczymi klastami i³owymi, warstwowanie nieregularne smu¿yste, kontakt przejœciowy

0,90 m – mu³owiec brunatny, warstwowany soczewkowo

1,60 m – mu³owiec brunatny, laminowany poziomo, równolegle, miejscami z laminami i³owcowymi,
kontakt przejœciowy

1,10 m – mu³owiec brunatny, warstwowany soczewkowo o soczewkach rozwleczonych, w dole nad
kontaktem laminy ilaste zaburzone gêstoœciowo, kontakt przejœciowy

0,10 m – piaskowiec drobnoziarnisty, frakcja druga py³owa, brunatny, warstwowanie przek¹tne rynno-
we o ma³ych zestawach (oko³o 1 cm), w dole wielozestaw warstwowania rynnowego z pojedynczymi
drobnymi klastami i³owymi, kontakt ostry, erozyjny
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0,30 m – piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowy, ró¿owy, warstwowany przek¹tnie rynnowo o zesta-
wach od 1 do 2 cm, nachylenie laminacji w zestawach oko³o 15°, œciêcie wielozestawu p³askie

0,20 m – piaskowiec drobnoziarnisty jw., laminowany poziomo, w dole z laminami ilastymi zaburzony-
mi gêstoœciowo i z klastami i³owymi, kontakt przejœciowy

1,00 m – mu³owiec brunatny warstwowany poziomo z nielicznymi soczewkami piaskowcowymi, frak-
cji drobnoziarnistej lub py³owej, kontakt przejœciowy

0,10 m – piaskowiec drobnoziarnisty, ró¿owy, kwarcowy, w sp¹gu i w stropie z licznymi laminami ilas-
tymi z zaburzeniami pr¹dowymi oraz z drobnymi klastami i³owymi, obie granice s¹ nachylone pod
k¹tem oko³o 15° dolna granica ostra, erozyjna

0,20 m – i³owiec brunatny, laminowany poziomo z nielicznymi soczewkami mu³owcowymi lub pias-
kowcami py³owymi i pogr¹¿onymi ripplemarkami, kontakt ostry, erozyjny

0,10 m – mu³owiec brunatnoczerwony, frakcja druga piaskowiec drobnoziarnisty, warstwowanie niere-
gularne soczewkowe, kontakt ostry, erozyjny

0,40 m – i³owiec brunatny, bezstrukturalny, kontakt ostry

0,25 m – piaskowiec drobnoziarnisty, ró¿owy, warstwowany przek¹tnie rynnowo, wielozestaw œciêty
ostro od góry i w dole, zbudowany z zestawów o gruboœci oko³o 2 cm, przy dolnej granicy nieliczne
drobne (2–3 mm) klasty i³owe

0,10 m – piaskowiec drobnoziarnisty jw. laminowany poziomo, kontakt ostry, erozyjny

0,20 m – i³owiec brunatny laminowany poziomo, kontakt p³aski,ostry

0,05 m – piaskowiec drobnoziarnisty, ró¿owy, jw. w dole zaburzona lamina i³owcowa oraz drobne klas-
ty i³owe, kontakt ostry, erozyjny

0,30 m – mu³owiec brunatny, laminowany poziomo, przejœcie

1,00 m – mu³owiec brunatny warstwowany soczewkowo, miejscami przechodz¹cy w warstwowanie
smu¿yste, przejœcie

0,20 m – piaskowiec, ró¿owy, drobnoziarnisty, wielozestaw warstwowany przek¹tnie rynnowo, zesta-
wy o gruboœci oko³o 1 cm, kontakt ostry erozyjny

0,30 m – mu³owiec brunatnoczerwony, laminowany poziomo

0,40 m – mu³owiec jw. warstwowany soczewkowo

0,35 m – mu³owiec brunatnoczerwony, laminowany poziomo

0,10 m – mu³owiec jw., warstwowany soczewkowo

0,50 m – mu³owiec brunatny, laminowany poziomo z pojedynczymi soczewkami piaskowców pyla-
stych, granica ostra, p³aska

1,50 m – piaskowiec ró¿owy, kwarcowy, warstwowany przek¹tnie, rynnowo; w obrêbie opisywanej
³awiczki wyró¿niono piêæ wielozestawów: 0,18 cm – wielozestaw zbudowany z zestawów p³askich,
o gruboœci mniejszej od 1 cm, na kontakcie wystêpuje lamina ilasta; 0,52 cm – wielozestaw zbudowany
z zestawów o gruboœci do 3 cm, na kontakcie wystêpuje tak¿e lamina ilasta; 0,30 cm – zestawy o grubo-
œci od 2 do 3 cm, w dole œciêcie i laminacja pozioma z drobnymi klastami i³owymi (2–3 mm), na kon-
takcie lamina ilasta; 0,20 cm – wielozestaw zbudowany z cienkich zestawów (oko³o 1 cm), na kontakcie
lamina ilasta; 0,30 cm – w górze cienkie zestawy rynnowe o k¹cie zapadania laminacji oko³o 20°, œciê-
cie ni¿ej laminacja tabularna nachylona pod k¹tem oko³o 10–20°, w laminie sp¹gowej du¿e klasty i³owe
o wielkoœci do 10 mm oraz bardzo drobne klasty pokruszone i ostrokrawêdziste, kontakt ostry, p³aski,
z wyraŸnym rozmyciem erozyjnym

0,10 m – i³owiec brunatny, laminowany poziomo kontakt ostry, p³aski

2,50 m – heterolit mu³owcowi, brunatnoczerwony, warstwowany soczewkowo, fragmentami warstwo-
wany faliœcie lub laminowany soczewkowo

4531,0–4532,0 Piaskowce

4532,0–4545,0 I³owce z przewarstwieniami mu³owców

4545,0–4549,0 Piaskowce

4549,0–4553,5 I³owce
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4553,5–4555,0 Piaskowce

4555,0–4557,5 I³owce

4557,5–4561,0 Mu³owce

4561,0–4562,5 Piaskowce

4562,5–4567,0 I³owce

4567,0–4577,5 Mu³owce

4577,5–4588,5 I³owce

4588,5–4595,0 Mu³owce

4595,0–4600,0 Piaskowce

4600,0–4605,0 I³owce

4605,0–4606,5 Piaskowce

4606,5–4707,5 I³owce

4607,5–4609,0 Piaskowce

4609,0–4616,0 I³owce z prze³awiceniami mu³owców

4616,0–4633,0 17,8 m rdzenia, w tym:

0,20 m – mu³owiec brunatny, warstwowany soczewkowo, kontakt przejœciowy

1,50 m – mu³owiec laminowany poziomo, w dole z pojedynczymi rozci¹gniêtymi soczewkami pia-
skowcowymi, kontakt ostry

0,10 m – piaskowiec pylasty, czerwony o znacznej domieszce frakcji ilastej, warstwowany przek¹tnie,
rynnowo, w dole przechodzi w laminacje poziom¹, uziarnienie gradacyjne odwrócone, kontakt erozyj-
ny

0,10 m – piaskowiec drobnoziarnisty, ro¿owy, laminowany poziomo, kontakt ostry, p³aski

0,20 m – i³owiec brunatny, laminowany poziomo, przejscie

1,20 m – mu³owiec brunatny, warstwowany soczewkowo, kontakt ostry, erozyjny

0,20 m – i³owiec brunatny, jw., gêsto laminowany poziomo, przejœcie

1,80 m – mu³owiec brunatny, warstwowany soczewkowo, przejœcie

0,40 m – heterolit i³owcowy, laminowany poziomo z pojedynczymi laminami piaskowcowymi o grubo-
œci do 1 cm, kontakt erozyjny

0,10 m – piaskowiec drobnoziarnisty, ró¿owy, warstwowany przek¹tnie, rynnowo, przejœcie stopniowe

0,60 m – mu³owiec brunatnoczerwony, warstwowany soczewkowo, kontakt ostry, erozyjny

0,30 m – i³owiec brunatnoczerwony laminowany poziomo, kontakt ostry, p³aski

0,20 m – piaskowiec drobnoziarnisty, czerwony, warstwowany przek¹tnie rynnowo, zestawy o gruboœci
oko³o 1 cm, p³askie wyd³u¿one, kontakt ostry erozyjny

0,20 m – heterolit i³owcowy, brunatnoczerwony, z laminami piaskowca pylastego, laminacja soczew-
kowa przechodz¹ca w gêst¹ laminacjê poziom¹, kontakt ostry, erozyjny

0,20 m – piaskowiec drobnoziarnisty, ró¿owy, kwarcowy, o spoiwie wêglanowym, warstwowany ryn-
nowo, zestawy ma³e o gruboœci oko³o 1 cm, w dole niewyraŸne, kontakt ostry, nierówny, rozmycie,
liczne drobne kanaliki erozyjne

0,40 m – mu³owiec brunatny, warstwowany soczewkowo, o bardzo licznych drobnych soczewkach pias-
kowca pylastego, kontakt przejœciowy

2,60 m – piaskowiec drobnoziarnisty, miejscami pylasty, brunatny z domieszk¹ frakcji i³owej, tworzy
heterolit piaskowcowy, warstwowany smu¿yœcie z doœæ licznymi laminami ilastymi (60–100 oraz
230–250 cm od stropu) z licznymi drobnymi klastami i³owymi oraz nieregularnie rozmieszczonymi
skupieniami syngenetycznych, typu chmurowego, nodul anhydrytowych
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2,80 m – mulowiec brunatnoczerwony, warstwowany soczewkowo, w górnej czêœci (2 m) liczne bardzo
drobne nodule anhydrytowe (wielkoœci oko³o 8 mm), kontakt przejœciowy

0,80 m – mu³owiec jw., laminowany poziomo, przejœcie

1,10 m – mu³owiec jw. warstwowany soczewkowo, soczewki nieliczne, p³askie, rozci¹gniête, w dole
tego interwa³u skupienia igie³kowego anhydrytu, kontakt ostry

0,30 m – i³owiec gêsto laminowany poziomo, kontakt nierówny, erozyjny

0,05 m – heterolit piaskowcowy zbudowany z piaskowca drobnoziarnistego oraz znacznej iloœci frakcji
drobniejszych, mu³owej i ilastej, przejœcie

0,20 m – i³owiec brunatny, laminowany poziomo, kontakt ostry, rozmycie erozyjne

0,05 m – piaskowiec drobnoziarnisty, czerwony, warstwowanie przek¹tnie rynnowo, o zestawach
mi¹¿szoœci oko³o 1 cm, kontakt ostry, p³aski, erozyjny

0,01 m – i³owiec brunatny

0,02 m – piaskowiec pylasty, czerwony, z domieszka frakcji i³owej, laminowany poziomo, kontakt
ostry

0,20 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoro¿owy, zbudowany z dwóch zestawów, wy¿szego o grubo-
œci 5 cm i ni¿szego 15 cm, nachylenie laminacji w zestawach od 15 do 20°, w sp¹gu liczne du¿e klasty
i³owe u³o¿one zgodnie z laminacj¹, kontakt ostry, œciêcie erozyjne

0,87 m – heterolit piaskowcowy, warstwowanie faliste z doœæ licznymi laminami ilastymi, w sp¹gu
przechodzi w piaskowiec warstwowany przek¹tnie, rynnowo, o ma³ych zestawach gruboœci oko³o 2 cm,
kontakt ostry, nachylony

0,05 m – i³owiec brunatny, bezstrukturalny

1,00 m – piaskowiec drobnoziarnisty, arenit kwarcowy, bia³oró¿owy, o spoiwie krzemionkowo-wapni-
stym warstwowanie nachylone, tabularne wystêpuje w trzech zestawach o mi¹¿szoœci: 25, 40 i 35 cm
(dolny zestaw mo¿e byæ grubszy, brak dolnej granicy, koniec marszu) nachylenie laminacji w zesta-
wach oko³o 15°

4633,0–4633,5 Piaskowce

4633,5–4638,5 I³owce

4638,5–4642,0 Piaskowce mu³owcowe

4642,0–4643,5 Mu³owce

4643,5–4646,5 I³owce

4646,5–4650,0 Piaskowce

4650,0–4651,5 I³owce

4651,5–4658,5 Piaskowce

4658,5–4660,0 I³owce

4660,0–4669,5 Piaskowce

4669,5–4672,0 Mu³owce

4672,0–4675,0 Piaskowce mu³owcow

4675,0–4680,0 I³owce z przewarstwieniami mu³owcow

4680,0–4683,5 Piaskowce

4683,5–4685,0 I³owce

4685,0–4698,0 Piaskowce z przewarstwieniami mu³owców

4698,0–4704,0 Mu³owce

4704,0–4706,5 Piaskowce

4706,5–4709,0 I³owce
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4709,0–4712,0 Piaskowce

4712,0–4715,0 Mu³owce

4715,0–4725,0 Piaskowce

4725,0–4736,0 Mu³owce z ³awicami piaskowców

4736,0–4752,0 17,0 m rdzenia, w tym:

2,50 m – mu³owiec brunatnoczerwony, warstwowany soczewkowo, miejscami laminowany poziomo

2,30 m – piaskowce drobnoziarniste, arenity, kwarcowe, ro¿owe, warstwowane przek¹tnie ma³ej skali

1,20 m – i³owce brunatne, bezstrukturalne miejscami laminowane poziomo

1,50 m – piaskowce drobnoziarniste, czerwone, warstwowane przek¹tnie jw.

3,20 m – mu³owiec brunatnoczerwony warstwowany soczewkowo, miejscami laminowany smu¿yœcie
z przewarstwieniami i³owców brunatnych laminowanych poziomo

3,00 m – piaskowce drobnoziarniste, czerwone, miejscami ze znacznym udzia³em frakcji mu³owcowej
i piaskowca pylastego

3,30 m – mu³owce brunatne z przewarstwieniami i³owców jw.

4752,0–4754,5 Piaskowce

4754,5–4772,5 Mu³owce z podrzêdnymi przewarstwieniami i³owców

4772,5–4777,5 Piaskowce z przewarstwieniami mu³owców

4777,5–4785,0 Piaskowce, w sp¹gu tego interwa³u piaskowce zlepieñcowate

4785,0–4795,0 Piaskowce zlepieñcowate i zlepieñce

Hanna MATYJA, Jolanta PACZEŒNA, Lech MI£ACZEWSKI

DEWON

(4795,0–5573,0 m; mi¹¿szoœæ 778,0 m)

DEWON GÓRNY

F R A N

Formacja koczalska

(4795,0–5102,0 m; mi¹¿szoœæ 307,0 m)

4795,0–4853,0 Wapienie margliste, margle, i³owce – próbki okruchowe

4853,0–4870,0 17,0 m rdzenia, w tym:

8,5 m – ciemnoszare s³abo margliste wapienie organogeniczne (kalcyt 78,0–78,2%, dolomit 0,9–1,9%),
z³o¿one z laminarnych i ga³¹zkowych stromatoporoidów, koralowców i nielicznych ramienionogów za-
wiasowych (Cyrtospirifer sp.)

8,5 m – i³owce margliste (kalcyt 5,8%, dolomit 5,8%) z fragmentami niewielkich ramienionogów bez-
zawiasowych (Lingula sp.), du¿ych zawiasowych (Cyrtospirifer sp.) oraz ma³¿oraczkami, nieliczne
miospory (rodzaje Ancyrospora, Geminospora, Retusotriletes i Samarisporites), relatywnie bogaty
zespó³ fitoplanktonu; miejscami niewielkie (1–3 cm) gruz³y mikrytowe, czêsto z kryszta³ami pirytu
w centralnej czêœci

4870,0–4885,0 Margle

4885,0–4890,0 I³owce margliste

4890,0–4907,0 15,5 m rdzenia (rdzeñ jest przesuniêty oko³o 10 m w dó³ w stosunku do karota¿u), w tym:
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6,0 m – ciemnoszare, zwiêz³e wapienie margliste (kalcyt 86,5%, dolomit 0%), miejscami ze s³abo
zaznaczon¹ struktur¹ gruz³ow¹; wk³adka wapienia organodetrytycznego (mi¹¿szoœci kilkudziesiêciu
cm) z³o¿onego g³ównie z du¿ych masywnych oraz ga³¹zkowych stromatoporoidów, a tak¿e fragmen-
tów koralowców Rugosa

1,0 m – ciemnoszare masywne wapienie z 20 cm mi¹¿szoœci wk³adk¹ czerwonawego wapienia margli-
stego z intraklastami i fragmentami koralowców

1,0 m – zlepieñce z³o¿one z du¿ych intraklastów wapieni organodetrytycznych z dominuj¹cymi biokla-
stami du¿ych stromatoporoidów masywnych oraz ga³¹zkowych, tkwi¹cych w czerwonym wapieniu
marglistym (kalcyt 82,7 %, dolomit 0%), bioklasty bez³adnie i gêsto upakowane, niektóre z nich tylko
pokruszone, inne wykazuj¹ œlady s³abego obtoczenia

0,2 m – ciemnoszare i³owce marglisto-dolomityczne (kalcyt 25,4%, dolomit 8,5%)

6,8 m – ciemnoszare, miejscami czerwonawe margle z kompletnymi muszlami ramienionogów (praw-
dopodobnie nale¿¹cymi do rodzaju Cyrtospirifer) oraz nitkowatymi ?glonami; cienkie prze³awicenia
wzbogacone w detrytus koralowców; w sp¹gowych partiach kompleksu niewielkie (do 2 cm œrednicy)
gruz³y wapieni; nieliczne œlizgi o nachyleniu 45°

4907,0–4923,0 12,0 m rdzenia, w tym:

4,0 m – ciemnoszare, zwiêz³e wapienie margliste i margle (kalcyt 67,7%, dolomit 3,8%), miejscami wi-
doczna struktura gruz³owa; kilkucentymetrowej mi¹¿szoœci wk³adki gruboziarnistych wapieni (kalcy-
rudytów) – szcz¹tki organiczne, reprezentowane g³ównie przez amfipory i mniej liczne inne
stromatoporoidy ga³¹zkowe, gêsto chocia¿ bez³adnie upakowane

3,0 m – ciemnoszare, zwiêz³e wapienie margliste z du¿¹ iloœci¹ pokruszonych stromatoporoidów
ga³¹zkowych, z fragmentami stromatoporoidów masywnych i koralowców Rugosa oraz intraklastami
wapieni ziarnistych (kalkarenitów)

4,5 m – ciemnoszare margle (kalcyt 71,4%, dolomit 1,9%) i wapienie margliste (kalcyt 74,3%, dolomit
0,9%) ze strukturami typu „birds-eye”, miejscami widoczna struktura gruz³owa; nieliczne fragmenty
koralowców ga³¹zkowych

0,5 m – czarne, zwiêz³e wapienie margliste

4923,0–4993,0 Wapienie margliste, margle i i³owce margliste

Wed³ug próbek okruchowych na g³êb. 4932,5–4935,0 m szare i³owce margliste (kalcyt 14,3%, dolomit
1,9%), na g³êb. 4945,0–4976,0 m i³owce margliste (kalcyt 16,2%, dolomit 0,9%), a w przedziale g³êb.
4976,0–5006,0 m margle (kalcyt 48,5%, dolomit 3,8%)

4993,0–5010,0 17,0 m rdzenia, w tym:

3,5 m – czarne, kruche margle z poziomymi ³awiczkami detrytusu brachiopodowego (w tym Chonetes
sp.), nieliczne ³uski ryb

6,5 m – ciemnoszare bardzo twarde wapienie (kalcyt 98,7%, dolomit 0,0%) z ramienionogami (Cyrto-
spirifer sp., Chonetes sp. i Lingula sp.), trochitami oraz fragmentami koralowców osobniczych
i ga³¹zkowych, miejscami du¿a iloœæ nitkowatych ?glonów oraz stromatoporoidy laminarne

4,0 m – szare wapienie (kalcyt 98,7%, dolomit 0,0%) drobnoziarniste, miejscami widoczna struktura
gruz³owa, nieliczne fragmenty koralowców i ramienionogów (g³ownie Cyrtospirifer sp.), trochity oraz
nitkowate ?glony

1,3 m – (rdzeñ jest przesuniêty o 4,5 m w dó³ w stosunku do karota¿u) szarozielonkawe, miejscami czer-
wonawe i³owce (kalcyt 0–9%, dolomit 0%) o oddzielnoœci ³upkowej; niewyraŸny upad oko³o 10°

1,7 m – szare, miejscami ró¿owe drobnoziarniste wapienie, miejscami widoczna struktura gruz³owa,
liczne fragmenty ramienionogów, nieliczne koralowce i trochity liliowców, w stropie kompleksu gruba
(80 cm) wk³adka wapienia ziarnistego ze szcz¹tkami organicznymi u³o¿onymi kierunkowo

5010,0–5064,0 Wapienie, i³owce margliste i piaskowce

Wed³ug próbek okruchowych – na g³êb. 5030,0–5045,0 m i³owce margliste (kalcyt 15,0%, dolomit
0,9%), na g³êb. 5054,0–5063,0 m i³owce margliste (kalcyt 5,6–16,0%, dolomit 0,0–2,8%)

5064,0–5073,0 9,0 m rdzenia, w tym:
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7,6 m – drobnoziarniste piaskowce kwarcowe o spoiwie krzemionkowo-wapnistym (kalcyt 5,6%, dolo-
mit 0,0%), miejscami porowate, miejscami zlewne (kwarcytyczne), sporadyczne smugi szarozielonka-
wych i³owców z drobnymi g³adkimi ma³¿ami

0,8 m – szarozielonkawe i³owce (kalcyt 2,9%, dolomit 0,9%), miejscami czerwonawe

0,6 m – piaskowce jak wy¿ej

5073,0–5091,0 I³owce i piaskowce

5091,0–5099,0 8,0 m rdzenia – czarne margle (kalcyt 52,5%, dolomit 0,0%), miejscami ilaste (kalcyt 40,4–47,9%, do-
lomit 0,0%), s³abo zwiêz³e, z wk³adkami zwiêz³ych, nieco piaszczystych, wapieni drobnoziarnistych
typu wackestone; liczne ramienionogi Productella sp., fragmenty koralowców ga³¹zkowych, drobne
fragmenty szkar³upni, fragmenty stromatoporoidów, nieliczne tentakulitoidy i konodonty nale¿¹ce do
rodzaju Icriodus

5092,0–5102,0 Margle

DEWON ŒRODKOWY

¯ Y W E T

(5102,0–5573,0 m; mi¹¿szoœæ 471,0 m)

Formacja chojnicka

(5102,0–5240,0 m; mi¹¿szoœæ 138,0 m)

5102,0–5110,5 Piaskowce i i³owce

Wed³ug próbek okruchowych na g³êb. 5104,0–5105,5 m piaskowce (kalcyt 0,9%, dolomit 0,0%)

5110,0–5121, 0 10,5 m rdzenia – zwiêz³e, pstre, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe o spoiwie wapnisto-dolomitycz-
nym (kalcyt 8,5–18,8%, dolomit 11,3%), przechodz¹ce ku sp¹gowi w jasnoszare piaskowce kwarcowe
(kalcyt 1,9%, dolomit 0,0%), miejscami laminacja pozioma i przek¹tna riplemarkowa, liczne mikroroz-
mycia i pogr¹zy, detrytus flory i nieliczne trochity; przewarstwienia szarych mu³owców. Nieliczne ska-
mienia³oœci œladowe: Spirophyton isp., Planolites beverleyensis (Billings), Bilinichnus simplex
Fedonkin et Palij, Monocraterion isp.

5121,0–5135,0 Piaskowce, mu³owce i i³owce

5135,0–5152,0 16,0 m rdzenia, w tym:

2,5 m – s³abo zwiêz³e ciemnoszare i³owce margliste, margle i wapienie margliste z nielicznymi ramie-
nionogami z rodzaju Cyrtospirifer, trochitami i szcz¹tkami roœlinnymi. Liczne skamienia³oœci œladowe:
Spirophyton isp.

1,5 m – szare, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe, ostra powierzchnia rozmycia na granicy z ni¿ej
le¿¹cymi i³owcami

7,0 m – czarne i³owce z przewarstwieniami szarych piaskowców i mu³owców, powierzchnie rozmyæ.
Liczne skamienia³oœci œladowe: Spirophyton isp., Planolites montanus Richter, Planolites beverleyen-
sis (Billings)

1,0 m – ciemnoszare, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe o spoiwie wapnistym (kalcyt 12,2%, dolo-
mit 1,9%), ostra powierzchnia rozmycia na granicy z ni¿ej le¿¹cymi i³owcami

0,4 m – czarne i³owce, s³abo zwiêz³e, ostra granica z ni¿ej le¿¹cymi wapieniami

2,0 m – szare wapienie drobnoziarniste (kalcyt 90,2%, dolomit 0,9%) z bardzo licznymi, gêsto upakowa-
nymi amfiporami, w sp¹gu ³awicy du¿e, kilkunastocentymetrowe, jajowate stromatoporoidy masywne

1,6 m – szare drobnoziarniste piaskowce kwarcowe z przewarstwieniami szarych mu³owców; przek¹tna
laminacja riplemarkowa, w stropie kompleksu bioklasty koralowców, w sp¹gu zabarwienie czerwona-
we. Liczne skamienia³oœci œladowe: Spirophyton isp., Planolites montanus Richter, Monocraterion isp.,
struktury ucieczkowe

5152,0–5157,5 Piaskowce i i³owce

5157,5–5162,0 5,0 m rdzenia, w tym:
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1,0 m – czerwonobrunatne i³owce, s³abo zwiêz³e, o oddzielnoœci p³ytkowej

4,0 m – czarne wapienie margliste (kalcyt 62,0%, dolomit 0,9%) z wk³adkami szarych wapieni ziarni-
stych z fragmentami koralowców Rugosa oraz masywnych i ga³¹zkowych stromatoporoidów, czêœæ
bioklastów jest obleczona

5157,5–5172,0 Piaskowce, i³owce i wapienie

5157,5–5159,5 wapienie

5159,5–5162,0 i³owce

5162,0–5166,0 piaskowce

5166,0–5167,5 i³owce

5167,5–5170,0 piaskowce

5170,0–5172,0 i³owce

5172,0–5177,0 5,0 m rdzenia, w tym:

2,0 m – czarne, s³abo zwiêz³e i³owce wapnisto-dolomityczne (kalcyt 31,0%, dolomit 17,9%) z ramie-
nionogami bezzawiasowymi Lingula elliptica Sowerby, licznymi ma³ymi g³adkimi ma³¿ami, ³uskami
ryb oraz liœcionogami Estheria sp., cienkie wk³adki margli z trochitami

0,5 m – szare piaskowce bardzo drobnoziarniste i mu³owce z rozproszonym muskowitem

1,3 m – jasnoszare, bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe (kalcyt 1,9%, dolomit 0,0%), zwiêz³e,
masywne; ostra nierówna granica z ni¿ej le¿¹cymi mu³owcami

1,2 m – ciemnoszare mu³owce przewarstwiaj¹ce siê z szarymi piaskowcami drobnoziarnistymi, miej-
scami przek¹tna laminacja riplemarkowa. Nieliczne skamienia³oœci œladowe – Planolites montanus
Richter

5177,0–5186,0 Piaskowce i i³owce

5186,0–5195,0 1,3 m rdzenia, w tym:

0,1 m – szarozielonawe i³owce z nielicznymi brunatnymi „plamami”, kruche

0,4 m – szare, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe z nieregularnymi wiœniowymi smugami, bardzo
zwiêz³e

0,2 m – wapienie margliste z ramienionogami i trochitami

0,6 m – i³owce jw.

5195,0–5202,0 5,7 m rdzenia, w tym:

2,4 m – ciemnoszare, s³abo zwiêz³e i³owce i mu³owce wapnisto-dolomityczne (kalcyt 12,2%, dolomit
11,3%) z ramienionogami bezzawiasowymi Lingula oraz odciskami niewielkich g³adkich ma³¿ów oraz
fragmentami roœlinnymi, dwie wk³adki wapieni marglistych (mi¹¿szoœci 70 i 50 cm) z licznymi frag-
mentami krynoidów, ramienionogów oraz koralowców Rugosa i ga³¹zkowych, pojedyncze fragmenty
masywnych stromatoporoidów

1,6 m – szare mu³owce z wk³adkami drobnoziarnistych piaskowców kwarcowych o spoiwie krzemion-
kowym lub krzemionkowo-ilastym. Skamienia³oœci œladowe: Planolites montanus Richter

0,7 m – ciemnoszare, zwiêz³e mu³owce

0,4 m – zwiêz³e ciemnoszare i³owce (kalcyt 4,7%, dolomit 3,8%)

0,6 m – zwiêz³a, jasnobe¿owa ska³a wylewna – dacyt

5202,0–5208,0 5,5 m rdzenia, w tym:

0,5 m – wiœniowe i³owce i szarozielonkawe mu³owce z miosporami reprezentuj¹cymi m.in. rodzaje
Aneurospora, Ancyrospora, Geminospora, Retusotriletes, Samarisporites i Aneurospora, równie¿ nie-
liczni przedstawiciele fitoplanktonu; w stropie wk³adka jasnoszarych drobnoziarnistych piaskowców
kwarcowych o spoiwie wapnistym (kalcyt 11,3%, dolomit 1,9%), Liczne skamienia³oœci œladowe: Spi-
rophyton isp.

4,0 m – ciemnobrunatne i wiœniowe, miejscami s³abo margliste i³owce z pierœcieniami oksydacyjnymi,
w stropie smugi szarych piaskowców z przek¹tn¹ laminacj¹ riplemarkow¹
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1,0 m – wiœniowe i³owce margliste z du¿ymi intraklastami ró¿owych wapieni organodetrytycznych
i szarych wapieni marglistych (kalcyt 77,1%, dolomit 0,0%) oraz bioklastami ramienionogów, osobni-
czych Rugosa, stromatoporoidów masywnych oraz ga³¹zkami tabulatów Thamnopora sp.

5208,0–5212,0 Piaskowce i i³owce

5212,0–5220,0 7,8 m rdzenia, w tym:

3,0 m – zwiêz³e, szare, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe z laminacj¹ smu¿yst¹ i poziom¹ (kalcyt
1,9%, dolomit 0,9%) z rozproszonym muskowitem, niewyraŸne smugi pod k¹tem 5°

0,3 m –wiœniowe mu³owce. Liczne skamienia³oœci œladowe – Planolites montanus Richter

0,6 m – wiœniowe i³owce (kalcyt 1,9%, dolomit 0,9%)

0,8 m – wiœniowe i³owce z gruz³ami kalcytu

0,5 m – wiœniowe mu³owce. Liczne skamienia³oœci œladowe – Planolites montanus Richter

0,5 m – wiœniowe drobnolaminowane i³owce

0,1 m – czarne drobnolaminowane i³owce

0,3 m – wapienie margliste z drobnymi trochitami

0,8 m – szarozielonkawe mu³owce. Liczne skamienia³oœci œladowe: Planolites montanus Richter, Ber-
gaueria isp., Spirophyton isp.

0,9 m – ciemnoszare i³owce i mu³owce. Liczne skamienia³oœci œladowe: Planolites isp., Monocraterion
isp., Spirophyton isp.

5220,0–5223,0 I³owce i i³owce z przewarstwieniami wapieni i piaskowców

5223,0–5238,0 14,5 m rdzenia, w tym:

0,20 m – ciemnoszare i³owce z fragmentami szcz¹tków roœlinnych i z ?liœcionogami

0,60 m – ciemnoszare mu³owce. Liczne skamienia³oœci œladowe – Spirophyton isp.

2,20 m – ciemnoszare i³owce z wk³adkami mu³owców. Nieliczne skamienia³oœci œladowe – Planolites
montanus Richter

2,0 m – szare, margliste wapienie drobnoziarniste (kalcyt 63,9%, dolomit 0,9%), nieco piaszczyste,
z widocznymi drobnymi trochitami oraz wiêkszymi bioklastami stromatoporoidów masywnych i mszy-
wio³ów, nieliczne miospory

1,0 m – czarne i³owce

2,75 m – szare wapienie detrytyczne z³o¿one z ciasno upakowanych bioklastów, g³ównie po³amanych
stromatoporoidów masywnych, oraz s³abo obtoczonych litoklastów wapieni mikrytowych i ziarnistych

0,25 m – szare wapienie organodetrytyczne z³o¿one z bardzo ciasno upakowanych (wciski) du¿ych
stromatoporoidów masywnych, stromatoporoidów laminarnych, amfipor i koralowców

2,0 m – ró¿owe wapienie amfiporowo-œlimakowe (du¿e œlimaki) z pojedynczymi koralowcami; s³abo
zaznaczona struktura gruz³owa

0,85 m – brunatne wapienie amfiporowe, s³abo zaznaczona struktura gruz³owa

0,45 m – du¿e stromatoporoidy masywne u³o¿one w pozycji wzrostu, bardzo ma³o matriksu miêdzy
nimi

0,30 m – kilkucentymetrowe stromatoporoidy masywne, przestrzenie miêdzy nimi wype³nione brunat-
nym matriksem, czêœæ z nich jest obleczona pow³okami mikrobialitowymi

0,40 m – pojedyncze stromatoporoidy masywne w pozycji wzrostu, matriks brunatny, a w nim widocz-
ne drobne masywne stromatoporoidy obleczone pow³okami mikrobialnymi

0,30 m – du¿e stromatoporoidy masywne w pozycji wzrostu, bardzo ma³o brunatnego matriksu

0,90 m – szare i czerwone zdolomityzowane wapienie ze œladami szcz¹tków organicznych

1,3 m – ciemnoszare dolomityczne piaskowce kwarcowe
5238,0–5286,0 Piaskowce i i³owce

5253,0–5259,0 i³owce z przewarstwieniami piaskowców

5259,0–5267,0 piaskowce
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5267,0–5277,0 i³owce

5277,0–5280,0 piaskowce

5280,0–5286,0 i³owce z przewarstwieniami piaskowców

Formacja si lneñska

(5240,0–5491,0 m, mi¹¿szoœæ 251 m)

5286,0–5303,0 17,0 m rdzenia, w tym:

2,7 m – ciemnoszare drobnolaminowane i³owce i mu³owce z warstewkami szarych, bardzo drobnoziar-
nistych piaskowców kwarcowych, na granicach warstwowania mikrorozmycia i pogr¹zy piaszczyste;
w stropie fragmenty flory. Liczne skamienia³oœci œladowe – Spirophyton isp.

1,5 m – jasnoszare, bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe z warstwowaniem poziomym, co
1,5–2,0 cm warstewki mu³owców z du¿¹ iloœci¹ miki

3,8 m – szare mu³owce, 20 cm wk³adka drobnoziarnistych piaskowców kwarcowych laminowanych (co
0,5 cm) ciemnymi i³owcami. Nieliczne skamienia³oœci œladowe – Planolites montanus Richter

9,0 m – czarne, drobnolaminowane i³owce, miejscami s³abo margliste, z nielicznymi ramienionogami
bezzawiasowymi (Lingula sp.), fragmentami roœlin i ?liœcionogami; sporadycznie cienkie wk³adki
ciemnoszarych mu³owców

5303,0–5327,0 Piaskowce i i³owce

5305,0–5322,1 piaskowce z licznymi cienkimi przewarstwieniami i³owców, zw³aszcza w stropie

5322,1–5327,0 i³owce

5327,0–5335,0 7,22 m rdzenia, w tym:

0,8 m – jasnoszare, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe o spoiwie krzemionkowo-wapnistym, zwiêz³e

1,6 m – ciemnoszare i³owce margliste, s³abo zwiêz³e, z cienkimi przewarstwieniami szarych, drobno-
ziarnistych piaskowców kwarcowych o spoiwie wapnistym, na granicach przewarstwieñ rozmycia
i pogr¹zy; nieliczne szcz¹tki roœlinne, ma³¿oraczki i liœcionogi. Skamienia³oœci œladowe – Spirophyton
isp.

1,5 m – jasnoszare wapienie organodetrytyczne typu rudstone, wœród ciasno upakowanych bioklastów
dominuj¹ du¿e kilkunastocentymetrowe masywne stromatoporoidy, tkwi¹ce w ziarnistym matriksie,
w którym zidentyfikowaæ mo¿na ga³¹zkowe stromatoporoidy (Amphipora sp. i Stachyodes sp.) oraz
mszywio³y

1,13 m – szare, zwiêz³e, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe, na powierzchniach u³awicenia du¿o bla-
szek muskowitu, niewyraŸna przek¹tna laminacja riplemarkowa

0,15 m – czarne, s³abo zwiêz³e i³owce, na powierzchniach oddzielnoœci warstewek muskowit, nieliczne
du¿e fragmenty roœlinne (sp³aszczona, zwêglona i spirytyzowana ³odyga)

0,33 m– piaskowce jw. z fragmentami roœlinnymi. Skamienia³oœci œladowe – Monocraterion isp.

0,19 m – i³owce jw.

0,07 m –szare, s³abo zwiêz³e i³owce z nieregularnymi smugami jasnoszarych piaskowców kwarco-
wych, liczne drobne intraklasty i³owców w piaskowcach; ostra, nierówna granica z ni¿ej le¿¹cymi pia-
skowcami

0,23 m – jasnoszare, zwiêz³e, bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe, miejscami drobnolamino-
wane ciemnoszarymi i³owcami. Skamienia³oœci œladowe – Monocraterion isp.

5335,0–5371,0 Piaskowce, mu³owce i i³owce

5335,0–5352,5 piaskowce z przewarstwieniami i³owców

5352,5–5359,0 i³owce

5359,0–5367,5 piaskowce

5367,5–5371,0 mu³owce

5371,0–5372,0 0, 68 m rdzenia, w tym:

0,45 m – bardzo zwiêz³e, jasnoszare, bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe, niewyraŸne
przek¹tnie w ma³ej skali warstwowanie; ostra, nierówna granica z ni¿ej le¿¹cymi i³owcami
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0,01 m – czarne, s³abo zwiêz³e i³owce

0,22 – piaskowce jw.

5372,5–5378,0 Piaskowce, mu³owce i i³owce

5378,0–5392,0 13,0 m rdzenia, w tym:

2,0 m – s³abo zwiêz³e ciemnoszare i³owce o oddzielnoœci ³upkowej; bezzawiasowe ramienionogi Lingu-
la sp., liœcionogi, drobne, g³adkie ma³¿e, ma³¿oraczki, ³uski ryb

1,75 m – i³owce margliste (kalcyt 15,4%, dolomit 0,9%), nieliczne wk³adki margli z trochitami, z licz-
nymi, zw³aszcza w sp¹gu, przewarstwieniami szarych, bardzo drobnoziarnistych piaskowców kwarco-
wych, granice przewarstwieñ ostre i nierówne (rozmycia i pogr¹zy)

0,75 m – szare, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe i ciemnoszare i³owce, ostra i nierówna granica
z ni¿ej le¿¹cymi piaskowcami. W piaskowcach du¿ok¹towe warstwowanie przek¹tne. Nieliczne ska-
mienia³oœci œladowe – Monocraterion isp., Bergaueria isp.

0,51 m – szare, zwiêz³e, bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe, liczne nieregularne intraklasty
czarnych i³owców. Nieliczne skamienia³oœci œladowe – Monocraterion isp.

0,4 m – szare, zwiêz³e, bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe z niewyraŸnymi przek¹tnymi lami-
nami ciemnoszarych i³owców; ostra i nierówna granica z ni¿ej le¿¹cymi piaskowcami

0,6 m – piaskowce i i³owce jw. Nieliczne skamienia³oœci œladowe – Planolites montanus Richter

0,5 m – szare piaskowce kwarcowe jw. gêsto, poziomo laminowane ciemnoszarymi i³owcami, ostra
i równa granica z ni¿ej le¿¹cymi piaskowcami. Nieliczne skamienia³oœci œladowe – Planolites monta-
nus Richter

0,12 m – szare, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe poziomo laminowane ciemnoszarymi i³owcami

0,3 m – piaskowce i i³owce j.w. Nieliczne skamienia³oœci œladowe – Planolites montanus Richter

0,4 m – czarne, s³abo zwiêz³e i³owce o oddzielnoœci ³upkowej, cienkie ³awiczki drobnych ma³¿ów
o g³adkich skorupkach

0,35 m – ciemnoszare i³owce i jasnoszare piaskowce, ostra granica z ni¿ej le¿¹cymi piaskowcami. Licz-
ne skamienia³oœci œladowe – Monocraterion isp., Bergaueria isp.

0,2 m – szare, zwiêz³e, bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe ze smugami ciemnoszarych
i³owców

1,0 m – piaskowce jw., przek¹tna laminacja riplemarkowa

0,9 m – szare mu³owce piaszczyste. Skamienia³oœci œladowe – Bergaueria isp., Planolites montanus
Richter

0,1 m – szare, zwiêz³e, bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe laminowane poziomo ciemnosza-
rymi i³owcami, sporadycznie intraklasty i³owców o d³u¿szej osi dochodz¹cej do 1 cm. Liczne skamie-
nia³oœci œladowe – struktury ucieczkowe

5392,0–5421,0 Piaskowce, mu³owce i i³owce

5421,0–5437,0 16,0 m rdzenia, w tym:

0,6 m – szare, zwiêz³e, bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe, niewyraŸne poziome laminy
ciemnoszarych i³owców; ostry kontakt z ni¿ej le¿¹cymi czarnymi i³owcami

0,2 m – s³abo zwiêz³e, czarne i³owce o oddzielnoœci ³upkowej; ostra, równa granica z ni¿ej le¿¹cymi
szarymi, bardzo drobnoziarnistymi piaskowcami kwarcowymi

0,05 m – piaskowce jw.

0,05 m – czarne i³owce jw.

0,35 m – szare, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe jw.; ostry kontakt z ni¿ej le¿¹cymi i³owcami

0,15 m – czarne i³owce, w sp¹gu laminy piaskowców, ostra, nierówna granica z ni¿ej le¿¹cymi pia-
skowcami. Liczne skamienia³oœci œladowe: Monocraterion isp., Teichichnus isp., Planolites montanus
Richter

0,17 m – szare, bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe jw., w sp¹gowych partiach warstwowanie
przek¹tne w ma³ej skali, upad 5°; ostry kontakt z ni¿ej le¿¹cymi i³owcami
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0,25 m –czarne i³owce i szare, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe. Liczne skamienia³oœci œladowe:
Planolites beverleyensis (Billings), Bergaueria irregulara (Paczeœna), Teichichnus rectus (Seilacher)

0,05 m – szare, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe

0,05 m – czarne i³owce o oddzielnoœci ³upkowej

0,05 m – czarne i³owce. Liczne skamienia³oœci œladowe – Teichichnus rectus (Seilacher), Planolites
montanus Richter

0,05 m – szare, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe

0,07 m –czarne i³owce i szare, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe. Skamienia³oœci œladowe – Plano-
lites montanus Richter

0,42 m – czarne i³owce z przewarstwieniami szarych, drobnoziarnistych piaskowców kwarcowych.
Sporadyczne skamienia³oœci œladowe – Planolites montanus Richter

0,05 m – szare, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe

0,23 m – czarne i³owce z cienkimi (do 0, 5 cm) przewarstwieniami szarych, drobnoziarnistych piaskow-
ców kwarcowych, na granicach warstewek mikrorozmycia i pogr¹zy. Nieliczne skamienia³oœci œladowe
– Planolites montanus Richter

0,12 m –szare, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe i czarne i³owce. Bardzo liczne skamienia³oœci œla-
dowe – Teichichnus rectus (Seilacher), Planolites montanus Richter

0,01 m – czarne, s³abo zwiêz³e i³owce

0,02 m – szare, bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe; ostry kontakt, podkreœlony pirytem
z ni¿ej le¿¹cymi czarnymi i³owcami

0,15 m – czarne i³owce z cienkimi przewarstwieniami szarych, bardzo drobnoziarnistych piaskowców
kwarcowych. Nieliczne skamienia³oœci œladowe – Planolites montanus Richter

0,10 m – szare, bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe z intraklastami ciemnoszarych i³owców;
ostry kontakt z ni¿ej le¿¹cymi i³owcami

0,10 m – czarne i³owce z cienkimi przewarstwieniami szarych piaskowców. Nieliczne skamienia³oœci
œladowe – Planolites montanus Richter

0,15 m – szare, bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe z ciemnymi smugami; ostry, nierówny
kontakt pokryty pirytem z ni¿ej le¿¹cymi czarnymi i³owcami

0,25 m – czarne i³owce o oddzielnoœci ³upkowej przechodz¹ce w czarny i³owiec z nieregularnymi prze-
warstwieniami szarych piaskowców. Nieoznaczalne bioturbacje – kana³y ¿erowiskowe osado¿erców

0,10 m – czarne i³owce o oddzielnoœci ³upkowej

0,20 m – szare, bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe, zwiêz³e, w sp¹gu kompleksu liczne, drob-
ne, nieregularne intraklasty czarnych i³owców; ostry kontakt z ni¿ej le¿¹cymi mu³owcami

1,7 m – ciemnoszare mu³owce bogate w muskowit, widoczne powierzchnie rozmyæ pokryte pirytem

10,0 m – ciemnoszare i³owce dolomityczne (dolomit 7,0–8,7%), miejscami o oddzielnoœci ³upkowej
z nielicznymi liœcionogami, trochitami i konodontami z rodzaju Icriodus, miejscami cienkie (do 0,5 cm)
poziome smugi syderytowe oraz cienkie (do 2 cm) przewarstwienia szarych drobnoziarnistych pia-
skowców kwarcowych

0,6 m – czarne i³owce i margle z nielicznymi trochitami i konodontami z rodzaju Icriodus, cienkie
(o mi¹¿szoœci od kilku mm do 2 cm) prze³awicenia szarych drobnoziarnistych piaskowców kwarco-
wych, miejscami liczne fragmenty roœlinne. Bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Planolites bever-
leyensis (Billings), Teichichnus rectus (Seilacher), Monocraterion isp.

5437,0–5474,0 Piaskowce i i³owce

5426,5–5442,5 i³owce z przewarstwieniami piaskowców

5442,5–5450,0 piaskowce

5450,0–5465,0 i³owce

5465,0–5474,0 i³owce z przewarstwieniami piaskowców

5474,0–5481,0 7,0 m rdzenia – jasnoszare, bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe, miejscami bardzo zwiêz³e,
kwarcytyczne, z warstwowaniem poziomym, laminacj¹ falist¹ i bardzo cienkimi, ciemnymi smugami
ilastymi. W najni¿szej czêœci interwa³u ma³ok¹towe warstwowanie przek¹tne
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5481,0–5490,0 Piaskowce

Formacja tucholska

(5491,0–5573,0 m; mi¹¿szoœæ 82,0 m)

5490,0–5506,0 16,0 m rdzenia – szarozielonkawe s³abo margliste i³owce o oddzielnoœci ³upkowej, liczne cienkie smugi
syderytowe, szcz¹tki organiczne reprezentowane przez liœcionogi, ma³¿oraczki i fragmenty roœlinne;
kilkumilimetrowej mi¹¿szoœci poziome laminy wzbogacone w drobne trochity oraz kilka grubszych
(10–30 cm) wk³adek ciemnoszarych margli z cz³onami liliowców; w sp¹gowych partiach kompleksu
œlizgi tektoniczne o nachyleniu 45°

5506,0–5524,0 16,8 m rdzenia – szarozielonkawe i³owce jw., sporadycznie margliste (kalcyt 8,6–16,0%, dolomit
0,9–2,8%) z bardzo cienkimi (kilka mm) warstewkami, rzadziej niewielkimi konkrecjami syderytu;
szcz¹tki organiczne reprezentowane przez liœcionogi, ma³¿oraczki i fragmenty roœlinne; cienkie (od kil-
ku mm do 10 cm) smugi i soczewki wapieni marglistych z drobnymi trochitami, ramienionogami,
ma³¿oraczkami (m.in. Refratella sp. i Polyzygia symmetrica Gürich) oraz nielicznymi konodontami re-
prezentuj¹cymi rodzaje Polygnathus i Icriodus

5524,0–5541,0 10,0 m rdzenia, w tym:

2,5 m – czarne i³owce margliste z licznymi, drobnymi fragmentami roœlinnymi i odciskami drobnych
ma³¿ów, w sp¹gowych partiach nieliczne fragmenty koralowców

4,5 m – wapienie organogeniczne z³o¿one z ciasno upakowanych laminarnych i masywnych stromato-
poroidów, ga³¹zkowych i osobniczych koralowców, liczne du¿e trochity oraz ramienionogi nale¿¹ce do
rodzajów Emanuella sp. i Atrypa sp.; matriks marglisty; cienkie, kilkunastocentymetrowe wk³adki
i³owców marglistych z drobnymi trochitami, ma³¿oraczkami i fragmentami roœlinnymi

3,0 m – czarne margle i i³owce margliste z licznymi drobnymi fragmentami roœlinnymi i ma³¿oraczka-
mi, nieliczne liœcionogi, smugi wzbogacone w drobne trochity

5541,0–5573,0 I³owce i margle

, Teresa PODHALAÑSKA

? SYLUR

5573,0–5616 m (mi¹¿szoœæ 43,0 m)

5573,0–5600,0 I³owce i mu³owce szare i jasnoszare, lekko margliste o pokroju ³upkowym

5600,0–5616,0 3,50 m rdzenia, w tym:

0,90 m – i³owiec szary, drobno laminowany o oddzielnoœci ³upkowej lub o prze³amie muszlowym,
miejscami przewarstwiony mu³owcem lub szarym ³upkiem z rozproszonym muskowitem; widoczne
liczne spêkania, g³ównie prostopad³e do warstwowania, nieregularnie wype³nione krystalicznym kalcy-
tem lub rzadziej pirytem. W ³upkach niekiedy drobny kliwa¿ oraz spêkania i sprasowania. Upad zmien-
ny 65–75°. Szcz¹tki fauny w postaci nielicznego detrytusu pokruszonych skorupek ramienionogów
rodzaju Lingula oraz fragmentów odcisków skorupek ma³¿ów Lunulicardium sp. i prawdopodobnie od-
cisków ornamentacji muszli ³odzikowatych (?Orthoceras sp.)

0,15 m – wapieñ marglisty, zwiêz³y, bardzo silnie spêkany i sprasowany, szary i ciemnoszary, wyka-
zuj¹cy niezgodnoœæ k¹tow¹ w stosunku do i³owców i ³upków ilastych

1,75 m – i³owiec szary i jasnoszary, lekko marglisty, drobnolaminowany miejscami przewarstwiony
³upkiem mu³owcowym z rozproszonym muskowitem, silnie spêkany w ró¿nych kierunkach. Na p³asz-
czyznach oddzielnoœci w ³upkach wystêpuj¹ szcz¹tki fauny, g³ównie detrytus ramienionogów Lingula
oraz odciski ma³¿ów ?Lunulicardium sp. Upad 70–80°

0,70 m – i³owiec i ³upek szary, lekko marglisty, silnie pokruszony i sprasowany, z licznymi œladami po-
œlizgów tektonicznych. Upad trudny do okreœlenia, prawdopodobnie oko³o 55–65°
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WYNIKI BADAÑ STRATYGRAFICZNYCH, SEDYMENTOLOGICZNYCH
I PETROGRAFICZNYCH

SYLUR

Teresa PODHALAÑSKA

OSADY SYLURU W PROFILU BYDGOSZCZ IG 1

Osady wystêpuj¹ce na g³êbokoœci 5573,0–5616,0 m, repre-
zentuj¹ce prawdopodobnie sylur, wykszta³cone s¹ jako i³owce
z nielicznymi wk³adkami mu³owców oraz miejscami i³owce
margliste. W niewielkim fragmencie nawierconych ska³ ila-
sto-mu³owcowych (3,5 m rdzenia oraz próbki okruchowe) nie
znaleziono fauny, która by pozwala³a na jednoznaczne okreœle-
nie ich przynale¿noœci stratygraficznej. Stwierdzono tu jedynie
obecnoœæ ramienionogów Lingula sp., fragmentów odcisków
skorup ma³¿ów oraz ³odzików, bez znaczenia stratygraficzne-
go. Wed³ug E. i H. Tomczyków (1990) osady te nale¿¹ do sylu-
ru (?górnego) w zwi¹zku z podobieñstwem, litofacjalnym oraz
charakterem i sposobem zachowania szcz¹tków organicznych,
do warstw rzepiñskich w Górach Œwiêtokrzyskich.

Próbka z g³êbokoœci 5600,0 m poddana zosta³a analizie
palinologicznej (Szczepanik, 1989). Na podstawie 3 wykona-
nych preparatów stwierdzono obecnoœæ bardzo zniszczonej
rozdrobnionej materii organicznej o prawie czarnej barwie,
bêd¹cej efektem silnego ogrzania ska³y. W preparatach pali-
nologicznych nie znaleziono akritarchów z wyj¹tkiem dwóch
sfer, nale¿¹cych prawdopodobnie do rodzaju Leiosphaeridia,
bez znaczenia stratygraficznego.

Z osadów sylurskich w otworze wiertniczym Bydgoszcz
IG 1 do badañ geochemicznych bituminów i wêglowodorów
wykorzystano dwie próbki ciemnoszarego mu³owca z g³êbo-
koœci 5600,0 oraz 5616,0 m (Rzepkowska, 1990). Zawartoœæ
substancji organicznej wynosi w tych próbkach odpowiednio
0,9 oraz 1,0%. W próbce z g³êbokoœci 5600,0 m bituminy
wystêpuj¹ w iloœciach œladowych, w próbce pochodz¹cej
z g³êbokoœci 5616,0 m iloœæ ich wynosi 0,008%. Wed³ug
Rzepkowskiej (op. cit) s¹ to bituminy w niewielkim stopniu
przeobra¿one, zawieraj¹ce 14% wêglowodorów. W wêglo-
wodorach nieznacznie przewa¿aj¹ zwi¹zki aromatyczne nad
nasyconymi (stosunek n/a wynosi 0,8).

Osady wykazuj¹ silne deformacje tektoniczne, ich upady
siêgaj¹ miejscami 80°. Obecnoœæ zdyslokowanych utworów
syluru (?górnego) pod utworami dewonu œrodkowego prze-
mawia za obecnoœci¹ kaledoñskiego piêtra strukturalnego
i du¿ej luki stratygraficznej obejmuj¹cej ni¿szy dewon i byæ
mo¿e czêœæ syluru. Charakter osadów oraz stopieñ deformacji
tektonicznych w profilu Bydgoszcz IG 1 wykazuj¹ podobieñ-
stwo do profilów strefy Koszalin–Chojnice.

DEWON

El¿bieta TURNAU

PALINOSTRATYGRAFIA

Uwagi wstêpne

Badania palinostratygraficzne utworów œrodkowego i gór-
nego dewonu Pomorza Zachodniego prowadzone s¹ od kilku-
dziesiêciu lat. Ich wyniki przedstawiono w kilku publikacjach
i opracowaniach archiwalnych. Ma³o zró¿nicowane taksono-
micznie zespo³y spor najwy¿szego emsu lub dolnego–œrodko-
wego eiflu napotkano w sp¹gowych partiach formacji jamneñ-
skiej i tucholskiej z otworów Jamno IG 1, Chojnice 5 i Polskie
£¹ki PIG 1 (Turnau, Matyja, 2001). Palinostratygrafiê utwo-

rów eiflu i dolnego–œrodkowego ¿ywetu z wierceñ w strefie
Koszalin–Chojnice przedstawi³a Turnau (1995, 1996), a wy-
niki badañ opartych na materiale ze wszystkich dostêpnych
otworów, które nawierci³y lub przebi³y utwory œrodkowego
dewonu i franu, zebrano w opracowaniach archiwalnych
(Turnau, 2000, 2004). Ich czêœæ zosta³a w nastêpnych latach
opublikowana (Turnau, 2007, 2008). Stratygrafia sporowa fa-
menu z okolic Rzeczenicy i Babilonu (strefa Koszalin–Choj-
nice) zosta³y przedstawione w pracach Turnau (1975, 1978,
1979), a wyniki z tego zakresu dotycz¹ce utworów franu i fa-



menu z rejonu Ko³obrzegu zosta³y opublikowane w arty-
ku³ach Stempieñ-Sa³ek (1999, 2002). Sukcesje zespo³ów akri-
tarch w górnym dewonie zosta³y scharakteryzowane przez
Stempieñ-Sa³ek (1996).

Podzia³ biostratygraficzny i korelacja utworów œrodkowe-
go dewonu i franu omawianego obszaru zosta³y przeprowa-
dzone przy zastosowaniu lokalnego podzia³u sporowego, któ-
ry jest modyfikacj¹ podzia³u dla Europy Wschodniej (Avkhi-
movitch i in., 1993). Schemat dla obszaru pomorskiego po-
wsta³ w dwu etapach, wczeœniej obejmowa³ on eifel górny
i dolny?œrodkowy ¿ywet (Turnau, 1995, 1996), a nastêpnie
zosta³ rozszerzony o poziomy górnego ¿ywetu i dolne-
go?œrodkowego franu (Turnau, 2007, 2008).

Stratygrafia

W otworze Bydgoszcz IG 1 utwory dewonu zalegaj¹ na
znacznej g³êbokoœci i skutkiem tego zawarta w osadzie mate-
ria organiczna jest silnie zmieniona termicznie. Oznacza to, ¿e
obecne w badanych próbkach spory s¹ czarne, nieprzejrzyste,
tylko nieliczne formy zachowuj¹ cechy umo¿liwiaj¹ce ozna-
czenie do rodzaju, a niekiedy do gatunku (por. fig. 6). Lepiej
zachowane, bo cienkoœcienne, s¹ akritarchy i prazynofity, jed-

nak nale¿¹ce do nich taksony maj¹ w wiêkszoœci d³ugie zasiê-
gi stratygraficzne i tym samym s¹ mniej przydatne dla straty-
grafii. St¹d wnioski biostratygraficzne przedstawione poni¿ej
s¹ ogólnikowe i s³abo udokumentowane.

Analizy palinologiczne wykonano jedynie dla czterech
próbek pochodz¹cych z formacji chojnickiej i koczalskiej;
próbka z g³êbokoœci 5160,0–5161,0 m (formacja chojnicka)
nie zawiera³a oznaczalnych palinomorf. Niewielka iloœæ tak-
sonów, które uda³o siê oznaczyæ dla pozosta³ych próbek (por.
tab. 1, fig. 6), nie pozwala na wyró¿nienie konkretnych jedno-
stek biostratygraficznych, a jedynie na szerokie okreœlenie
piêtra. Najni¿sza z próbek, reprezentuj¹ca formacjê choj-
nick¹, zawiera³a nieliczne spory nale¿¹ce do rodzaju Gemino-
spora lub Aneurospora (lub do obydwu taksonów), mo¿na za-
tem wnioskowaæ, ¿e utwory, z których pochodzi, nie s¹ star-
sze ni¿ ¿ywet. Dwie wy¿sze próbki, pochodzi³y z formacji
chojnickiej i koczalskiej. Obydwie zawiera³y m. in. gatunki
znane z ¿ywetu i franu (Geminospora lemurata i Samarispo-
rites triangulatus). Wê¿szy zasiêg ma S. triangulatus; jego
pierwsze pojawienie okreœla doln¹ granicê poziomu „Gemi-
nospora” extensa, podpoziomu Ex 3 (œrodkowy ¿ywet, po-
ziom konodontowy ansatus – por. Turnau, Narkiewicz,
2011). Po raz ostatni gatunek ten wystêpuje w dolnym (Avk-
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T a b e l a 1

Rozprzestrzenienie taksonów spor, akritarch, prazynofitów i alg cenobialnych
w osadach formacji chojnickiej i koczalskiej w profilu otworu Bydgoszcz IG 1

Distribution of spores, acritarchs, prasionophytes and coenobial algae
in the Chojnice and Kocza³a formations from the Bydgoszcz IG 1 borehole

Otwór wiertniczy Bydgoszcz IG 1

Formacja chojnicka koczalska

G³êbokoœæ [m] 5227,0–5228,0 5202,0–5203,0 4865,0–4866,0

Poziom/podpoziom sporowy ? w zakresie Ex 3–Rad

Piêtro ¿ywet? fran? fran (?)

Spory

Aneurospora/Geminospora ×

Aneurospora sp. ×

Ancyrospora sp. ×

Ancyrospora ex gr. incisa × ×

Calyptosporites sp. ×

Geminospora lemurata Balme emend. Playford × ×

Geminospora aurita Arkhangelskaya ?

Hystricosporites sp. × ×

Leiotriletes sp. ×

Retusotriletes rotundus Streel emend. Lele et Streel × ×

Samarisporites triangulatus Allen × ×

Apiculiretusispora sp. ×

Aneurospora greggsi (McGregor) Streel ×



chimovitch i in., 1993) lub œrodkowym (Richardson, McGre-
gor, 1986) franie. Na Pomorzu ostatnie wystêpowanie
S. triangulatus notowano w poziomie sporowym franu Mem-
brabaculisporis radiatus–Tholisporites densus (RD) (Stem-
pieñ-Sa³ek, 1999, 2002), obejmuj¹cym utwory korelowane
z poziomami konodontowymi w zakresie górny hassi–dolny
rhenana (Matyja, 1993). A zatem, zespo³y spor z formacji
chojnickiej i koczalskiej reprezentuj¹ poziomy sporowe w za-
kresie Ex 3 do Rad (por. Turnau, 2008, tab. 1). Opieraj¹c siê
na korelacji litostratygraficznej (Matyja, 2006), mo¿na by
spekulowaæ, ¿e zespó³ z g³êbokoœci 5202,0–5203,0 m repre-
zentuje poziom Geminospora aurita (Aur) górnego ¿ywetu.

W próbce z formacji koczalskiej, oprócz spor wystêpuje doœæ
zró¿nicowany taksonomicznie fitoplankton (fig. 6). Obecne tu
gatunki akritarch i prazynofitów maj¹ d³ugie zasiêgi stratygra-
ficzne obejmuj¹ce conajmniej ¿ywet i fran. Jedynie Tornacia
sargeanti nie jest znana z ¿ywetu, pojawia siê u podstawy franu
(Molyneux i in., 1996; Le Hérissé i in., 2000). P³yn¹cy st¹d
wniosek, ¿e warstwy, z których pochodzi wspomniany zespó³,
nale¿¹ do franu, nale¿y uznaæ za s³abo udokumentowany,
mamy tu do czynienia z jedynym egzemplarzem, któremu nie
towarzysz¹ inne formy charakterystyczne dla franu (Unnel-
lium, Villosacapsula). W omawianej próbce doœæ licznie wy-
stêpuj¹ glony cenobialne Musivum gradzinskii. Gatunek ten
jest znany z ¿ywetu Gór Œwiêtokrzyskich i dewonu œrodkowe-
go Lubelszczyzny (Wood, Turnau, 2001). Na Pomorzu takson

ten jest doœæ rzadko spotykany, jego obecnoœæ notowano w for-
macji tucholskiej (Tuchola IG 1), silneñskiej (Chojnice 5) i wy-
szeborskiej (Kocza³a 1), w zespo³ach reprezentuj¹cych ¿ywet.
Natomiast zespó³ akritarch i prazynofitów z omawianej próbki
jest w swoim sk³adzie podobny do tych znanych z formacji ko-
czalskiej, z otworów Kocza³a 1 i Polskie £¹ki PIG 1. Fitoplank-
ton ten wystepuje tam w asocjacji ze sporami reprezentuj¹cymi
poziom Tholisporites densus (Den), nale¿¹cy do franu (falsiova-
lis–hassi, por. Matyja, 2009, fig. 14; Turnau, Narkiewicz, 2011).
Wspomniane podobieñstwo wskazuje przede wszystkim na
obecnoœæ tej samej lub podobnej facji, a niekoniecznie dotyczy
korelacji wiekowej. Natomiast, bior¹c pod uwagê dotychczaso-
we datowania jednostek litostratygraficznych (Matyja, 2006),
mo¿na spekulowaæ, ¿e zespó³ z formacji koczalskiej mo¿e repre-
zentowaæ poziomy Tholisporites densus (Den) lub Membraba-
culisporis radiatus (Rad) nale¿¹ce do franu.

Palinofacje

Zbadane próbki reprezentuj¹ dwie ró¿ne palinofacje. Re-
zydua organiczne z formacji chojnickiej dominowane s¹
przez detrytus oraz spory roœlin l¹dowych, co wskazuje na
obecnoœæ œrodowiska p³ytkiego, przybrze¿nego. Doœæ zró¿ni-
cowany zespó³ akritarch i prazynofitów z próbki z formacji
koczalskiej jest charakterystyczny dla œrodowiska otwartego
szelfu (por. Molyneux i in., 1996).
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Otwór wiertniczy Bydgoszcz IG 1

Formacja chojnicka koczalska

G³êbokoœæ [m] 5227,0–5228,0 5202,0–5203,0

Poziom/podpoziom sporowy ? w zakresie Ex 3–Rad

Piêtro ¿ywet? fran? fran (?)

Fitoplankton

Veryhachium europaeum Stockmans et Willière × ×

Cymatiosphaera chelina Wicander et Loeblich ×

Cymatiosphaera perimembrana Staplin ×

Daillydium pentaster (Staplin) Playford ×

Gorgonisphaeridium sp. ×

Leiosphaeridia sp. × ×

Musivum gradzinskii Wood et Turnau ×

Micrhystridium stellatum Deflandre ×

Navifusa baccilla (Deunff) Playford ×

Polyedrixium evolutum Deunff ×

Stellinium micropolygonale (Stockmans et Willière) Playford ×

Stellinium sp. ×

Tornacia sargeanti Stockmans et Willière ×

Veryhachium trispinosum (Eisenack) Stockmans et Willière ×

Veryhachium polyaster Staplin ×

Veryhachium sp. ×

Tabela 1 cd.
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Hanna MATYJA

STRATYGRAFIA I UWAGI O WYKSZTA£CENIU FACJALNYM SERII WÊGLANOWYCH
¯YWETU I DOLNEJ CZÊŒCI FRANU W PROFILU BYDGOSZCZ IG 1

Litostratygrafia

Pierwszy i g³ówny podzia³ osadów dewoñskich obszaru
Pomorza Zachodniego na nieformalne jednostki litostratygra-
ficzne, kompleksy, zosta³ zaproponowany przez R. Dadleza
(1978). Nieco póŸniej Mi³aczewski (1979, 1986) wprowadzi³
do tego schematu jednostkê nazwan¹ kompleksem ze Studni-
cy, któr¹ uzna³ za najstarsz¹ dewoñsk¹ jednostkê litostraty-
graficzn¹ na tym obszarze. Matyja (1993, 1998, 2004, 2007,
2008, 2009) na podstawie szeroko zakrojonych badañ straty-
graficznych zdefiniowa³a wyró¿nione wczeœniej jednostki li-
tostratygraficzne, nada³a im rangê i uporz¹dkowa³a ich na-
zewnictwo, a tak¿e wyró¿ni³a kilka nowych jednostek w ran-
dze ogniw.

Analiza litologiczna osadów dewoñskich, po³¹czona z ana-
liz¹ biostratygraficzn¹ na podstawie konodontów i palinomorf
(Turnau, 1978, 1979, 1995, 1996, 2007, 2008; Matyja, 1993,
1998, 2008; Turnau, Matyja. 2001; Matyja, Turnau, 2008), po-
zwoli³a na ustalenie wzajemnej pozycji wszystkich jednostek
litostratygraficznych dewonu Pomorza w profilu stratygraficz-
nym, a tak¿e uporz¹dkowanie ram czasowych dewoñskiej kla-
syfikacji litostratygraficznej (Matyja, 2006, 2009).

Wyró¿nione jednostki litostratygraficzne dewonu obszaru
Pomorza Zachodniego charakteryzuj¹ dwa regiony, pó³noc-
no-wschodni i po³udniowo-zachodni, odpowiadaj¹ce dwom
bardzo ogólnie zarysowanym strefom facjalnym, których
przebieg jest zgodny z naturalnym upadem depozycyjnym
w zbiorniku sedymentacyjnym (por. Matyja, 2006, 2009).

Region pó³nocno-wschodni (i odpowiadaj¹ca mu p³ytsza
strefa facjalna) jest po³o¿ony w pobli¿u kratonu wschodnio-
europejskiego, a jego obecna pó³nocno-wschodnia granica nie

jest naturaln¹ granic¹ zasiêgu pomorskiego basenu sedymen-
tacyjnego, a jedynie granic¹ tektoniczno-erozyjn¹.

Region po³udniowo-zachodni (i odpowiadaj¹ca mu rela-
tywnie g³êbsza strefa facjalna), jest po³o¿ony na po³udniowy
zachód od tego pierwszego regionu i obejmuje obszar roz-
ci¹gaj¹cy siê na zachód od Ko³obrzegu w czêœci pó³nocno-za-
chodniej, a w czêœci po³udniowo-wschodniej – na po³udniowy
zachód od profili Babilon 1, Cz³uchów IG 1, Tuchola IG 1,
Chojnice 2, 4, 5 oraz w okolicach profili Bydgoszcz IG 1,
Unis³aw IG 1, IG 2, Unis³aw 2 czy Wa³dowo Królewskie 1 (fig.
3; por. Matyja, 2009 – fig. 1). Warto jednak podkreœliæ, ¿e
wyznaczenie granicy miêdzy regionami pó³nocno-wschodnim
i po³udniowo-zachodnim Pomorza, odzwierciedlaj¹cej ró¿nice
facjalne miêdzy nimi w ci¹gu ca³ego dewonu, a tym bardziej
jednoznaczne wskazanie jej na mapkach facjalnych (por. Maty-
ja, 2009 – fig. 5–15), ze wzglêdu na niekompletnoœæ i przypad-
kowoœæ posiadanych danych geologicznych, by³oby wysoce
hipotetyczne. Taki stan rzeczy jest spowodowany z jednej stro-
ny skomplikowan¹ histori¹ tektoniczn¹ obszaru pomorskiego
i zwi¹zanymi z ni¹ zdarzeniami erozyjnymi, które doprowa-
dzi³y do usuniêcia b¹dŸ zatarcia istotnych z punktu widzenia
historii facjalnej informacji geologicznych, z drugiej zaœ wyni-
ka z jakoœci danych pochodz¹cych z przypadkowo rozmiesz-
czonych na tym obszarze profili wiertniczych.

Analizowany profil Bydgoszcz IG 1, jak wspomniano wy-
¿ej, po³o¿ony jest w facjalnym regionie po³udniowo-wschod-
nim. Poni¿ej ograniczono siê jedynie do ogólnej charakte-
rystyki jednostek litostratygraficznych znanych z tej czêœci
obszaru pomorskiego, a stwierdzonych w profilu Bydgoszcz
IG 1. Poczynaj¹c od najstarszych, s¹ to formacje: tucholska,
silneñska, chojnicka i koczalska (por. fig. 7, 8).
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Fig. 6. Spory i fitoplankton ¿ywetu i franu (?) z profilu Bydgoszcz IG 1

A – ?Aneurospora, ?Geminospora, g³êb. 4865–4866 m; B – ?Ancyrospora, g³êb. 4865–4866 m; C – Apiculiretusispora sp., g³êb. 4865–4866 m; D, I – Ancyro-
spora ex gr. incisa, g³êb. 4865–4866 m; E – Ancyrospora sp., g³êb. 4865–4866 m; F – Ancyrospora sp., g³êb. 5202–5203 m; G – Hystricosporites sp., g³êb.
5202–5203 m; H – Veryhachium trispinosum, g³êb. 4865–4866 m; J – Musivum gradzinskii, g³êb. 4865–4866 m; K, L – Veryhachium polyaster, g³êb.
4865–4866 m; M – Navifusa baccilla, g³êb. 4865–4866 m a; N – Daillydium pentaster, g³êb. 4865–4866 m; O – Gorgonisphaeridium sp., g³êb. 4865–4866 m;
P – Stellinium sp.; A–G, I ×450; H, J–P ×1000

Givetian and Frasnian (?) spores and phytoplankton from Bydgoszcz IG 1 section

A – ?Aneurospora, ?Geminospora, depth 4865–4866 m; B – ?Ancyrospora, depth 4865–4866 m; C – Apiculiretusispora sp., depth 4865–4866 m;
D, I – Ancyrospora ex gr. incisa, depth 4865–4866 m; E – Ancyrospora sp., depth 4865–4866 m; F – Ancyrospora sp., depth 5202–5203 m;
G – Hystricosporites sp., depth 5202–5203 m; H – Veryhachium trispinosum, depth 4865–4866 m; J – Musivum gradzinskii, depth 4865–4866 m; K,
L – Veryhachium polyaster, depth 4865–4866 m; M – Navifusa baccilla, depth 4865–4866 m a; N – Daillydium pentaster, depth 4865–4866 m;
O – Gorgonisphaeridium sp., depth 4865–4866 m; P – Stellinium sp.; A–G, I ×450; H, J–P ×1000
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Fig. 7. Litologia, stratygrafia i charakterystyka sedymentologiczno-faunistyczna osadów dewonu w profilu Bydgoszcz IG 1

Objaœnienia na stronie 60; skróty klastycznych systemów depozycyjnych jak w tabeli 2

Stratigraphy, lithology, sedimentary structures and organic content of the Devonian in the Bydgoszcz IG 1 borehole

For explanations see page 60; abbreviations of some clastic depositional systems as in Table 2
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S

A

Fig. 8. Jednostki litostratygraficzne dewonu i schemat ich czasowego i przestrzennego rozmieszczenia w basenie pomorskim;
od stref brzegowych (NE) do centralnych partii basenu (SW) (Matyja, 2009, zmienione)

Devonian lithostratigraphic units and the pattern of their spatial and temporal relationships in the Pomeranian Basin from the basin
margin (NE) through to the central part of the basin (SW) (Matyja, 2009, modified)
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Formacja tucholska z³o¿ona jest z ciemnoszarych margli
i wapieni stromatoporoidowo-koralowcowych (czêsto two-
rz¹cych niewielkie budowle organiczne), wapieni i margli
z Bornhardtina, czarnych wapieni z onkolitami, a tak¿e z ciem-
noszarych i³owców wapnistych zawieraj¹cych szcz¹tki roœlin-
ne, ma³¿oraczki i liœcionogi, prze³awicaj¹cych siê z cienkimi
warstewkami syderytów i sporadycznie z cienkimi poziomami
laminitów, oraz z podrzêdnie wystêpuj¹cych piaskowców
i mu³owców. Formacja zosta³a rozpoznana tylko w profilach
miêdzy Tuchol¹ a Bydgoszcz¹, spoczywaj¹c tam niezgodnie na
ordowiku (Chojnice 5) lub sylurze (profil Bydgoszcz IG 1).

W profilu Bydgoszcz IG 1 dominuj¹c¹ litofacj¹ w obrêbie
formacji tucholskiej s¹ i³owce margliste, margliste wapienie bio-

mikrytowe frakcji kalkarenitów bogate w szcz¹tki szkar³upni
i mniej liczne ramienionogi (zarówno zawiasowe, jak i bezza-
wiasowe) oraz ma³¿oraczki, a tak¿e pojedyncze konodonty. Wa-
pienie te zawieraj¹ równie¿ domieszkê kwarcu detrytycznego
frakcji aleurytowej. Inn¹ odmian¹ s¹ margliste wapienie stroma-
toporoidowo-koralowcowe z mszywio³ami (fig. 9A, B).

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.

Sp¹gowe partie osadów dewoñskich, które przypisano for-
macji tucholskiej na obszarze pomorskim, mog¹ w niektórych
profilach reprezentowaæ najwy¿szy ems i dolny–œrodkowy
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Fig. 9. Formacja tucholska, ¿ywet

A – marglisty pakston przepe³niony osobniczymi koralowcami Rugosa oraz ga³¹zkowymi Tabulata, g³êb. 5530,0 m; B – wapieñ organogeniczny z³o¿ony
g³ównie z laminarnych stromatoporoidów, poza tym Tabulata, mszywio³y i trochity, g³êb. 5528,3 m

Tuchola Formation, Givetian

A – marly coral packstone with Rugosa and Tabulata, depth 5530.0 m; B – laminar stromatoporoid limestone with Tabulata, bryozoans, and crinoid ossi-
cles, depth 5528.3 m



eifel (Turnau, Matyja, 2001), zaœ stropowe partie formacji
tucholskiej nale¿¹ ju¿ do dolnych czêœci ¿ywetu œrodkowego.

W profilu Bydgoszcz IG 1 datowania biostratygraficzne
ca³ej ¿yweckiej czêœci profilu s¹ s³abe, wynika z nich jednak,
¿e wprost na osadach syluru le¿¹ osady reprezentuj¹ce ju¿
wy¿sz¹, ¿yweck¹ czêœæ formacji tucholskiej.

Formacjê silneñsk¹ charakteryzuj¹ ciemnoszare i³owce,
czêsto wapniste, zawieraj¹ce liczne, cienkie wk³adki sydery-
tów i konkrecje pirytu, faunê liœcionogów i ma³¿oraczków
oraz szcz¹tki roœlinne, sporadycznie trafiaj¹ siê konodonty.
I³owce prze³awicaj¹ siê z wapnistymi piaskowcami kwarco-
wymi oraz z mu³owcami, nieliczne i cienkie s¹ wk³adki wa-
pieni stromatoporoidowo-koralowcowych, wapieni piaszczy-

stych b¹dŸ margli piaszczystych. Zdarzaj¹ siê równie¿ ³awice
wapieni organodetrytycznych, charakteryzuj¹ce siê obecno-
œci¹ powierzchni erozyjnej w sp¹gu i frakcjonalnym warstwo-
waniem, prawdopodobnie pochodzenia sztormowego.

W profilu Bydgoszcz IG 1 formacjê silneñsk¹ charaktery-
zuj¹ litofacje piaszczyste, mu³owcowe i ilaste (por. fig. 7).
Piaskowce reprezentowane s¹ na ogó³ przez drobnoziarniste
i bardzo drobnoziarniste piaskowce kwarcowe o sk¹pych
spoiwach ilastych b¹dŸ wapnistych. Mu³owce reprezentowa-
ne s¹ przez doœæ dobrze wysortowane odmiany, charaktery-
zuj¹ce siê obfitym cementem wapnistym. Relatywnie rzadko
wystêpuj¹ wk³adki marglistych wapieni stromatoporoido-
wych z mszywio³ami (fig. 10A, B).
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Fig. 10. Wk³adki wêglanowe w obrêbie silikoklastycznej formacji silneñskiej, ¿ywet

A – wapieñ przepe³niony stromatoporoidami ga³¹zkowymi z rodzajów Amphipora oraz Stachyoides, g³êb. 5329,0 m; B – wapieñ przepe³niony stroma-
toporoidami masywnymi i ga³¹zkowymi z rodzajów Amphipora i Stachyoides, równie¿ mszywio³y; g³êb. 5330,0 m

Limestone interbeds within the siliciclastic Silno Formation, Givetian

A – stromatoporoid limestone with cylindrical-dendroid forms (Amphipora and Stachyoides), depth 5329.0 m; B – stromatoporoid limestone with
massive-nodular and cylindrical-dendroid forms (Amphipora and Stachyoides), bryozoans are also common; depth 5330.0 m



Formacja silneñska le¿y na formacji tucholskiej, a pod
formacj¹ chojnick¹ i zosta³a rozpoznana w tych samych profi-
lach obszaru pomorskiego co formacja tucholska. Najwiêksz¹
mi¹¿szoœæ osady formacji silneñskiej osi¹gaj¹ w profilu Byd-
goszcz IG 1 (250 m), nieco mniej zaœ w profilach Tuchola
IG 1 (168 m) i Chojnice 5 (158 m).

Dotychczasowe znaleziska niezbyt licznych skamienia³oœci
pozwala³y na zaliczenie tej formacji do ¿ywetu. W œrodkowych
partiach formacji, w profilu Chojnice 5, H. £obanowski znalaz³
ramienionogi, które zaliczy³ do ¿yweckiego gatunku Desqua-
matia aff. zonataeformis Alekseva (dane niepublikowane),
a ¯bikowska (1983) zidentyfikowa³a zespó³ ma³¿oraczków
górnego ¿ywetu. Badania Turnau (1995, 2000, 2004) wskazuj¹,
¿e ca³a formacja silneñska w profilu Chojnice 5 datowana jest
na ni¿sz¹ czêœæ œrodkowego ¿ywetu. W profilu Bydgoszcz IG 1
brak jest dobrych datowañ biostratygraficznych.

Osady formacji chojnickiej reprezentowane s¹ na ogó³,
w dolnych partiach jednostki (np. w profilu Chojnice 5), przez
ciemnoszare i³owce z powszechnie wystêpuj¹cymi laminami
syderytu o gruboœci do 1 cm i mu³owce z bioturbacjami,
prze³awicaj¹ce siê z szarymi drobnoziarnistymi piaskowcami
kwarcowymi z czêst¹ laminacj¹ falist¹ i smu¿yst¹, rzadziej
z warstwowaniami przek¹tnymi du¿ej skali. W œrodkowej
czêœci formacji w niektórych profilach regionu po³udniowo-za-
chodniego pojawiaj¹ siê piaskowce gruboziarniste (jak np.
w profilach Chojnice 5 i Tuchola IG 1). W profilu Tuchola IG 1
formacja chojnicka pozbawiona jest wk³adek wapieni, stwier-
dzono je natomiast w profilach Chojnice 5 i Bydgoszcz IG 1.

W profilu Bydgoszcz IG 1 formacja chojnicka charaktery-
zuje siê w dolnych partiach jednostki obecnoœci¹ litofacji ilas-
tych, prze³awicaj¹cych siê z mu³owcami i wapieniami stroma-
toporoidowo-koralowcowymi, natomiast w wy¿szych par-
tiach dominuj¹ osady mu³owcowe, prze³awicaj¹ce siê z pia-
skowcami i wapieniami (fig. 7). Mu³owce charakteryzuj¹ siê
s³abym lub co najwy¿ej umiarkowanym wysortowaniem i ob-
fitym spoiwem ilasto-marglistym. Wk³adki bardzo drobno-
ziarnistych i drobnoziarnistych piaskowców kwarcowych
(fig. 11A) w porównaniu z piaskowcami formacji silneñskiej
s¹ znacznie cieñsze. Liczne wk³adki wapieni reprezentuj¹
zbli¿one typy litofacjalne do tych stwierdzonych w forma-
cjach tucholskiej i silneñskiej. S¹ to margliste wapienie stro-
matoporoidowo-koralowcowe, charakteryzuj¹ce siê obecno-
œci¹ du¿ych masywnych, laminarnych i ga³¹zkowych stroma-

toporoidów, tkwi¹cych w czerwonawo-brunatnym matriksie
(fig. 11B, C, E, F).

Zupe³nym ewenementem jest obecnoœæ w profilu formacji
chojnickiej kilkudziesiêciocentymetrowej wk³adki ska³y wy-
lewnej w obrêbie pakietu i³owców marglistych i wapieni mar-
glistych ze stromatoporoidami, rozpoznanej w czasie badañ
terenowych (fig. 11D). Jak siê okaza³o jest to dacyt (por.
szczegó³ow¹ analizê ska³y przeprowadzon¹ przez Jackowicz,
ten tom), o nieustalonym na razie wieku.

Formacja chojnicka znana jest z tych samych profili co
formacja silneñska, a na ogó³ przykrywaj¹ j¹ osady wêglano-
wo-margliste ogniwa unis³awskiego lub strze¿ewskiego for-
macji cz³uchowskiej (por. Matyja, 2009, fig. 3). W profilu
Bydgoszcz IG 1 nad osadami formacji chojnickiej stwierdzo-
no jednak osady reprezentuj¹ce formacjê koczalsk¹ (fig. 7
i 8). Tak nietypowe nastêpstwo jednostek litostratygraficz-
nych na obszarze Pomorza, a co siê z tym ³¹czy równie¿ lito-
facji, zwi¹zane jest ze szczególn¹ pozycj¹ profilu Bydgoszcz
IG 1 w basenie pomorskim (por. Matyja, 2009, fig. 7–9)

Mi¹¿szoœæ formacji osi¹ga 260 m w profilu Chojnice 5,
natomiast w profilach Tuchola IG 1 i Bydgoszcz IG 1 wynosi
odpowiednio 118 m i 138 m.

Nieliczne konodonty oraz miospory znalezione w obrêbie
formacji chojnickiej sugeruj¹, ¿e nale¿y ona do wy¿szej czêœci
œrodkowego i do górnego ¿ywetu (Matyja, 2004; Turnau, 2004).

Formacja koczalska zosta³a zidentyfikowana jedynie
w profilach zlokalizowanych w w¹skim pasie wychodni
dewonu w pobli¿u krawêdzi kratonu wschodnioeuropejskiego
– miêdzy Koszalinem a Kocza³¹, gdzie le¿y ona na osadach
formacji wyszeborskiej, a pod utworami ogniwa strze¿ew-
skiego formacji cz³uchowskiej. W okolicy Bydgoszczy for-
macja koczalska le¿y wprost na osadach formacji chojnickiej
(fig. 7, 8)

Formacjê koczalsk¹ charakteryzuje dwudzielnoœæ. W dol-
nej czêœci jednostki przewa¿aj¹ wapniste piaskowce kwarco-
we, podrzêdnie mu³owce wapniste zawieraj¹ce nieliczne trud-
ne do identyfikacji bioklasty, ciemnoszare mu³owce wapniste
i i³owce z nielicznymi szcz¹tkami ma³¿y, ramienionogów bez-
zawiasowych i ma³¿oraczków, a tak¿e poziomy laminitów oraz
ciemnoszare wapienie margliste zawieraj¹ce szcz¹tki szkar-
³upni, ramienionogów zawiasowych, ma³¿oraczków, ryb i spo-
radycznie algi. W górnej czêœci formacji dominuj¹ zaœ organo-
detrytyczne wapienie stromatoporoidowo-koralowcowe ze
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Fig. 11. Formacja chojnicka, ¿ywet

A – dominuj¹ca litofacja, drobnoziarniste piaskowce kwarcowe; g³êb. 5213,05 m; B, C – wk³adka wapieni stromatoporoidowo-koralowcowych o czerwonym
marglistym matriksie, g³êb. B – 5207,6 m, C – 5206,7 m; D – wk³adka dacytu, g³êb. 5200,6 m; E, F – wk³adka wêglanowa – wapieñ stromatoporoidowy,
z³o¿ony z du¿ych stromatoporoidów masywnych i drobnych ga³¹zkowych (Amphipora), g³êb. E – 5236,0 m; F – 5228,0 m

Chojnice Formation, Givetian

A – dominated lithofacies, fine-grained quartz sandstone, depth 5213.05 m; B, C – stromatoporoid-coral limestone interbeds with red marly matrix, depth
B – 5207.6 m, C – 5206.7 m); D – dacite interbeds, depth 5200.6 m; E, F – limestone interbeds within the siliciclastic – stromatoporoid limestone with
massive-nodular and cylindrical-dendroid forms (Amphipora); depth E – 5236.0 m, F – 5228.0 m
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stromatoporoidami, tabulatami, pojedynczymi szkieletami
osobniczych Rugosa, ma³¿oraczkami, œlimakami, otworni-
cami i algami oraz jasnoszare, masywne lub niewyraŸnie
warstwowane wapienie stromatoporoidowo-koralowcowe
z organizmami zachowanymi w pozycji wzrostu (por. J. Da-
dlez, 1976; R. Dadlez, 1978; J. Dadlez, R. Dadlez, 1986;
Matyja, 1993).

Charakterystyka osadów formacji koczalskiej stwierdzo-
nych w profilu Bydgoszcz IG 1 nie odbiega od powy¿szego
opisu, a dominuj¹c¹ litofacj¹ s¹ tu wapienie stromatoporoido-
wo-koralowcowe (fig. 12A, B).

Mi¹¿szoœæ formacji koczalskiej wynosi od 134 m w profi-
lu Kocza³a 1 do oko³o 250 m w profilu Jamno IG 1. W pozo-
sta³ych profilach formacja jest niekompletna, ale jej mi¹¿-
szoœæ wynosi oko³o 150 m w profilu Polanów 2 i ponad 300 m
w profilu Bydgoszcz IG 1.

Sp¹gowe partie formacji koczalskiej mieszcz¹ siê prawdo-
podobnie w obrêbie najwy¿szego ¿ywetu lub odpowiadaj¹ po-
graniczu ¿ywetu i franu (Matyja, 2004; Turnau, 2004). Partie
stropowe natomiast nale¿¹ do najwy¿szej czêœci œrodkowego
franu, do dolnego poziomu konodontowego rhenana (Matyja,
1993, 2008).
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Fig. 12. Formacja koczalska, dominuj¹ce litofacje, fran

A – wapieñ stromatoporoidowo-koralowcowy, w górze zdjêcia stromatoporoid laminarny, g³êb. 5003,4 m; B – wapienie stromatoporoidowe zdominowane
przez formy laminarne, g³êb. 4857,3 m

Kocza³a Formation, dominated lithofacies, Frasnian

A – stromatoporoid-coral limestone, laminar stromatoporoid in the top of picture, depth 5003.4 m; B – laminar stromatoporoid limestone, depth 4857.3 m



Biostratygrafia

Przydatnoœæ dwóch grup organizmów, konodontów i mio-
spor, w badaniach biostratygraficznych dewonu obszaru po-
morskiego by³a do tej pory niekwestionowana.

Utwory dewonu po³o¿one s¹ jednak w analizowanym pro-
filu na znacznej g³êbokoœci (4795,0–5573,0 m). Oznacza to,
¿e zawarta w badanych próbkach materia organiczna jest sil-
nie zmieniona termicznie, a zbudowane z materii organicznej
spory s¹ czarne, nieprzejrzyste i tylko nieliczne formy zacho-
wuj¹ cechy umo¿liwiaj¹ce ich oznaczenie do rodzaju b¹dŸ
wyj¹tkowo do gatunku (Turnau – ten tom). Lepiej zachowane
s¹ cienkoœcienne akritarchy i prazynofity, jednak nale¿¹ce do
nich taksony maj¹ w wiêkszoœci d³ugie zasiêgi stratygraficzne
i tym samym s¹ mniej przydatne dla stratygrafii.

Z kolei wykszta³cenie litologiczne osadów ¿ywetu i ni¿sze-
go franu w tym profilu wskazuje na dominacjê œrodowisk zde-
cydowanie p³ytkomorskich na tym obszarze. Nie by³y to ulu-
bione œrodowiska sprzyjaj¹ce organizmom konodontonoœnym
– je¿eli spotykane s¹ w nich konodonty to na ogó³ formy opor-
tunistyczne, d³ugowieczne. Na takich formach trudno budowaæ
analizê biostratygraficzn¹.

Po raz pierwszy w historii badañ dewonu pomorskiego
„zawiod³y obie grupy organizmów” i nie uda³o siê stworzyæ
przyzwoitego szkieletu biostratygraficznego dla analizowane-
go profilu. St¹d wnioski biostratygraficzne dotycz¹ce osadów
dewonu w tym profilu, mimo dobrego opróbowania osadów,
s¹ ogólnikowe i s³abo udokumentowane.

W i³owcach wy¿szej czêœci formacji tucholskiej, w interwale
g³êbokoœci 5509,6–5522,3 m znaleziono nieliczne ma³¿oraczki
nale¿¹ce do rodzaju Refrathella (fig. 13A) oraz gatunku Poly-
zygia symmetrica Gürich (fig. 13B, C). Wskazuj¹ one jedynie, ¿e
wspomniany interwa³ nale¿eæ mo¿e do œrodkowego dewonu
(Nehring-Lefeld i in., 2003), prawdopodobnie do ¿ywetu (¯bi-
kowska, 1983). W przedziale g³êbokoœci 5427,8–5515,3 m zna-
leziono pojedyncze konodonty (fig. 13D, E, I) nale¿¹ce do
Icriodus liliputensis (5515,3 m), Polygnathus pseudofoliatus
(5515,3 m), Icriodus excavatus (5437,8 m) oraz Icriodus linden-
sis (5427,8 m), wskazuj¹ce, ¿e wymieniony interwa³ mieœci siê
miêdzy górn¹ czêœci¹ poziomu hemiansatus, a doln¹ poziomu
ansatus (Bultynck, 1987; Uyeno, 1998; Narkiewicz, Bultynck,
2007, 2010) (por. fig. 14).

Na g³êbokoœci 5094,8–5097,6 m, powy¿ej sp¹gu formacji
koczalskiej, znaleziono dwóch przedstawicieli gatunku Icrio-
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Fig. 13. Mikrofauna dewonu (ma³¿oraczki A–C, konodonty D–I) w profilu Bydgoszcz IG 1

A – Refrathella sp., formacja tucholska, g³êb. 5522,3 m; B, C – Polyzygia symmetrica Gürich, formacja tucholska, B – g³êb. 5522,3 m, C – 5509,6 m; D – Icrio-
dus liliputensis Bultynck; formacja tucholska, g³êb. 5515,3 m; E – Polygnathus pseudofoliatus Wittekindt, formacja tucholska, g³êb. 5515,3 m; F – Icriodus
subterminus Youngquist, morfotyp �, okaz juwenilny, formacja koczalska, g³êb. 5094,8 m; G – Icriodus lindensis Weddige, formacja silneñska, g³êb. 5427,8 m;
H – Icriodus subterminus Youngquist, morfotyp �, formacja koczalska, g³êb. 5097,6 m; I – Icriodus excavatus Weddige, formacja silneñska, g³êb. 5437,8 m

Some representatives of the Devonian microfauna (ostracods A–C, conodonts D–I) – Bydgoszcz IG 1 borehole

A – Refrathella sp., Tuchola Formation, depth 5522.3 m; B, C – Polyzygia symmetrica Gürich, Tuchola Formation, B – depth 5522.3 m, C – 5509.6 m;
D – Icriodus liliputensis Bultynck; Tuchola Formation, depth 5515.3 m; E – Polygnathus pseudofoliatus Wittekindt, Tuchola Formation, depth 5515.3 m;
F – Icriodus subterminus Youngquist, morphotype �, juvenile specimen, Kocza³a Formation, depth 5094.8 m; G – Icriodus lindensis Weddige, Silno For-
mation, depth 5427.8 m; H – Icriodus subterminus Youngquist, morphotype �, Kocza³a Formation, depth 5097.6 m; I – Icriodus excavatus Weddige,
Silno Formation, depth 5437.8 m



dus subterminus (fig. 13F, H). Gatunek ten jest doœæ d³ugo-
wieczny – pojawia siê wprawdzie w ¿ywecie, w najwy¿szej
czêœci poziomu hermanni, ale znany jest te¿ z dolnego franu
(Narkiewicz, Bultynck, 2010). Sp¹gowe partie formacji ko-
czalskiej, w skali regionalnej, charakteryzuj¹ siê pewnym
udzia³em silikoklastyków i byæ mo¿e nale¿¹ jeszcze do naj-
wy¿szego ¿ywetu (dowody biostratygraficzne nie s¹ na razie
jednoznaczne), natomiast wêglanowa czêœæ formacji koczal-
skiej bezdyskusyjnie nale¿y do franu i mieœci siê w przedziale
transitans–punctata dla sp¹gu i rhenana dla stropu (Matyja,
1993, 2009). Jednoznacznie wêglanowa czêœæ formacji ko-
czalskiej w profilu Bydgoszcz IG 1 (obecne s¹ tu bardzo cien-
kie wk³adki piaskowców wapnistych–wapieni piaszczystych)

rozpoczyna siê na g³êbokoœci 5102,0 m (por. fig. 7), wydaje
siê wiêc, choæ to mocno naci¹gane przypuszczenie, ¿e i frag-
ment formacji koczalskiej z g³êbokoœci 5094,8–5097,6 m,
w którym znaleziono wspomniany gatunek konodonta, nale-
¿eæ mo¿e do ni¿szej czêœci franu.

Cechuj¹ce siê ma³¹ rozdzielczoœci¹ stratygraficzn¹ dane,
wynikaj¹ce z analizy biostratygraficznej, wykonanej na pod-
stawie Ÿle zachowanych palynomorf (Turnau, ten tom) i poje-
dynczych elementów konodontowych, pozwalaj¹ jedynie na
stwierdzenie, ¿e le¿¹ce na osadach syluru osady dewonu nie
mog¹ byæ starsze ni¿ ¿ywet w swoich partiach sp¹gowych,
natomiast stropowe partie dewonu zachowane w tym profilu
nale¿¹ prawdopodobnie ju¿ do ni¿szej czêœci franu.
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Fig. 14. Korelacja lokalnego schematu miosporowego ze „standardowym schematem konodontowym”
(por. Matyja, Turnau, 2008)

Correlation of local miospore zonation established for Western Pomerania with “standard conodont zonation”
(see Matyja, Turnau, 2008)



Jolanta PACZEŒNA

UTWORY KLASTYCZNE I ŒRODOWISKA ICH DEPOZYCJI

Uwagi wstêpne i metodyka badañ

Utwory klastyczne tworz¹ w profilu Bydgoszcz IG 1 cha-
rakterystyczny pakiet osadów w najni¿szej czêœci sukcesji
œrodkowodewoñskiej, reprezentuj¹cej prawdopodobnie osady
¿ywetu (Turnau, 2004 oraz – ten tom). S¹ to przede wszyst-
kim ciemnoszare i czarne i³owce w sp¹gu profilu, przecho-
dz¹ce ku górze w piaskowce drobnoziarniste i heterolity pia-
skowcowo-mu³owcowo-i³owcowe. Omawiany odcinek pro-
filu Bydgoszcz IG 1 zawiera siê w przedziale g³êbokoœci
5573,0–5110,0 m. Osady tej czêœci profilu nale¿¹ do formacji
tucholskiej, silneñskiej i chojnickiej (fig. 7; Matyja, 2004; 2006).

Podstaw¹ wszystkich prac interpretacyjnych w zakresie
analizy facjalnej osadów klastycznych by³o wykonanie szcze-
gó³owych profilowañ sedymentologicznych i ichnofacjalnych
sukcesji œrodkowodewoñskiej w skalach 1:100, 1:10 i 1:20, na
których prowadzono wszystkie póŸniejsze, analityczno-synte-
tyczne dzia³ania badawcze zarówno sedymentologiczne, jak
i ichnologiczne. Zakres badañ sedymentologicznych obejmo-
wa³ wyró¿nienie i opis facji oraz asocjacji facjalnych. Zosta³y
one wydzielone na wy¿ej wymienionych, szczegó³owych pro-
filach roboczych.

Powa¿nym utrudnieniem w wykonaniu analizy facjalnej
¿yweckiego interwa³u profilu Bydgoszcz IG 1 by³ jego nie-
wielki zakres rdzeniowania. Fakt ten uniemo¿liwi³ wyznacze-
nie w profilu zasiêgów œrodowisk sedymentacji oraz okreœle-
nie mi¹¿szoœci warstw osadów reprezentuj¹cych poszczegól-
ne facje (tab. 2).

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 ska³y
i umo¿liwia rozpoznanie procesów depozycyjnych oraz œro-
dowiska sedymentacji zarówno w aspekcie litologicznym,
reprezentowanym przez litofacje, jak i organicznym, repre-
zentowanym przez biofacje. W niniejszym opracowaniu bio-
facjalne aspekty reprezentuj¹ skamienia³oœci œladowe.

Systemy depozycyjne – definicje,
terminologia i charakterystyka

Wyró¿nione w profilach systemy depozycyjne zosta³y
zdefiniowane na podstawie okreœlenia asocjacji facjalnych.
Nazwê systemów ustalono na podstawie dominuj¹cego
w nich œrodowiska lub zespo³u œrodowisk sedymentacji.
W okreœlaniu œrodowisk sedymentacji jako narzêdzia wyko-
rzystano skamienia³oœci œladowe (analiza ichnofacjalna) oraz
struktury sedymentacyjne i akcesoryczne sk³adniki litologicz-
ne (analiza sedymentologiczna).

W sekwencji œrodkowodewoñskich utworów klastyczno-
-wêglanowych profilu Bydgoszcz IG 1 wyró¿niono nastê-
puj¹ce klastyczne systemy depozycyjne:

• lagun – obejmuj¹cy ni¿ejp³ywowy do miêdzyp³ywowe-
go kompleks laguny centralnej i marginalnej laguny od
strony bariery lub równi p³ywowej;
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Uwagi o wykszta³ceniu facjalnym
osadów ¿ywetu i franu

Wêglanowe osady œrodkowego i górnego dewonu w bada-
nym profilu tworz¹ b¹dŸ niewielkiej mi¹¿szoœci warstwy w ob-
rêbie formacji silneñskiej i chojnickiej, które zdominowane s¹
przez osady klastyczne, b¹dŸ tworz¹ zwarte, znacz¹cej mi¹¿szo-
œci zespo³y litologiczne w obrêbie formacji tucholskiej i koczal-
skiej, zdominowanych przez osady wêglanowe (por. fig. 7). Wê-
glany spotykane s¹ równie¿ jako spoiwo i/lub cement ska³ siliko-
klastycznych (mu³owców, piaskowców) w niektórych fragmen-
tach formacji silneñskiej, chojnickiej i koczalskiej. Spektrum zi-
dentyfikowanych ska³ wêglanowych charakteryzuje siê nie-
wielkim zró¿nicowaniem (por. fig. 9–12), dominuj¹ bowiem
odmiany mikrofacjalne charakterystyczne dla usytuowanych
w proksymalnej czêœci rampy lub platformy wêglanowej nie-
wielkich budowli organicznych i ich najbli¿szego otoczenia.

Wk³adki margli niewielkiej mi¹¿szoœci, rzadko przekra-
czaj¹cej kilkanaœcie centymetrów, spotykane s¹ w obrêbie si-
likoklastycznej formacji silneñskiej i chojnickiej. S¹ to naj-
czêœciej wakstony szkieletowe, zawieraj¹ce fragmenty kora-
lowców i stromatoporoidów, bardzo rzadko szkar³upni i ra-
mienionogów. WyraŸna, ostra dolna granica niektórych wk³a-
dek wydaje siê przemawiaæ za ich sztormowym pochodze-
niem. W obrêbie formacji tucholskiej i chojnickiej ta odmiana

facjalna jest czêsto spotykana, a margle charakteryzuj¹ siê na
ogó³ struktur¹ gruz³ow¹ i zawieraj¹ domieszkê szcz¹tków ro-
œlinnych, czasami fragmenty masywnych stromatoporoidów,
fragmenty koralowców i trochity liliowców.

Wapienie ziarniste, najczêœciej wakstony, rzadziej paksto-
ny, stanowi¹ czêsto spotykan¹ odmianê facjaln¹ w obrêbie
zdominowanych przez osady wêglanowe formacji tucholskiej
i koczalskiej. Wiêkszoœæ z analizowanych fragmentów profilu
charakteryzuje siê obecnoœci¹ mniej lub bardziej gêsto upako-
wanych, ró¿nych rozmiarów szcz¹tków organicznych, przede
wszystkim stromatoporoidów ga³¹zkowych i masywnych,
ma³¿oraczków, sporadycznie kalcysfer. Dominuj¹cy udzia³
mikrytu w matriks oraz sk³ad szcz¹tków organicznych w nich
zawartych wskazuje, ¿e osady te powstawaæ mog³y w spokoj-
nym zbiorniku lagunowym, przynajmniej czêœciowo odciê-
tym od wp³ywów otwartego zbiornika morskiego.

Bardziej otwartomorskie œrodowiska sedymentacji, praw-
dopodobnie zwi¹zane z bardziej dystaln¹ czêœci¹ platformy
wêglanowej (lub œrodkow¹ czêœci¹ rampy wêglanowej), re-
prezentuj¹ jedynie niektóre osady formacji chojnickiej i ko-
czalskiej. Do takich zaliczyæ mo¿na wapienie mikrytowe
(wakstony) z masywnymi stromatoporoidami, osobniczymi
koralowcami i ga³¹zkowymi tabulatami, wapienie mikrytowe
z nielicznymi brachiopodami i tabulatami czy pakstony amfi-
porowo-stromatoporoidowe



• sto¿ków przelewowych (washover fan) – obejmuj¹cy
osady akumulowane przez fale sztormowe, przelewa-
j¹ce siê do laguny lub na równiê p³ywow¹ przez obni¿e-
nia topograficzne w barierze;

• równi p³ywowych – obejmuj¹cy ni¿ejp³ywowy do nad-
p³ywowego kompleks równi p³ywowych;

• barier piaszczystych – sk³adaj¹cy siê z ni¿ejp³ywowego
do powierzchniowego kompleksu platformy podwod-
nej (spit platform) – pla¿y (od strony laguny i morza),
powierzchniowego kompleksu wydmowego oraz p³y-
wowych przesmyków wlotowych (tidal inlets) rozwi-
niêtych w barierze. Do systemu bariery w³¹czana jest
równie¿ strefa przybrze¿a (shoreface), rozci¹gaj¹cego
siê przy barierze od strony otwartego morza.

Zasiêg depozycyjnych systemów zabarierowych i bariero-
wych podano wed³ug Einsele, 2000.

System depozycyjny laguny

Asocjacja facjalna centralnej laguny
Opis. W sk³ad asocjacji centralnej laguny wchodz¹ facje

Mm i Cm. S¹ one reprezentowane przez ciemnoszare lub rza-
dziej czarne i pstre mu³owce i i³owce o masywnej strukturze,
z drobn¹ sieczk¹ roœlinn¹. W mu³owcach i i³owcach wy-
stêpuj¹ liczne, cienkie warstewki syderytu oraz specyficzny
zespó³ skamienia³oœci œladowych. Jest on ma³o zró¿nicowany
pod wzglêdem etologicznym, ale jest bardzo liczebny. Osady
wykszta³cone w wy¿ej wymienionych facjach, tworz¹ w pro-
filu pakiety o mi¹¿szoœci od 1 do 5 m. Osady asocjacji facjal-
nej centralnej laguny wystêpuj¹ w dolnych czêœciach kom-
pleksów lagunowo-barierowych, gdzie przewarstwiaj¹ siê
z asocjacjami reprezentuj¹cymi marginalne czêœci laguny,
równi p³ywowej lub sto¿ka przelewowego.
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T a b e l a 2

Facje wyró¿nione w klastycznych utworach ¿ywetu profilu Bydgoszcz IG 1*

Representative sedimentary of the Givetian clastic deposits from Bydgoszcz IG 1 sections

Facje
(kod)

Litologia, sk³adniki litologiczne, struktury sedymentacyjne Skamienia³oœci œladowe

SFm Piaskowce drobnoziarniste, jasnoszare, masywne
Monocraterion isp., Skolithos isp., Planolites montanus,
Spirophyton isp., Rosselia isp.

SFh Piaskowce drobnoziarniste z warstwowaniem poziomym
Monocraterion isp., Skolithos isp., Spirophyton isp.,
struktury ucieczkowe

SFl
Piaskowce drobnoziarniste przek¹tnie warstwowane planarnie pod
niskim k¹tem (10–15°)

brak

SFp
Piaskowce drobnoziarniste przek¹tnie warstwowane planarnie pod
du¿ym k¹tem (25–40°)

Monocraterion isp., Bergaueria isp.

SFr
Piaskowiec drobnoziarnisty, przek¹tnie warstwowany riplemarko-
wo, w zestawach o mi¹¿szoœci 0,5 do 2,0 cm

Monocraterion isp., Bergauria major, Bilinichnu simplex

SFf
Piaskowce drobnoziarniste z laminacj¹ smu¿yst¹, z rzadko
obserwowanymi warstewkami mu³owca o mi¹¿szoœci do 20 cm

Monocraterion isp., Bergaueria isp., Planolites montanus,
Spirophyton isp.

SFw Piaskowce drobnoziarniste z laminacj¹ falist¹ brak

Sx
Piaskowce drobno-, œrednio- i gruboziarniste z przek¹tnym war-
stwowaniem wszelkiego typu; typ warstwowania nierozpoznawal-
ny w rdzeniu

Monocraterion isp.

Hf
Heterolit piaskowcowo-mu³owcowy lub piaskowcowo-i³owcowy,
drobnolaminowany; mi¹¿szoœæ lamin od 1 do 2 mm

Planolites montanus, Teichichnus rectus, Teichichnus isp.,
Bergaueria irregulara

Hc
Heterolit piaskowcowo-mu³owcowy cienko- i grubowarstwowany;
mi¹¿szoœæ warstw od 2 do 15 cm i odpowiednio od 20 do 50 cm

Spirophyton isp., Planolites montanus, Planolites beverleyensis,
Planolites isp., Monocraterion isp., struktury ucieczkowe

Mm Mu³owce szare, zielone lub pstre
Planolites montanus, Planolites beverleyensis, Planolites isp.,
Spirophyton isp., Monocraterion isp.

Cm
I³owce czarne z bardzo licznymi, cienkimi warstewkami brunatne-
go syderytu i konkrecjami pirytu

Spirophyton isp., Monocraterion isp., Planolites montanus

* – wyró¿nione w osadach klastycznych ¿ywetu typy litologiczne, sk³adniki litologiczne, struktury sedymentacyjne, facje (z ich kodami) oraz ska-
mienia³oœci œladowe; do skrótowych oznaczeñ czêœci facji, zw³aszcza piaskowcowych, zastosowano standardowe kody litofacjalne Mialla (1978,
2000) oraz wprowadzono wiele nowych symboli, oddaj¹cych swoiste cechy lito- i biofacjalne analizowanego materia³u, w okreœlaniu i opisie gene-
zy struktur przyjêto terminologiê i klasyfikacjê Zieliñskiego (1998)

* – lithology types, lithologic components, sedimentary structures, facies types (coded) and trace fossils in Givetian clastics; standard lithofacies
coding of Miall (1978, 2000) was used for some facies, especially sandstones, and many new symbols were introduced to accentuate specific litho-
and biofacies features of the material; terminology and classification of Zieliñski (1998) was adopted to determine and describe the origin of struc-
tures



Interpretacja œrodowiska sedymentacji. W asocjacji facjalnej
centralnej laguny wystêpuj¹ osady najdrobniejszych frakcji, któ-
re by³y deponowane z opadania bardzo drobnoziarnistej zawiesi-
ny w warunkach stagnacji wód lub bardzo s³abych przep³ywów
przy p³asko skonfigurowanym dnie. Jest to typowa asocjacja
bardzo niskoenergetyczna. Tworz¹cy nagromadzenia w osadzie
przedstawiciele ichnorodzaju Planolites isp., Teichichnus isp.,
Spirophyton isp. (fig. 15A, B) i Bergaueria isp. wskazuj¹ na
oportunizm œladotwórców i œrodowiska stresogenne. Pojawienie
siê charakterystycznej skamienia³oœci œladowej Spirophyton isp.,
jest zwi¹zane z niedotlenieniem wód i osadów laguny. Jest to je-
den z najlepszych ichnologicznych wskaŸników deficytu tlenu
w œrodowisku, stwierdzany w wielu dewoñskich sekwencjach
osadów brakicznych (np. Miller, 1979).

Charakterystyczna obecnoœæ niskoenergetycznych facji
drobnoziarnistych oraz zespo³u oportunistycznych skamie-
nia³oœci œladowych œwiadczy, ¿e w profilu Bydgoszcz IG 1 s¹
obecne p³ytkie, niedotlenione laguny z bardzo ograniczonym
dostêpem do wód otwartego zbiornika morskiego.

Asocjacja facjalna marginalnej laguny od strony bariery
piaszczystej

Opis. Asocjacja facjalna marginalnej laguny od strony ba-
riery piaszczystej sk³ada siê z facji Mm i Cm reprezentowa-
nych przez szare lub zielonkawe mu³owce oraz szare i wiœnio-
we i³owce z ichnofaun¹. W jej sk³ad wchodz¹ równie¿ facje
SFh, SFr, SFo i SFf z nielicznymi skamienia³oœciami œlado-
wymi, reprezentowanymi przez jamki Monocraterion isp.,
Rosselia isp. (fig. 15C), Teichichnus isp., Bergaueria isp.,
Skolithos isp. i Planolites montanus Richter.

Interpretacja œrodowiska sedymentacji. Obecnoœæ filtrato-
rów reprezentowanych przez ichnorodzaj Monocraterion isp.,
Skolithos isp. i Bergaueria isp. jest zwi¹zana z obfitoœci¹
cz¹steczek pokarmowych w zawiesinie. Jamki Planolites isp.
i Teichichnus isp. wystêpuj¹ w przewadze iloœciowej, wska-
zuj¹cej na du¿¹ koncentracjê substancji od¿ywczych w osa-
dzie i jego wystarczaj¹ce natlenienie (Fillion, Pickerill, 1990).
Mu³owcowe osady laguny przewarstwiaj¹ siê z cienkimi war-
stwami dobrze wysortowanych piaskowców drobnoziarnistych
warstwowanych poziomo lub przek¹tnie laminowanych riple-
markowo. Pojawienie siê sporadycznych warstewek drobnoziar-
nistych piaskowców jest zwi¹zane z przelewaniem siê fal przez
barierê do marginalnej czêœci laguny podczas s³abych sztormów.
Procesy te s¹ uwa¿ane za charakterystyczne dla strefy ni¿ej-
p³ywowej w lagunie od strony bariery piaszczystej (Clifton,
1983). Zbioturbizowane facje SFr i SFo (fig. 15D) i SFh
wskazuj¹ na dystalne czêœci bardzo drobnych, nieaktywnych
sto¿ków przelewowych w lagunie lub bliskoœæ wylotu p³ywo-
wego przesmyku wlotowego do laguny i zwi¹zan¹ z nim
obecnoœæ lepiej zasolonych i natlenionych wód, pocho-
dz¹cych z otwartego zbiornika morskiego. Czêœci aktywne
sto¿ków s¹ reprezentowane przez osady warstwowane po-
ziomo, akumulowane w wysokoenergetycznym œrodowisku,
uniemo¿liwiaj¹cym zasiedlenie osadu przez organizmy
osado¿erne i filtratory z zawiesiny.

System depozycyjny sto¿ków przelewowych

Asocjacja facjalna proksymalnych sto¿ków przelewowych

Opis. Spektrum facji jest ma³o urozmaicone. Wystêpuj¹ tu
g³ównie facje SFh i SFl (fig. 16D), bardzo rzadko SFf, SFr
oraz SFm reprezentowane przez dobrze wysortowane, jasno-
szare piaskowce drobnoziarniste. Skamienia³oœci œladowe s¹
nieliczne i ma³o zró¿nicowane, g³ównie s¹ to domichnia
Monocraterion isp. oraz liczne fugichnia czyli struktury
ucieczkowe. Asocjacja facjalna proksymalnych sto¿ków
przelewowych najczêœciej wystêpuje nad asocjacj¹ lagunow¹
lub asocjacjami równi p³ywowej. Rzadko osady tej asocjacji
facjalnej przewarstwiaj¹ siê z osadami marginalnej laguny od
strony bariery lub z osadami równi p³ywowej. Najczêœciej s¹
to osady p³ywowej równi mieszanej.

Interpretacja œrodowiska sedymentacji. Obecnoœæ facji
SFh i SFl wskazuje na bardzo wysokoenergetyczne œrodowi-
sko akumulacji tych utworów w górnym ustroju pr¹du. W pia-
skowcach drobnoziarnistych warstwowanych poziomo SFh
wystêpuj¹ lekko ukoœnie pochylone, d³ugie struktury uciecz-
kowe organizmów (fig. 16A, B). Ich obecnoœæ jest zwi¹zana
z nag³ym zasypaniem jamki i ucieczk¹ organizmu ku po-
wierzchni osadu. Obecnoœæ tych struktur oraz wysokoenerge-
tyczne warstwowanie poziome osadów, w których one wystê-
puj¹, wskazuj¹ na wyst¹pienie gwa³townego, incydentalnego
zdarzenia depozycyjnego. Osady te powsta³y w wyniku prze-
lania siê fal przez barierê z przybrze¿a do strefy zabarierowej
podczas silnego sztormu i zdeponowania niesionych przez nie
osadów piaszczystych. Wysokoenergetyczne warunki aku-
mulacji powstaj¹ w proksymalnych czêœciach sto¿ków przele-
wowych. Charakterystyczn¹ struktur¹ dla tych osadów jest
warstwowanie poziome (np. Sedgwick, Davis Jr., 2003).

Asocjacja facjalna dystalnych sto¿ków przelewowych
Opis. Dla asocjacji dystalnej czêœci sto¿ka przelewowego

charakterystyczne s¹ facje SFl i SFx. Rzadziej wystêpuje facja
SFr lub SFf. Skamienia³oœci œladowe s¹ doœæ czêste, ale zespó³
nie jest zró¿nicowany ichnotaksonomicznie. G³ównie s¹ to
jamki filtratorów oraz w mniejszej iloœci kana³y osado¿erców.

Interpretacja œrodowiska sedymentacji. Na kontakcie osa-
dów sto¿ka przelewowego z lagun¹ tworz¹ siê przek¹tne war-
stwowania ma³okok¹towe planarne. Sekwencjê struktur
dystalnej czêœci sto¿ka przelewowego koñcz¹ laminacje riple-
markowe lub smu¿yste. Jest to zapis dzia³alnoœci pr¹dów
p³ywowych, w przypadku gdy sto¿ek przelewowy rozbudo-
wa³ siê na równi p³ywowej. W dystalnych czêœciach sto¿ka
zwiêksza siê równie¿ stopieñ zbioturbizowania osadu i poja-
wiaj¹ siê bardziej zró¿nicowane zespo³y skamienia³oœci œla-
dowych. Domichnia filtratorów Monocraterion isp. i Skoli-
thos isp. nadal przewa¿aj¹, ale wystêpuj¹ liczne jamki Ber-
gaueria isp. oraz wiêcej kana³ów osado¿erców Planolites isp.
Proces przelewania siê wód przez barierê, pomimo ¿e jest zja-
wiskiem krótkotrwa³ym, niekiedy wystêpuje wielokrotnie
w tym samym miejscu bariery, powoduj¹c znaczne zmiany
w ukszta³towaniu jej morfologii lub doprowadzaj¹c do jej
zniszczenia (Penland i in., 1985). W momencie jego zakoñ-
czenia nastêpuje bardzo szybka kolonizacja osadów sto¿ka
przez organizmy pionierskie. Najczêœciej s¹ to filtratory z za-
wiesiny, reprezentowane w zapisie ichnologicznym przez
jamki ichnorodzaju Monocraterion isp. i Skolithos linearis
Haldemann. Sto¿ki przelewowe s¹ szczególnie charaktery-
styczne dla transgresywnych kompleksów barierowo-laguno-
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Fig. 15. Skamienia³oœci œladowe i struktury sedymentacyjne systemu depozycyjnego laguny

A – Spirophyton isp., asocjacja facjalna centralnej laguny, g³êb. 5144,6 m; B – Spirophyton isp., asocjacja facjalna centralnej laguny, g³êb. 5147,5 m; C – Ros-
selia isp., asocjacja facjalna marginalnej laguny od strony bariery piaszczystej, g³êb. 5144,6 m; D – laminacja soczewkowa w heterolicie piaskowcowo-
-mu³owcowo-i³owcowym, asocjacja facjalna marginalnej laguny od strony bariery piaszczystej g³êb. 5217,8 m

Trace fossils and sedimentary structures of lagoon depositional system

A – Spirophyton isp., central lagoon facies association, depth 5144.6 m; B – Spirophyton isp., central lagoon facies association, depth 5147.5 m; C – Ros-
selia isp., barrier side marginal lagoon facies association, depth 5144.6 m; D – lenticular lamination, barrier side marginal lagoon facies association, depth
5217.8 m
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Fig. 16. Skamienia³oœci œladowe i struktury sedymentacyjne systemu depozycyjnego sto¿ka przelewowego i równi p³ywowej

A: a – struktury ucieczkowe w piaskowcu drobnoziarnistym, asocjacja facjalna proksymalnego sto¿ka przelewowego, g³êb. 5144,6 m; B – struktury ucieczko-
we w piaskowcu drobnoziarnistym, asocjacja facjalna proksymalnego sto¿ka przelewowego, g³êb. 5139,6 m; C: a – Planolites montanus Richter, b – Planoli-
tes beverleyensis (Billings), asocjacja facjalna p³ywowej równi mieszanej, g³êb. 5424,7 m, D – ma³ok¹towe, planarne warstwowanie przek¹tne, asocjacja fa-
cjalna pla¿ barierowych, g³êb. 5480,0 m

Trace fossils and sedimentary structures of washover fan and tidal flat depositional system

A: a – escape structures, proximal overwash fan facies association, depth 5144.6 m; B – escape structures, proximal overwash fan facies association, depth
5139.6 m; C: a – Planolites montanus Richter, b – Planolites beverleyensis (Billings), mixed tidal flat facies association, depth 5424.7 m; D – low-angle
planar cross bedding, barrier beach facies association, depth 5480.0 m



wych (np. Einsele, 2000; Sedgwick, Davis Jr., 2003; Dillen-
burg i in., 2004)

System depozycyjny równi p³ywowej

Asocjacja facjalna równi piaszczystej
Opis. Asocjacja sk³ada siê g³ównie z facji SFh, SFf i SFr.

Sporadycznie wystêpuje facja Mm i Cm. Skamienia³oœci œla-
dowe s¹ nieliczne i ma³o urozmaicone ichnotaksonomicznie
i etologicznie. W profilu Bydgoszcz IG 1 asocjacja równi
piaszczystej wystêpuje nad asocjacj¹ proksymalnych sto¿ków
przelewowych lub nad asocjacj¹ centralnej laguny.

Interpretacja œrodowiska sedymentacji. Asocjacja facjalna
równi piaszczystej zajmuje najni¿sz¹ czêœæ równi p³ywowej.
Podstaw¹ wydzielania równi piaszczystej jest ponad 75% za-
wartoœæ frakcji piaszczystej (wg klasyfikacji Shepard, 1954
oraz Kim i in., 1999) lub przyjmowana za dolny próg jej wy-
dzielania 95% zawartoœæ tej frakcji, obserwowana wspó³czeœ-
nie na równiach p³ywowych po³udniowego Morza Pó³nocnego
(Hertweck, 1994). W jej sk³ad wchodz¹ dobrze wysortowane,
drobnoziarniste piaskowce z bardzo rzadko obserwowanymi
warstewkami mu³owca i i³owca, najczêœciej wystêpuj¹cymi
w najwy¿szych czêœciach interwa³ów, s¹siaduj¹cych z równi¹
mieszan¹. Wœród struktur sedymentacyjnych przewa¿a prze-
k¹tna laminacja riplemarkowa i laminacja smu¿ysta. Obie la-
minacje wskazuj¹ na depozycjê z rytmicznego transportu przy-
dennego w dolnym ustroju pr¹du (Zieliñski, 1998), w nisko-
energetycznym œrodowisku sedymentacji. W górnych czêœ-
ciach interwa³ów z osadami równi piaszczystej wzrasta udzia³
osadów mu³owcowo-ilastych. Oznacza to wyraŸny spadek
energii œrodowiska na równi piaszczystej, w miarê posuwa-
nia siê w kierunku równi mieszanej. Rzadko pojawiaj¹ce siê
epizody wzrostu energii s¹ wskazywane przez wyst¹pienia
warstwowania poziomego w piaskowcach facji SFh i nie-
licznych jamek filtratorów Monocraterion isp. W okresach
znacznego spadku energii w cienkich warstwach mu³owca
i i³owca dominuj¹ kana³y osado¿erców Planolites montanus
Richter i Planolites beverleyensis (Billings), spotykane w stre-
fach przejœciowych do równi mieszanej.

Asocjacja facjalna równi mieszanej
Opis. Wœród wchodz¹cych w jej sk³ad facji dominuj¹ fa-

cje Hf i Hc. Facje SFf i SFr wystêpuj¹ w bardzo cienkich war-
stewkach piaskowców w obrêbie facji heterolitycznych Hf
(terminologia wg Gradziñski, Doktor, 1996) lub w bardziej
mi¹¿szych warstwach piaskowcowych facji Hc. Sporadycznie
wystêpuje facja Mm i Cm. Skamienia³oœci œladowe s¹ liczne
i urozmaicone ichnotaksonomicznie oraz etologicznie. W pro-
filu Bydgoszcz IG 1 asocjacja równi mieszanej wystêpuje nad
asocjacj¹ równi piaszczystej lub bezpoœrednio nad asocjacj¹
marginalnej laguny od strony bariery piaszczystej.

Interpretacja. Równia mieszana zajmuje poœredni¹ pozy-
cjê miêdzy równi¹ piaszczyst¹ i mu³ow¹. Podstaw¹ jej wy-
dzielania jest zawartoœæ frakcji piaszczystej od 25 do 75%
wed³ug Shepard, 1954 lub Kim i in., 1999. Inny rz¹d zawar-
toœci frakcji piaszczystej proponuje Hertweck, 1994, w odnie-
sieniu do wspó³czesnych równi mieszanych. Jest to 55% frak-
cji piaszczystej. Równiê mieszan¹ charakteryzuje obecnoœæ
specyficznego zestawu struktur sedymentacyjnych reprezen-

towanego g³ównie przez laminacje riplemarkowe oraz liczny
i urozmaicony zespó³ skamienia³oœci œladowych. Osady cha-
rakterystycznej facji Hf sk³adaj¹ siê z naprzemianleg³ych, bar-
dzo cienkich (do 1 mm mi¹¿szoœci) lamin piaskowca drobno-
ziarnistego i mu³owca lub rzadziej i³owca. Wœród nich wystê-
puj¹ cienkie (do 3 cm mi¹¿szoœci) warstewki drobnoziarniste-
go piaskowca z przek¹tn¹ laminacj¹ riplemarkow¹. W obrêbie
bardziej grubowarstwowej facji heterolitycznej Hc, rzadziej
wystêpuj¹cej na równi mieszanej, w warstwach piaskowca
drobnoziarnistego wystêpuje laminacja smu¿ysta w drobno-
ziarnistych piaskowcach facji SFf.

Facja heterolityczna wskazuje na wielokrotnie powta-
rzaj¹ce 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). Osa-
dom heterolitycznym o ró¿nej gradacji proporcji mi¹¿szoœci
warstw piaskowcowych i mu³owcowych przypisuje siê gene-
zê p³ywow¹, szczególnie w tych profilach, w których obecne
s¹ równie¿ inne wskaŸniki obecnoœci p³ywów (np. Abbott,
1998; Kim i in., 1999; Yoshida i in., 2001). W przypadku anali-
zowanych osadów, p³ywow¹ genezê heterolitów potwierdzaj¹
inne wskaŸniki p³ywowe, przede wszystkim drobne diapiry
mu³owe obecne na powierzchniach lamin przek¹tnej laminacji
riplemarkowej oraz nieliczne struktury reaktywacyjne. Zespó³
skamienia³oœci œladowych wystêpuj¹cych na równi mieszanej
jest zró¿nicowany, a ich frekwencja jest wysoka. Wystêpuj¹
w zespo³ach zarówno fodinichnia osado¿erców, jak i domich-
nia filtratorów. Wœród fodinichnia dominuj¹ kana³y Planoli-
tes montanus Richter (fig. 16C: a), kana³y Teichichnus rectus
Seilacher i Planolites beverleyensis (Billings) (fig. 16C: b).
Wœród domichnia filtratorów wystêpuj¹ pionowe jamki ich-
norodzaju Skolithos isp. oraz Monocraterion isp. S¹ one cha-
rakterystyczne dla facji SFr, zwi¹zanej z faz¹ p³ywów o naj-
wiêkszej szybkoœci pr¹dów p³ywowych (Fillion, Pickerill,
1990) i depozycj¹ materia³u piaszczystego z rytmicznego
transportu przydennego. Liczne i zró¿nicowane zespo³y ska-
mienia³oœci œladowych s¹ typow¹ cech¹ kopalnych równi
mieszanych, stwierdzan¹ czêsto w utworach p³ywowych ró¿-
nych systemów geologicznych. Przyk³adem mog¹ tutaj byæ
ordowickie mieszane równie p³ywowe z Nowej Fundlandii
(Fillion, Pickerill, 1990) lub triasowe równie z Kolumbii Bry-
tyjskiej w Kanadzie (Zonneveld i in., 2001).

Asocjacja facjalna równi mu³owej
Opis. Cechuje j¹ dominacja facji Mm i Cm, bardzo rzadko

wystêpuje facja SFm i SFr. Ostatnie z wymienionych facji
wystêpuj¹ w nielicznych, cienkich warstewkach drobnoziar-
nistego piaskowca o mi¹¿szoœci nie przekraczaj¹cej 5 cm.

Interpretacja. Asocjacja facjalna równi mu³owej jest spo-
radycznie stwierdzana w sekwencji strefy miedzyp³ywowej
w profilu Bydgoszcz IG 1. Mi¹¿szoœci równi mu³owej s¹ tutaj
niewielkie i wynosz¹ od 0,3 do 0,5 m. Zespó³ skamienia³oœci
œladowych jest liczny, ale bardzo ma³o zró¿nicowany etolo-
gicznie i ichnotaksonomicznie. S¹ to g³ównie fodinichnia osa-
do¿erców Planolites montanus Richter. Rzadziej wystêpuje
Planolites beverleyensis (Billings). Fakt pozostawania równi
mu³owej znacznie d³u¿ej w warunkach ekspozycji subaeralnej
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podczas odp³ywu, ni¿ osady równi piaszczystej i mieszanej
(Hertweck, 1994) powoduje, i¿ zmiennoœæ warunków œrodo-
wiskowych nie sprzyja zró¿nicowaniu etologicznemu zespo-
³ów in- i epifauny, zmuszaj¹c organizmy do przyjêcia oportu-
nistycznej strategii rozwoju i bujnego rozwoju iloœciowego
przy niskim urozmaiceniu etologicznym. Znajduje to swój za-
pis ichnologiczny w homogenizacji struktury mu³owców
i i³owców, które s¹ ca³kowicie przerobione przez osado¿er-
ców. Wystêpuj¹ w nich gêsto upakowane kana³y Planolites
montanus Richter, o œrednicy 1 mm.

System depozycyjny bariery

Asocjacja facjalna pla¿y barierowej
Opis. W sk³ad asocjacji facjalnej pla¿y barierowej wchodz¹

facje SFl, SFh i SFw. Kwarcowe piaskowce drobnoziarniste s¹
zbite, bardzo dobrze wysortowane oraz nie zawieraj¹ spoiwa
wapiennego.

Interpretacja œrodowiska sedymentacji. Zestaw struktur se-
dymentacyjnych zarejestrowanych w profilu Bydgoszcz IG 1
jest zbli¿ony do standardowej sekwencji struktur sedymenta-
cyjnych typowych dla pla¿y barierowej. Wskazuje na to dosko-
na³e wysortowanie piaskowców drobnoziarnistych z ma³ok¹to-
wym (5–15°) (fig. 16D), nachylonym w kierunku morza war-
stwowaniem przek¹tnym oraz obecnoœæ warstwowania pozio-
mego. Jest to cecha charakterystyczna dla wspó³czesnych osa-
dów pla¿owych (np. Frey, Howard, 1988). W górnych czêœ-
ciach sekwencji pla¿owych wystêpuje laminacja falista. Od ty-
powej pla¿owej sekwencji facji ró¿ni omawian¹ asocjacjê fa-
cjaln¹ brak du¿ok¹towego warstwowania przek¹tnego zarówno
rynnowego, jak i planarnego, które mog³o byæ uformowane
podczas progradacji pla¿ w okresach spokojnej pogody. Stano-
wi ono zapis migracji du¿ych grzbietów piaszczystych. Naj-
prawdopodobniej uleg³o ono zniszczeniu w czasie sztormów.

Podsumowanie

W œrodkowodewoñskiej czêœci sekwencji profilu Bydgoszcz
IG 1 wystêpuje bardzo wyraŸne powtarzanie siê w profilach
tych samych klastycznych pakietów, z³o¿onych z systemów
depozycyjnych i buduj¹cych je asocjacji facjalnych (fig. 7).

Jest to przyk³ad rekurencji wydzieleñ facjalnych, zwi¹zany
z powtórzeniem wyst¹pienia tego samego œrodowiska depo-
zycji. W sk³ad ka¿dego z pakietów wchodzi kompletnie lub
nie w pe³ni wykszta³cony zestaw systemów depozycyjnych.
Ka¿dy z systemów zawiera w sobie klasycznie wykszta³cone
asocjacje facjalne, odpowiadaj¹ce swoim wykszta³ceniem
œrodowiskom depozycji klastycznych kompleksów laguno-
wo-barierowych.

W dolnej czêœci pakietów wystêpuje zazwyczaj system
depozycyjny laguny, sk³adaj¹cy siê z utworów, reprezen-
tuj¹cych asocjacje centralnej laguny i asocjacjê jej marginal-
nej czêœci. Osady zdeponowane w centralnej czêœci laguny
przewarstwiaj¹ siê z osadami, reprezentuj¹cymi marginalne
czêœci laguny, równi p³ywowej lub sto¿ka przelewowego.

Ponad systemem depozycyjnym laguny w profilu pojawia
siê system sto¿ków przelewowych, sk³adaj¹cy siê z asocjacji
facjalnej proksymalnych i dystalnych sto¿ków przelewo-
wych. W profilu Bydgoszcz IG 1 najczêœciej wystêpuje aso-
cjacja facjalna proksymalnych sto¿ków przelewowych. Bar-
dzo czêsto wystêpuje ona nad asocjacj¹ lagunow¹ lub asocja-
cjami równi p³ywowej. Rzadko osady tej asocjacji facjalnej
przewarstwiaj¹ siê z osadami marginalnej laguny od strony
bariery lub z osadami równi p³ywowej. Najczêœciej s¹ to osa-
dy p³ywowej równi mieszanej. W œrodkowej czêœci pakietów
wystêpuje system depozycyjny równi p³ywowej. Buduj¹ go
trzy asocjacje: równi piaszczystej, równi mieszanej i równi
mu³owej. W profilu Bydgoszcz IG 1 asocjacja równi piasz-
czystej wystêpuje nad asocjacj¹ proksymalnych sto¿ków
przelewowych lub nad asocjacj¹ centralnej laguny. Asocjacja
równi mieszanej wystêpuje nad asocjacj¹ równi piaszczystej
lub bezpoœrednio nad asocjacj¹ marginalnej laguny od strony
bariery piaszczystej. Osady asocjacji facjalnej równi mu³owej
s¹ stwierdzane w profilu Bydgoszcz IG 1 sporadycznie i wy-
stêpuj¹ nad osadami równi mieszanej.

W górnej czêœci niektórych pakietów wystêpuje system
depozycyjny bariery, sk³adaj¹cy siê z asocjacji facjalnej pla¿y
barierowej.

Opisane powy¿ej nastêpstwo systemów depozycyjnych
jest charakterystyczne dla transgresywnych kompleksów la-
gunowo-barierowych (np. Einsele, 2000).

El¿bieta JACKOWICZ

SKA£A WULKANICZNA W OSADACH DEWONU

Wœród i³owców marglistych i wapieni ze stromatoporoida-
mi i koralowcami œrodkowego dewonu (¿ywet), na g³êbokoœci
5200,45–5200,95 wystêpuje wk³adka be¿owej, masywnej ska-
³y wylewnej, sklasyfikowanej jako dacyt. Skale tej warto po-
œwiêciæ nieco uwagi, bowiem jest to pierwszy przypadek udo-
kumentowania produktów dzia³alnoœci magmowej w utworach
nie tylko œrodkowego dewonu, ale te¿ ca³ego starszego pale-
ozoiku na obszarze zachodniej czêœci Ni¿u Polskiego.

Dacyt jest kilkakrotnie przewarstwiony szarozielonkaw¹,
brekcjowat¹ ska³¹ wêglanow¹ z okruchami i³owców (fig. 17).

Kontakty z t¹ ska³¹ s¹ ostre, przy czym dacyt jest na nich lek-
ko z³uszczony, natomiast jego wnêtrze ujawnia spêkania
w systemie blokowym. Szczeliny spêkañ o gruboœci od dzie-
si¹tych czêœci milimetra do 2–3 milimetrów, s¹ zabliŸnione
produktami wtórnej mineralizacji.

W najbli¿szym otoczeniu ¿y³ek wystêpuj¹ strefy odbar-
wione, w których dacyt jest jasno¿ó³ty, a zatem jaœniejszy ni¿
w pozosta³ych partiach (fig. 18).

W budowie ska³y bior¹ udzia³ fenokryszta³y (do 6% objê-
toœciowych) i ciasto skalne, sporadycznie wystêpuj¹ owalne
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Fig. 17, Fragment rdzenia uwidaczniaj¹cego kontakt dacytu ze
ska³¹ osadow¹. Pomarañczowo-be¿owa, przystropowa partia
dacytu oddzielona jest od jego korpusu poziomym pêkniêciem
wype³nionym minera³ami wtórnymi; g³êb. 5200,95 m

Drill core section showing dacite/sedimentary rock contact. Orange-
-beige top part of dacite is separated from the main body by a hori-
zontal fracture filled with secondary minerals; depth 5200.95 m

Fig. 18. Fragment rdzenia blokowo spêkanego dacytu, ze strefa-
mi odbarwienia wokó³ szczelin spêkañ u¿ylonych minera³ami
wtórnymi; otwór Bydgoszcz IG 1, g³êb. 5200,35 m

Drill core section of dacite fractured into blocks with zones of
decolouration around fractures veined with secondary minerals,
Bydgoszcz IG 1, depth 5200.35 m



formy amygdaloidalne. Fenokryszta³y s¹ u³o¿one potokowo
i w skali makroskopowej wykazuj¹ s³ab¹ tendencjê do kon-
centracji warstwowej, jednak¿e ekspozycja tekstury fluidalnej
jest ogólnie s³aba. D³ugoœæ pojedynczych osobników waha siê
przewa¿nie w granicach 1–2 mm, a wyj¹tkowo dochodzi do
3,5 mm. Podobn¹ d³ugoœæ maj¹ doœæ pospolite tu formy glo-
merokrystaliczne.

Fenokryszta³y s¹ reprezentowane g³ównie przez przeobra-
¿one w ró¿nym stopniu, kwaœne plagioklazy, rzadziej wystê-
puj¹ skalenie potasowe oraz ca³kowite pseudomorfozy praw-
dopodobnie po skaleniach potasowych i byæ mo¿e po mine-
ra³ach maficznych. Wykszta³cenie fenokryszta³ów jest najczê-
œciej hipidiomorficzne i lokalnie idiomorficzne, przy czym
pokrój plagioklazów jest tabliczkowy lub listewkowy, pokrój
skaleni potasowych oraz pseudomorfoz – tabliczkowy. Spêka-
nia fenokryszta³ów s¹ miejscami niezale¿ne od spêkañ ca³ej
ska³y.

Plagioklazy i skalenie potasowe s¹ przezroczyste lub lek-
ko zmêtnia³e, przewa¿nie ró¿owawe lub pomarañczowo-
be¿owe, rzadziej zielonkawe lub czerwonawe. Najbardziej
rozpowszechnionymi produktami ich wtórnych przeobra¿eñ
s¹ minera³y ilaste (w tym lokalnie chloryty), wêglany i serycyt

(fig. 19); rzadziej spotykane s¹ siarczany, w plagioklazach
miejscami pojawia siê epidot.

Wêglany wystêpuj¹ czêsto w postaci idiomorficznych
kryszta³ów, co je upodabnia do wrostków, podczas gdy pier-
wotne wrostki nale¿¹ do rzadkoœci i sk³adaj¹ siê z cyrkonu,
rutylu i leukoksenu. Przeobra¿enia plagioklazów i skaleni po-
tasowych nasilaj¹ siê w pobli¿u szczelin spêkañ u¿ylonych
minera³ami wtórnymi, przy których zidentyfikowano pseudo-
morfozy bez reliktów minera³ów pierwotnych. Sk³ad tych
pseudomorfoz kszta³tuje siê w istotnej zale¿noœci od sk³adu
wype³nieñ pobliskich szczelin.

Plagioklazy s¹ zbliŸniaczone polisyntetycznie, a w ich
sk³adzie wystêpuje albit i bardziej zasadowy plagioklaz o bu-
dowie pasowej, miejscami czêœciowo zalbityzowany. Relikty
budowy pasowej s¹ utrwalone rozmieszczeniem produktów
wtórnych przeobra¿eñ, szczególnie zaœ mieszaniny zielonka-
wych minera³ów ilastych i wêglanów. Zagêszczenie mine-
ra³ów wtórnych w j¹drowych partiach tych fenokryszta³ów
prowadzi do ich prawie ca³kowitego zast¹pienia, podczas gdy
przeobra¿enia obwódek s¹ zwykle mniej zaawansowane.
W j¹drowych partiach niektórych osobników mo¿na te¿ za-
uwa¿yæ wrostki przeobra¿onego szkliwa wulkanicznego.
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Fig. 19. Fenokryszta³y plagioklazów (Pl), czêœciowo przeobra¿onych w minera³y ilaste oraz fenokryszta³
skalenia potasowego (Kfs) prawie ca³kowicie zast¹pionego serycytem; g³êb. 5200,95 m

Plagioclase phenocrysts (Pl) partly altered into clay minerals, and potassium feldspar phenocrysts (Kfs)
almost entirely replaced by sericite; depth 5200.95 m



Skalenie potasowe s¹ zbliŸniaczone, lekko spertytyzowa-
ne (pertyty infiltracyjne), z domenami albitowymi czêœciowo
przeobra¿onymi w minera³y ilaste. Przypuszcza siê, ¿e pro-
duktami przeobra¿eñ tych skaleni s¹ ca³kowite pseudomorfo-
zy z³o¿one z serycytu i minera³ów ilastych.

Pierwotnego wystêpowania w dacycie minera³ów maficz-
nych mo¿na domyœlaæ siê na podstawie cech morfologicz-
nych pseudomorfoz, z³o¿onych z bladozielonkawych chlory-
tów, wêglanów, miejscami z dodatkiem ró¿nych minera³ów
ilastych (fig. 20). W niektórych pseudomorfozach widaæ re-
likty budowy sektorowej, typowej dla piroksenów.

Ciasto skalne przy kontakcie ze ska³¹ wêglanow¹ wykazu-
je strukturê apopilotaksytow¹, przechodz¹c¹ w miarê oddala-
nia siê od kontaktu w apointersertaln¹. W tym te¿ kierunku
spada intensywnoœæ jego wtórnych przeobra¿eñ, chocia¿ i tak
utrzymuje siê ona na wysokim poziomie. W stosunkowo s³a-
biej przeobra¿onych partiach widaæ, ¿e ciasto sk³ada siê z hi-
pidiomorficznie wykszta³conych listewek i tabliczek prze-
obra¿onych skaleni, g³ównie plagioklazów, tkwi¹cych w ma-
sie z³o¿onej z minera³ów ilastych i wêglanów, a lokalnie te¿
chlorytów. Masa ta jest produktem przeobra¿eñ zarówno
szkliwa wulkanicznego, jak te¿ w znacznym stopniu plagio-

klazów i skaleni potasowych, a byæ mo¿e równie¿ minera³ów
maficznych, których œladów jednak¿e tu nie odnaleziono. Po-
dobnie jak w fenokryszta³ach, wêglany tworz¹ czêsto idio-
morficzne, romboedryczne kryszta³y. Przepojenie ciasta skal-
nego wtórnymi wêglanami i minera³ami ilastymi jest przy-
czyn¹ be¿owego i ¿ó³tawobe¿owego zabarwienia ska³y.

Zespó³ minera³ów wtórnych ciasta skalnego jest silnie im-
pregnowany mikrolitami hematytu, leukoksenu i pirytu,
a miejscami te¿ innych minera³ów rudnych. W górnej
wk³adce hematyt tworzy na tle ciasta wyraŸnie zarysowane
plamy o œrednicy do 1,5 cm.

Plagioklazy i skalenie potasowe ciasta skalnego uleg³y
tym samym przeobra¿eniom, które dotknê³y sk³adniki fazy in-
tratelurycznej. Rozk³ad wiêkszoœci z nich jest posuniêty do
prawie ca³kowitego zatarcia konturów, st¹d te¿ do okreœlenia
struktur ciasta zastosowano przedrostek apo-.

Nieliczne, drobne pêcherzyki wype³nione s¹ wêglanami,
a sporadycznie chlorytami i siarczanami. Te same minera³y
wystêpuj¹ w szczelinach spêkañ ska³y, gdzie pojawiaj¹ siê te¿
siarczki ¿elaza i inne siarczki o z³ocisto-metalicznym po³ysku
(chalkopiryt?) oraz hematyt.
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Fig. 20. Fenokryszta³y minera³ów maficznych (Mm) ca³kowicie zast¹pione wêglanami
i chlorytami oraz plagioklazy (Pl) czêœciowo zast¹pione wêglanami; g³êb. 5200,95 m

Phenocrysts of mafic minerals (Mm) entirely replaced by carbonates and chlorites
and plagioclases (Pl) replaced by carbonates; depth 5200.95 m



Prawid³owa klasyfikacja tak silnie przeobra¿onej ska³y
powinna byæ oparta na wynikach analiz chemicznych nieru-
chliwych pierwiastków œladowych. Przy braku wyników ba-
dañ chemicznych, w tym nawet pierwiastków g³ównych, kla-
syfikacja ska³y na podstawie sk¹pych przes³anek odnoœnie jej
pierwotnego sk³adu mineralnego jest niepewna.

Opisywany dacyt stanowi fragmenty potoku lawowego lub
te¿ cia³a intruzywnego w pozycji in situ, na co wskazuje skoru-
powe oddzielenie jego przypowierzchniowych czêœci wzd³u¿
drobnych pêkniêæ równoleg³ych do powierzchni. Czêœci te nie
utrzyma³yby siê podczas transportu powulkanicznego, podob-
nie zreszt¹ jak spêkane blokowo wnêtrze ska³y. Przyczyn¹ tego
rodzaju spêkañ s¹ naprê¿enia spowodowane szybkim stygniê-
ciem law, m. in. w wyniku reakcji z wod¹ lub z mokrymi sedy-
mentami. Przewarstwiaj¹ca dacyt ska³a osadowa ma w strefie
przykontaktowej charakter brekcji, przypominaj¹cej miejscami
peperyt, co potwierdza³oby raczej tê drug¹ mo¿liwoœæ (Lorenz,
Haneke, 2004).

Temperatura posadowienia lawy lub magmy dacytowej
nie by³a w tym przypadku zbyt wysoka, poniewa¿ nie ma tu
form charakterystycznych dla silnego przech³odzenia stopu

(np. mozaikowej fragmentacji fenokryszta³ów, plagioklazów
z jaskó³czymi ogonami), a na kontakcie ze ska³¹ osadow¹ nie
widaæ œladów przeobra¿eñ termicznych (McPhie i in., 1993).
Ze wzglêdu na skromne opróbowanie ods³oniêtego wierce-
niem dacytu, nie mo¿na tu na razie zastosowaæ kryteriów dia-
gnostycznych dla odró¿nienia intruzji od efuzji, bowiem do-
tycz¹ one zró¿nicowania teksturalnego ska³ na wiêkszym od-
cinku profilu (Paulick, Breitkreuz, 2005).

Asocjacja minera³ów wtórnych dacytu (wêglany, chlory-
ty, albit, epidot, serycyt, leukoksen, siarczki ¿elaza i miedzi)
jest charakterystyczna dla metamorfizmu bardzo niskiego
stopnia. W podobnym zakresie zosta³y przeobra¿one perm-
skie ska³y wulkaniczne z zachodniej czêœci Ni¿u Polskiego
(Jackowicz, 1995, 2005), jednak¿e zestaw minera³ów typo-
morficznych jest na tym obszarze bardziej urozmaicony. Naj-
istotniejsza ró¿nica przejawia siê jednak brakiem kwarcu
w dacycie z otworu Bydgoszcz IG 1, który wystêpuje we
wszystkich typach ska³ permskich, a przynajmniej w wy-
pe³nieniach ich pêcherzy lub szczelin. Wskazuje to na od-
mienne œrodowisko ich przeobra¿eñ w odniesieniu do produk-
tów wulkanizmu l¹dowego.

PERM

Jêdrzej POKORSKI

CZERWONY SP¥GOWIEC

Otwór wiertniczy Bydgoszcz IG 1 zosta³ zlokalizowany
w po³udniowo-wschodniej czêœci segmentu pomorskiego
bruzdy œródpolskiej (Pokorski, 1995; Wagner i in., 2002) na
obszarze platformy paleozoicznej Europy Zachodniej, w od-
leg³oœci kilkunastu kilometrów od zachodniej, granicznej stre-
fy uskokowej (T–T) kratonu wschodnioeuropejskiego (plat-
formy prewendyjskiej).

W rozwoju paleogeograficznym czerwonego sp¹gowca
otwór ten jest po³o¿ony w obrêbie centralnego paleobasenu
czerwonego sp¹gowca, okreœlanego jako Basen Polski (Po-
korski, 1978).

W obrêbie tej jednostki paleogeograficznej zosta³y zdepo-
nowane g³ównie osady drobnoklastyczne subasocjacji mola-
sowej czerwonego spagowca górnego zaliczone do grupy
Warty (Pokorski, 1981, 1995; Hoffmann i in., 1997).

Utwory grupy Warty zosta³y podzielone na dwie jednostki
litostratygraficzne: formacjê Noteci i formacjê Drawy (Pokor-
ski, 1981; Hoffmann i in., 1997). W najnowszym ujêciu stra-
tygraficznym – Tabeli stratygraficznej Polski (Wagner, 2008)
jednostki te zosta³y wyró¿nione jako cykle stratygraficzno-se-
dymentacyjne: megacykl Warty i cykle Noteci i Drawy; w po-
dziale na jednostki sekwencyjne (Kiersnowski, 1997) cykl
Noteci korelowany jest z sekwencjami 6-7-8a i 8b, a cykl Dra-
wy odpowiada sekwencjom 1-2-3-4-5.

W otworze Bydgoszcz IG 1 stwierdzono utwory drobokla-
styczne o mi¹¿szoœci 539 m, które zaliczono do cyklu Noteci.
Profil litologiczny sporz¹dzono przede wszystkim na podsta-
wie interpretacji pomiarów geofizycznych (gamma i neutron-
-gamma), które wskazuj¹ na wyraŸn¹ dominacjê osadów

mu³owcowych i i³owców, zazwyczaj czerwonych lub brunat-
noczerwonych, laminowanych poziomo, soczewkowo lub
smu¿yœcie, lokalnie bezstrukturalnych, miejscami ze skupie-
niami syngenetycznego anhydrytu.

Stropowy odcinek tego profilu o mi¹¿szoœci oko³o 400 m
nale¿y do systemu depozycyjnego playa z dominacj¹ utwo-
rów mu³owcowych z przewarstweniami ilastymi oraz nie-
wielkim udzia³em piaskowców mu³owcowych i pylastych.
Oko³o 200-metrowy jednorodny odcinek mu³owcowo-i³ow-
cowy mo¿na wyró¿niæ jako ogniwo zabartowskie (Pokorski,
1981; Hoffmann i in., 1997; Wagner, 2008).

Odcinek sp¹gowy o mi¹¿szoœci oko³o 140 m nale¿y zali-
czyæ do rzecznego systemu depozycyjnego, zazêbiaj¹cego
siê z systemem playa. Wystêpuj¹ce w profilu otworu Byd-
goszcz IG 1 piaskowce reprezentuj¹ osady efemerycznych
strumieni roztokowych rozwiniêtych w marginalnej wschod-
niej czêœci omawianego basenu akumulacyjnego. Wystê-
puj¹ce w sp¹gu otworu Bydgoszcz IG 1 ³awice zlepieñców
lub piaskowców zlepieñcowatych nale¿y zaliczyæ do osa-
dów korytowych okresowych strumieni lub rzek ewentual-
nie do utworów rozwiniêtych tutaj dystalnych czêœci sto¿-
ków nap³ywowych.

Basen akumulacyjny cyklu stratygraficzno-sedymenta-
cyjnego Noteci przedstawiono w wielu opracowaniach regio-
nalnych, tak¿e w korelacji z równowiekowymi utworami
wschodnich Niemiec, na których osady te zosta³y skorelowa-
ne z utworami subgrupy Elby (Hoffmann i in., 1997). Basen
ten odznacza³ siê du¿¹ dynamik¹ tektoniczn¹, a silna subsy-
dencja by³a kompensowana procesami sedymentacji.
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Po³o¿ony na wschód od otworu Bydgoszcz IG 1 doœæ
w¹ski pas wychodni podcechsztyñskich czerwonego sp¹gowca
zaliczanych do cyklotemu Noteci i siêgaj¹cy do granicy
zasiêgu tych utworów, zbudowany jest z piaskowców i zle-
pieñców. Jest to strefa perspektywiczna dla wystêpowania
piaskowcowych ska³ zbiornikowych i wystêpowania pu³apek

strukturalnych, ewentualnie pu³apek litologicznych lub lito-
logiczno-stratygraficznych dla z³ó¿ gazu ziemnego (Pokor-
ski, 1998).

W otworze Bydgoszcz IG 1 nie wystêpuj¹ utwory cyklu
Drawy oraz czerwonego sp¹gowca dolnego (megacyklo-
temu Odry).

Marta KUBERSKA

PETROGRAFIA OSADÓW CZERWONEGO SP¥GOWCA I NAJNI¯SZEGO CECHSZTYNU

Charakterystyka petrograficzna ska³

Badaniami petrograficznymi objêto ³¹cznie 30 próbek
ska³, reprezentuj¹cych piaskowce i ska³y mu³owcowo-
-i³owcowe. Opisy wykonano na podstawie badañ mikrosko-
powych p³ytek cienkich (analiza planimetryczna, okreœlenie
mikrolitofacji, rodzaju i wskaŸnika kontaktów ziarn, pomiar
najczêstszej i maksymalnej œrednicy ziaren kwarcu, opis naj-
wa¿niejszych procesów diagenetycznych). Niektóre p³ytki
cienkie objêto analiz¹ barwnikow¹ (Migaszewski, Narkie-
wicz, 1983) w celu wstêpnego rozró¿nienia cementów wêgla-
nowych. Siedem próbek piaskowców, przed wyciêciem
p³ytek cienkich, nas¹czono niebiesko zabarwion¹ ¿ywic¹ ce-
lem obserwacji mikroporowatoœci w skale. Piêæ preparatów
poddano analizie katodoluminescencyjnej, wykorzystuj¹cej
ró¿n¹ zdolnoœæ luminescencji minera³ów bombardowanych
strumieniem elektronów w warunkach pró¿ni. Analizê tê wy-
konano na angielskiej aparaturze typu CCL 8200 mk3 firmy
Cambridge Image Technology Ltd. Identyfikacji sk³adników
spoiw, ich chemizmu oraz sposobu zabudowy przestrzeni po-
rowej dokonano przy zastosowaniu mikroskopów elektrono-
wych: typu JSM-35 firmy JEOL i typu 1430 firmy LEO,
sprzê¿onych z mikrosondami energetycznymi (EDS ISIS).
W szeœciu próbkach piaskowców w Centralnym Laborato-
rium Chemicznym Pañstwowego Instytutu Geologicznego
wykonano wskaŸnikowe oznaczenia chemiczne. W dwóch
próbkach mu³owców zbadano sk³ad mineralny frakcji ilastej
na dyfraktometrze rentgenowskim firmy Philips PW 1840. Do
oznaczeñ izotopów wêgla i tlenu (na spektrometrze mas MI
w Pracowni Spektrometrii Mas Instytutu Fizyki na Uniwersy-
tecie im. M. Curie-Sk³odowskiej w Lublinie) w cemencie kal-
cytowym i dolomitowym wytypowano trzy próbki piaskow-
ców, natomiast do oznaczeñ izotopów siarki i tlenu wytypo-
wano jedn¹ próbkê. W jednej próbce piaskowca, w cemencie
dolomitowym K. Jarmo³owicz-Szulc wykona³a badania in-
kluzji fluidalnych przy zastosowaniu urz¹dzenia Fluid Inc.
System (prod. USA) sprzê¿onego z mikroskopem Lentz-Or-
thoplan. W Laboratorium Zak³adu Poszukiwañ Nafty i Gazu
w Wo³ominie, w szeœciu próbkach oznaczono porowatoœæ
efektywn¹ i przepuszczalnoœæ gazow¹.

Litofacja piaskowcowa

Piaskowce charakteryzuj¹ siê barw¹ czerwonobrunatn¹,
ró¿owobrunatn¹ lub ró¿ow¹, miejscami szarozielonkaw¹. S¹
to ska³y drobno- i œrednioziarniste. Piaskowce wykazuj¹

strukturê psamitow¹, rzadziej psamitowo-aleurytow¹. Tekstu-
ra ich bywa bez³adna lub kierunkowa (laminacja równolegla).

Z uwagi na sk³ad mineralny piaskowców oraz rodzaj spo-
iwa wyró¿niono arenity i waki sublityczne, subarkozowe, are-
nity kwarcowe i w jednym przypadku arenit lityczny (tab. 3).
G³ównym sk³adnikiem materia³u detrytycznego jest kwarc
mono- i polikrystaliczny, wystêpuj¹cy w postaci ziarn izome-
trycznych, zwykle nieobtoczonych, rzadziej pó³obtoczonych,
sporadycznie obtoczonych. Ziarna kwarcu polikrystalicznego
mog¹ byæ w czêœci fragmentami kwarcowych ³upków krysta-
licznych, b¹dŸ kwarcytów. Skalenie wystêpuj¹ w postaci
ziarn ostrokrawêdzistych, miejscami czêœciowo skarbonaty-
zowanych lub zserycytyzowanych. Wœród nich wyró¿niono
albit szachownicowy, skalenie potasowe (mikroklin, ortoklaz,
pertyt mikroklinowy). £yszczyki reprezentowane s¹ g³ównie
przez muskowit. Wœród litoklastów wyró¿niono przede
wszystkim okruchy starszych ska³ osadowych. S¹ to drobno-
ziarniste piaskowce (arenity kwarcowe, subarkozowe, subli-
tyczne, waki kwarcowe, piaskowce ¿elaziste), mu³owce (ila-
ste lub piaszczyste), i³owce (czêsto mu³owcowe i ¿elaziste),
wapienie (najczêœciej sparyty ¿elaziste, mikryty, biosparyty).
Poza tym odnotowano pojedyncze fragmenty ska³ wylewnych
i skaleniowo-kwarcowe okruchy granitoidów. Akcesorycznie
wyró¿niono cyrkon, turmalin, epidot i tlenki ¿elaza.

Wœród g³ównych sk³adników spoiw wyró¿niono: tlenki
i wodorotlenki ¿elaza, allo- i autigeniczne minera³y ilaste, wê-
glany, siarczany, kwarc i skaleñ autigeniczny. Tlenki i wodo-
rotlenki ¿elaza s¹ w opisywanych piaskowcach powszechne,
nadaj¹c im charakterystyczn¹ czerwonobrunatn¹ barwê. Wys-
têpuj¹ one w zmiennych iloœciach, najczêœciej w postaci roz-
proszonego pigmentu, czasami w postaci krystalicznego hema-
tytu. Rozproszony pigment ¿elazisty wraz z allogenicznymi
minera³ami ilastymi wchodz¹ w sk³ad spoiwa typu matriks.
W grupie autigenicznych minera³ów ilastych wyró¿niono
Fe/Mg i Mg/Fe chloryty oraz illit. Chloryty wystêpuj¹ w pos-
taci obwódek na ziarnach detrytycznych lub wype³niaj¹
przestrzenie porowe (fig. 21). Chloryty tworz¹ce obwódki
mog¹ skutecznie hamowaæ kompakcjê mechaniczn¹ w osa-
dzie (Rochewicz, 1980), a tak¿e powstrzymuj¹ póŸniejsz¹ ce-
mentacjê, np. kwarcem autigenicznym (Hancock, 1978).
W przestrzeniach porowych chloryty tworz¹ formy rozetowe
lub wachlarzowe (fig. 22), a stosunek Fe/Mg w ich sk³adzie po-
zostaje jak 2:1. Nale¿¹ one do cementów powsta³ych w póŸ-
niejszych etapach diagenezy, w temperaturach 90–120°C
(Aagaard i in., 2000). Osobniki autigenicznego illitu wystê-
puj¹ w postaci wypustek i w³ókien, ograniczaj¹c przestrzeñ po-
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T a b e l a 3

Sk³ad mineralny ska³ czerwonego sp¹gowca i najni¿szego cechsztynu [% obj.]

Mineral composition of the Rotliegend and lowermost Zechstein rocks [% vol.]

G³êb.
[m]

Typ
ska³y

Kwarc Skalenie Litoklasty £yszczyki Min.
ciê¿kie

Matriks Aut.
min .il.

Wêglany Siarczany Kwarc
aut.

Skaleñ
aut.

Pory

4252,5 ar sl 55,7 5,3 7,3 0,0 0,0 5,7 0,0 21,3 4,7 0,0 0,0 0,0

4253,5 ar sa 52,1 5,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,1 8,2 6,3 0,0 n.o.

4253,7 ar k 69,4 1,3 1,9 0,0 0,0 1,1 0,0 19,4 5,6 1,3 0,0 n.o.

4254,4 ar sa 65,4 5,3 2,0 0,0 0,0 2,7 0,0 10,3 3,3 10,7 0,3 0,0

4255,5 ar sl 58,6 4,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 0,3 11,0 1,0 2,0

4263,3 ar sa 45,0 4,6 0,4 0,2 2,3 6,2 0,0 29,8 11,5 0,0 0,0 n.o.

4270,7 ar sa 57,3 5,9 1,5 0,0 1,6 6,5 0,0 15,6 9,7 1,9 0,0 n.o.

4272,5 wa sa 52,5 5,8 2,7 0,0 0,9 15,4 0,0 22,0 0,0 0,7 0,0 n.o.

4280,6 wa sa 44,3 5,6 3,1 0,9 1,9 39,0 0,0 4,3 0,9 0,0 0,0 n.o.

4296,0 wa sa 46,8 2,8 0,3 1,5 1,9 25,1 0,0 17,7 3,9 0,0 0,0 n.o.

4300,0 ar sl 53,3 0,7 5,3 0,0 0,0 5,0 0,0 16,0 5,3 13,7 0,0 6,6

4521,8 wa sl 49,0 1,4 2,7 0,3 0,6 19,6 Chl 1,0 7,0 14,0 4,0 0,0 0,0

4521,9 ar sl 46,1 3,3 5,9 0,3 0,0 7,6 0,0 17,6 12,7 12,7 0,0 n.o.

4226,4 ar sl 56,3 4,7 5,7 0,0 0,3 3,4 0,0 12,0 10,3 10,3 0,3 n.o.

4526,8 ar sa 54,7 7,4 4,3 0,3 0,0 0,0 0,0 14,2 14,2 14,2 0,0 n.o.

4623,9 ar sa 40,4 4,2 0,6 0,3 1,0 13,8 0,0 29,0 6,4 6,4 0,0 n.o.

4632,9 ar k 58,4 1,9 1,3 0,0 0,0 4,9 It 4,0 20,6 4,8 4,8 0,0 n.o.

4633,1 ar k 61,7 0,7 1,3 0,0 0,0 7,0 It 1,7 16,3 2,7 2,7 0,0 0,0

4740,1 ar l 51,0 1,7 20,0 0,0 0,0 9,0 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Symbole: aut. – autigeniczny, il. – ilaste, min. – minera³y, ar – arenit, wa – waka, k – kwarcowy, sa – subarkozowy, sl – sublityczny, l – lityczny, Chl – chlo-
ryt, It – illit, n.o. – nie oznaczono

Abbreviations: aut. – authigenic, il. – clay, min. – minerals, ar – arenite, wa – wacke, k – quartz, sa – subarkosic, sl – sublithic, l – lithic,Chl – chlorite, It – il-
lite, n.o. – not determined

Fig. 21. Obwódki chlorytowe
(strza³ki) otaczaj¹ce ziarna detry-

tyczne; g³êb. 4253,7 m; zdjêcie
z mikroskopu polaryzacyjnego,

bez analizatora

Chlorite rims (arrows) on detrital
grains; depth 4253.7 m; photo-
micrograph, without analyser



row¹. Najpospolitszymi minera³ami wêglanowymi jest kalcyt
i dolomit (fig. 23). Obecnoœæ minera³ów wêglanowych i an-
hydrytu potwierdzaj¹ analizy chemiczne z wybranych próbek
skalnych (tab. 4). W opisywanych piaskowcach kalcyt wystê-
puje przewa¿nie w postaci osobników anhedralnych. Poza
identyfikacj¹ kalcytu, metod¹ barwienia p³ytek cienkich
p³ynem Evamy’ego, interesuj¹cych danych dostarczy³a anali-
za katodoluminescencyjna oraz analiza chemiczna w mikro-
obszarach. Metody te pozwoli³y wyró¿niæ Mn- i Fe/Mn-kal-
cyt. Najbardziej rozpowszechniony jest Mn-kalcyt, wyka-

zuj¹cy w CL ¿ó³t¹ lub ¿ó³topomarañczow¹ luminescencjê
dziêki zawartoœci manganu w sieci krystalicznej. Wielkoœæ
promienia jonowego manganu jest zbli¿ona do wielkoœci pro-
mienia jonowego wapnia, zatem istnieje du¿a mo¿liwoœæ two-
rzenia kryszta³ów mieszanych (Ca, Mn)CO3. Wynik iloœciowej
analizy w mikroobszarze daje zawartoœæ cz³onu MnCO3

w kalcycie, w próbce z g³êb. 4632,9 m – 1,0% mol. Wyniki
�18OVPDB (–7,25; –8,06‰) dla badanych próbek kalcytów
pos³u¿y³y do wyliczenia hipotetycznych temperatur ich kry-
stalizacji w zale¿noœci od ró¿nych wartoœci �18OSMOW wody
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Fig. 22. Wachlarzowe skupienie Fe/Mg chlorytu (Chl) w przestrzeni porowej arenitu subarkozowego;
g³êb. 4253,7 m; obraz (SEI) z mikroskopu elektronowego

Fan-like concentration of Fe/Mg chlorite (Chl) in the pore space of subarkosic arenite; depth 4253.7 m;
electron microscope image (SEI)

T a b e l a 4

Wyniki oznaczeñ chemicznych z wybranych próbek skalnych
oraz przeliczenie na zawartoœæ wêglanów i anhydrytu [% wag.]

Results of chemical determinations from selected rock samples
and recalculation for carbonate and anhydrite contents [weight %]

G³êbokoœæ

[m]
CaO MgO FeO Fe2O

3 MnO CO2 SO3
czêœci

nierozp

CaCO3
+

MgCO3

CaCO3 CaMg(CO
3
)2 FeCO

3 MnCO3 CaSO4

4121,8

4253,5

4263,3

4300,0

4526,8

4529,5

8,52

10,40

8,87

2,60

10,60

4,48

1,48

1,48

2,16

3,64

0,72

3,28

0,40

0,68

0,40

1,61

0,04

0,59

0,45

1,45

2,85

6,48

0,51

4,61

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

7,70

7,05

7,83

3,06

5,15

5,29

0,29

5,32

1,78

0,14

9,58

0,77

78,98

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

16,61

14,58

16,68

4,67

10,92

10,55

12,42

8,72

9,93

4,21

2,20

2,84

4,19

5,86

6,75

0,46

8,72

7,71

0,64

1,10

0,64

2,60

0,06

0,95

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

n.o.

0,49

9,04

3,03

0,24

16,29

1,31

Nierozp. – nierozpuszczalne/indissoluble



porowej (fig. 24). Dla osadów czerwonego sp¹gowca warto-
œci �18OSMOW wody porowej mog¹ siê wahaæ w szerokim za-
kresie od –10‰ do wartoœci bliskich zeru (Harwood, Cole-
man, 1983), zatem temperatury krystalizacji kalcytów wy-
nosz¹ od oko³o 30 do oko³o 60°C. Mo¿liwa minimalna war-
toœæ, jak¹ przyjêto, wynosi –5‰ SMOW (Kuberska, 2004).
Dolomit tworzy ró¿nej wielkoœci romboedry, miejscami notu-
je siê ziarna anhedralne. Analizy chemiczne w mikroobsza-
rach wykaza³y obecnoœæ manganu w obrêbie dolomitu (prób-
ka z g³êb. 4632,9 m) – MnCO3 1,2% mol. Analiza barwniko-

wa wskaza³a równie¿ na obecnoœæ ¿elaza (niebieskie zabar-
wienie przykrawêdziowych partii kryszta³ów dolomitu). Par-
tie brze¿ne mog¹ mieæ wtedy sk³ad ankerytu. W badaniach
katodoluminescencyjnych dolomit wykazuje œwiecenie w
barwach czerwonobrunatnych do czarnego. W wybranych
próbkach piaskowców oznaczono wartoœci �18O i �13C w spo-
iwie dolomitowym. Wartoœci �18OPDB wahaj¹ siê od –7,40 do
–4,89‰VPDB, natomiast �13CPDB od –1,41 do –1,00‰PDB.
Przyjmuj¹c �18OSMOW wody porowej +1‰ (Kuberska, 2004)
krystalizacja dolomitu mog³a zachodziæ w temperaturach
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Fig. 23. Spoiwo dolomitowe i kalcytowe w arenicie kwarcowym

A – dolomit (Ca0,574Mg0,414Mn0,012(CO3)2; B – Mn-kalcyt (Ca0,990Mn0,010CO3). Widoczne relikty skalenia potasowego (niebieska barwa luminescencji) w obrê-
bie dolomitu; g³êb. 4632,9 m; mikrofotografie wykonane w mikroskopie polaryzacyjnym przy nikolach skrzy¿owanych i w CL oraz wykresy sk³adu chemicz-
nego (EDS) w punktach A i B

Calcite and dolomite cement in quartz arenite

A – dolomite (Ca0.574Mg0.414Mn0.012(CO3)2; B – Mn-calcite (Ca0.990Mn0.010CO3). Potassium feldspar relics (blue-luminescent) in dolomite; depth 4632.9 m;
polarizing microscope (with crossed nicols) and CL photomicrographs, and graphs of chemical compositions (EDS) at points A and B



przekraczaj¹cych 80°C (fig. 25). Dolomit krystalizuj¹cy w ta-
kich temperaturach zalicza siê do póŸnodiagenetycznego.

Siarczany reprezentowane s¹ przez anhydryt. W jednej
próbce przy zastosowaniu mikroskopu elektronowego zidenty-
fikowano baryt. Zawartoœæ anhydrytu waha siê od zera do
14.2% obj. Anhydryt w badanych piaskowcach wystêpuje miê-
dzy innymi w postaci wyd³u¿onych tabliczek oraz igie³kowych
kryszta³ów i jest zaliczany do cementu wczesnego, powsta³ego
z wód o charakterze meteorycznym. Przy takich za³o¿eniach
obliczenia wykorzystuj¹ce wartoœci �34SCDT (6,50‰ dla próbki
z g³êb. 4300,0 m) wskazuj¹ na krystalizacje anhydrytu w tem-
peraturze oko³o 50°C (Kuberska, 2004). Miejscami, jako

spoiwo póŸnodiagenetyczne wystêpuje w postaci osobników
anhedralnych, zastêpuj¹c ziarna detrytyczne (fig. 26).

Spoiwo kwarcowe jest powszechne, choæ iloœæ jego jest
zró¿nicowana (0,0–14,2% obj.). Najczêœciej kwarc autigenicz-
ny tworzy obwódki regeneracyjne na ziarnach detrytycznych.
Miejscami syntaksjalne obwódki regeneracyjne ró¿nych ziarn
kwarcu stykaj¹ siê ze sob¹, szczelnie wype³niaj¹c przestrzenie
porowe w piaskowcach (fig. 27). Sporadycznie obserwowano
pojedyncze, euhedralne kryszta³y.

Zauwa¿ono tak¿e autigeniczne skalenie wystêpuj¹ce jedy-
nie w postaci obwódek regeneracyjnych na ziarnach detry-
tycznych skaleni potasowych.
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Fig. 24. Temperatura krystalizacji dolomitu
w zale¿noœci od wartoœci �

18OSMOW wody porowej

Crystallisation temperature of dolomite
versus the �18OSMOW value of pore water

Fig. 25. Temperatura krystalizacji kalcytu
w zale¿noœci od wartoœci �

18OSMOW wody porowej

Crystallisation temperature of calcite
versus the �18OSMOW value of pore water

Fig. 26. Relikty skalenia (Sk) w cemencie
anhydrytowym; g³êb. 4270,7 m; zdjêcie

z mikroskopu polaryzacyjnego,
nikole skrzy¿owane

Feldspar relics (Sk) in anhydrite cement;
depth 4270.7 m; photomicrograph,

crossed nicols



Litofacja mu³owcowo-i³owcowa

Charakterystykê mu³owców i i³owców przedstawiono
³¹cznie, gdy¿ ska³y te w profilu wspó³wystêpuj¹ ze sob¹, prze-
warstwiaj¹c siê, tworz¹c wk³adki lub soczewki.

Ska³y te czêsto odznaczaj¹ siê warstwowaniem równo-
leg³ym, falistym lub soczewkowym. Wykazuj¹ strukturê aleu-
rytowo-psamitow¹, aleurytowo-pelitow¹, b¹dŸ pelitowo-aleu-
rytow¹. Najczêœciej s¹ one czerwonobrunatne, miejscami sza-
re. Mu³owce piaszczyste, z³o¿one s¹ g³ównie z ziarn kwarcu
najczêœciej o œrednicy 0,03–0,06 mm, podrzêdnie ze skaleni
i ³yszczyków. Scementowane s¹ spoiwem ilasto-¿elazistym.
Badania rentgenostrukturalne (tab. 5) pozwoli³y zidentyfiko-
waæ illit, chloryt, kaolinit oraz gips.

Procesy diagenetyczne i etapy rozwoju diagenezy

G³ówne procesy diagenetyczne zachodz¹ce w osadach to:
kompakcja mechaniczna i chemiczna, cementacja, zastêpo-
wanie, rozpuszczanie i przeobra¿anie niestabilnych sk³adni-
ków mineralnych. Zachodzi³y one od momentu sedymentacji,
przez kolejne stadia pogrzebania osadu. W badanych osadach
wyodrêbniono eo- i mezodiagenezê (Choquette, Pray, 1970).
Efekty procesów diagenetycznych obserwowano w próbkach
piaskowców (tab. 6).

Kompakcja mechaniczna jest procesem najd³u¿ej dzia-
³aj¹cym w osadzie. Powoduje ona miêdzy innymi wzrost upa-
kowania materia³u detrytycznego. Wyliczony wskaŸnik kon-
taktów ziarn okreœla liczbowo stopieñ upakowania ziarn
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Fig. 27. Obwódki kwarcu autigenicznego (Qa) na ziarnach kwarcu detrytycznego (Qd);
g³êb. 4632,9 m; zdjêcie z mikroskopu polaryzacyjnego, nikole skrzy¿owane

Authigenic quartz overgrowth (Qa) on detrital quartz grains (Qd); depth 4632.9 m; photomicrograph, crossed nicols

T a b e l a 5

Wyniki badañ rentgenostrukturalnych minera³ów ilastych wybranych próbek skalnych

Results of X-ray diffraction study of clay minerals from selected rock samples

G³êbokoœæ
[m]

Nazwa ska³y
Illit

Il

Illit/smektyt

I/S

Chloryt

Chl

Kaolinit

Kl

Gips

Gi

4281,6 mu³owiec piaszczysty ++ – ++ + ++

4529,5 mu³owiec kwarcowy + – ++ + –

Objaœnienia symboli: +++ – znaczny, ++ – sredni, + – niewielki udzia³ zidentyfikowanych minera³ów

Explanation to symbols: +++ – high, ++ – medium, + – small proportion of identified minerals
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Fig. 28. Krzywe hipotetycznej historii pogrzebania (A) oraz permsko-mezozoiczno-kenozoiczna historia termiczna (B) utworów
czerwonego sp¹gowca; wyliczenia w procedurze 1-D modelowañ termicznych w dwóch skrajnych wariantach a i b

Hypothetical burial history curves (A) and Permian–Mesozoic–Cenozoic thermal history (B) of Rotliegend deposits; 1-D thermal mode-
ling performed for two extreme variants: a and b



w osadzie i wynosi tu od 0,7 do 2,7 (tab. 6). Widocznymi skut-
kami dzia³ania tego procesu jest obecnoœæ kontaktów prostych
i punktowych. Natomiast skutkiem dzia³ania kompakcji che-
micznej s¹ obserwowane kontakty wklês³o-wypuk³e (tab. 6).
Powstawanie autigenicznych obwódek ilastych, ilasto-¿elazi-
stych i kwarcowych zalicza siê do procesów cementacyjnych,
maj¹cych pocz¹tek we wczeœniejszych stadiach diagenezy.
Na figurze 28, skonstruowanej przez P. Poprawê, przedsta-
wiono zakres hipotetycznej historii pogrzebania osadów czer-
wonego sp¹gowca dla analizowanego otworu wiertniczego.
Pogr¹¿enie skorygowano o wartoœæ dekompakcji wg algo-
rytmu Falveya i Middletona (1981), skala czasowa natomiast
stanowi kompilacjê danych Gradsteina i Ogga (1996) oraz
Menninga (1995). Poza tym przedstawiono zmiennoœæ tempe-
ratury utworów w czasie postêpuj¹cej litogenezy, wyliczon¹
w procedurze 1-D modelowañ termicznych przy sta³ym (wa-
riant A) i zmiennym (wariant B) strumieniu cieplnym. W od-
niesieniu do tych krzywych stwierdza siê, ¿e procesy eodiage-
nezy w badanych osadach zachodzi³y w temperaturach niewie-
le przekraczaj¹cych 50°C. Oprócz cementów obwódkowych
tworzy³y siê wczesne cementy wêglanowe i anhydrytowe.

Anhydryt móg³ byæ efektem dehydratacji gipsu (Glennie
i in., 1978). Wody porowe, g³ównie pochodzenia meteorycz-
nego zainicjowa³y proces rozpuszczania ziarn detrytycznych.
Efekty tego procesu obserwowano szczególnie w odmianach
arkozowych piaskowców. Na prze³omie cechsztynu i pstrego
piaskowca rozpocz¹³ siê drugi, najd³u¿szy etap w historii dia-
genezy – mezodiageneza. Mog³y siê wtedy tworzyæ cementy
dolomitowe oraz ilaste (chlorytowe, illitowe). Proces rozpusz-
czania diagenetycznego ziarn detrytycznych dostarcza³ miê-
dzy innymi jonów ¿elaza, które mog³y byæ wykorzystane do
utworzenia Fe/Mg-chlorytów, a tak¿e krzemionki, która
wytr¹caj¹c siê, ponownie tworzy³a porowe i obwódkowe ce-
menty kwarcowe. Roztwory pochodz¹ce z nadleg³ych serii
cechsztynu mog³y byæ Ÿród³em krystalizacji póŸniejszych

generacji anhydrytu i kalcytu oraz dolomitu. Wspomniane mi-
nera³y autigeniczne wystêpuj¹ce w spoiwach tworzy³y siê kil-
kuetapowo, co potwierdzaj¹ obserwacje mikroskopowe. Z pro-
cesem cementacji wi¹¿e siê zastêpowanie diagenetyczne. Za-
obserwowano czêœciowe lub ca³kowite pseudomorfozy po ziar-
nach detrytycznych, szczególnie zastêpowanie przez kalcyt
i anhydryt, miejscami dolomit, kwarcu, skaleni i okruchów
ska³. Proces ten dotyczy nie tylko ziarn, ale tak¿e cementów.
Przeobra¿anie diagenetyczne odnosi siê g³ównie do przemian
skaleni i ³yszczyków, w efekcie czego powsta³y illit i chloryty.

Opisywane procesy diagenetyczne (ich zasiêg w profilu ilu-
struje fig. 29) z ró¿n¹ intensywnoœci¹ wp³ywa³y na utrzymanie
pierwotnej lub tworzenie wtórnej porowatoœci w osadzie. Poro-
watoœæ efektywna w badanych próbkach piaskowców (tab. 7)
wynosi od 0,29 do 2,53%, mierzona w p³ytkach cienkich metod¹
planimetryczn¹ (tab. 3) od zera do 6,6%. Na tak niskie wartoœci
g³ówny wp³yw mia³y rozwiniête silnie procesy cementacji i za-
stêpowania diagenetycznego. S¹dz¹c po wyliczonych wartoœ-
ciach wskaŸnika kontaktów miêdzyziarnowych, kompakcja mia-
³a mniejszy udzia³ w ograniczeniu porowatoœci pierwotnej pia-
skowców. Rozpuszczanie diagenetyczne, efekty którego szcze-
gólnie dobrze obserwowano w piaskowcach arkozowych wp³y-
nê³o na utworzenie wtórnej porowatoœci wewn¹trzziarnowej.

Podsumowanie

Na podstawie badañ petrograficznych w profilu czerwo-
nego sp¹gowca i najni¿szego cechsztynu otworu Bydgoszcz
IG 1 wyró¿niono litofacje piaskowcow¹ i mu³owcowo-
-i³owcow¹. Piaskowce wykazuj¹ strukturê psamitow¹, rza-
dziej psamitowo-aleurytow¹. Tekstura ich bywa bez³adna lub
kierunkowa (laminacja równolegla). Wœród piaskowców wy-
ró¿niono arenity i waki sublityczne, subarkozowe, arenity
kwarcowe i w jednym przypadku arenit lityczny. G³ównym
sk³adnikiem materia³u detrytycznego s¹: kwarc mono- i poli-

88 Wyniki badañ stratygraficznych, sedymentologicznych i petrograficznych

T a b e l a 7

Wyniki oznaczeñ porowatoœci i przepuszczalnoœci z wybranych próbek skalnych
oraz g³ówne sk³adniki spoiwa

Results of the porosity and permeability from selected rock samples
and main components of the cement

G³êbokoœæ
[m]

Nazwa
ska³y

Po
[%]

Pp
[mD]

Matriks + cement ortochemiczny = 100%

Matriks

Cement ortochemiczny

wêglany siarczany
kwarc
autig.

inne

4253,7 ar k 2,07 < 0,1 4,1 70,8 20,4 4,7 –

4263,3 ar sa 0,29 n.o. 12,6 61,1 23,6 – 2,7

4296,0 wa sa 0,73 n.o. 52,6 37,1 8,2 – 2,1

4521,9 ar sl 0,44 < 0,1 17,1 39,7 28,6 14,6 –

4623,9 ar sa 0,35 < 0,1 25,5 53,7 11,8 7,9 1,1

4632,9 ar k 2,53 < 0,1 12,8 53,6 12,5 10,7 10,4

Po – porowatoœæ, Pp – przepuszczalnoœæ; n.o. – nie oznaczono

Po – porosity, Pp – permeability; n.o. – not determined
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Fig. 29. Zasiêg procesów diagenetycznych oraz wartoœci porowatoœci w profilu ska³ czerwonego sp¹gowca i najni¿szego cechsztynu

The extent of diagenetic processes and porosity values measured in Rotliegend and lowermost Zechstein deposits



krystaliczny, albit szachownicowy, skalenie potasowe (mi-
kroklin, ortoklaz, pertyt mikroklinowy), okruchy ska³ (g³ów-
nie pochodzenia osadowego), ³yszczyki oraz minera³y akce-
soryczne. W spoiwie wyró¿niono: tlenki i wodorotlenki ¿ela-
za, allo- i autigeniczne minera³y ilaste, wêglany, siarczany,
kwarc i skaleñ autigeniczny.

Mu³owce i i³owce w profilu wspó³wystêpuj¹ ze sob¹,
przewarstwiaj¹c siê, tworz¹c wk³adki lub soczewki. Wyka-
zuj¹ strukturê aleurytowo-psamitow¹, aleurytowo-pelitow¹,
b¹dŸ pelitowo-aleurytow¹.

Ska³y czerwonego sp¹gowca w otworze Bydgoszcz IG 1
podlega³y nastêpuj¹cym procesom diagenetycznym:

– kompakcji mechanicznej i chemicznej,

– cementacji (kalcytem, dolomitem, anhydrytem, kwar-
cem, chlorytami, illitem),

– zastêpowaniu materia³u detrytycznego g³ównie przez ce-
menty wêglanowe i anhydryt,

– rozpuszczaniu materia³u detrytycznego (skalenie, kwarc)
oraz cementów,

– przeobra¿aniu (skaleni i ³yszczyków w chloryt, illit).
Procesy diagenetyczne, których efekty obserwowano, za-

chodzi³y w czasie trwania eo- i mezodiagenezy. Maksymalne
temperatury, jakim móg³ podlegaæ osad w trakcie opisywanych
przemian to oko³o 100°C. Wskazuj¹ na to zinterpretowane wy-
niki analizy izotopowej oraz wystêpowanie Fe/Mg chlorytów.

Ryszard WAGNER

CECHSZTYN

Stratygrafia

Profil cechsztynu charakteryzuje siê kompletnym wy-
kszta³ceniem litostratygraficznym w facji salinarnej, typo-
wym dla centralnej czêœci basenu sedymentacyjnego tzw.
bruzdy œrodkowopolskiej. Obecne s¹ trzy cyklotemy wêgla-
nowo-ewaporatowe PZ1, PZ2 i PZ3 oraz bardzo rozbudowa-
ny cyklotem terygeniczno-ewaporatowy PZ4 (fig. 30).

Najstarszy cyklotem wêglanowo-ewaporatowy PZ1 roz-
poczyna cienka warstwa terygenicznych osadów transgresyw-
nych, stanowi¹cych odpowiednik zlepieñca podstawowego
(Zp1). Ponad ni¹ wystêpuje ³upek miedzionoœny (T1) i wa-
pieñ cechsztyñski (Ca1). £¹cznie tworz¹ sekwencjê transgre-
sywno-regresywn¹ cechsztynu, PZS1 (Wagner, Peryt, 1998;
Peryt, Wagner, 1998), o charakterystycznej ma³ej mi¹¿szoœci
typowej dla centralnej czêœci basenu sedymentacyjnego. Sek-
wencja ewaporatowa PZ1 jest kompletna, równie¿ o typo-
wych ma³ych mi¹¿szoœciach ewaporatów, zw³aszcza najstar-
szych soli kamiennych (Na1). W najwy¿szej czêœci PZ1 wy-
stêpuje strefa dyslokacyjna, byæ mo¿e obcinaj¹ca jakiœ frag-
ment anhydrytu górnego (A1g). Wed³ug typowych dla strefy
basenowej profilów A1g (Wagner, 1994) poziom ten powi-
nien mieæ mi¹¿szoœæ o co najmniej 50% wiêksz¹ ni¿ obserwo-
wan¹ w profilu z otworu Bydgoszcz IG 1.

Wspomniany uskok usun¹³ tak¿e z profilu najni¿sz¹ czêœæ
cyklotemu PZ2, czyli dolomit g³ówny (Ca2) i anhydryt pod-
stawowy (Na2), a tak¿e bli¿ej nieokreœlon¹ czêœæ starszej soli
kamiennej (Na2). Do zaburzeñ tektonicznych dochodz¹ tak¿e

deformacje halotektoniczne. Deformacje te najsilniej manife-
stuj¹ siê w osadach cyklotemu PZ2. Starsza sól kamienna
(Na2) zosta³a tu w du¿ym stopniu wyciœniêta do rozci¹gaj¹cej
siê w pobli¿u poduszki solnej. Obecna jej mi¹¿szoœæ, ³¹cznie
z solami potasowymi, wynosi 122,5 m. Pierwotna mi¹¿szoœæ
tych soli wynosi³a prawdopodobnie oko³o 400 m.

Osady cyklotemu PZ3 s¹ zdeformowane w niewielkim
stopniu. Dotyczy to dolomitu p³ytowego (Ca3), szarego i³u
solnego (T3) i anhydrytu g³ównego (A3), które wykazuj¹ upa-
dy od 10 do 35°. Warstwy te s¹ zapewne czêœciowo spêkane.
Byæ mo¿e w równie niewielkim stopniu jest zmniejszona tek-
tonicznie mi¹¿szoœæ m³odszych soli kamiennych. Redukcja ta
nie przekracza 20% mi¹¿szoœci pierwotnej. Poza tymi nie-
du¿ymi deformacjami profil cyklotemu PZ3 jest kompletny
stratygraficznie.

Jak wspomniano wy¿ej cyklotem PZ4 jest kompletny stra-
tygraficznie i ma znaczn¹ mi¹¿szoœæ. Cyklotem ten jest wy-
kszta³cony w charakterystycznej dla tej czêœci basenu litofacji
zubrów. W jego obrêbie mo¿na wyró¿niæ wszystkie charakte-
rystyczne formacje i ogniwa formalnego podzia³u litostra-
tygraficznego, opracowanego dla bruzdy œrodkowopolskiej
(Wagner, 1987, 1994). Jedynie najwy¿sze ogniwo formacji
Pi³awy – ogniwo Nak³a – jest silnie zredukowane do zaledwie
3 m. W nieformalnym podziale cyklotemowym mo¿na wy-
ró¿niæ wszystkie 5 subcyklotemów terygeniczno-ewaporato-
wych (PZ4a, PZ4b, PZ4c, PZ4d, PZ4e), na które dzieli siê
cyklotem PZ4 (Wagner, 1994). W obrêbie subcyklotemów
wystêpuj¹ wszystkie podrzêdne ogniwa litostratygraficzne.
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Fig. 30. Profil litologiczny osadów najwy¿szego cechsztynu w otworze Bydgoszcz IG 1

Lithology of uppermost Zechstein deposits in the Bydgoszcz IG 1 borehole
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Ewaporaty cechsztynu przykryte s¹ terygeniczn¹ formacj¹
rewalsk¹, reprezentuj¹c¹ najwy¿sz¹ czêœæ cechsztynu i jedno-
czeœnie osady najwy¿szego permu, przy granicy perm/trias
(P/T). Granica z dolnym pstrym piaskowcem zosta³a ustano-
wiona na wykresach geofizyki wiertniczej.

Litofacje i œrodowiska sedymentacji

Osady cechsztynu rozpoznane w profilu otworu wiertnicze-
go Bydgoszcz IG 1 powsta³y w pó³nocno-wschodniej czêœci
centralnego basenu sedymentacyjnego, w pobli¿u regionalnej
strefy dyslokacyjnej Teisseyre’a-Tornquista (TTZ), stano-
wi¹cej NE granicê tego basenu, charakteryzuj¹cego siê bardzo
siln¹ subsydencj¹, nie zawsze kompensowan¹ sedymentacj¹
osadów (Wagner, 1988).

Transgresja morza cechsztyñskiego wkroczy³a tu na ob-
szar kontynentalnego basenu górnego czerwonego sp¹gowca,
który by³ w swojej schy³kowej fazie rozwoju wype³niany osa-
dami drobnoklastycznymi: piaskowcami i mu³owcami utwo-
rzonymi w œrodowisku kontynentalnej playi. Morze cechszty-
ñskie przerobi³o w niewielkim stopniu najwy¿sz¹ czêœæ (1 m)
jeszcze nie zdiagenezowanych osadów terygenicznych,
tworz¹c osady mu³owcowo-piaszczyste z przewarstwieniami
i laminami czarnych ³upków. Transgresja by³a zapewne bar-
dzo szybka i wkroczy³a na p³aski, speneplenizowany obszar
wysychaj¹cych jezior, tworz¹cych dominuj¹ce œrodowisko
sedymentacji u schy³ku póŸnego czerwonego sp¹gowca na
Pomorzu Zachodnim (Kiersnowski, Buniak, 2006).

Dojrza³e stadium transgresji reprezentuje le¿¹cy wy¿ej
³upek miedzionoœny (T1). S¹ to szaro-czarne ³upki wapniste,
laminowane, z pirytem utworzone w warunkach redukcyj-
nych, poni¿ej podstawy falowania. Na pograniczu z wapie-
niem cechsztyñskim wystêpuje powierzchnia maksimum
transgresji – mfs (Wagner, Peryt 1998).

Wapieñ cechsztyñski (Ca1) rozpoczyna siê cienk¹ (0,13 m)
warstw¹ marglistych wapieni ze smugami ciemniejszych mar-
gli ze skupieniami ziaren pirytu, stanowi¹cymi stopniowe
przejœcie od œrodowiska basenu beztlenowego do otwartego
basenu z natlenionymi wodami. W morzu wapienia cechsztyñ-
skiego bardzo szybko dosz³o do sp³ycenia. Ju¿ 13 cm nad stro-
pem ³upka miedzionoœnego pojawiaj¹ siê drobne onkolity,
które ku górze staj¹ siê coraz wiêksze i zdecydowanie prze-
wa¿aj¹ w profilu, tworz¹c warstwê 3,8 m mi¹¿szoœci wapieni
drobnookolitowych, przechodz¹cych ku górze w wapienie
gruboonkolitowe o mi¹¿szoœci 1,8 m. Onkolity osi¹gaj¹ tu po-
nad 1mm œrednicy, wystêpuj¹ równie¿ intraklasty wapieni on-
kolitowych. Obserwuje siê tak¿e wystêpowanie pojedynczych
koralowców o œrednicy do 5 mm. Wszystko to œwiadczy
o stopniowym wzroœcie energii hydrodynamicznej, zwi¹zanej
ze stopniowym sp³ycaniem œrodowiska sedymentacji, typo-
wym dla wzglêdnie p³ytkiego, otwartego morza epikontynen-
talnego. Kulminacja sp³ycenia morza w nast¹pi³a w koñcu se-
dymentacji Ca1. Œwiadectwem tego wydarzenia s¹ poziomy
stromatolitów wystêpuj¹ce w najwy¿szych 70 cm profilu wa-
pienia cechsztyñskiego. Dolny poziom zbudowany jest z stro-
matolitów kolumienkowych o œrednicy ok. 5 cm i wysokoœci
do ok. 15 cm. Tworz¹ one zwarty poziom, przechodz¹cy
w dolnej czêœci w matê cyjanobakteryjn¹. W interstycjach
wystêpuj¹ onkolity i drobne konkrecje anhydrytu. Poziom

stromatolitowy jest przykryty wapieniem onkolitowym z war-
stewkami i laminami mikrobialnymi, z licznymi p³asko-wy-
puk³ymi stromatolitami o wysokoœci do 0,5 cm. Œrodowisko
sedymentacji by³o skrajnie p³ytkowodne. Wy¿ej le¿¹ce osady
(0,2 m) zbudowane z dolomitów z licznymi konkrecjami an-
hydrytów o œrednicy do 1,5 cm, u³o¿onych warstwowo, stano-
wi¹ naturalne, stopniowe przejœcie w ewaporaty.

Najni¿sza czêœæ anhydrytu dolnego (A1d), o mi¹¿szoœci
1 m zbudowana jest z du¿ych konkrecji anhydrytowych (do
15 cm œrednicy), spojonych ciemnoszarym dolomitem. By³y
to osady playi stanowi¹ce kontynuacjê p³ytkowodnego œrodo-
wiska z Ca1.

W anhydrycie dolnym nastêpuje stopniowe, ale szybkie
przechodzenie od warunków p³ytkowodnych do relatywnie
g³êbokowodnych. Ponad utworami siarczanowej playi po-
wsta³y p³ytkowodne osady anhydrytów nieregularnie warstwo-
wanych ciemnoszarym dolomitem, utworzone ju¿ w g³êbszym
œrodowisku, przechodz¹ce na g³êbokoœci 4230,2 m (ok. 17 m
nad stropem Ca1) w anhydryty regularnie laminowane ciemno-
szar¹ substancja ilasto-dolomityczn¹. S¹ to laminity anhydryto-
we, utwory skondensowane, charakterystyczne dla g³êbszego
basenu sedymentacyjnego, poni¿ej podstawy falowania utwo-
rzone w warunkach niekompensowanej osadami subsydencji.

Ma³a mi¹¿szoœæ najstarszej soli kamiennej (Na1), zaled-
wie 16,5 m, typowa dla centralnej czêœci basenu i przewaga
laminitów anhydrytowych w rdzeniowanym odcinku anhy-
drytu górnego (A1g), wskazuj¹ na g³êbokie œrodowisko se-
dymentacji tych osadów. Wystêpuj¹ca w dolej czêœci profilu
laminacja równoleg³a dowodzi spokojnej sedymentacji
w warunkach bardzo niewielkiej precypitacji anhydrytów.

Podsumowuj¹c, osady cyklotemu PZ1 tworzy³y siê w otwar-
tym basenie morskim w jego czêœci centralnej. Po okresie p³yt-
kowodnej sedymentacji w wapieniu cechsztyñskim i najstarszej
czêœci anhydrytu dolnego nast¹pi³o pog³êbienie basenu. Ewapo-
raty PZ1 tworzy³y siê w warunkach niekompensowanej przez
osady subsydencji, poni¿ej podstawy falowania. Taki przebieg
sedymentacji i subsydencji by³ typowy dla centralnej czêœci eu-
ropejskiego basenu PZ1 (Wagner, 1994).

Podobne warunki panowa³y prawdopodobnie w pocz¹t-
kach sedymentacji osadów PZ2, podobnie jak w ca³ym base-
nie europejskim. W tym konkretnym profilu nie mo¿na tej
prawid³owoœci z ca³¹ pewnoœci¹ potwierdziæ z powodu usu-
niêcia uskokiem najstarszych ogniw stratygraficznych cyklo-
temu PZ2 – dolomitu g³ównego (Ca2) i anhydrytu podstawo-
wego (A2). Na podstawie s¹siednich profilów (Toruñ 1 i Szu-
bin IG 1) mo¿na przypuszczaæ, ¿e dolomit g³ówny tworz¹ tu
laminowane, zailone wapienie o mi¹¿szoœci poni¿ej 10 m,
stanowi¹ce charakterystyczn¹ litofacjê dla centralnej czêœci
basenu.

Zaburzenia halotektoniczne najsilniej dotknê³y najstarsze
sole kamienne (Na2) i potasowe (K2), uniemo¿liwiaj¹c pozna-
nie ich pierwotnych mi¹¿szoœci. Kieruj¹c siê prawid³owoœcia-
mi regionalnymi, mo¿na przypuszczaæ, ¿e pierwotna mi¹¿szoœæ
cyklotemu PZ2 wynosi³a ok. 400 m. Pierwszy etap sedymenta-
cji tego cyklu (Ca2, A2, ni¿sza czêœæ Na2) przebiega³ w g³êbo-
kim basenie w warunkach niekompensowanej subsydencji,
analogicznie do cyklotemu PZ1.W czasie sedymentacji Na2
nast¹pi³a kompensacja subsydencji. Du¿ej mi¹¿szoœci osady
Na2 wype³ni³y basen cechsztyñski, umo¿liwiaj¹c utworzenie
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starszych soli potasowo-magnezowych w warunkach p³ytko-
wodnych salin.

Kolejna silna transgresja morska nast¹pi³a w cyklotymie
PZ3. Powstanie bardzo szybko warunków wzglêdnie g³êbo-
kowodnych sugeruje, ¿e w momencie transgresji centralna
czêœæ basenu by³a depresj¹.

Wykszta³cenie litologiczne cyklotemu PZ3 jest typowe
dla centrum basenu polskiego. By³ to otwarty basen morski,
relatywnie g³êbokowodny, o wyrównanej, spokojnej sedy-
mentacji zarówno ska³ wêglanowych, jak i ewaporatów.

Warunki sedymentacji i wykszta³cenie litologiczne cyklo-
temu PZ4 by³y równie¿ typowe dla sedymentacji w centralnej

czêœci basenu. Wystêpuje tu charakterystyczna dla bruzdy
œrodkowopolskiej litofacja zubrów. Jak wspomniano wy¿ej,
profil jest kompletny z rozpoznawalnymi najmniejszymi po-
ziomami litostratygraficznym zarówno formalnymi, jak i nie-
formalnymi, a znaczna mi¹¿szoœæ tych osadów (221,5 m)
œwiadczy o silnej, kompensowanej subsydencji. Wszystkie
prawid³owoœci sedymentacji cyklotemu PZ4 maj¹ zastosowa-
nie do tego profilu (Wagner, 1994).

Wniosek mo¿na równie¿ odnieœæ do formacji rewalskiej,
rozpoznanej geofizyk¹ wiertnicz¹, koñcz¹cej sedymentacjê
najwy¿szego permu w basenie polskim.

Maria WICHROWSKA

ANALIZA MIKROLITOFACJALNA I DIAGENETYCZNA OSADÓW WAPIENIA CECHSZTYÑSKIEGO

Wstêp

Podstawê analizy mikrolitofacjalnej stanowi³y badania pe-
trograficzne p³ytek cienkich w mikroskopie optycznym pola-
ryzacyjnym w œwietle przechodz¹cym i odbitym oraz obser-
wacje makroskopowe (podstawowe cechy warstwowania,
struktury) i opisy rdzeni (Wagner, ten tom). Odmiany mikro-
facjalne sklasyfikowano wed³ug Dunhama z propozycj¹ pol-
skiego nazewnictwa dla ska³ wêglanowych zamieszczon¹
w pracy Narkiewicza i Œnie¿ek (1981).W pracy przedsta-
wiono charakterystykê œrodowiska sedymentacji, rodzaje pro-
cesów diagenetycznych, a wyniki przeprowadzonych badañ
podano w czêœci tekstowej, na profilu mikrofacjalnym (fig.
31) i wybranych mikrofotografiach (fig. 32A–C).

Utwory wapienia cechsztyñskiego maj¹ mi¹¿szoœæ 6,4 m,
zalegaj¹ na g³êbokoœci 4241,0–4247,4 m (fig. 31). Osady te,
wykszta³cone s¹ w facji wapiennej, tylko górna przystropowa
czêœæ osadu na g³êbokoœci 4241,0–4241,2 m jest dolomitowa.
Wapienie s¹ ciemnoszarej barwy, a zró¿nicowanie kolory-
styczne (jaœniejsze–ciemniejsze) wynika z obecnoœci cienkich
wk³adek marglistych i ilastych.

W strefie przejœciowej pomiêdzy anhydrytem dolnym
(A1g) i dolomitem Ca1, wystêpuj¹ drobne konkrecje anhy-
drytowe, przemieszane z ciemnoszarym mikrosparytowym
dolomitem. Równie¿ dolna granica miêdzy wapieniami dolo-
mitu g³ównego (Ca1) i osadami terygenicznymi ³upka mie-
dzionoœnego (T1) jest stopniowa (Wagner – obserwacje ma-
kroskopowe rdzenia).

Charakterystyka mikrofacjalna

W partiach przysp¹gowych wapienia cechsztyñskiego za-
legaj¹ osady facji wapienno-marglistej z licznymi ziarnami
kwarcu frakcji py³owej, skupieniami siarczków ¿elaza (g³ów-
nie pirytu), a pod nimi laminowane poziomo ilasto-wapniste
³upki (T1).

Powy¿ej le¿y kompleks (5,7 m mi¹¿szoœci) utworów ziarni-
sto-organodetrytycznych wakstonów, pakstonów i greinstonów,
który tworzy wymieszany konglomerat bardzo zró¿nicowanych
obiektów: allochemów, ziaren terygenicznych i cementów.

Allochemy s¹ reprezentowane przez ziarna obleczone
typu ooidów/onkoidów, stosunkowo nieliczne peloidy, grudki
mu³owe i glonowe, bioklasty fauny i mikrofauny szkieletowej
oraz pokruszone elementy glonów osiad³ych i planktonicz-
nych, wkomponowane w t³o skalne.

Ooidy/onkoidy maj¹ ró¿ne kszta³ty i rozmiary. Powszech-
nie wystêpuj¹ ooidy powierzchniowe o wspó³œrodkowej bu-
dowie korteksu; wnêtrze tego typu ziaren stanowi zwiêz³y
spar kalcytowy ze œladow¹ domieszk¹ substancji ilastej i pro-
duktów dekompozycji materii organicznej (fig. 32A, B).
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Fig. 31. Profil mikrofacjalny osadów wapienia cechsztyñskiego
w otworze Bydgoszcz IG 1

W – wakston, P – pakston, B – bandston, W/P – przewarstwienia wakstonu
z pakstonem; T1 – ³upek miedzionoœny, A1d – anhydryt dolny

Microfacies sequence of the Zechstein Limestone
in the Bydgoszcz IG 1 borehole

W – wackestone, P – packstone, B – boundstone, W/P – wackestone and
packstone intercalations; T1 – Kupfershiefer, A1d – Lower Anhydrite



Wielkoœæ ziaren obleczonych jest zmienna od 0,2–2,0 mm �
(fig. 32A). Oprócz ooidów/onkoidów powierzchniowych wy-
stêpuj¹ onkoidy sferyczne z wyraŸn¹ falist¹ tangencjaln¹ bu-
dow¹ pow³ok. Rozmiar onkoidów jest taki sam jak wspo-
mnianych wczeœniej ooidów (0,2–2,0 mm �).

Wydaje siê, ¿e oba typy ziaren maja wspólna genezê,
prawdopodobnie organiczn¹; mo¿liwe jest, ¿e zarówno czyn-
niki organiczne, jak i nieorganiczne (precypitacja chemiczna)

uczestniczy³y w procesie ich powstawania, a obserwowane
ró¿nice mikrostrukturalne w tych obiektach s¹ wynikiem
przeobra¿eñ diagenetycznych.

Ooidy promieniste posiadaj¹ce radialne laminy korteksu
maj¹ wielkoœæ od 0,2–0,5 mm � (fig. 32B); ich j¹dro stano-
wi¹ grudki mu³owe, bioklasty glonowe lub pokruszone ele-
menty szkieletowe. Czêsto j¹dro ziarna jest usuniête (mecha-
nicznie lub chemicznie) i zast¹pione cementem (fig. 32A).
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Fig. 32. A. Wakston/pakston onkoidowo-ooidowy. Makroonkoid
z zatart¹ mikrostruktur¹ wewnêtrzn¹ i mikrytowym cementem na
obrze¿ach ziarna. Kalcytowe ooidy o strukturze radialnej, zacho-
wane w ca³oœci lub czêœciowo pokruszone. Roztrawione seg-
menty otwornicy Nodosaria sp. Impregnacje fosforanowe
(¿ó³topomarañczowe). G³êb. 4242,4 m, ×40, bez analizatora.
B. Wakston ziarnisty. Ooid powierzchniowy z cementem obwód-
kowym (lewa czêœæ zdjêcia), ooid promienisty z roztrawionym
j¹drem i radialny cement obwódkowy wokó³ ziarna bioklastu
muszlowego (œrodek zdjêcia). Agregatowe skupienie otwornic se-
sylnych. T³o skalne kalcytowe, mikrosparytowe i drobnokrysta-
liczne, z domieszk¹ materia³u terygenicznego (kwarcowego).
Substancja wêglisto-ilasta i drobnodetrytyczny piryt w obrêbie
szwów mikrostylolitowych. Tlenki ¿elaza (czarne) na powierzch-
ni osadu. G³êb. 4242,5 m, ×40, nikole skrzy¿owane. C. Pak-
ston/greinston ziarnisty. Grudki, gruze³ki poglonowe, ró¿nych
rozmiarów, nieforemne. Cement kalcytowy blokowy, mozaiko-
wy wewn¹trz ziaren. Ciemnobr¹zowa substancja wêglanowa
z materia³em organicznym (wêglisto-bitumicznym) w przestrze-
niach miêdzyziarnowych i w obrêbie siateczkowej mikrostruktury
mikrobialnej. Cyjanobakteryjne obrosty wokó³ ziarnowe. G³êb.
4242,7 m, ×40, bez analizatora

A. Oncoid/zooid wackestone/packstone. Macrooncoid with
blurred inner microstructure and micrite cement at grain margin.
Calcite ooids of radial structure, wholly preserved or partly
crushed. Etched fragments of foraminifera Nodosaria sp. Pho-
sphatic impregnation (yellow-orange). Depth 4242.4 m, ×40,
without analyser. B. Granular wackestone. Surface ooid with
fringe cement (left side of image), radial ooid with etched nuc-
leus, and radial fringe cement around a shell bioclast (in the cen-
tre). Aggregate concentrations of sessile foraminifers. Calcite,
microsparite and finely crystalline groundmass with terrigenous
material admixture (quartz). Clay-carbonaceous matter and fine-
ly detrital pyrite within microstylolite seams. Iron oxides (black)
on sediment surface. Depth 4242.5 m, ×40, crossed nicols.
C. Granular packston/grainstone. Irregular algal pellets of
various sizes. Blocky calcite cement, mosaic inside grains.
Dark-brown carbonate substance with organic matter (carbona-
ceous-bitumic) in the intergranular space and within reticular
microbial microstructure. Cyanobacterial overgrowths on grains.
Depth 4242.7 m, ×40, without analyser



Promieniste ooidy z osadów wapienia cechsztyñskiego syne-
klizy peryba³tyckiej opisa³ Pi¹tkowski (1977), podaj¹c ró¿ne
koncepcje powstawania tego rodzaju ziaren i warunkuj¹c je –
a) zmianami warunków sedymentacji, które preferowa³y ra-
dialnie zorientowane kryszta³y kalcytu, b) paramorficzn¹ re-
krystalizacj¹ aragonitu w kalcyt, czyli zdolnoœci¹ tworzenia
pseudomorfoz przez odmianê polimorficzn¹ tej samej sub-
stancji chemicznej, na przyk³ad kalcytu po aragonicie.

W dolnej czêœci profilu mikrofacjalnego (fig. 31) na
g³êbokoœci 4246,5 m zaobserwowano wystêpowanie greinsto-
nu ziarnistego z ooidami o silnie zatartej budowie wewnêtrz-
nej; fragmenty wytrawione wokó³ ooidów, zabudowane s¹
przez cement wêglanowy, a relikty pozosta³ych ziaren mo¿na
rozpoznaæ jedynie po obrostach ilasto-wêglistych. Ziarna zbu-
dowane s¹ z jednorodnego mikrosparu kalcytowego.

Kolejna frakcja ziarnista, wystêpuj¹ca w osadzie, o zdecy-
dowanie odmiennej proweniencji, to greinston ziarnisty o grud-
kowo-gruze³kowej mikrostrukturze (fig. 32C). Jest to osad
zbudowany z ró¿nej wielkoœci grudek 0,2–1,5 mm (œrednicy
lub wyd³u¿enia), obroœniêty przez nitkowate cyjanobakterie
i tkwi¹cy w obrêbie siatkowej mikrostruktury wêglistej.

Grudki maj¹ ró¿ne kszta³ty: ob³e, kanciaste, wyd³u¿one,
niekiedy s¹ to formy nieregularne z palczastymi wypustkami.
Ich wnêtrza wype³nia blokowy cement wêglanowy (fig. 32C).
Wydaje siê, ¿e tego rodzaju obiekty w wiêkszoœci stanowi¹
bu³owate fragmenty glonów osiad³ych, pokruszone, obroœniê-
te przez nitkowate cyjanobakterie, obleczone materia³em ila-
stym, czêsto przetransportowane i wkomponowane w osad,
stanowi¹c tam czasami g³ówny sk³adnik ziarnisty.

Grudki mu³owe (skupienia ciemnego mikrosparytowego
materia³u wêglanowego, wzbogaconego w komponenty orga-
niczne, najczêœciej wêgliste), czasami trudno odró¿niæ od pe-
loidów, które utworzy³y siê w wyniku mikrytyzacji biologicz-
nej ró¿nych genetycznie obiektów (organicznych, chemoge-
nicznych) i powsta³y w wyniku zmian diagenetycznych.

Elementy szkieletowe (zachowane w ca³oœci lub we frag-
mentach) nale¿¹ do jednoseryjnych i wieloseryjnych otwornic
z rodzaju Ammodiscus, Agathamina i Nodosaria. Segmenty
(oœródki) otwornic s¹ rozpuszczone, zabudowane cementem
kalcytowym i fosforanowym. Powszechnie wystêpuj¹ otwor-
nice p³o¿¹ce, w formie obrostów na ziarnach lub bioklastach,
albo tworz¹ agregatowe skupienia w tle skalnym (fig. 32B).
Muszle ma³¿y s¹ w znacznym stopniu pokruszone i rozpozna-
walne w mikroskopie jedynie na podstawie budowy skorupy;
zachowana warstwa wewnêtrzna stanowi ¿ó³t¹ w kolorze,
granularn¹ mozaikê kalcytow¹, powsta³¹ w wyniku zast¹pie-
nie aragonitu przez kalcyt.

Materia³ terygeniczny, kwarcowy, frakcji py³owej wystê-
puje w dolnej partii profilu mikrofacjalnego, ulegaj¹c nagroma-
dzeniu w obrêbie lamin ilastych; rozmieszczenie ziaren kwarcu
jest luŸne. Piryt póŸnodiagenetyczny pojawia siê w stosunkowo
du¿ych skupieniach, mniejsze ziarna stanowi¹ pigment w obrê-
bie szwów mikrostylolitowych i mog¹ stanowiæ produkt de-
kompozycji materii organicznej w procesie sapropelizacji.

Wed³ug opisów makroskopowych rdzenia wiertniczego
(Wagner, ten tom) w najwy¿szej czêœci profilu wapienia
cechsztyñskiego (poziom przystropowy) pojawiaj¹ siê osady
p³ytkowodne: kolumienkowe stromatolity i biolaminity o cha-

rakterze maty mikrobialnej (cyjanobakteryjnej). Brak p³ytek
cienkich z tej czêœci rdzenia (4241,0–4241,7 m) nie pozwala
na uszczegó³owienie obserwacji makroskopowych materia³u
rdzeniowanego.

Procesy diagenetyczne

Zmiany synsedymentacyjne i wczesnodiagenetyczne, za-
obserwowane w badanych osadach wapienia cechsztyñskiego
z otworu Bydgoszcz IG 1 s¹ zale¿ne od czynników œrodowi-
skowych i od rodzaju osadów, poddawanych przeobra¿eniom
diagenetycznym. Pierwotne wapienie uleg³y wstêpnej lityfi-
kacji, pod wp³ywem nastêpuj¹cych procesów:

– neomorfizmu agradacyjnego (wzrost kryszta³ów kalcytu
i ich mineralogiczna stabilizacja),

– polimorficznych przemian aragonitu w kalcyt (dotyczy
wiêkszoœci elementów szkieletowych, w przypadku ooidów
promienistych kwestia jest sporna – patrz „Œrodowisko sedy-
mentacji”),

– dekompozycji materii organicznej (pierwotnie rozproszo-
nej w osadzie mu³owym), co spowodowa³o powstanie pustek
i tym samym stworzy³o mo¿liwoœci wczesnej cementacji.

Proces kompakcji mechanicznej, wyra¿aj¹cej siê sp³asz-
czaniem ziaren i ich deformacj¹ nie zaznaczy³ siê znacz¹co
w badanych osadach. Wydaje siê, ¿e obiekty ziarniste (ooidy
/onkoidy) stosunkowo wczeœnie usztywni³y wiêŸbê, tworz¹c
wczesne cementy wêglanowe (mikrytowe i obwódkowe, czê-
sto z radialn¹ orientacj¹ kryszta³ów kalcytu), pod wp³ywem
dzia³alnoœci endolitycznej glonów i cyjanobakterii (fig. 32A,
B). Tam, gdzie cementy mikrytowe by³y cienkie, obrze¿a zia-
ren ulega³y niewielkim odkszta³ceniom (fig. 32A). Dodatkow¹
zaporê przed kompakcj¹ stanowi³o obrastanie koncentrycznych
pow³ok ooidów/onkoidów przez otwornice p³o¿¹ce. Œlady
œrednio zaawansowanej kompakcji mechanicznej widoczne s¹
w obrêbie zespo³ów ziarnistych, poglonowych, które prawdo-
podobnie okaza³y siê bardziej podatne na pó³plastyczne defor-
macje i œciœniêcie (fig. 32C).

Kompakcja chemiczna jest œciœle powi¹zana z rozpuszcza-
niem ska³y w wyniku nacisku, czego widocznym rezultatem s¹
stylolity i mikrostylolity. Stylolity w badanych osadach wystê-
puj¹ lokalnie, przecinaj¹ ziarna wêglanowe (fig. 32B), niekiedy
s¹ rozwiniête wzd³u¿ lamin ilastych i zabudowane materia³em
ilasto-wêglistym oraz drobnodetrytycznym pirytem (fig. 32B).
Ma³a zawartoœæ domieszki terygenicznej powoduje, ¿e residu-
um w szwie jest prawie niewidoczne, ale zdarza siê (zw³asz-
cza w dolnej czêœci badanego profilu osadów), ¿e strefa szwu
zawiera drobne ziarna kwarcu, piryt, minera³y ilaste i bi-
tuminy.

Rozpuszczanie by³o procesem wybiórczym, który dotyka³
tylko niektóre sk³adniki ska³y, g³ównie elementy szkieletowe,
na przyk³ad otwornice, zachowane czêsto jako ca³e osobniki,
których wnêtrza zosta³y rozpuszczone i zabudowane cementem
kalcytowym i fosforanowym (fig. 32A). Znaczna czêœæ t³a
skalnego ulega³a selektywnemu rozpuszczaniu, co mog³o byæ
spowodowane pierwotn¹ niejednorodnoœci¹ mineralogiczn¹
spoiwa badanych osadów (kalcytowo-aragonitowego). Zna-
cz¹cy wp³yw na proces rozpuszczania mog³a mieæ równie¿
obecnoœæ materii organicznej, rozproszonej w spoiwie, która
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przeobra¿ana biologicznie i chemicznie sta³a siê znacz¹cym
komponentem lityfikuj¹cego siê osadu, tworz¹c rozliczne grud-
ki (mu³owe i groniaste) oraz oskorupienia na ziarnach i biokla-
stach. W tego typu osadzie wody porowe o zmiennym chemiŸ-
mie powodowa³y powstawanie nieregularnie rozmieszczonych
pró¿ni (na ogó³ drobnych), które stosunkowo szybko by³y za-
budowane cementem wêglanowym, o czym œwiadczy obecnie
obserwowana mikrostruktura ska³y, pozbawiona znacz¹cej ilo-
œci porów (fig. 32A–C).

Cementacja w badanych osadach wapienia cechsztyñskie-
go zwi¹zana jest g³ównie z mikrofacj¹ oolitów i onkolitów
oraz biodetrytem (muszlowym i glonowym). Obserwuje siê
cement kalcytowy, uformowany na wczesnych etapach diage-
nezy:

a) mikrytowy, powsta³y w wyniku dr¹¿eniowej dzia³al-
noœci cyjanobakterii i glonów endolitycznych (fig. 32A),

b) obwódkowy, radialny, narastaj¹cy na ooidach i biokla-
stach w formie agregatów, z³o¿onych z uporz¹dkowanych
promieniœcie igie³ek (fig. 32A, B),

c) blokowy, mozaikowy, wype³niaj¹cy grudki, gruze³ki
o nieregularnym kszta³cie, prawdopodobnie o glonowej pro-
weniencji (fig. 32C).

Cementy ilaste s¹ obecne w badanych ska³ach g³ównie jako
domieszka w spoiwie, „obrastaj¹” skorupki otwornic sesyl-
nych, wystêpuj¹ na powierzchniach koncentrycznych pow³ok
onkoidów; wiêksze nagromadzenia minera³ów ilastych, prze-
mieszanych z ziarnami kwarcu frakcji py³owej, znajduj¹ siê
w obrêbie szwów stylolitowych.

Tlenki i wodorotlenki ¿elaza wystêpuj¹ w formie owal-
nych lub nieregularnych w kszta³cie skupieñ w obrêbie spo-
iwa i s¹ prawdopodobnie póŸnodiagenetyczne lub postforma-
cyjne; piryt drobnodetrytyczny lub agregatowy jest wkompo-
nowany w spoiwo lub wystêpuje w obrêbie szwów mikrosty-
lolitowych (fig. 32B).

Minera³y fosforanowe, powsta³e podczas wczesnodiage-
netycznych przeobra¿eñ tworz¹ nodule lub cienkie kolofano-
we obwódki na bioklastach, albo wype³niaj¹ wnêtrza roztra-
wionych segmentów otwornic (fig. 32A).

Œrodowisko sedymentacji

Analizowany profil mikrofacjalny osadów wapienia cechsz-
tyñskiego jest typowym profilem strefy basenowej wskazuj¹cym
na sekwencjê regresywn¹ (p³yciej¹c¹ ku górze profilu). Nastêp-
stwo mikrofacji, pocz¹tkowo klastyczno-marglistej, poprzez
oolitowo-onkolitowe kompleksy z bioklastami s¹ zwieñczone
cienka warstewk¹ bandstonów stromatolitowych i biolaminitów.

W ni¿szych partiach profilu Ca1 wystêpuje poziom osadów
wêglanowych z dobrze wykszta³conymi onkoidami wielo-
pow³okowymi o rytmicznie narastaj¹cych laminach, który jest
przemieszany z osadem ziarnistych wakstonów/greistonów,
zbudowanych czêsto ze znacznie zhomogenizowanych zia-
ren, powleczonych pasemkami wêglisto-bitumicznej substan-
cji z domieszk¹ komponentów klastycznych (kwarcowych).
Wskazuje to na zmiennoœæ fluktuacji wód i okresowy dop³yw
materia³u terygenicznego, oraz œwiadczy o niewielkich zmia-
nach zasolenia w obrêbie deponowanego osadu, co pozwoli³o
na zasiedlenie go przez cyjanobakterie (sinice).

Charakter ziaren ooidowo-onkoidowych oraz grudek
i gruze³ków poglonowych w wy¿szej czêœci profilu waksto-
nów/pakstonów ziarnistych i towarzysz¹cych im mikroorga-
nizmów muszlowych (g³ównie otwornic) wskazuje na wzra-
staj¹cy ku stropowi re¿im hydrodynamiczny, umo¿liwiaj¹cy
zachowanie tylko najbardziej odpornych na dezintegracje ele-
mentów szkieletowych i ziaren z mikrytowym i obwódko-
wym wczesnym cementem (fig. 32A, B).

Akrecja oolitowa, która doprowadzi³a do powstania kal-
cytowych ooidów o strukturze promienistej wywo³a³a roz-
liczne kontrowersje odnoœnie ich genezy (wtórne – poarago-
nitowe, pierwotne – kalcytowe) i warunków powstawania na
obszarze syneklizy peryba³tyckiej (Pi¹tkowski, 1977). Roz-
wa¿ania na powy¿szy temat doprowadzi³y do wniosku, ¿e
osady, w których znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ kalcytowe ooidy
promieniste, tworzy³y siê w œrodowisku morskim, p³ytkim,
turbulentnym. O znacznej aktywnoœci œrodowiska mog¹
œwiadczyæ œlady abrazji i dezintegracji i dobre wyselekcjo-
nowanie ziaren o strukturze radialnej (fig. 32A, B).

Tadeusz PERYT

CHARAKTERYSTYKA OSADÓW EWAPORATOWYCH

Anhydryt dolny
4205,0–4243,8 m – ca³y odcinek rdzeniowany

Charakterystyka profilu (fig. 33). W dolnej czêœci, o mi¹¿-
szoœci 4,0 m, wystêpuje przekrystalizowany warstwowany anhy-
dryt gruz³owy z du¿¹ iloœci¹ (szczególnie w najni¿szej czêœci)
macierzystego peloidowego osadu dolomitowego. W œrodkowej
czêœci wystêpuje przekrystalizowany anhydryt pasemkowany
(o mi¹¿szoœci 7,3 m). Pasemkowanie zaznacza siê obecnoœci¹ la-
min (o gruboœci do kilku mm) wzbogaconych w dolomit i mate-
ria³ ilasty. Odstêp miêdzy laminami jest bardzo zmienny, choæ na
ogó³ pasemkowanie jest doœæ gêste. Wy¿ej wystêpuje warstwa
o mi¹¿szoœci 1,2 m, zbudowana ze zbrekcjowanego anhydrytu
przekrystalizowanego. Górna czêœæ anhydrytu dolnego to anhy-

dryt regularnie laminowany (o mi¹¿szoœci 8,8 m), przykryty
przekrystalizowanym anhydrytem laminowanym (o mi¹¿szoœci
2,5 m) z czêstymi enterolitami i zaburzeniami spowodowanymi
osuwiskami, a nastêpnie – anhydrytem smu¿yœcie pasemkowa-
nym (o mi¹¿szoœci 15,0 m), wykazuj¹cym zmiany barwy suge-
ruj¹ce uziarnienie frakcjonalne. W œrodkowej i górnej czêœci
czêsto wystêpuj¹ drobne pory.

Interpretacja. Facja gruz³owa stwierdzona w otworze
Bydgoszcz IG 1 jest powszechnie spotykana w dolnej czêœci
anhydrytu dolnego w po³udniowym basenie permskim (np.
Taylor, 1980; Richter-Bernburg, 1985; Peryt, Antonowicz,
1990). Jest ona interpretowana jako wynik zmian diagene-
tycznych ró¿nych osadów siarczanowych, niekiedy powsta-
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³ych w p³ytkich epizodycznych œrodowiskach podwodnych,
b¹dŸ te¿ trwa³ych œrodowiskach podwodnych (Peryt i in.,
1993). Taylor (1980) uzna³, ¿e anhydryt gruz³owy powsta³
w p³ytkim œrodowisku podwodnym, a póŸniejsze obserwacje
Peryta i innych (1993) sugeruj¹, ¿e jest to twór o genezie
z³o¿onej – wynik czêstych wahañ poziomu morza i zwi¹zanej
z tym sebhatyzacji wczeœniej z³o¿onych osadów. Cechowa³a
go niestabilnoœæ, sprzyjaj¹ca podwodnemu osuwaniu siê osadu.

Stopniowe przejœcie od anhydrytu gruz³owego do lamino-
wanego przez anhydryt pasemkowany wskazuje na stabilizacjê
warunków podwodnych. W anhydrytach pasemkowanych nie
stwierdzono pseudomorfoz po kryszta³ach selenitu, najprawdo-
podobniej z powodu rekrystalizacji, jednak ich pierwotna obec-
noœæ jest wielce prawdopodobna. Regularnie laminowany
anhydryt o znacznej, jak ma to miejsce w przypadku otworu
Bydgoszcz IG 1, mi¹¿szoœci jest konwencjonalnie uwa¿any za
osad g³êbokowodny, a stwierdzane zaburzenia planarnoœci la-
min wynik³o z modyfikacji diagenetycznych, osuwisk podmor-

skich lub kompresji (por. Kirkland, Anderson, 1970; Robinson,
Powers, 1987; Harwood, Kendall, 1990). Osuwiska po raz
pierwszy pojawiaj¹ siê doœæ nisko w sekwencji anhydrytu dol-
nego, bo oko³o 11,3 m nad jego podstaw¹. Podobnie jak w Pol-
sce zachodniej, jest to uwarunkowane odziedziczonym zró¿ni-
cowanym reliefem (Peryt i in., 1993).

Tym samym pionowe nastêpstwo facji w anhydrycie dol-
nym otworu Bydgoszcz IG 1 jest wyraŸnie pog³êbiaj¹ce siê ku
górze, co stwierdzono w innych czêœciach zbiornika anhydrytu
dolnego i powi¹zano z pocz¹tkowym spadkiem poziomu mo-
rza (byæ mo¿e jako efektu obni¿enia ewaporatowego na grani-
cy wapieñ cechsztyñski/anhydryt dolny – por. Peryt, 1994)
i nastêpnie jego wzrostem w trakcie sedymentacji anhydrytu
dolnego (Taylor, 1980; Pöhlig, 1986; Peryt, 1994). Obecnoœæ
anhydrytów pasemkowanych nad laminowanymi mo¿e œwiad-
czyæ o dwóch cyklach obecnych w omawianym profilu, przy
czym cykl górny, byæ mo¿e spowodowany przesuniêciem gra-
nicy stoku platformy siarczanowej w kierunku centrum zbior-
nika, mia³ tak¿e charakter brining-upward, za czym przemawia
obecnoœæ porów, najprawdopodobniej po kryszta³ach halitu.
Powy¿ej anhydrytu laminowanego wystêpuj¹ rytmity halitowe
najstarszej soli kamiennej, uwa¿ane za osad g³êbokowodny
(Czapowski, 1987).

Anhydryt górny
4175,0–4188,6 m – odcinek rdzeniowany

z wyj¹tkiem górnej czêœci
Charakterystyka profilu. Ca³¹ rdzeniowana czêœæ anhy-

drytu górnego tworzy przekrystalizowany anhydryt lamino-
wany, który w najni¿szej czêœci (0,2 m) jest zaburzony entero-
litowo, a najwy¿szej czêœci (2,8 m) zawiera przewarstwienia
anhydrytu pasemkowanego smu¿yœcie.

Interpretacja. Podobnie jak w przypadku anhydrytu lamino-
wanego wystêpuj¹cego w anhydrycie dolnym, równie¿ w an-
hydrycie górnym ten typ litologiczny to osad g³êbokowodny.
Geneza pasemkowania smu¿ystego, stwierdzanego tak¿e w in-
nych osadach basenowych (np. Peryt i in., 1993), jest niejasna.
Mog³o byæ ono zwi¹zane z lekk¹ deformacj¹ osadu z powodu
kompakcji b¹dŸ te¿ osuwania siê osadu, czemu towarzyszy³o
powstawanie kryszta³ów anhydrytu w obrêbie lamin.

Nieodmiennie basenowy charakter anhydrytu górnego
œwiadczy o trwale podwodnym œrodowisku depozycji. Jest
rzecz¹ charakterystyczn¹, ¿e w profilu otworu Bydgoszcz IG 1
nie stwierdzono brekcji anhydrytowej, co œwiadczy o bardzo
g³êbokim œrodowisku powstania. Stosunkowo ma³a mi¹¿szoœæ
anhydrytu górnego zdaje siê œwiadczyæ o tym, ¿e dominuj¹cym
mechanizmem dostawy siarczanów by³a precypitacja na gra-
nicy solanka /powietrze i spokojne deponowanie precypita-
tów w toni solankowej.

Anhydryt kryj¹cy
4053,3–4054,3 – ca³y odcinek rdzeniowany

Jest to anhydryt przekrystalizowany: w dolnej czêœci
(o mi¹¿szoœci 0,3 m) silnie przesycony halitem, nastêpnie ma-
sywny (0,2 m) i w górnej czêœci (o mi¹¿szoœci 0,5 m) war-
stwowany – laminy wzbogacone w materia³ ilasty, o gruboœci
od kilku mm do kilku cm s¹ przedzielone laminami jasnego
anhydrytu o gruboœci od 1 mm do kilku mm. Brak struktur
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Fig. 33. Litologia anhydrytu dolnego
w profilu Bydgoszcz IG 1

Lithology of the Lower Anhydrite
in the Bydgoszcz IG 1 section



i tekstur sedymentacyjnych nie pozwala na dok³adniejsz¹ cha-
rakterystykê œrodowiskow¹ anhydrytu kryj¹cego.

Anhydryt g³ówny
4003,0–4051,6 m – ca³y odcinek rdzeniowany

upady do 30°
Jest to w wiêkszoœci anhydryt smu¿ysty, przekrystalizo-

wany, miejscami (zw³aszcza w œrodkowej czêœci profilu)
brekcjowaty. W dolnej czêœci wystêpuje przekrystalizowany,
smu¿yœcie pasemkowany, charakterystyczny anhydryt k³acz-
kowaty (6,0 m), a wy¿ej – anhydryt smu¿ysty (10,0 m) zawie-
raj¹cy w górnej czêœci (o mi¹¿szoœci 1,5 m) czêsto magnezyt;
tworzy on spoiwo brekcji stwierdzonej w najwy¿szej czêœci
kompleksu. Nad nim wystêpuje seria anhydrytu smu¿ystego
i brekcjowatego (15,9 m), ze smugami i³u i magnezytu w dol-
nej i œrodkowej czêœci oraz porami (byæ mo¿e po kryszta³ach
halitu) w górnej czêœci, a nastêpnie kolejno: 2,0 m doœæ gêsto

pasemkowanego anhydrytu, 10,4 m anhydrytu smu¿ystego
i brekcjowatego, 2,0 m anhydrytu laminowanego oraz 5,0 m
anhydrytu smu¿ystego, miejscami pasemkowanego.

W profilu anhydrytu g³ównego otworu Bydgoszcz IG 1
rzadko wystêpuj¹ charakterystyczne typy litologiczne opisane
ze œrodkowej czêœci zbiornika na obszarze Niemiec pó³noc-
nych i zachodniej Polski (Reimann, Richter, 1991) w stosow-
nym po³o¿eniu w profilu (anhydryt k³aczkowy w najni¿szej
czêœci, czêsty anhydryt pasemkowany i laminowany w naj-
wy¿szej czêœci). Mo¿e to byæ nastêpstwem zarówno rekrysta-
lizacji, jak i faktu, ¿e z powodów tektonicznych profil anhy-
drytu g³ównego nie reprezentuje pierwotnej sukcesji utwo-
rów powsta³ych w trwale podwodnym œrodowisku sedymen-
tacji, brak jest przes³anek przemawiaj¹cych za subaeralnymi
œrodowiskami depozycji.

Grzegorz CZAPOWSKI

UTWORY SOLNE CECHSZTYNU

Opis rdzenia

Cyklotem PZ4

Utwory ogniwa Wa³cza (subcyklotem PZ4d; wg Wagnera,
1994), przewiercone w interwale g³êbokoœci 3609,0–3619,0 m,
wystêpuj¹ w interwale g³êbokoœci 3597,0–3641,0 m (wg da-
nych geofizycznych; informacje z Centralnej Bazy Danych
Geologicznych – CBDG).

3609,0–3619,0 m 10,0 m rdzenia, w tym zachowane odcinki
(fig. 34):

2,25 m – zuber brunatny, ró¿nej wielkoœci (3–40 mm
œrednicy) kryszta³y halitu w brunatnym matryksie ila-
stym, w górnej po³owie wystêpuj¹ liczne okruchy i drob-
ne bloczki brunatnego i³owca o œrednicy 5–7 cm
0,14 m – brak rdzenia
0,86 m – zuber jw.
0,50 m – czerwonobrunatny i³owiec z kawernami po
kryszta³ach halitu, ci¹g³e przejœcie w utwory zubrowe
w stropie i sp¹gu
0,78 m – zuber jw.
0,72 m – i³owiec jw.
2,00 m – sól kamienna czerwonawa i ró¿owa, ró¿no-
krystaliczna (typ strukturalny B) z partiami soli wiel-
kokrystalicznej wtórnej (typ strukturalny D), przezro-
czysta do nieprzezroczystej, gruz³y i smugi anhydrytu,
rozproszona czerwona substancja ilasta oraz warstewki
i drobne skupienia i³u
0,22 m – brak rdzenia
0,50 m – sól jw., w dolnej czêœci dominuje sól ró¿no-
krystaliczna
0,10 m – czerwony i³owiec z kryszta³ami soli wielko-
krystalicznej wtórnej, smugi anhydrytu
0,10 m – sól kamienna ró¿owa, ró¿nokrystaliczna (typ
strukturalny B; przeciêtna œrednica kryszta³ów 5 mm)

z partiami soli wielkokrystalicznej wtórnej (typ struktu-
ralny D), pó³przezroczysta, gruz³y i smugi anhydrytu
0,90 m – brak rdzenia

Cyklotem PZ2

Utwory soli kamiennej kryj¹cej (Na2r, cyklotem PZ2; wg
Wagnera, 1994) wystêpuj¹ wg danych geofizycznych w in-
terwale g³êbokoœci 4058,0–4061,0 m (informacje z Centralnej
Bazy Danych Geologicznych – CBDG). Ponad nimi w profilu
zarejestrowano utwory poziomu anhydrytu kryj¹cego (A2r; g³êb.
4057,0–4058,0 m), szarego i³u solnego i dolomitu p³ytowego
(T3+Ca3; g³êb.: 4054,0–4057,0 m) oraz anhydrytu g³ównego
(A3; g³êb. 4004,5–4054,0 m).

4053,0–4061,0 m ok. 1,8 m rdzenia, w tym zachowane od-
cinki (fig. 35):

1,00 m – anhydryt szary i cemnoszary, poziomo lamino-
wany, w dolnej po³owie bezteksturalny („masywny”),
z kilkucentymetrowej gruboœci przewarstwieniami i³owca
anhydrytycznego, nachylenie laminacji rzêdu 20–30° (przy-
puszczalnie utwory poziomu anhydrytu g³ównego – A3)
0,32 m – anhydryt be¿owy i ró¿owawy, w dolnej czêœci
porowaty (pseudomorfozy halitu po kryszta³ach gipsu),
w górnej czêœci liczne smugi ilaste, spoczywa na nie-
równym stropie soli kamiennej (przypuszczalnie utwory
poziomu anhydrytu kryj¹cego – A2r)
0,35 m – halityt ró¿owawy i czerwony, w stropie be-
¿owy, w dolnej czêœci ró¿no–równokrystaliczny (typ
strukturalny BA), wy¿ej dominuje sól wielkokrystalicz-
na wtórna, pozioma laminacja substancj¹ ilast¹ co 2 cm
w dolnej czêœci i skupienia kizerytu, wy¿ej smugi i sku-
pienia i³u oraz gruz³y i smugi anhydrytu (utwory soli ka-
miennej kryj¹cej – Na2r)
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Utwory starszej soli potasowej (K2p, cyklotem PZ2; wg
Wagnera, 1994) wystêpuj¹ wg danych geofizycznych w in-
terwale g³êbokoœci 4061,00–4085,5 m (informacje z Central-
nej Bazy Danych Geologicznych – CBDG).

4061,0–4070,0 m ok. 8,2 m rdzenia, w tym zachowane od-
cinki (fig. 35):

1,31 m – halityt ró¿owawy i czerwony, z domieszk¹
kizerytu, ró¿nokrystaliczny (typ strukturalny B) z ros-
n¹cym ku górze udzia³em soli wielkokrystalicznej wtór-
nej, czêste nieregularne warstewki substancji ilastej re-
jestruj¹ce powierzchnie ³ugowania soli

1,52 m – halityt ró¿owawy i czerwony, z domieszk¹ ki-
zerytu, ró¿nokrystaliczny (typ strukturalny B, przeciêt-
na œrednica kryszta³ów halitu 3–4 mm) z wyst¹pieniami
soli wielkokrystalicznej wtórnej, drobne inkluzyjne sku-
pienia anhydrytu w halicie
0,20 m – bia³oró¿owawy kizeryt z rosn¹cym ku górze
udzia³em halitu
0,08 m – bia³y halityt z delikatn¹ laminacj¹ materia³em
ilasto-siarczanowym
0,14 m – kizeryt jw.
0,06 m – halityt z kizerytem
0,23 m – bia³oró¿owawy kizeryt
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Fig. 34. Profil sedymentologiczny serii solnej cyklu PZ4d

Typy strukturalne soli kamiennej (do fig. 34–36): A – sól równokrystaliczna (œrednica kryszta³ów halitu od–do/œrednia w mm), B – sól ró¿nokrystaliczna (œred-
nica kryszta³ów halitu od–do/œrednia w mm), D – wtórna sól wielkokrystaliczna; B, D 20–30/AB 10–20 – rytmit typów strukturalnych soli (gruboœæ warstw soli
w mm), M – ska³a bezteksturalna („masywna”), S – sparyt , T – wystêpowanie substancji ilastej; barwa ska³y: 1 – bia³a, 2 – szara, 3 – be¿owa, 4 – ró¿owa, 5 –
brunatna, 6 – czerwona

Sedimentological log of PZ4d salts

Halite structural types (for Figs 34–36): A – monomorphic halite (halite crystal diamater from–to/average in mm), B – polymorphic halite (halite crystal
diamater from–to/average in mm), D – secondary giant halite; B, D 20–30/AB 10–20 – rhythmite of halite structural types (halite thickness in mm), M –
structureless rock (“massive”), S – sparite , T – clayey matter; colour: 1 – white, 2 – grey, 3 – beige, 4 – pink, 5 – brown, 6 – red
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Fig. 35. Profil sedymentologiczny serii solnej cyklu PZ2

Objaœnienia zastosowanych symboli na stronie 99 i na fig. 34

Sedimentological log of PZ2 salts

For explanations see page 99 and Fig. 34



0,04 m – halityt z kizerytem
0,02 m – kizeryt jw.
0,09 m – halityt ró¿nokrystaliczny (typ strukturalny B,
przeciêtna œrednica kryszta³ów halitu 2–10 mm), rzadko
smugi substancji ilastej
0,41 m – kizeryt z warstewkami halitu
0,11 m – halityt równo–ró¿nokrystaliczny (typ struktural-
ny AB, przeciêtna œrednica kryszta³ów halitu 2–3 mm,
maksymalna – 5 mm), delikatna pozioma laminacja ma-
teria³em ilasto-siarczanowym, pojedyncze kryszta³y hali-
tu ze œladami budowy zonalnej
0,10 m – kizeryt z warstewkami halitu w górnej czêœci
0,02 m – czerwonawy halityt
0,06 m – bia³oró¿owawy kizeryt
0,02 m – czerwonawy halityt poziomo laminowany ma-
teria³em ilasto-siarczanowym

0,24 m – kizeryt z warstewkami halitu
0,26 m – czerwonawy halityt poziomo laminowany ma-
teria³em ilasto-siarczanowym, w górnej czêœci smugi ki-
zerytu
0,10 m – kizeryt z warstewkami halitu
0,25 m – czerwonawy halityt poziomo laminowany
materia³em ilasto-siarczanowym w odstêpach 2–8 cm,
pojedyncze kryszta³y halitu ze œladami budowy zonal-
nej
0,05 m – bia³awy kizeryt
0,02 m – czerwonawy halityt
0,06 m – kizeryt z warstewkami halitu
0,03 m – halityt z rozproszon¹ czerwonaw¹ substancja
ilast¹
0,14 m – kizeryt z warstewkami halitu
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Fig. 36. Profil sedymentologiczny serii solnej cyklu PZ1

Objaœnienia zastosowanych symboli na stronie 99 i na fig. 34

Sedimentological log of PZ1 salts

For explanations see page 99 and Fig. 34



0,25 m – czerwonawy halityt poziomo laminowany ma-
teria³em ilasto-siarczanowym, wy¿ej warstewki halito-
wo-kizerytowe gruboœci 2,5 m, kizerytowo-halitowe
w odstêpach 2–8 cm, nachylenie laminacji i warstewek
rzêdu 25–40°
0,29 m – bia³y kizeryt z warstewkami czerwonawego
halitu
0,05 m – halityt ze smugami czerwonawej substancji
ilastej
0,27 m – bia³y kizeryt z warstewkami czerwonawego
halitu
0,18 m – czerwonawy halityt poziomo laminowany
materia³em ilasto-siarczanowym, rzadko warstewki bia-
³ego kizerytu
0,28 m – przewarstwienia czerwonego halitu i bia³ego
kizerytu
0,09 m – czerwonawy halityt ró¿no–równokrystaliczny
(typ strukturalny BA, przeciêtna œrednica kryszta³ów ha-
litu 3 mm), poziomo laminowany materia³em ilasto-siar-
czanowym, pojedyncze wiêksze kryszta³y halitu ze œlada-
mi budowy tonalnej
0,34 m – bia³y i ró¿owawy halityt z przewarstwieniami
kizerytu, poziomo laminowany materia³em ilastym
1,00 m – szarobe¿owy halityt równo–ró¿nokrystaliczny
(typ strukturalny AB, przeciêtna œrednica kryszta³ów
halitu 2–3 mm, maksymalna 4–5 mm), pó³- i nieprze-
zroczysty, rozproszone skupienia i³u i karnalitu, w gór-
nej czêœci smugi i laminy ilaste

Cyklotem PZ1

Utwory najstarszej soli kamiennej (Na1, cyklotem PZ1;
wg Wagnera, 1994), przewiercone w interwale g³êbokoœci

4184,0–4192,0 m, wystêpuj¹ wg danych geofizycznych w in-
terwale g³êbokoœci 4196,0–4212,5 m (informacje z Centralnej
Bazy Danych Geologicznych – CBDG). Przykryte s¹ utwora-
mi siarczanowymi poziomu anhydrytu górnego (A1g; wg da-
nych geofizycznych g³êb.: 4180,5–4196,0 m).

4188,0–4192,0 m 4,0 m rdzenia, w tym zachowane odcinki
(fig. 36):

0,40 m – szary anhydryt drobnosparytowy, beztekstu-
ralny („masywny”) (utwory poziomu anhydrytu górne-
go – A1g)
0,25 m – brak rdzenia
0,35 m – halityt szary, ró¿nokrystaliczny (przeciêtna
œrednica kryszta³ów halitu 8–10 mm) z soczewami
soli wielkokrystalicznej wtórnej, przewarstwienia
gruboœci 1–2 cm soli równo–ró¿nokrystalicznej (typ
strukturalny AB, przeciêtna œrednica kryszta³ów hali-
tu 4 mm), soczewki, gruz³y i laminy anhydrytu silnie
przefa³dowane
0,40 m – brak rdzenia
0,60 m – halityt jw.
0,50 m – brak rdzenia
0,50 m – halityt jw., przeciêtna œrednica kryszta³ów ha-
litu – 5–8 mm
0,70 m – brak rdzenia
0,30 m – halityt jw., przezroczysty i pó³przezroczysty,
przeciêtna œrednica kryszta³ów halitu 7–8 mm, maksy-
malna – 12–15 mm, kryszta³y halitu hipautomorficzne,
przebudowane tektonicznie, w œrodkowej czêœci prze-
fa³dowane warstewki i soczewy anhydrytu gruboœci
5–7 mm. W stropie wystêpuj¹ 3 cm gruboœci pakiety soli
wielkokrystalicznej wtórnej, silnie spêkane.

Grzegorz CZAPOWSKI

CHARAKTERYSTYKA I WARUNKI DEPOZYCJI UTWORÓW SOLNYCH CECHSZTYNU
W OTWORZE WIERTNICZYM BYDGOSZCZ IG 1

Rdzeniowane partie utworów solnych w otworze wiertni-
czym Bydgoszcz IG 1 obejmuj¹ fragmenty profili 3 cyklote-
mów: PZ1, PZ2 i PZ4. Stratygrafia tych utworów oraz g³êbo-
koœci wystêpowania granic ogniw wg danych geofizycznych,
ustalone przez R. Wagnera, zosta³y zaczerpniête z Centralnej
Bazy Danych Geologicznych PIG-PIB.

Wykonane makroskopowe badania rdzeni solnych objê³y
okreœlenie odmian litologicznych i strukturalnych ska³y (frak-
cja, selekcja kryszta³ów, obecnoœæ i rodzaj domieszek mine-
ralnych, cechy optyczne) oraz charakterystykê teksturaln¹
(tekstury kierunkowe, struktury sedymentacyjne i wtórne
o ró¿nej genezie). Ponadto wykonano badania geochemiczne
(oznaczenie zawartoœci bromu i sk³adu mineralnego) próbek
punktowych (tab. 8). Syntetyczny profil litologiczno-struktu-
ralny z danymi geochemicznym i interpretacj¹ œrodowisk po-
wstawania soli przedstawiaj¹ figury 34–36.

Cyklotem PZ1 – najstarsza sól kamienna (Nal)

Sól tê przewiercono w przedziale g³êbokoœci 4184,0–
4192,0 m, mi¹¿szoœæ jej wed³ug wskazañ geofizycznych wy-
nosi 16,5 m. Seria solna jest ograniczona seriami anhydryto-
wymi, bêd¹cymi zapewne odpowiednikami poziomów anhy-
drytu dolnego (Ald) i górnego (Alg). Rdzeniowano fragmen-
tarycznie odcinek oko³o 3,5 m poni¿ej sp¹gu anhydrytu gór-
nego, uzyskuj¹c 4 rdzenie d³ugoœci 0,3–0,5 m (fig. 36).

Sól wykszta³cona jest jako szary i bia³awy, przezroczysty
i pó³przezroczysty halityt, o strukturze g³ównie ró¿nokrysta-
licznej (typ strukturalny B) z partiami soli wielkokrystalicznej
wtórnej (typ strukturalny D). Œrednica kryszta³ów halitu zmie-
nia siê od 4 do 15 mm, przeciêtnie wynosi 5–9 mm. W wy¿szej
partii profilu obserwowano przewarstwienia soli typu B
z 10–20 mm gruboœci pakietami soli równo–ró¿nokrystalicznêj
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(typ strukturalny AB) o drobniejszej frakcji. W ca³ym profilu po-
wszechnie wystêpuj¹ zmienione tektonicznie kryszta³y halitu
oraz gruz³y, smugi i laminy anhydrytu gruboœci 5–7 mm. W dol-
nej partii badanego profilu widoczne s¹ intensywne plastyczne
deformacje warstw solnych i siarczanowych spowodowane tek-
tonik¹. Przykrywaj¹ce sól utwory anhydrytu górnego (Alg)
tworz¹ szare, sparytowe anhydrytyty o strukturze masywnej.

Zawartoœæ bromu w badanych solach (tab. 8) jest bardzo
niska, rzêdu 10–19 ppm, co sugerowa³o by jej wtórny charak-
ter (Herrmann i in., 1973; Holser, Wilgus, 1981).

Przewaga typu soli ró¿nokrystalicznej w badanym profilu
najstarszej soli kamiennej, obfitoœæ siarczanów i niskie zawar-
toœci bromu (byæ mo¿e czêœciowo spowodowane roz³ugowa-
niem i wtórn¹ rekrystalizacj¹ w wyniku tektonicznej przebu-
dowy ska³y) sugeruj¹ powstanie tych osadów w œrodowisku
otwartej laguny solnej. Brak materia³u terygenicznego wska-
zuje na pewne oddalenie od linii brzegowej, zaœ masywny,
bezteksturalny charakter dolnej czêœci, koñcz¹cych sedymen-
tacjê ewaporatow¹ utworów anhydrytu górnego (Alg), dowo-
dzi raczej p³ytkowodnych warunków z szybkim przyrostem
siarczanów na dnie (Kendall, 1984). Podobne warunki panuj¹
w p³ytkich wodach rozleg³ych, otwartych lagun, gdzie swo-
bodna cyrkulacja wód usuwa nap³ywaj¹cy z l¹du pelit ilasty,
zaœ intensywna ewaporacja sprzyja szybkiemu ich str¹caniu
i nagromadzeniu na dnie (Kinsman, 1969; Arakel, 1980; Son-
nenfeld, 1984).

Cyklotem PZ2 – starsza sól potasowa (K2p)
i sól kamienna kryj¹ca (Na2r)

Utwory chlorkowe cyklotemu PZ2 na podstawie danych
geofizycznych rozdzielono na kilka ogniw o zmiennych pro-
porcjach soli kamiennych i potasowych. Zgodnie z danymi
geofizycznym górny 3-metrowej d³ugoœci odcinek rdzenia
okreœliæ mo¿na jako starsz¹ sól kamienn¹ kryj¹c¹ (Na2r), zaœ
ni¿sze 5,6 m jako starsz¹ sól potasow¹ (K2p), zawieraj¹c¹
w dolnej czêœci przewarstwienia soli kamiennej (fig. 35).

Fragmentarycznoœæ rdzeniowania utworów ponad oma-
wian¹ seri¹ soln¹ pozwala jedynie przypuszczaæ, ¿e be¿owe,
dolomityczne anhydrytyty z pseudomorfozami po kryszta³ach
gipsu i falist¹ laminacj¹, le¿¹ce niezgodnie na soli kamiennej,
stanowi¹ odpowiednik poziomu anhydrytu kryj¹cego (A2r).
Stwierdzone wy¿ej szare, w dolnej czêœci silnie zailone, ma-
sywne, wy¿ej poziomo i faliœcie laminowane anhydrytyty
mog¹ reprezentowaæ ju¿ poziom anhydrytu g³ównego (A3).

W œwietle danych geofizycznych sól kamienna kryj¹ca
i starsza sól potasowa (Na2r i K2p) wystêpuj¹ w przedziale
g³êbokoœci 4058,0–4085,5 m, osi¹gaj¹c ³¹czn¹ mi¹¿szoœæ
27,5 m. Rdzeniowany odcinek obejmuje stropowe oko³o
8,6 m tej serii.

Badany profil buduj¹ w ró¿nych proporcjach mi¹¿szoœcio-
wych przewarstwienia czerwonego i ró¿owego halitytu oraz
bia³ego kizerytu i epsomitu. Przezroczystoœæ ska³y zmienia
siê od przezroczystej do nieprzezroczystej zale¿nie od udzia³u
kizerytu/epsomitu i pelitu ilastego. Dominuje typ strukturalny
soli ró¿no-równokrystalicznej (BA), o œrednicy kryszta³ów
2–10 mm, œrednio – 4–5 mm. W górnych partiach profilu po-
jawiaj¹ siê przewarstwienia soli wielkokrystalicznej wtórnej.
Substancja ilasta wystêpuje w formie poziomych nagro-
madzeñ, czasem podkreœlaj¹cych powierzchnie ³ugowania.
W œrodkowej czêœci profilu pojawia siê wy³¹cznie w przewar-
stwieniach halitytowych wœród kizerytowo-halitytowych, po-
dobnie jak wystêpowanie kryszta³ów ze œladami budowy zo-
nalnej. Anhydryt w postaci smug i gruz³ów widoczny jest
w stropowej partii soli.

Zawartoœæ bromu w badanym profilu (tab. 8) oscyluje
w dolnej czêœci profilu w przedziale 215–244 ppm, zaœ w gór-
nej zmienia siê od 203 do 283 ppm (fig. 35). W œrodkowej par-
tii iloœæ bromu wzrasta gwa³townie do 578 ppm, czemu towa-
rzyszy pojawienie siê sylwinu. Badania sk³adu mineralnego
wykaza³y obecnoœæ halitu, anhydrytu i epsomitu oraz w jednej
próbce – sylwinu. Epsomit w znacznej mierze mo¿e stanowiæ
produkt uwodnienia pierwotnego kizerytu. Widoczne makro-
skopowo substancja ilasta i pigment ¿elazisty wystêpuj¹ u ilo-
œciach poni¿ej 1% wagowego (b³¹d metody oznaczania). Wy-
soka zawartoœæ bromu i sk³ad mineralny ska³y wskazuj¹ na po-
wstanie z pierwotnych morskich, wysoko skoncentrowanych
solanek (Herrmann i in., 1973), w œrodowisku doœæ p³ytkiej sa-
liny, umo¿liwiaj¹cym str¹cenie siarczanów i chlorków Mg-K
typu kizeryt i sylwin (Goldsmith, 1969; Orti Cabo i in., 1984;
Lowenstein, 1988). Akumulacji pelitu ilastego sprzyja³a sezo-
nalna jego dostawa wiatrami i wodami s³odkimi z pobliskiego
l¹du. Wystêpowanie przewarstwieñ halitowo/potasowo-mag-
nezowych wskazuje na okresy znacznego rozcieñczania sola-
nek b¹dŸ wodami opadowymi, b¹dŸ przelaniem siê przez barie-
rê wód z otwartego zbiornika. Subsydencja dna umo¿liwi³a za-
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T a b e l a 8

Zawartoœæ bromu i sk³ad mineralny w próbkach punkto-
wych z utworów solnych cechsztynu w otworze wiertniczym

Bydgoszcz IG 1

Br content and mineral composition of point samples
from Zechstein salts in the Bydgoszcz IG 1 borehole

G³êbokoœæ
[m]

Zawartoœæ bromu
[ppm]

Sk³ad mineralny

Najstarsza sól kamienna (Na1)

4191,85 19 –

4188,70 10 –

starsza sól potasowa (K2p) i sól kamienna kryj¹ca (Na2r)

4068,75 215 halit, anhydryt, epsomit

4066,00 244 halit, anhydryt, epsomit

4064,35 578 halit, epsomit, sylwin

4062,75 203 –

4058,20 283 –

Ogniwo Wa³cza (sybcyklotem PZ4d)

3617,70 32 –

3616,90 10 –

3616,10 5 –

3615,10 5 –

3614,10 11 –

3611,50 6 –

3609,86 9 –



chowanie mi¹¿szej serii soli K-Mg. W stropowych 2 m serii
obserwowany spadek zawartoœci bromu mo¿e sygnalizowaæ
b¹dŸ zakoñczenie epizodu sedymentacji soli K-Mg wskutek
sp³ycenia saliny i wzrostu udzia³u w jej bilansie wodnym wód
opadowych, b¹dŸ te¿ odpowiada dolnej czêœci kolejnego cyklu
ewaporacyjnego o sukcesji halit+sole K-Mg. Zbadane utwory
siarczanowe, odpowiadaj¹ce poziomom anhydrytu kryj¹cego
(A2r) i anhydrytu g³ównego (A3), wykazuj¹ cechy (laminacja
falista i pozioma, partie bezteksturalne, pseudomorfozy po gip-
sie) wskazuj¹ce na œrodowisko p³ytkiej (anhydryt kryj¹cy)
i pog³êbiaj¹cej siê (anhydryt g³ówny) rampy siarczanowej
(Kendall, 1984; Peryt i in,. 1985).

Cyklotem PZ4 – ogniwo Wa³cza

Ska³y chlorkowe cyklotemu PZ4 rdzeniowane by³y w prze-
dziale g³êbokoœci 3609,0–3618,1 m. Odcinek ten wed³ug da-
nych geofizycznych tworz¹ przewarstwienia i³owców, soli ka-
miennych i zubrów, przypisane przez Wagnera ogniwu Wa³cza
z górnej czêœci subcyklotemu PZ4d (Wagner, 1994).Ogniwo to
wystêpuje w przedziale g³êbokoœci 3597,0–3641,0 m, zaœ odci-
nek rdzeniowany obejmuje jego czêœæ górn¹.

Doln¹ partiê badanych utworów stanowi 3,1 m seria ró¿o-
wych i czerwonych soli zailonych, pó³przeŸroczystych do nie-
przezroczystych zale¿nie od iloœci substancji ilastej (fig. 34).
W sp¹gu s¹ to g³ównie sole ró¿nokrystaliczne (typ struktural-
ny B) o przeciêtnej œrednicy kryszta³ów 5–8 mm, wy¿ej wzra-
sta udzia³ soli wielkokrystalicznej wtórnej. Anhydryt pojawia
siê w formie gruz³ów, smug i lamin, w górnych partiach profi-
lu towarzysz¹ mu okruchy mu³owców.

Wy¿sz¹ czêœæ rdzeniowanego odcinka tworz¹ brunatne zu-
bry, przedzielone dwoma warstwami czerwono-brunatnych
i³owców i i³o-mu³owców gruboœci 0,5–0,7 m. Zubry cechuje
struktura ró¿nokrystaliczna, wielkoœæ kryszta³ów zmienia siê od
3 do 40 mm. Lokalnie natrafiono w zubrach na okruchy i³owców
œrednicy 5–7 mm. Przewarstwiaj¹ce zubry ska³y ilaste obfituj¹
w kawerny wype³nione czerwon¹ sol¹, s¹ silnie zlustrowane.

Zawartoœæ bromu w solach i zubrach jest bardzo niska
(fig. 34), oscyluje w przedziale 5–11 ppm (tab. 8). Jedynie
w partii sp¹gowej profilu udzia³ bromu wzrasta do 32 ppm.
Dane te sugeruj¹ wtórny charakter tych osadów, powstanie
ich w efekcie wielokrotnej reprecypitacji z ubogich w brom
solanek (Holser, Wilgus, 1981).

Omawiane utwory wykazuj¹ cechy typowe dla osadów kon-
tynentalnego zbiornika ewaporacyjnego. Nale¿¹ do nich: znacz-
ny udzia³ materia³u terygenicznego w formie przewarstwieñ oraz
rozproszonego w chlorkach (ska³y zubrowe) i bardzo niska za-
wartoœæ bromu w halicie, wskazuj¹ce na jego powstanie z nie-
morskich solanek oraz czêste wystêpowanie wtórnego halitu,
powsta³ego w skutek reprecypitacji chlorków. Warstwy i³ow-
ców, z kryszta³ami b¹dŸ kawernami wype³nionymi halitem, od-
powiadaj¹ sedymentacji z zawiesiny w s³odkowodnej fazie roz-
woju zbiornika ewaporatowego podczas powodzi. Powstanie
kryszta³ów soli w i³owcach nast¹pi³o po ich osadzeniu, w mo-
mencie przesycenia z³o¿onego mu³u solankami z wód ulega-
j¹cego odparowywaniu jeziora w okresie suszy. Etap ewaporacji
to faza jeziora solnego w modelu rozwoju basenu typu playa
(Neal, 1975; Pueyo Mur, 1979; Pueyo Mur, Ingles Urpinell,
1984; Czapowski, 1990) i jej produktem s¹ warstwy soli zailo-
nych i zubrów. Spotykane w nich okruchy i³owców mog¹ byæ
fragmentami wysuszonych i zerodowanych pokryw i³owych
z ods³oniêtych partii mu³owego dna jeziora. W badanym profilu
warstwy i³owcowe rejestruj¹ d³u¿sz¹ dominacjê warunków lim-
nicznych, zaœ ogniwa solne s¹ sum¹ sedymentacji cienkich
warstw pelitowych podczas krótkich okresów powodziowych
oraz znacznie d³u¿szych faz ewaporacji i str¹cania chlorków.
PóŸniejsze przesycenie solank¹ wczeœniej osadzonych ska³ ila-
stych i str¹canie z niej kryszta³ów soli spowodowa³o dezintegra-
cjê pierwotnie warstwowej, o nastêpstwie i³owiec–chlorek,
struktury osadu i uformowanie utworów typu zubrów. Podobny
efekt powodowa³a równie¿ czêœciowa erozja chlorków na wstê-
pie ka¿dej z faz powodziowych i póŸniejsze wype³nienie
zag³êbieñ now¹ sol¹.

Anna BECKER

TRIAS

Stratygrafia triasu otworu Bydgoszcz IG 1 opiera siê na
wydzielonych g³ównie na podstawie pomiarów geofizyki
wiertniczej jednostkach litostratygraficznych. W profilu
podano równie¿ przybli¿on¹ pozycjê jednostek chronostraty-
graficznych na podstawie korelacji profilu z danymi z innych
czêœci basenu (Szyperko-Teller i in., 1997; Wagner, 2008).

Chronostratygrafia triasu epikontynentalnego nastrêcza
bardzo wiele trudnoœci ze wzglêdu na brak dobrych wskaŸni-
ków biostratygraficznych w triasie dolnym i górnym, a to w³aœ-
nie biostratygraficzne wskaŸniki definiuj¹ najczêœciej granice
jednostek chronostratygraficznych (Gradstein i in., 2004). Do-
tychczasowe badania opiera³y siê g³ównie na palinostratygrafii
(np. Marcinkiewicz, 1971, 1978, 1992; Fuglewicz, 1980; Or-
³owska-Zwoliñska, 1984, 1985). Metoda ta pozwala³a na kore-

lacjê jednostek litostratygraficznych w obrêbie basenu oraz na
przybli¿on¹ korelacjê z dobrze biostratygraficznie udokumen-
towanymi jednostkami chronostratygraficznymi z innych base-
nów. Nie by³a ona jednak zazwyczaj wystarczaj¹co precyzyjna
do postawienia bezdyskusyjnych granic jednostek chronostra-
tygraficznych nawet w profilach pe³nordzeniowanych otwo-
rów. Palinomorfy zachowa³y siê g³ównie w szarych osadach,
które jedynie sporadycznie wystêpuj¹ w profilach kajpru, czy
pstrego piaskowca. Drug¹ najbardziej skuteczn¹ metod¹, po-
zwalaj¹c¹ na korelacje chronostratygraficzne, jest magnetostra-
tygrafia (Nawrocki,1997; Nawrocki, Szulc, 2000; Nawrocki w:
Krzywiec, 2000). Dziêki tej metodzie udaje siê w dolnym i gór-
nym triasie wyznaczaæ precyzyjne chronohoryzonty, którymi
s¹ granice zon magnetycznych. Granice te jednak nie pokry-
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waj¹ siê z granicami jednostek chronostratygraficznych. Za-
równo badania magnetostratygraficzne, jak i palinostratygra-
ficzne, które na skalê regionaln¹ podsumowane zosta³y w Ta-
beli Stratygraficznej Polski (Wagner, 2008) wykaza³y, i¿ wiêk-
szoœæ granic jednostek litostratygraficznych w polskiej czêœci
epikontynentalnego basenu triasowego obarczonych jest dia-
chronizmem w skali podpiêter (patrz Wagner, 2008). Wiêk-
szoœæ jednostek, korelowanych za pomoc¹ litostratygrafii, osa-
dzanych by³o w obrêbie tego samego piêtra, czy piêter na skalê

co najmniej polskiej czêœci basenu. Pozwala to zatem na
umiejscawianie konkretnych jednostek litostratygraficznych
w schemacie chronostratygraficznym triasu. Kwesti¹ dysku-
syjn¹, jak na razie nie rozwi¹zan¹ poprzez ¿adn¹ metodê stra-
tygraficzn¹, jest stawianie precyzyjnych granic jednostek
chornostratygraficznych w triasie dolnym i górnym. Zapropo-
nowane w niniejszym opracowaniu granice s¹ zatem jedynie
litostratygraficznym przybli¿eniem granic chronostratygra-
ficznych opartym na regionalnej analizie basenu.

Anna SZYPERKO-TELLER, Anna BECKER

TRIAS DOLNY

(IND–OLENEK)

Pstry piaskowiec

Otwór Bydgoszcz IG 1 po³o¿ony jest w strefie, która we
wczesnym triasie stanowi³a pó³nocno-zachodni fragment osio-
wej czêœci zbiornika sedymentacyjnego, okreœlanej jako bruzda
œrodkowopolska. Powsta³y tu profil charakteryzuje brak luk stra-
tygraficznych oraz zbli¿ona do maksymalnej mi¹¿szoœæ wszyst-
kich kolejnych jednostek litostratygraficznych. Odcinki rdzenio-
wane stanowi¹ w dolnotriasowym fragmencie otworu zaledwie
oko³o 5% mi¹¿szoœci tego fragmentu. Profil litologiczny dolnego
triasu ustalono wiêc g³ównie na podstawie analizy wykresów po-
miarów geofizycznych wykonanych w otworze.

Profil jest typowy dla tej strefy. Do jego podzia³u zastoso-
wano schemat litostratygraficzny pstrego piaskowca zachod-
niego Pomorza.

Pstry piaskowiec dolny (g³êb. 3188,0–3555,0 m) repre-
zentuje typowo rozwiniêta formacja ba³tycka o mi¹¿szoœci
stanowi¹cej oko³o 80% maksymalnej mi¹¿szoœci tej jednostki.
Osady tej formacji reprezentowane s¹ przez i³owce i mu³owce
czêsto wapniste, prawdopodobnie z wk³adkami wapieni oolito-
wych, charakterystycznych dla profilu stratotypowego utwo-
rzonych w p³ytkomorskiej lagunie o obni¿onym zasoleniu
(Iwanow, Kiersnowski, 1998).

Pstry piaskowiec œrodkowy (g³êb. 2368,0–3188,0 m) ma
w otworze Bydgoszcz IG 1 mi¹¿szoœæ stanowi¹c¹ oko³o 85%
maksymalnej mi¹¿szoœci tej jednostki w pomorskiej czêœci bruz-
dy œrodkowopolskiej. Profil zawiera niewielk¹ iloœæ ska³ pias-
kowcowych. W dolnej czêœci profilu (g³êb. 2844,5–3188,0 m)
wystêpuj¹ typowo rozwiniête kompleksy piaszczyste i piaszczys-
to-wêglanowe, tworz¹ce ogniwo piaskowca drawskiego (g³êb.
3177,0–3788,0 m) oraz ogniwo trzebiatowskie (g³êb. 2844,5–
3035,0 m). Tê czêœæ profilu uznaæ mo¿na za typowo rozwiniêt¹
formacjê pomorsk¹ analogiczn¹ do hipostratotypowego profilu
formacji. Œrodowiskiem sedymentacji tych utworów by³ p³ytki
szelf silikoklastyczny (Szyperko-Teller i in., 1997).

Górn¹ czêœæ profilu œrodkowego pstrego piaskowca (g³êb.
2368,0–2844,5 m) stanowi doœæ jednorodny kompleks utwo-
rów drobnoklastycznych, wydzielonych jako nieformalna
„formacja ilasta” (Szyperko-Teller i in., 1997). Iloœæ piaskow-
ców w tej czêœci profilu nie siêga 20% jej mi¹¿szoœci, przy
czym najwiêksza iloœæ wk³adek piaskowcowych zgrupowana
jest w najwy¿szej czêœci profilu (g³êb. 2368,0–2477,5 m), od-
powiadaj¹cej ogniwu œwidwiñskiemu formacji po³czyñskiej

Pomorza Zachodniego. Osady te reprezentuj¹ œrodowisko je-
zior i bagien oraz w najwy¿szej czêœci równi aluwialnej,
utworzonych w centrum zbiornika sedymentacyjnego wczes-
nego triasu w regresywnej fazie jego rozwoju (Szyperko-Tel-
ler i in., 1997; Iwanow, Kiersnowski, 1998).

Pstry piaskowiec górny (g³êb. 2156,5–2368,0 m) repre-
zentuje formacja barwicka. Rdzenie wydobyte z tej czêœci
profilu stanowi¹ w sumie 10% jej mi¹¿szoœci i ilustruj¹ do-
brze charakterystyczn¹ dla formacji barwickiej du¿¹ zmien-
noœæ pionow¹ jej litologii. Formacjê tworz¹ tu naprzemian-
leg³e kilkudziesiêciometrowe kompleksy ró¿nobarwnych ska³
klastycznych i³owcowo-mu³owcowych i piaszczystych oraz
ska³ szarych mu³owcowo-i³owcowych z wk³adkami ró¿nego
typu ska³ wêglanowych. W profilu wystêpuj¹ typowo rozwi-
niête obydwa ogniwa, wydzielone w obrêbie formacji barwic-
kiej: ogniwo i³owców z Czaplinka i ogniwo sieciñskie. Oby-
dwa ogniwa s¹ czêœciowo udokumentowane wydobytymi
rdzeniami.

Ogniwo i³owców z Czaplinka wydzielono na g³êbokoœci
2305,5–2337,5 m. W wydobytym rdzeniu uchwycono kla-
sycznie wykszta³con¹ górn¹ granicê ogniwa. Stanowi j¹ kon-
takt pomiêdzy typowymi dla omawianego ogniwa szarymi
i³owcami z soczewkami i wk³adkami wapieni oraz skupienia-
mi anhydrytu, a warstw¹ mu³owców zawieraj¹cych liczne œla-
dy ¿erowania organizmów.

Ogniwo sieciñskie stanowi najwy¿sz¹ czêœæ formacji, wy-
dzielon¹ na g³êbokoœci 2168,0–2180,0 m. W wydobytym rdze-
niu stwierdzono szare ska³y i³owcowe wapniste oraz wapienie,
czêœciowo organodetrytyczne, zawieraj¹ce nieliczne Ÿle zacho-
wane ma³¿e Myophoria vulgaris (Schlotheim). Analiza mikro-
paleontologiczna próbek z tego rdzenia wykonana przez Olgê
Styk wykaza³a obecnoœæ zespo³u ma³¿oraczkowo-otwornico-
wego, wystêpuj¹cego, zdaniem autorki analizy, w utworach
górnego pstrego piaskowca i dolnego wapienia muszlowego.

Najbardziej interesuj¹cy dla rozszerzenia znajomoœci rozwo-
ju formacji barwickiej okaza³ siê rdzeñ wydobyty z przysp¹go-
wego odcinka profilu. Kilkumetrowy rdzeñ zawiera pakiet ska³
wapnistych naprzemianlegle zlepieñcowych i piaskowcowych,
czêsto z klastami i³owcowo-mu³owcowymi, miejscami przek¹t-
nie warstwowanych. Wyodrêbniæ tu mo¿na kilka niewielkich,
niepe³nych cykli sedymentacyjnych zakoñczonych niekiedy
wyraŸnymi powierzchniami erozyjnymi. Mo¿na przypuszczaæ,
¿e podobn¹ litologiê ma ca³y najni¿szy fragment profilu forma-
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cji, le¿¹cy poni¿ej ogniwa i³owców z Czaplinka. Du¿a iloœæ
ska³ gruboklastycznych odró¿nia tê czêœæ formacji barwickiej
otworu Bydgoszcz IG 1 od jej profili typowych, w których naj-
ni¿szy fragment formacji stanowi¹ g³ównie ska³y mu³owco-
wo-piaskowcowe.

Mi¹¿szoœæ formacji barwickiej otworu Bydgoszcz IG 1
siêgaj¹ca 211,5 m, jest maksymaln¹ stwierdzon¹ dotychczas
mi¹¿szoœci¹ tej jednostki.

Osady formacji barwickiej deponowane by³y na pograni-
czu p³ytkiego szelfu wêglanowego oraz laguny o podwy¿szo-
nym zasoleniu (Szyperko-Teller i in., 1997; Iwanow i Kier-
snowski, 1998). Gruboklastyczne osady w sp¹gu profilu s¹
osadami transgresywnymi.

Osady pstrego piaskowca deponowane by³y w indzie i olen-
ku. Granica pomiêdzy tymi dwoma piêtrami przebiega prawdo-
podobnie w obrêbie formacji pomorskiej (Wagner, 2008).

Anna BECKER

TRIAS ŒRODKOWY

(ANIZYK–LADYN)

Wapieñ muszlowy

Ze 124,0 m wapienia muszlowego w otworze Bydgoszcz
IG 1 pobrano jedynie 1,8 m rdzenia. Interpretacja stratygrafii
i wykszta³cenia tego wydzielenia opiera siê wiêc na interpre-
tacji pomiarów geofizycznych i dostêpnej literaturze. Wapieñ
muszlowy zosta³ wydzielony w otworze przez I. Gajewsk¹ na
g³êbokoœci 2032,5–2156,5 m oraz podzielony na wapieñ
muszlowy dolny (2082,5–2156,5 m), œrodkowy (2055,0–
2082,5 m) i górny (2032,5–2055,0 m). Wapieñ muszlowy wy-
kazuje typowe wykszta³cenie dla tej czêœci basenu Ni¿u Pol-
skiego. Wapieñ muszlowy dolny zbudowany jest z wapieni
marglistych z prze³awiceniami i³owców, deponowanych
w œrodowisku szelfu wêglanowego (Iwanow, 1998). Wapieñ
muszlowy œrodkowy, wykszta³cony w postaci margli, repre-
zentuje lagunê o podwy¿szonym zasoleniu (Iwanow, 1998).
Wapieñ muszlowy górny rozpoczynaj¹ wapienie szelfu wê-
glanowego, które ku górze przechodz¹ w pstre i³owce wapni-
ste, œwiadcz¹ce o sp³yceniu œrodowiska (Iwanow, 1998).
Otwór Bydgoszcz IG 1 po³o¿ony jest na pó³noc od osi basenu
wapienia muszlowego, dlatego nale¿y spodziewaæ siê, ¿e de-

pozycja osadów zachodzi³a w przybrze¿nej czêœci szelfu
(Iwanow, 1998; Szulc, 2000).

Osady wapienia muszlowego osadza³y siê g³ównie w anizy-
ku oraz we wczesnym ladynie. Granica miêdzy tymi piêtrami
przebiega prawdopodobnie w obrêbie górnego wapienia muszlo-
wego (Szulc, 2000; Wagner, 2008). Najni¿szy wapieñ muszlowy
reprezentowaæ mo¿e jeszcze olenek (Nawrocki, Szulc, 2000).

Kajper dolny

Kajper dolny, wykszta³cony w postaci warstw sulechow-
skich (Gajewska, 1978), wyró¿niony na g³êbokoœci 1974,0–
2032,5 m, osi¹ga mi¹¿szoœæ 58,5 m. Z jednostki tej pobrano
tylko 2 m rdzenia. Kajper dolny wykszta³cony jest tu w postaci
bardzo drobnoziarnistych piaskowców o jasnych szaro¿ó³ta-
wych barwach z przewarstwieniami i laminami i³owców. Licz-
ne s¹ uwêglone szcz¹tki roœlinne i œlady ¿erowania fauny. Osa-
dy te reprezentuj¹ œrodowisko dystalnej równi aluwialnej lub
równi deltowej (Iwanow, 1998).

Na obszarze Ni¿u Polskiego osady kajpru dolnego depo-
nowane by³y w ladynie (Szulc 2000, Wagner 2008).

TRIAS GÓRNY

Kajper œrodkowy

Z osadów kajpru œrodkowego zachowane s¹ w profilu
otworu Bydgoszcz IG 1 prawdopodobnie jedynie warstwy
jarkowskie i/lub zb¹szyneckie. Wed³ug Gajewskiej (1988) re-
jon tego otworu le¿a³ w granicach zasiêgu osadów warstw
gipsowych dolnych i piaskowca trzcinowego. Osady piaskow-
ca trzcinowego uleg³y póŸniejszej erozji (Gajewska, 1988).
Brak osadów dolnych warstw gipsowych mo¿e byæ spowodo-
wany póŸniejsz¹ erozj¹ lub zjawiskami tektonicznymi. Osady
górnych warstw gipsowych nie by³y na tym obszarze depono-
wane (Gajewska, 1988).

Osady kajpru œrodkowego, le¿¹ce na g³êbokoœci ?1926,0–
1974,0 m, wykszta³cone s¹ w postaci i³owców szarych, boga-
tych w materiê organiczn¹, w sp¹gu pstrych, z których pobra-
no 20 cm rdzenia. W górnej czêœci kompleksu na podstawie

interpretacji krzywych geofizycznych zidentyfikowano jedn¹
wk³adkê wêgli. Osady te powstawa³y w obrêbie równi zale-
wowej (Iwanow, 1998), prawdopodobnie w œrodowisku pod-
mok³ym (bagno, starorzecze), co umo¿liwi³o zachowanie ma-
terii organicznej w osadach.

Warstwy jarkowskie i zb¹szynieckie w ca³ym basenie pol-
skim deponowane by³y w noryku (Wagner, 2008). Wygl¹da
na to, ¿e w profilu Bydgoszcz IG 1 brakuje osadów karniku.

Kajper górny

Kajper górny reprezentuj¹ w omawianym otworze warstwy
wielichowskie z Trileites (Iwanow, Becker, 2007; Wagner,
2008), wyró¿nione przez Gajewsk¹ na g³êbokoœci 1847,5–
1926,0 m. Granica tych warstw z ni¿ej le¿¹cymi osadami kaj-
pru œrodkowego wyznaczona zosta³a w sp¹gu kompleksu pia-
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skowcowego, wyraŸnie zaznaczaj¹cego siê na krzywych geo-
fizycznych. Granica ta uchwycona zosta³a prawdopodobnie
równie¿ w jedynym, pobranym z nich rdzeniu z g³êbokoœci
1924,0–1926,0 m, 1,70 m poni¿ej stropu marszu. Warstwy te
wykszta³cone s¹ w postaci piaskowców jasnoszarych, drobno-

ziarnistych i ró¿noziarnistych z domieszk¹ ¿wiru. W stropie
warstw wielichowskich z Trileites wystêpuje 22,5 m pakiet
i³owców. Œrodowiskiem sedymentacji tych osadów by³a rów-
nia aluwialna (Iwanow, 1998). Deponowane one by³y w rety-
ku (Wagner, 2008).

Anna FELDMAN-OLSZEWSKA

JURA

LITOLOGIA I STRATYGRAFIA UTWORÓW JURY

Otwór wiertniczy Bydgoszcz IG 1 usytuowany zosta³
w po³udniowo-wschodnim odcinku wa³u pomorskiego, na po-
graniczu z wa³em kujawskim. Stwierdzone utwory jurajskie
obejmuj¹ pe³ny profil dolnej i œrodkowej jury oraz najni¿szy
odcinek górnej jury (oksford). Ca³kowita mi¹¿szoœæ tych utwo-
rów wynosi 1691,0 m. Le¿¹ one, jak siê wydaje, w ci¹g³oœci se-
dymentacyjnej na utworach najwy¿szego triasu (retyku). W
stropie ska³y jurajskie wystêpuj¹ bezpoœrednio pod osadami
kenozoiku. Utwory wy¿szej jury górnej – kimerydu i tytonu –
oraz przypuszczalnie równie¿ najwy¿szego oksfordu, zosta³y
usuniête w wyniku erozji podczas wznoszenia siê wa³u œród-
polskiego na prze³omie kredy i paleogenu.

W omawianym profilu ska³y jurajskie, w zdecydowanej
wiêkszoœci, zosta³y przewiercone bezrdzeniowo. Jedynie z ni¿-
szego odcinka dolnej jury pobrano dwa kontrolne rdzenie 9 m
d³ugoœci, przy czym uzysk rdzenia nie przekroczy³ 35%.

Jura dolna

Mi¹¿szoœæ osadów dolnej jury, wynosz¹ca w omawianym
otworze 1050,5 m, jest wartoœci¹ porównywaln¹ z obserwo-
wan¹ w pobliskich profilach Zabartowo 2 (1078,0 m) i Wu-
dzyñ 1 (986,0 m) (Franczyk, 1987). W przeciwieñstwie do
wielu wierceñ usytuowanych równie¿ w osiowej czêœci wa³u
pomorskiego (Wyrzysk IG 1, Szubin IG 1, Zabartowo 1, Wil-
cze IG 1), w omawianym wierceniu zanotowano pe³ny profil
dolnej jury, od hetangu po toark (lokalizacja otw. wiert. – fig.
4). W pozosta³ych otworach górny odcinek osadów w ró¿nym
stopniu zosta³ usuniêty w wyniku erozji epigenetycznej.

Dla analizowanego otworu zastosowano formalny podzia³
stratygraficzny jury dolnej (Pieñkowski, 2004). Wydzielo-
no tu siedem formacji: nierozdzielone formacje zagajsk¹
i sk³obsk¹, ostrowieck¹, ³obesk¹, komorowsk¹, ciechociñsk¹
i borucick¹.

Formacja zagajska + sk³obska (g³êb. 1847,5–1723,0 m) –
ze wzglêdu na prawie bezrdzeniowe przewiercenie utworów
najni¿szej jury dolnej oraz doœæ jednolite wykszta³cenie litolo-
giczne, niemo¿liwe by³o rozdzielenie obu formacji. W dolnym
i œrodkowym odcinku profilu (77 m) wystêpuje prawie jednoli-
ty kompleks piaskowcowy. W rdzeniu pochodz¹cym z tego od-
cinka stwierdzono jasnoszare piaskowce ró¿noziarniste, drob-
no- i œrednioziarniste, miejscami z domieszk¹ ziarn grubych, ze
skupieniami kaolinitu w porach. W górnej czêœci profilu, poza
piaskowcami obecne s¹ ponadto kilkumetrowej mi¹¿szoœci
wk³adki mu³owcowe, a na g³êbokoœci 1742,0–1743,5 m równie¿

wk³adka wêgla. Ca³kowita mi¹¿szoœæ obu formacji wynosi
124,5 m. Podobne wartoœci uzyskano w otworach Wyrzysk IG
1 (114,0 m) i Wilcze IG 1 (108,5 m) dla warstw mechowskich
dolnych i œrodkowych (Dadlez, 1969), bêd¹cych wczeœniej-
szym odpowiednikiem omawianych formacji.

Powy¿ej, na g³êbokoœci 1723,0–1545,5 m, wydzielono for-
macjê ostrowieck¹, której wiek okreœlany jest jako synemur
(Pieñkowski, 2004). W dolnym 75-metrowym odcinku, s¹ to
wystêpuj¹ce naprzemian kilkumetrowej mi¹¿szoœci warstwy
piaskowcowe i mu³owcowe. Kompleks ten odpowiada war-
stwom mechowskim górnym w dawniejszym podziale litostra-
tygraficznym (Dadlez, 1969). Wy¿szy kompleks, odpowiada-
jacy w tym podziale warstwom radowskim, wykszta³cony jest
w postaci piaskowców, z grubsz¹ wk³adk¹ mu³owcow¹ na
g³êbokoœci 1558,0–1556,5 m. £¹czna mi¹¿szoœæ formacji
ostrowieckiej wynosi w omawianym wierceniu 177,5 m. War-
toœæ ta nie odbiega od spotykanych na obszarze po³udniowego
odcinka wa³u pomorskiego (Franczyk, 1987).

Nadleg³¹ formacjê ³obesk¹ (g³êb. 1545,5–1495,0 m),
w przeciwieñstwie do starszych formacji, charakteryzuje
znaczny udzia³ ska³ mu³owcowo-i³owcowych, rozdzielonych
cienkimi wk³adkami piaskowcowymi. Jedynie w górnym od-
cinku wystêpuje bardziej mi¹¿szy (14,5 m) kompleks pia-
skowcowy. Podobny kompleks wydzieliæ mo¿na w profilu
otworów Zabartowo 1 i 2 (Franczyk, 1987). Ku pó³nocy jego
odpowiednikiem facjalnym jest kompleks ilasto-mu³owcowy.
Brak materia³u rdzeniowego, uniemo¿liwia bli¿sz¹ charakte-
rystykê utworów formacji ³obeskiej w otworze Bydgoszcz
IG 1. Utwory te mo¿na korelowaæ z odpowiednimi osadami
z rejonu pomorskiego (Dadlez, Kopik, 1972; Pieñkowski,
2004), w którym formacja ³obeska datowana jest na pliens-
bach. Mi¹¿szoœæ formacji ³obeskiej wynosi 50,5 m. Jest to
wartoœæ zbli¿ona do obserwowanej w pobliskich otworach
Zabartowo 1 (54,0 m) i Wudzyñ 1 (66,5 m). Nieco wy¿sz¹
wartoœæ uzyskano w wierceniu Zabartowo 2 (75,0 m).

Formacja komorowska (g³êb. 1495,0–1105,0 m) charakte-
ryzuje siê odmiennym wykszta³ceniem litologicznym. W dol-
nym odcinku (g³êb. 1495,0–1330,0 m) dominuj¹ utwory pias-
kowcowe, z trzema kilku-, kilkunastometrowymi wk³adkami
mu³owcowymi. Œrodkowy i górny odcinek formacji wykazuje
natomiast znacznie wiêkszy udzia³ ska³ drobnoziarnistych.
Obserwuje siê tu naprzemienne wystêpowanie kilkumetro-
wych warstw piaskowców i mu³owców lub piaskowców
i i³owców. Ca³kowita mi¹¿szoœæ formacji komorowskiej wy-
nosi 390,0 m. Na obszarze po³udniowego odcinka wa³u ku-
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jawskiego pe³ny jej profil zachowa³ siê jedynie w otworach
Zabartowo 2 (384,0 m) i Wudzyñ 1 (253,0 m). W pozosta³ych
wierceniach osady tej formacji zosta³y ca³kowicie lub czê-
œciowo usuniête w wyniku erozji, podczas wypiêtrzania wa³u
pomorskiego na prze³omie kredy i paleogenu. Mi¹¿szoœci for-
macji komorowskiej, obserwowane na obszarze po³udniowe-
go odcinka wa³u pomorskiego, s¹ kilkakrotnie wy¿sze ni¿
stwierdzone nieco bardziej na pó³noc, na obszarze po³udnio-
wego odcinka niecki pomorskiej (Feldman-Olszewska, 2007a).
Równie¿ w porównaniu z innymi obszarami wa³u pomorskie-
go s¹ to najwiêksze zanotowane mi¹¿szoœci (Franczyk, 1987).
Wiek omawianej formacji na podstawie korelacji z regionem
pomorskim okreœlany jest na górny pliensbach (Dadlez, Ko-
pik, 1972; Pieñkowski, 2004). Jednak bior¹c pod uwagê dia-
chronicznoœæ utworów tej formacji nawet na obszarze Pomo-
rza (Dadlez, Kopik, op. cit.), oddalanie siê od centrum basenu
oraz znaczn¹ mi¹¿szoœæ formacji komorowskiej w wierceniu
Bydgoszcz IG 1, nale¿y przypuszczaæ, ¿e jej dolna czêœæ od-
powiadaæ mo¿e jeszcze dolnemu pliensbachowi.

Wystêpuj¹ca na g³êb. 1105,0–1016,5 m formacja ciecho-
ciñska. charakteryzuje siê odmiennym wykszta³ceniem litolo-
gicznym. Jest to kompleks utworów i³owcowo-mu³owcowych
o mi¹¿szoœci 88,5 m, z cienkimi wk³adkami piaskowców. Cha-
rakterystyczna szarozielona barwa osadu stwierdzona w pró-
bach okruchowych, pozwala na jednoznaczn¹ identyfikacjê
opisywanego kompleksu. Wystêpuj¹ca na ca³ym obszarze Ni¿u
Polskiego, formacja ta datowana jest na dolny toark (Dadlez,
1969; Marcinkiewicz, 1971; Pieñkowski, 2004). Dolna i górna
granica formacji stawiana jest w miejscu zmiany barwy osadu:
dolna – w miejscu pierwszego wyst¹pienia i³owców lub mu-
³owców barwy zielonej; górna – w miejscu pojawienia siê
mi¹¿szego kompleksu piaskowców jasnoszarych.

Najm³odszymi ska³ami jury dolnej s¹ utwory piaskowco-
we z nielicznymi wk³adkami mu³owcowymi, wystêpuj¹ce na
g³êbokoœci 1016,5–797,0 m. Zosta³y one wydzielone jako for-
macja borucicka reprezentuj¹ca toark górny (Dadlez, 1969;
Pieñkowski, 2004). Jej mi¹¿szoœæ w otworze Bydgoszcz IG 1
wynosi 219,5 m. Podobn¹ wartoœæ uzyskano w otworze
Zabartowo 2 (236,5 m), równie¿ po³o¿onym w osi zbiornika
sedymentacyjnego.

Jura œrodkowa

Osady jury œrodkowej w profilu Bydgoszcz IG 1 stwier-
dzono na g³êbokoœci 797,0–273,0 m. Utwory te, podobnie jak
na obszarze ca³ego wa³u kujawskiego, le¿¹ w ci¹g³oœci sedy-
mentacyjnej na osadach najwy¿szej dolnej jury (Feldman-Ol-
szewska, 2005). Wystêpuje tu pe³ny profil stratygraficzny
jury œrodkowej, o mi¹¿szoœci 524,0 m. Jest to jedyne takie
wiercenie, zlokalizowane w po³udniowym odcinku wa³u po-
morskiego. Na wiêkszoœci tego obszaru, osady œrodkowoju-
rajskie zosta³y ca³kowicie usuniête w wyniku erozji epigene-
tycznej, podczas wypiêtrzania wa³u œródpolskiego na prze-
³omie kredy i paleogenu. Jedynie w wierceniu Zabartowo 2
zachowa³y siê starsze ska³y œrodkowojurajskie, wieku aalen
–bajos. Najbli¿szymi otworami, z którymi mo¿na korelowaæ
wiercenie Bydgoszcz IG 1, s¹ po³o¿one na obszarze niecki
pomorskiej otwory Wudzyñ 1 (264,0 m), Polskie £¹ki PIG 1
(107,5 m) i Korytowo 1 (92,5 m), charakteryzuj¹ce siê znacz-

nie mniejszymi mi¹¿szoœciami. Pe³ny profil stratygraficzny
zanotowano jedynie w otworze Wudzyñ 1, natomiast
w dwóch pozosta³ych stwierdzono profil charakterystyczny
dla obszaru niecki pomorskiej, w którym brak jest osadów aa-
lenu i dolnego bajosu (Dayczak-Calikowska, 1976a). Profil
porównywalny pod wzglêdem mi¹¿szoœci i zakresu straty-
graficznego, stwierdzono natomiast w otworach wiertniczych
zlokalizowanych w osiowym odcinku wa³u kujawskiego:
Ciechocinek IG 2 – >864,5 m (Feldman-Olszewska, 2007b),
IG 1 – 462,5 m, IG 3 – 427,0 m (Feldman-Olszewska, 2005).

Profil jury œrodkowej rozpoczynaj¹ utwory piaskowcowe,
reprezentuj¹ce aalen dolny. Ich mi¹¿szoœæ wynosi w omawia-
nym otworze 44,5 m. Porównywaln¹ wartoœæ stwierdzono
w wierceniach usytuowanych w osiowej strefie pó³nocnego
odcinka wa³u kujawskiego (Ciechocinek IG 2 – 49,0 m, IG 1
– 45,5 m) (Feldman-Olszewska op. cit.). W kierunku niecki
pomorskiej mi¹¿szoœæ aalenu dolnego wyraŸnie maleje
w miarê oddalania siê od osi basenu (Zabartowo 2 – 20,0 m;
Wudzyñ 1 – 10,0 m).

Profil aalenu górnego oraz bajosu jest w wierceniu Byd-
goszcz IG 1 w przewa¿aj¹cej mierze i³owcowo-mu³owcowy.
Ze wzglêdu na brak materia³u rdzeniowego oraz danych stra-
tygraficznych, nie mo¿na wyznaczyæ granic pomiêdzy
poszczególnymi jednostkami stratygraficznymi. Mi¹¿szoœæ
utworów górnego aalenu oraz bajosu wynosi w otworze
235,5 m. Jest to wartoœæ znacznie mniejsza ni¿ w wiêkszoœci
wierceñ na obszarze wa³u kujawskiego (Feldman-Olszewska
2005, 2007b, 2008), a jednoczeœnie przewy¿szaj¹ca mi¹¿szo-
œci stwierdzone w pobliskich otworach wiertniczych niecki
pomorskiej oraz po³udniowo-wschodnim odcinku wa³u po-
morskiego. Najbardziej zbli¿one wartoœci obserwuje siê
w otworach Ciechocinek IG 1 (189 m) i IG 3 (174 ,5 m), usy-
tuowanych w szczytowej czêœci poduszki solnej Ciechocinka
(Feldman-Olszewska, 2005).

Datowanie omówionego powy¿ej kompleksu ilastego
opiera siê na obecnoœci diagnostycznej fauny amonitowej, po-
chodz¹cej z utworów ilastych w pobliskich wierceniach. Jego
dolna czêœæ korelowana jest z najni¿szym z trzech komplek-
sem ³upków ilastych wystêpuj¹cych zarówno na obszarze
wa³u kujawskiego, jak i rejonu Szubina (SE wa³ pomorski),
gdzie w ³upkach ilastych w otworze Struga znaleziono doku-
mentuj¹ce aalen górny amonity z rodzaju Ludwigia (Dem-
bowska, 1959; Dadlez, Dembowska, 1965). Na ca³ym obsza-
rze granica pomiêdzy aalenem a bajosem wystêpuje w obrêbie
ska³ drobnoziarnistych i czêsto (tak jak i w omawianym otwo-
rze Bydgoszcz IG 1) jest trudna do wyznaczenia.

Profil bajosu dolnego na obszarze wa³u kujawskiego cha-
rakteryzuje dwudzielnoœæ. W dolnym odcinku obecne s¹ ska-
³y drobnoziarniste, w górnym heterolity i piaskowce (Day-
czak-Calikowska, 1976b). Taki sam profil zaobserwowano
w rejonie Szubina (Dembowska, 1959). Na obszarze Ni¿u
Polskiego granica pomiêdzy dolnym i górnym bajosem wi¹¿e
siê z pocz¹tkiem nowej transgresji. Na obszarze wa³u kujaw-
skiego zazwyczaj charakteryzuje siê to pojawieniem ska³ ila-
stych, bezpoœrednio powy¿ej utworów piaskowcowych, koñ-
cz¹cych sedymentacjê dolnego bajosu. W omawianym otwo-
rze Bydgoszcz IG 1 brak jest warstw piaskowcowych wyzna-
czaj¹cych strop bajosu dolnego, dlatego granica ta nie zosta³a
postawiona.
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Profil bajosu górnego na tym samym obszarze wykazuje
równie¿ dwudzielnoœæ. W dolnym i œrodkowym odcinku s¹ to
i³owce i ³upki ilaste, ciemnoszare prawie czarne. Górny odci-
nek charakteryzuje siê stopniowym wzrostem gruboœci ziarna
ku górze, pojawiaj¹ siê mu³owce, heterolity i piaskowce. Jest
to typowy profil obserwowany na obszarze ca³ego wa³u po-
morskiego (Dayczak-Calikowska, 1987) i kujawskiego (Feld-
man-Olszewska, 2005, 2007b, 2008). W otworze Bydgoszcz
IG 1 dominuj¹ utwory i³owcowo-³upkowe, natomiast ska³y
grubiej ziarniste górnego odcinka s¹ bardzo niewielkiej mi¹¿-
szoœci. W najwy¿szej czêœci profilu pojawiaj¹ siê heterolity ila-
sto-piaszczyste o du¿ym udziale ska³ ilastych, a jedynie w stro-
powych 5 m pojawiaj¹ siê utwory piaskowcowe. Na podstawie
korelacji kompleksów geofizycznych z rejonami Z³otowa
i Szubina nale¿y przypuszczaæ, ¿e wspomniane utwory i³owco-
we reprezentuj¹ wszystkie poziomy górnego bajosu, od pozio-
mu Strenoceras subfurcatum po Parkinsonia parkinsoni. Wiek
tych utworów datuje niezbyt liczna, lecz wskaŸnikowa dla tych
poziomów fauna amonitowa, stwierdzona w otworach Ryna-
rzewo II, Drogos³aw, Z³otów 1 (Dembowska, 1959; Dadlez,
Dembowska, 1965). Z powy¿szej analizy wynika, ¿e w oma-
wianym otworze Bydgoszcz IG 1 zredukowany jest prawdopo-
dobnie najwy¿szy, piaskowcowy, odcinek poziomu parkinsoni,
w dawniejszym podziale stratygraficznym (Dayczak-Calikow-
ska, 1976a) wydzielany jako „poziom schloenbachi”.

Podobnie jak w otworze Ciechocinek IG 2 i Polskie £¹ki IG
1 (Feldman-Olszewska, 2007b, c), granica pomiêdzy bajosem
i batonem zosta³a postawiona w sp¹gu kompleksu i³owco-
wo-mu³owcowego, który w dawniejszym podziale wydzielano
jako kujaw górny. Baton dolny tworzy 32-metrowy kompleks
i³owców i mu³owców. Nale¿y go korelowaæ z ³upkami rejonu
Szubina, z których Dadlez i Dembowska (1965) cytuj¹ wystê-
powanie amonita Parkinsonia sp. (cf. ferruginea-compressa),
wskaŸnikowego dla dolnego batonu. Baton œrodkowy repre-
zentuj¹ piaskowce o mi¹¿szoœci 98,5 m. Jest to profil typowy
dla obszaru Szubina i Z³otowa. Utwory te w pobliskich otwo-
rach nie maj¹ datowania biostratygraficznego. Jest im przypisa-
ny wiek œrodkowobatoñski na podstawie po³o¿enia w profilu.

Baton górny w dolnym odcinku tworz¹ i³owce, ku górze prze-
chodz¹ce w mu³owce, a nastêpnie piaskowce i wapienie mar-
gliste, w odcinku przystropowym pojawiaj¹ siê margle. Podob-
ny profil wystêpuje w rejonie Szubina (Dembowska, 1959).
Utwory te s¹ w tym rejonie datowane na podstawie obecnoœci
amonitów Oecotraustes sp. i Oecotraustes paradoxus Roemer.

Kelowej wystêpuje na g³êbokoœci 288,0–273,0 m. Jest on
wykszta³cony w postaci margli ilastych, przechodz¹cych ku
górze w margle piaszczyste, a nastêpnie wapienie margliste.
Opisane utwory nale¿y korelowaæ z dobrze datowanymi na
podstawie fauny amonitowej (Dayczak-Calikowska, 1959)
ska³ami mu³owcowymi, mu³owcowo-dolomitycznymi i wa-
pienno-mu³owcowymi w wierceniu Kcynia IV, gdzie stwier-
dzono formy przewodnie dla wszystkich poziomów keloweju.
Szczegó³owa analiza profilu Kcyni IV wskazuje, ¿e najm³od-
szy poziom amonitowy keloweju (lamberti) wykszta³cony jest
w postaci i³owców oko³o 1 m mi¹¿szoœci. Zak³adaj¹c podobny
uk³ad facjalny w wierceniu Bydgoszcz IG 1, nale¿a³oby grani-
cê kelowej / oksford przesun¹æ o oko³o 1 m w górê i postawiæ
j¹ w obrêbie utworów mu³owcowych uznanych za górnojuraj-
skie. Brak materia³u rdzeniowego, bardzo ma³a mi¹¿szoœæ tych
utworów i brak dokumentacji faunistycznej w otworze Byd-
goszcz IG 1 czyni taki zabieg bezzasadnym. Mi¹¿szoœæ kelo-
weju w wierceniu Bydgoszcz IG 1 wynosi 15,0 m, co jest war-
toœci¹ nieco wiêksz¹ ni¿ w rejonie Kcyni i Szubina.

Jura górna

Jura górna zosta³a stwierdzona na g³êbokoœci 273,0–
156,5 m. Jest to 116,5 m mi¹¿szoœci kompleks mu³owców
wapnistych, w górnym odcinku przechodz¹cych w margle ila-
sto-piaszczyste, z wk³adk¹ wapieni marglistych. Utwory te
reprezentuj¹ formacjê £yny (Dembowska, 1979). Na podsta-
wie korelacji z pobliskim wierceniem Kcynia IV (Matyja,
Wierzbowski, 1998) oraz struktur¹ Zalesia (Matyja i in.,
1985), nale¿y przypuszczaæ, ¿e w wierceniu Bydgoszcz IG 1
wystêpuj¹ osady oksfordu, bez jego najwy¿szej czêœci (pozio-
mu planula i czêœciowo poziomu bimammatum).

Zofia FERT

CZWARTORZÊD

CHARAKTERYSTYKA LITOLOGICZNO-PETROGRAFICZNA OSADÓW CZWARTORZÊDU
W REJONIE BYDGOSZCZY

W ramach realizacji Szczegó³owej Mapy Geologicznej Pol-
ski w skali 1:50 000 wykonane zosta³y badania petrograficz-
no-litologiczne osadów czwartorzêdowych w formie opracowañ
stanowi¹cych integraln¹ czêœæ mapy. Rejon miasta Bydgoszcz
obejmuj¹ dwa s¹siednie arkusze SMGP: ark. Bydgoszcz Zachód
(318) (Butrymowicz, W³odek, 2010) i ark. Bydgoszcz Wschód
(319) (Koz³owska, Koz³owski, 1992). Projekt badañ geologicz-
nych nie przewidywa³ odwiercenia otworów kartograficznych na
obszarze ark. Bydgoszcz Zachód-318. Autor mapy, Butrymo-
wicz wykorzysta³ do badañ dwa otwory wiertnicze Ciele 1 i Cie-

le 2 (fig. 1) odwiercone systemem udarowo-okrêtnym przez
„Wodrol” Bydgoszcz, w celu ujêcia wody dla gminy Bia³e
B³ota. Analizy i interpretacjê wyników wykona³a Fert (1987).

Na obszarze arkusza Bydgoszcz Wschód odwiercone zo-
sta³y i opróbowane dwa otwory kartograficzne: Brzoza i Byd-
goszcz-Bocianowo (fig. 1). Analizy i wyniki badañ zosta³y
opracowane przez Fert i Makarewicz (1988).

Na podstawie wykonanych badañ litologiczno-petrogra-
ficznych prób z rdzeni wiertniczych, zosta³y udokumentowa-
ne dwa poziomy glin na obszarze ark. Bydgoszcz Zachód.
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W otworach na arkuszu Bydgoszcz Wschód nie stwierdzono
obecnoœci glin zwa³owych.

G³ównym kryterium przy ustalaniu pozycji stratygraficz-
nej glin by³ sk³ad petrograficzny ¿wirów (frakcja 5–10 mm)
i wynikaj¹ce z niego wspó³czynniki petrograficzne: O/K,
K/W, A/B (wspó³czynniki bêd¹ podawane w tej kolejnoœci),
gdzie:

O – suma ska³ osadowych (Wp + Dp + £p + Pp)
K – suma ska³ krystalicznych (Kr + Qp)
W – suma ska³ wêglanowych (Wp + Dp)
A – suma ska³ nieodpornych na niszczenie (Wp + Dp + £p)
B – suma ska³ odpornych na niszczenie (Kr + Qp + Pp)
Najstarsze osady glacjalne (g1?) zosta³y zarejestrowane

w profilu otw. Ciele 1 (fig. 37) na wysokoœci od –33 m do
–21 m p.p.m. (g³êb. 88,0–100,0 m). Jest to mi¹¿sza seria ¿wi-
rowo-piaszczysta. Analiza sk³adu petrograficznego ¿wirów
wykaza³a znaczn¹ przewagê ska³ krystalicznych (43%) nad
wapieniami paleozoicznymi z pó³nocy (33%) przy niewiel-
kim wspó³udziale dolomitów (6%). Materia³ lokalny jest ubo-
gi – reprezentowany przez pojedyncze piaskowce, obtoczone
fragmenty kwarcu i mu³owce M1. Wspó³czynniki petrogra-
ficzne wyliczone dla porównania wynosz¹ 0,92; 1,19; 0,78.

Prowincja mineralogiczna tych osadów ma charakter gra-
natowo (39%)–amfibolowo (36%)–epidotowy (10%).

Wspó³czynnik obtoczenia kwarcu wynosi R = 0,60. Zde-
cydowana dominacja ziaren czêœciowo obtoczonych wskazu-
je na d³ugotrwa³¹ obróbkê w œrodowisku wodnym.

Podobny pakiet osadów opisano w profilu Bydgoszcz-
Bocianowo (fig. 37) na ark. Bydgoszcz Wschód, gdzie zale-
gaj¹ bezpoœrednio na neogeñskim pod³o¿u czwartorzêdu. Au-
torzy mapy (Koz³owska, Koz³owski,1992) traktuj¹ te osady
jako glacjalne, nale¿¹ce do zlodowaceñ po³udniowopolskich,
nie przypisuj¹c ich do konkretnego zlodowacenia.

Wy¿ej zalega bardzo mi¹¿sza seria osadów piaszczystych
(otw. Ciele 1, Ciele 2 – ark. Bydgoszcz Zachód, otw. Brzoza –
ark. Bydgoszcz Wschód, por. fig. 37). Przewarstwiaj¹ce siê
piaski ró¿nej granulacji, tworz¹ce kompleks 50–65 m
mi¹¿szoœci, akumulowane by³y niew¹tpliwie w g³êbokiej ryn-
nie erozyjnej.

W profilu Ciele 1 piaski te reprezentuj¹ fluwioglacjalne
œrodowisko akumulacji. Materia³ jest na ogó³ przemyty, œred-
nio lub rzadziej s³abo wysortowany, bardzo s³abo wapnisty
(0,4–0,8% CaCO3 we frakcji poni¿ej 0,1 mm). Wspó³czynniki
obtoczenia kwarcu zmieniaj¹ siê w du¿ym zakresie: R = 0,60
–1,00. W zespole mineralnym frakcji ciê¿kiej z regu³y domi-
nuj¹ granaty (44–54%) nad amfibolami (22–36%) i epidotami
(7–17%). Zmiany cech piasków wynikaj¹ ze zmian re¿imu hy-
drologicznego wód wyp³ywaj¹cych spod lodowca – ich si³y
transportowej, prêdkoœci i kierunku.

W profilu Brzoza zarejestrowano bardzo mi¹¿sz¹ seriê
osadów reprezentuj¹cych rzeczne warunki akumulacji. Piaski
s¹ najczêœciej ró¿noziarniste, z drobnym ¿wirkiem, dobrze
przemyte i bezwapniste. Analiza obtoczenia kwarcu wykaza³a
zdecydowan¹ dominacjê ziaren obtoczonych. W efekcie
dobrej obróbki materia³u wspó³czynniki obtoczenia kwarcu
przyjmuj¹ niskie wartoœci i wynosz¹ R = 0,23–0,37. Zespó³
minera³ów frakcji ciê¿kiej jest zdominowany przez granaty,
których liczebnoœæ z regu³y przekracza 50%. Autorzy mapy
geologicznej (Koz³owska, Koz³owski, 1992) zaliczaj¹ te pia-

ski do osadów interglacjalnych: mazowieckiego (wielkiego)
i eemskiego.

Przy obecnym stanie wiedzy wydaje siê, ¿e cechy osadu
interstadialnego wykazuje mi¹¿szy pakiet piasków pylastych
(25 m) w profilu Bydgoszcz-Bocianowo, zalegaj¹cy na wyso-
koœci 5–28 m n.p.m (fig. 37). S¹ to piaski œredniowysortowa-
ne, bezwapniste. Zwraca uwagê wysoka frekwencja epidotów
(do 50%). Stosunkowo najmniej liczne s¹ granaty. Natomiast
czêœciej spotykane s¹ staurolity i dysteny (do10%), co œwiad-
czy o wp³ywie neogeñskiego pod³o¿a. Stopieñ obróbki mate-
ria³u jest s³aby – wspó³czynniki obtoczenia kwarcu s¹ wyso-
kie i wynosz¹ R = 0,76–0,92. W osadach tych zalega war-
stewka wêgla brunatnego, co wskazuje na ocieplenie klimatu
i sedymentacjê w warunkach jeziornych. W czasie wykony-
wania badañ, osad ten nies³usznie sklasyfikowano jako za-
stoiskowy (Fert, Makarewicz, 1988).

Bezpoœrednio nad tymi osadami zalega mi¹¿sza (19 m)
¿wiru piaszczystego z licznymi otoczakami. Analizy sk³adu
mineralnego frakcji ciê¿kiej wykaza³y, ¿e granaty (35–63%)
zawsze dominuj¹ nad amfibolami (16–28%) i epidotami
(10–19%). Materia³ jest s³abo obrobiony – wspó³czynnik ob-
toczenia kwarcu jest wysoki i wynosi R = 0,67–0,80. Jest to
niew¹tpliwie osad glacjalny (g2?), akumulowany w bliskim
s¹siedztwie czo³a l¹dolodu. Autorzy mapy geologicznej ark.
Bydgoszcz Wschód (Koz³owska, Koz³owski, 1992) wi¹¿¹ ten
osad z faz¹ toruñsk¹ zlodowacenia pó³nocnopolskiego.

W stropowej partii otw. Ciele 1 i Ciele 2, na bardzo
zbli¿onej wysokoœci (odpow. 56 i 60 m n.p.m.) zalegaj¹ gliny
zwa³owe (g3) o wspó³czynnikach:

otw. Ciele 1 1,39; 0,84; 1,02
otw. Ciele 2 1,41; 0,81; 1,10
Gliny te reprezentuj¹ prawdopodobnie fazê leszczyñsk¹

zlodowacenia pó³nocnopolskiego.
W profilach otworów odwierconych na obszarze ark.

Bydgoszcz Zachód i Bydgoszcz Wschód uda³o siê udoku-
mentowaæ jeden typowo wykszta³cony poziom gliny zwa-
³owej zlodowacenia pó³nocnopolskiego – g3 i dwa poziomy
glacjalne ¿wirowo-piaszczyste, zwi¹zane ze zlodowaceniami
po³udniowopolskimi – g1 i pó³nocnopolskim – g2.

Udokumentowane zosta³y wa¿nej rangi osady rozdzie-
laj¹ce – miêdzymorenowe – z interstadia³u mazowieckiego
i eemskiego. Udokumentowane osady eemskie stanowi¹ po-
ziom reperowy w dolinie dolnej Wis³y (Makowska, 1979).

W najbli¿szej okolicy otworu Bydgoszcz IG 1, ok.1,5 km
na zachód, w miejscowoœci Minikowo, kilkaset metrów poza
granicami arkusza Bydgoszcz Zachód (318), w wykopie na
oczyszczalniê œcieków (90 m n.p.m. – poziom po wyeksplo-
atowaniu nadk³adu) opisano dwa cienkie poziomy glin
zwa³owych.

W górnym przypowierzchniowo zalegaj¹cym (do 2 m
g³êb.) poziomie gliny obserwuje siê znaczn¹ przewagê wapieni
paleozoicznych z pó³nocy (48,6%) nad ska³ami krystalicznymi
(34,4%) przy niewielkim wspó³udziale dolomitów (2,1%) i re-
latywnie wysokim piaskowców (4,7%). W materiale lokalnym
najczêœciej spotykane s¹ piaskowce (3,6%), a mu³owców M1 –
brak. Glina jest s³abo wapnista, zawiera 1,7–2,5% CaCO3 we
frakcji poni¿ej 0,1 mm. Wspó³czynniki petrograficzne gliny
wynosz¹ 1,51; 0,72; 1,22 i dobrze koreluj¹ siê z glinami g3

w otworach Ciele 1 i Ciele 2, które zosta³y sklasyfikowane jako
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gliny fazy leszczyñskiej zlodowacenia pó³nocnopolskiego
Butrymowicz, W³odek, 2010).

Dolny poziom glin (3,5–5,4 m) ma zupe³nie odmienn¹
charakterystykê petrograficzn¹ ¿wirów. Frekwencja ska³ kry-
stalicznych i wapieni paleozoicznych jest zbli¿ona (odpow.
42,3 i 40,6%), przy sk¹pym udziale dolomitów (1,6%). Doœæ
licznie wystêpuj¹ kwarce i piaskowce pochodzenia pó³nocne-
go (odpow. 5,4 i 4,6%). Materia³ lokalny jest bardzo ubogi,
reprezentowany g³ównie przez piaskowce (2,6%). Nie reje-
strowano obecnoœci mu³owców M1. Wspó³czynniki petrogra-
ficzne gliny wynosz¹ 0,98; 1,13; 0,80. Wyniki s¹ wiarygodne
(3 próby, bardzo zbli¿one wspó³czynniki). Autorzy mapy
geologicznej przypisuj¹ glinê do zlodowaceñ œrodkowopol-
skich (Butrymowicz, W³odek, 2010). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
wspó³czynniki petrograficzne nie s¹ charakterystyczne dla
glin œrodkowopolskich (Lisicki, 2003). Pozycjê gliny ustalono
przez porównanie z ark. Nak³o (W³odek, 2003), gdzie bezspor-
nie udokumentowano interglacja³ eemski. Z ca³¹ pewnoœci¹
glina ta nie reprezentuje zlodowacenia pó³nocnopolskiego.

W miejscowoœci Zielonczyn (fig. 1), ok. 3,5 km na ESE od
otworu Bydgoszcz IG 1, przy stacji kolejowej, w g³êbokim
ods³oniêciu (81,7 m n.p.m.) w interwale g³êbokoœci 2,4–28,0 m
opisano mi¹¿sz¹ seriê osadów drobnoziarnistych, dobrze prze-
mytych, doœæ dobrze wysortowanych. Piaski s¹ wyraŸnie wap-
niste zawieraj¹ 2,5–3,0% CaCO3 we frakcji poni¿ej 0,1 mm.
Wspó³czynnik obtoczenia kwarcu R = 0,74 wskazuje na flu-
wioglacjalne warunki sedymentacji (zdecydowanie dominuj¹
ziarna czêœciowo obtoczone – ok. 80% nad obtoczonymi –
ok. 17%. Wœród minera³ów frakcji ciê¿kiej dominuj¹ amfibole
(œr. 56%), a frekwencja epidotów i granatów jest zbli¿ona

(17–13%). Doœæ licznie spotykane s¹ minera³y blaszkowe –
biotyty (4%), co œwiadczy o ci¹g³ej dostawie materia³u pó³noc-
nego wymywanego z l¹dolodu przez wody p³yn¹ce.

W opisanych profilach nie stwierdzono obecnoœci mi¹¿-
szych pok³adów glinowych. Czêsto natomiast spotykane s¹ po-
tê¿ne serie piaszczyste reprezentuj¹ce osady fluwioglacjalne
i rzeczne. Dlatego te¿ obecnoœæ 69 m mi¹¿szoœci gliny w profi-
lu otworu Bydgoszcz IG 1, jak pierwotnie opisano w dokumen-
tacji otworu, wydaje siê w¹tpliwa.

Na podstawie wyników profilowañ geofizycznych w otwo-
rze Bydgoszcz IG 1 mo¿na sadziæ, ¿e opis profilu litologiczne-
go i stratygraficznego dla czwartorzêdu (do g³êb. 69 m) jest
zbyt ubogi i lakoniczny. Na podstawie geofizycznych krzy-
wych pomiarowych (w szczególnoœci opornoœci) mo¿na wnio-
skowaæ, ¿e od g³êbokoœci 8 do oko³o 13 m, wystêpuj¹ utwory
o charakterze piaszczystym, o czym œwiadczy odnotowana
w tym przedziale wy¿sza opornoœæ (powy¿ej 120 omometrów).
Podobn¹ sytuacjê mo¿na zaobserwowaæ w przedziale g³êboko-
œci 23–38 m, gdzie prawdopodobnie równie¿ wystêpuj¹ utwory
piaszczyste, a nawet piaszczysto-¿wirowe. W interwa³ach
g³êbokoœci: od powierzchni terenu do 8 m, 13–23 m i 38–69 m
mog¹ – tak jak jest to w opisie – wystêpowaæ gliny zwa³owe,
a tak¿e ilasto-pylaste utwory o niskich wartoœciach opornoœci
(informacja ustna – M. Gonczaruk).

W otworze Bydgoszcz IG 1 zawartoœæ CaCO3, okreœlonego
jako kalcyt, oznaczono przy pomocy kalcymetru z prób koryto-
wych, natomiast dla potrzeb SMGP – metod¹ objêtoœciow¹ we
frakcji poni¿ej 0,1 mm. Trudno zatem ustosunkowaæ siê do wy-
ników i porównywaæ je. Ogólnie mo¿na stwierdziæ, ¿e wapnis-
toœæ osadów czwartorzêdowych nie jest wysoka.
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Izabella GROTEK

CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA
ORAZ DOJRZA£OŒÆ TERMICZNA MATERII ORGANICZNEJ
ROZPROSZONEJ W OSADACH PALEOZOIKU I MEZOZOIKU

WSTÊP

Wykonano charakterystykê petrologiczn¹ wraz z ocen¹ doj-
rza³oœci termicznej materii organicznej rozproszonej w profilu
osadów paleozoiku i mezozoiku z otworu wiertniczego Byd-
goszcz IG 1 z interwa³u g³êbokoœci 1813,3–5606,0 m. Badania
przeprowadzono na 24 próbkach reprezentuj¹cych osady syluru,
dewonu œrodkowego i górnego, permu górnego, triasu dolnego,
œrodkowego i górnego oraz jury dolnej.

Podstawê analityczn¹ pracy stanowi¹ badania mikroskopo-
we wykonane w œwietle odbitym bia³ym oraz we fluorescencji
umo¿liwiaj¹cej identyfikacjê, nierozró¿nialnych czêsto w œwietle
bia³ym, sk³adników maceralnych grupy liptynitu oraz impregna-
cji bitumicznych (Teichmüller, 1982). Analizy przeprowadzone
zosta³y na mikroskopie polaryzacyjnym Axioskop firmy Zeiss
wyposa¿onym w przystawkê mikrofotometryczn¹ umo¿liwia-
j¹c¹ pomiar zdolnoœci refleksyjnej materii organicznej.

Pomiary przeprowadzono w imersji, na polerowanych
p³ytkach ska³ osadowych zawieraj¹cych macera³y witrynitu

(utwory permomezozoiku) oraz materia³ witrynitopodobny
reprezentowany przez sta³e bituminy i zooklasty (osady pa-
leozoiku). Sk³adniki te charakteryzuj¹ siê liniowym wzrostem
zdolnoœci odbicia œwiat³a wraz ze wzrostem stopnia dojrza-
³oœci (Stach i in., 1982). Wymagana wielkoœæ ziaren >5 µm
jest minimaln¹, niezbêdn¹ do uzyskania w³aœciwego wy-
niku.

Badania wykonano przy u¿yciu: wzorców ze szk³a optycz-
nego, o okreœlonej, sta³ej refleksyjnoœci 0,595, 0,907 oraz
1,722%; filtru monochromatycznego o d³ugoœci fali 546 nm;
olejku imersyjnego o nD = 1,515 w temperaturze 20–25oC.

Analizê iloœciow¹ przeprowadzono metod¹ planimetrowa-
nia powierzchni preparatów, przy skoku mikroœruby = 0,2 mm.

Przy opisie sk³adników petrograficznych stosowano
nomenklaturê i klasyfikacjê przyjêt¹ przez Miêdzynarodowy
Komitet Petrologii Wêgla (ICCP). Uzyskane wyniki zamiesz-
czone zosta³y w tabeli.

CHARAKTERYSTYKA PETROLOGICZNA MATERII ORGANICZNEJ

PALEOZOIK

Sylur

Próbka i³owca sylurskiego z g³êbokoœci 5606,0 m zawiera
doœæ liczn¹ materiê organiczn¹ stanowi¹c¹ 0,9% planimetro-
wanej powierzchni próbki. Zbudowana jest ona z materia³u
witrynitopodobnego reprezentowanego przez zooklasty bêd¹ce
g³ównie szcz¹tkami graptolitów (fig. 38 F) oraz sta³e bituminy
(bitumin) maj¹ce najczêœciej formy bardzo cienkich ¿y³ek
oraz soczewek. Wystêpuj¹ one tak¿e czêsto w postaci drob-
nych (<2 µm) cia³ bituminu przemieszanych z materia³em ila-
stym, stanowi¹c asocjacjê organiczno-mineraln¹ typu bitu-
micznego (tab. 9).

Dewon

Osady klastyczne i wêglanowe dewonu œrodkowego przeana-
lizowane w 7 próbkach z interwa³u g³êbokoœci 5114,5–5541,0 m
zawieraj¹ zmienn¹ iloœæ materia³u organicznego. Utwory ilasto-

-mu³owcowe partii stropowych i sp¹gowych s¹ wyraŸnie wzbo-
gacone w substancjê organiczn¹. Stanowi ona 0,70–1,20% plani-
metrowanej powierzchni próbki, podczas gdy w utworach wê-
glanowych osi¹ga ona jedynie 0,20–0,30% (tab. 9).

G³ównym sk³adnikiem organicznym badanych osadów
jest materia³ witrynitopodobny (bitumin i szcz¹tki graptoli-
tów) stanowi¹cy w wiêkszoœci próbek 100% materii organicz-
nej (fig. 38E). Jedynie w próbce stropowej i sp¹gowej obser-
wuje siê niezbyt liczne skupienia asocjacji organiczno-mine-
ralnej typu bitumicznego, w której sk³ad wchodz¹ drobne
(1–2 µm) ziarna, strzêpki i ¿y³ki bituminu przemieszanego
z i³em.

I³owce, mu³owce oraz osady margliste dewonu górnego
przebadane w 5 próbkach z interwa³u g³êbokoœci 4853,0–
5099,0 m s¹ zdecydowanie ubo¿sze w materiê organiczn¹ od
poprzednio omawianych. Jej iloœæ wynosi 0,10–0,20%,
osi¹gaj¹c jedynie w próbce stropowej 0,90% planimetrowanej
powierzchni. Sk³ad petrograficzny materia³u organicznego



jest analogiczny jak w osadach œrodkowodewoñskich repre-
zentowany przez sta³e bituminy i zooklasty wspó³wystêpuj¹ce
z asocjacj¹ organiczno-mineraln¹ typu bitumicznego, której
iloœæ wzrasta ku stropowi kompleksu dewoñskiego (tab. 9;
fig. 38C, D).

Perm

Osady wêglanowe czerwonego sp¹gowca z g³êbokoœci
4501,0 m zawieraj¹ podwy¿szon¹ koncentracjê materii orga-
nicznej (0,70% planimetrowanej powierzchni próbki) repre-
zentowanej g³ównie przez skupienia sta³ych bituminów (bitu-
minu) w porach i szczelinach spêkañ (fig. 38B). Ponadto w ila-

stych prze³awiceniach wêglanów wystêpuj¹ równie¿ cia³a bitu-
miczne o cechach optycznych witrynitu maj¹ce postaæ socze-
wek i cienkich laminek o gruboœci do 15 µm. Towarzyszy im
nieliczny inertodetrynit oraz asocjacja organiczno-mineralna
typu bitumicznego zawieraj¹ca drobne, silnie zdyspergowane
ziarna bituminu przemieszane ze sk³adnikami ilastymi.

Utwory cechsztynu przeanalizowane w 3 próbkach anhy-
drytu i dolomitu z g³êbokoœci 4005,0–4251,0 m s¹ bardzo
ubogie w materiê organiczn¹ (maksymalnie 0,10% planime-
trowanej powierzchni próbki). W jej sk³ad wchodz¹ zwitryni-
tyzowane i sfuzynityzowane szcz¹tki organiczne (fig. 38A),
amorficzne cia³a bituminu, bezpostaciowy witrynit, a tak¿e
liczny materia³ inertynitowy.
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T a b e l a 9

Analiza mikroskopowa materii organicznej rozproszonej w utworach paleozoiku i mezozoiku
w profilu Bydgoszcz IG 1

Microscopical analysis of organic matter dispersed in the Palaeozoic and Mesozoic sediments
from the Bydgoszcz IG 1 section

G³êbokoœæ Wiek Litologia
Ro

œrednie
[%]

Zakres
pomiarów

Liczba
pomiarów

WTP
SB [%]

Inertynit
[%]

Liptynit
[%]

AOM
[%]

MO
[%]

1813,3 J1 psc 0,61 0,52–0,65 65 70 20 10 – 0,50

1926,0 T3 psc 0,57 0,53–0,64 87 50 30 20 – 2,00

2024,0
T2

m³c 0,71 0,56–0,80 82 60 10 30 – 2,20

2101,0 wap 0,71 0,54–0,83 43 75 25 œl – 0,10

2168,0

T1

m³c 0,74 0,57–0,85 41 70 20 5 – 0,10

2303,0 m³c 1,00 0,71–1,12 22 85 10 5 – 0,05

2849,0 m³c 1,00 0,83–1,31 35 80 20 – 0,10

4005,0

P3cech.

anh – – – œl – – – œl

4220,0 anh 1,67 1,52–1,78 12 100 – – 0,10

4251,0 dol 1,72 1,53–1,88 14 5 95 – – 0,05

4501,0 P3cz.sp. wap 1,70 1,58–1,82 83 60 10 – 30 0,70

4853,0

D3

wap 1,82 1,55–1,94 77 – – – – 0,90

4863,0 m³c 1,89 1,64–2,06 90 60 – – 40 0,20

4890,0 m³c 2,00 1,68–2,19 35 60 – – 40 0,10

4994,0 m³c 1,93 1,64–2,20 40 80 – – 20 0,15

5099,0 i³c 1,92 1,70–2,13 43 80 – – 20 0,20

5114,5

D2

i³c 2,05 1,84–2,28 70 90 – – 10 1,10

5218,0 m³c 2,33 2,03–2,45 64 100 – – – 0,70

5286,0 m³c 2,49 2,18–2,63 42 100 – – – 0,20

5378,0 wap 2,46 2,20–2,80 26 100 – – – 0,30

5421,0 wap 2,33 2,17–2,58 56 100 – – – 0,30

5490,0 i³c 2,64 2,28–2,92 74 100 – – – 1,00

5541,0 m³c 2,48 2,12–2,96 75 80 – – 20 1,20

5606,0 S i³c 2,73 2,32–3,06 67 80 – – 20 0,90

Objaœnienia, explanations: J1 – jura dolna, Lower Jurassic; T3 – trias górny, Upper Triassic; T2 – trias œrodkowy, Middle Triassic; T1 – trias dolny,
Lower Triassic; P3cech. – perm górny, cechsztyn, Upper Permian, Zechstein; P3cz.sp. – perm górny, czerwony sp¹gowiec, Upper Permian, Rotliegend;
D3 – dewon górny, Upper Devonian; D2 – dewon œrodkowy, Middle Devonian; S – sylur, Silurian; i³c – i³owiec, claystone; m³c – mu³owiec, mudsto-
ne; psc – piaskowiec, siltstone; wap – wapieñ, limestone;
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Fig. 38. Materia organiczna w profilu osadów paleozoicznych

A – cechsztyn, g³êb. 4220,0 m; B – czerwony sp¹gowiec, g³êb. 4501,0; C – dewon górny, g³êb. 4853,0 m; D – dewon górny, g³êb.
4863,0 m, œwiat³o bia³e, imersja; E – dewon œrodkowy, g³êb. 5114,5 m; F – sylur, g³êb. 5606,0 m; A–F – œwiat³o bia³e, imersja

Organic matter in the Paleozoic sediments

A – Upper Permian (Zechstein), depth 4220.0 m; B – Upper Permian (Rotliegend), depth 4501.0 m; C – Upper Devonian, depth
4853.0 m; D – Upper Devonian, depth 4863.0 m; E – Middle Devonian, depth 5114.5 m; F – Silurian, depth 5606.0 m;
A–F – white light, imersion
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Fig. 39. Materia organiczna w profilu osadów mezozoicznych

A – jura dolna, g³êb. 1813,3 m; œwiat³o bia³e, imersja; B – jura dolna, g³êb. 1813,3 m; œwiat³o UV, imersja; C – trias górny, g³êb. 1926,0 m;
œwiat³o bia³e, imersja; D – trias górny, g³êb. 1926,0 m; œwiat³o UV, imersja; E – trias œrodkowy, g³êb. 2024,0 m; œwiat³o bia³e, imersja;
F – trias œrodkowy, g³êb. 2024,0 m; œwiat³o UV, imersja

Organic matter in the profile of the Mesozoic sediments

A – Lower Jurassic, depth 1813.3 m; white light, imersion; B – Lower Jurassic, depth 1813.3 m; UV light, imersion; C – Upper Tri-
assic, depth 1926.0 m; white light, imersion; D – Upper Triassic, depth 1926.0 m; UV light, imersion; E – Middle Triassic, depth
2024.0 m; white light, imersion; F – Middle Triassic, depth 2024.0 m; UV light, imersion
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Trias

Mu³owce dolnego triasu, przeanalizowane w 3 próbkach
z g³êbokoœci 2168,0–2849,0 m, zawieraj¹ bardzo ubogi mate-
ria³ organiczny (od iloœci œladowej po 0,10% planimetrowanej
powierzchni próbki). Jego g³ównym mikrosk³adnikiem jest
drobny witro- i inertodetrynit oraz pojedyncze ziarna lipto-
detrynitu.

Utwory wêglanowe triasu œrodkowego zbadane w 2 prób-
kach z g³êbokoœci 2024,0 i 2101,0 m charakteryzuj¹ siê bar-
dzo zmienn¹ zawartoœci¹ materii organicznej (odpowiednio
2,20 i 0,10% planimetrowanej powierzchni). Bogaty materia³
organiczny wystêpuj¹cy w utworach z g³êbokoœci 2024,0 m
reprezentowany jest g³ównie przez macera³y grupy witrynitu
(kolotelinit) stanowi¹ce oko³o 60% substancji organicznej
w osadzie oraz liczne macera³y liptynitu (30%) przy niewiel-
kiej zawartoœci sk³adników inertynitu (10%) (tab. 9).

Witrynit wystêpuje najczêœciej w formie kolotelinitu two-
rz¹cego pasemka oraz soczewkowate cia³a, rzadziej w postaci
witrodetrynitu (fig. 39E). Grupê liptynitu stanowi¹ fragmenty
py³ków i spor (sporynit), a tak¿e kutynit, alginit oraz liptodetry-
nit (fig. 39F). Macera³y inertynitu tworz¹ g³ównie sfuzynityzo-
wane fragmenty organiczne, semifuzynit oraz inertodetrynit.

Piaskowce górnego triasu z g³êbokoœci 1926,0 m zawie-
raj¹ bogaty materia³ organiczny (2,0% planimetrowanej po-
wierzchni próbki) o sk³adzie witrynitu (kolotelinit, witrode-
trynit – 50%), inertynitu (fuzynit, inertodetrynit – 30%) oraz
liptynitu (sporynit, kutynit, rezynit, alginit, liptodetrynit –
20%). W niewielkiej iloœci obserwuje siê równie¿ impregna-
cje bitumiczne (fig. 39C, D).

Jura

Utwory piaszczyste jury dolnej z g³êbokoœci 1813,3 m
charakteryzuj¹ siê niezbyt wysok¹ koncentracj¹ materii orga-
nicznej (0,50% planimetrowanej powierzchni próbki) zarów-
no in situ, jak i redeponowanej.

Reprezentowana jest ona g³ównie przez materia³ humuso-
wy, którego g³ównym sk³adnikiem s¹ macera³y grupy witry-
nitu (kolotelinit, rzadziej telinit z zachowan¹ struktur¹ tkan-
kow¹) stanowi¹ce oko³o 70% materii organicznej w osadzie.
Wspó³wystêpuj¹ z nimi, intensywnie fluoryzuj¹ce w kolorze
¿ó³tym i pomarañczowo-brunatnym, macera³y liptynitu (20%)
zbudowane ze sporynitu, kutynitu i liptodetrynitu przy niewiel-
kim udziale alginitu i bituminitu (fig. 39A, B). W niewielkiej
iloœci (10%) towarzyszy im inertodetrynit oraz fuzynit.

DOJRZA£OŒÆ TERMICZNA ROZPROSZONEJ MATERII ORGANICZNEJ

Materia organiczna rozproszona w analizowanym profilu
osadów paleozoiku i mezozoiku charakteryzuje siê znaczn¹
zmiennoœci¹ dojrza³oœci termicznej.

Zaznacza siê wyraŸny wzrost stopnia przeobra¿enia wraz
z g³êbokoœci¹ pogr¹¿enia od 0,61% Ro w utworach jury dolnej
na g³êbokoœci 1813,3 m oraz 0,57% Ro w utworach triasu gór-

nego na g³êbokoœci 1926,0 m, po 2,73% Ro w osadach syluru
na g³êbokoœci 5606,0 m.

Wartoœci te odpowiadaj¹ przejœciu od g³ównej fazy gene-
rowania ropy naftowej (0,5–1,0% Ro) przez g³ówn¹ fazê gene-
rownia gazów (1,30–2,00% Ro) po fazê tzw. przejrza³¹ (>2%
Ro) (Robert, 1988) (tab. 9; fig. 40).

PALEOZOIK

Sylur

Dojrza³oœæ termiczna osadów syluru okreœlona na podsta-
wie zdolnoœci refleksyjnej materia³u witrynitopodobnego
(sta³e bituminy i zooklasty) zawartego w próbce z g³êbokoœci
5606,0 m, odpowiada fazie tzw przejrza³ej, kiedy generowane
byæ mog¹ jedynie gazy suche, wysokometanowe. Zakres po-
miarów wykonanych na anizotropowym materiale organicz-
nym zmienia siê w granicach 2,32–3,06% Ro przy wyliczonej
œredniej œredniej wartoœci 2,73% Ro. Dane te wskazuj¹ na
maksymalne paleotemperatury diagenezy osadu syluru powy-
¿ej 200°C (Lopatin, 1971; Bostic, 1973; Gaup, Batten, 1985).

Dewon

Stopieñ przeobra¿enia utworów dewonu œrodkowego z in-
terwa³u g³êbokoœci 5218,0–5541,0 m okreœlony na podstawie
wspó³czynnika refleksyjnoœci materia³u witrynitopodobnego

(g³ównie sta³ych bituminów) wskazuje, podobnie jak w przy-
padku osadów syluru, na fazê przejrza³¹. Zakres pomierzo-
nych wartoœci refleksyjnoœci zmienia siê od 1,84 do 2,96% Ro,
a wyliczone œrednie od 2,05 do 2,64% Ro.

Utwory dewonu górnego zalegaj¹ce na g³êbokoœci 4853,0–
5099,0 m zawieraj¹ równie¿ wysokorefleksyjny, autogeniczny
materia³ organiczny, którego skrajne wartoœci wspó³czynnika
Ro wynosz¹ 1,55–2,20%, przy wartoœciach œrednich zmie-
niaj¹cych siê od 1,82 do 2,00% Ro, wskazuj¹c na g³ówn¹ fazê
generowania gazów i nieco ni¿sze ni¿ w utworach syluru i de-
wonu œrodkowego maksymalne paleotemperatury diagenezy,
rzêdu 180–200°C.

Perm

Utwory m³odszego paleozoiku charakteryzuj¹ siê dalszym
spadkiem dojrza³oœci termicznej zawartego w nim materia³u
organicznego. Osady czerwonego sp¹gowca i cechsztynu z in-
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terwa³u g³êbokoœci 4005,0–4501,0 m znajduj¹ siê w g³ównej
fazie generowania gazów. Œrednia zdolnoœæ odbicia œwiat³a
macera³ów witrynitu i bituminu zmienia siê w niewielkim

zakresie 1,67–1,72% Ro, a wartoœci skrajne pomierzonego
wspó³czynnika Ro wynosz¹ 1,52–1,88%, odpowiadaj¹c mak-
symalnym paleotemperaturom diagenezy 160–180°C.
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Fig. 40. Zmiennoœæ stopnia dojrza³oœci witrynitu i materia³u witrynitopodobnego
w profilu osadów paleozoiku i mezozoiku otworu Bydgoszcz IG 1

Values of vitrinite and vitrinite-like reflectance index versus depth
in the Paleozoic and Mesozoic deposits from Bygdoszcz IG 1 borehole



MEZOZOIK

Trias

Dojrza³oœæ termiczna utworów triasu odpowiada g³ównej
fazie generowania ropy naftowej. Zaznacza siê, typowy dla
ca³ego profilu osadów zarówno paleozoicznych, jak i mezo-
zoicznych, wzrost stopnia przeobra¿enia wraz z wiekiem
i g³êbokoœci¹ pogr¹¿enia.

S³abo udokumentowany, ze wzglêdu na œladow¹ iloœæ ma-
teria³u badawczego, kompleks utworów dolnego triasu z g³êbo-
koœci 2303,0–2849,0 m zawiera pojedyncze fragmenty witryni-
tu o refleksyjnoœci rzêdu 0,71–1,31% Ro (œrednia = 1,0% Ro).
Macera³y witrynitu in situ w warstwach stropowych z g³êboko-
œci 2168,0 m wykazuj¹ zdecydowanie ni¿sz¹ zdolnoœæ reflek-
syjn¹ 0,57–0,85% Ro (œrednia = 0,74% Ro).

Analogicznym wspó³czynnikiem refleksyjnoœci witrynitu
in situ charakteryzuj¹ siê osady œrodkowego triasu z g³êbokoœci
2024,0–2101,0 m. Zakres pomiarów wykonanych na jego po-
wierzchni wynosi 0,54–0,83% Ro, przy œredniej 0,71% Ro.

Próbka osadu górnego triasu z g³êbokoœci 1926,0 m
zawiera niezbyt silnie dojrza³y materia³ organiczny. Pomie-
rzone na autogenicznym witrynicie wartoœci Ro zmieniaj¹ siê
w niewielkim zakresie 0,53–0,64% (œrednia = 0,57% Ro).
Zdecydowanie bardziej przeobra¿ony jest liczny materia³ po-
chodz¹cy z redepozycji wykazuj¹cy refleksyjnoœæ rzêdu
0,96–1,12% Ro.

Uzyskane dla utworów triasu dane wskazuj¹ na maksy-
malne paleotemperatury diagenezy w granicach 70–100°C.

Jura

Utwory dolnej jury z g³êbokoœci 1813,3 m wykazuj¹ po-
dobny stopieñ dojrza³oœci do osadów górnego triasu. Zakres
pomiarów jest analogiczny (0,52–0,65% Ro) nieco wy¿sz¹
wartoœæ ma jedynie wyliczona œrednia, równa 0,61% Ro,
wskazuj¹c na g³ówn¹ fazê generowania ropy naftowej i mak-
symalne paleotemperatury diagenezy rzêdu 70–90°C.

PODSUMOWANIE

Analizowany kompleks osadów paleozoicznych i mezo-
zoicznych charakteryzuje siê generalnie ubog¹ zawartoœci¹
materii organicznej reprezentowanej g³ównie przez materia³
humusowy (witrynit, inertynit, liptynit) w utworach permo-
mezozoiku oraz witrynitopodobny (sta³e bituminy i zookla-
sty) w osadach syluru i dewonu.

Najbogatsze w substancjê organiczn¹ (>2,0% planimetro-
wanej powierzchni próbki) s¹ mu³owce stropowych partii
triasu œrodkowego oraz piaskowce triasu górnego zawieraj¹ce
jednak g³ównie materia³ pochodz¹cy z redepozycji.

W kompleksie osadów paleozoiku podwy¿szon¹ koncen-
tracjê materii organicznej (>1,0%) obserwuje siê w sp¹go-
wych i stropowych partiach dewonu œrodkowego. Pewne
wzbogacenie (0,70–0,90%) zaznacza siê tak¿e w osadach

syluru, warstwie stropowej dewonu górnego oraz dolnym
permie.

Dojrza³oœæ termiczna analizowanego kompleksu osadów
zmienia siê w bardzo szerokich granicach wraz z g³êbokoœci¹
pogr¹¿enia, od g³ównej fazy generowania ropy naftowej
w utworach jury i triasu przy refleksyjnoœci witrynitu 0,57–
1,00% Ro, przez g³ówn¹ fazê generowania gazów w utworach
permu i dewonu górnego, przy refleksyjnoœci rzêdu 1,67–
2,00% Ro, po fazê przejrza³¹ i wspó³czynniku Ro wynosz¹cym
2,05–2,73% utworach dewonu œrodkowego i syluru.

Powy¿sze dane wskazuj¹ na zmienne warunki paleoter-
miczne diagenezy badanego profilu osadów od 70°C w utwo-
rach dolnej jury do ponad 200°C w osadach dewonu œrodko-
wego i syluru.
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Ewa KLIMUSZKO

CHARAKTERYSTYKA GEOCHEMICZNA BADANYCH UTWORÓW

W otworze Bydgoszcz IG 1 badania geochemiczne mate-
rii organicznej przeprowadzone by³y dla utworów syluru,
œrodkowego i górnego dewonu, górnego permu (czerwony
sp¹gowiec, cechsztyn), dolnego i œrodkowego triasu, górnego
triasu (pojedyncza próbka) i dolnej jury.

Wykonano oznaczenia zawartoœci wêgla organicznego,
iloœciowe oznaczenie bituminów, podzia³ na poszczególne
frakcje w bituminach wydzielonych ze ska³y (wêglowodory
nasycone, aromatyczne, asfalteny i ¿ywice), jak równie¿

oznaczenie potencja³u oksydacyjno-redukcyjnego ska³y (Eh).
Szczegó³owe badania frakcji wêglowodorów nasyconych,
czyli oznaczenie zawartoœci poszczególnych n-alkanów i wê-
glowodorów izoprenoidowych, przeprowadzono dla wybra-
nych próbek.

Badania omówione by³y ju¿ uprzednio w rozdziale „Wy-
niki badañ geochemicznych bituminów i wêglowodorów”
w dokumentacji wynikowej otworu Bydgoszcz IG 1 (Rzep-
kowska, 1990).

ILOŒÆ OZNACZONEJ MATERII ORGANICZNEJ

W niewielkim interwale g³êbokoœci w i³owcowych utwo-
rach syluru zawartoœæ wêgla organicznego jest zró¿nicowana.
W sp¹gu i stropie utworów zawartoœæ Corg. wynosi 1,00%
i 0,90%, w centralnej czêœci profilu zawartoœæ wêgla orga-
nicznego wynosi 0,21% (tab. 10, fig. 41). Iloœæ wydzielonych
bituminów z tych utworów jest bardzo ma³a. Bituminy zawie-
raj¹ w swoim sk³adzie niewielk¹ iloœæ wêglowodorów, nato-
miast du¿y jest udzia³ ¿ywic i asfaltenów. W sk³adzie wêglo-
wodorów niewielk¹ przewagê iloœciow¹ maj¹ wêglowodory
aromatyczne nad wêglowodorami nasyconymi (tab. 10, fig.
42). Wartoœæ potencja³u oksydacyjno-redukcyjnego pozwala
stwierdziæ, i¿ warunki sedymentacji by³y redukcyjne (tab. 10).

Utwory œrodkowego dewonu generalnie zawieraj¹ nie-
wielk¹ iloœæ wêgla organicznego od 0,10 do 0,30% Corg. Je-
dynie w dolnych partiach pionowego profilu utworów iloœæ
oznaczonego wêgla organicznego jest wy¿sza (fig. 41). Jed-
nak punktowe wystêpowanie wy¿szej zawartoœci sta³ej mate-
rii organicznej nie pozwala okreœliæ tych utworów jako „do-
bre” ska³y macierzyste dla generowania wêglowodorów. Wy-
stêpuj¹ca w nich iloœci bituminów jest ma³a (tab. 10). Procen-
towy udzia³ wêglowodorów w bituminach jest ni¿szy ni¿ ¿y-
wic i asfaltenów. W sk³adzie wêglowodorów w przewa¿aj¹cej
iloœci wystêpuj¹ wêglowodory nasycone w stosunku do wê-
glowodorów aromatycznych (tab. 10, fig. 42). Wartoœæ poten-
cja³u oksydacyjno-redukcyjnego oznaczonego w utworach
œrodkowego dewonu pozwala stwierdziæ, i¿ warunki sedy-
mentacji w basenie by³y redukcyjne (tab. 10).

Utwory górnego dewonu zawieraj¹ niewielk¹ iloœæ wêgla
organicznego (tab. 10, fig. 41). Utwory te charakteryzuj¹ siê
zmienn¹ sedymentacj¹, zawarta w nich iloœæ wêgla organicz-
nego pozwala okreœliæ jako „dobre” ska³y macierzyste dla ge-
nerowania wêglowodorów wapienie w interwale g³êbokoœci
4923,0–4907,0 m, utwory klastyczne w tej czêœci profilu
mog¹ byæ uznane za „biedne” lub „s³abe” dla generowania

wêglowodorów (fig. 41). Iloœæ bituminów w tych utworach
jest œladowa (tab. 10). W wydzielonych bituminach udzia³
wêglowodorów jest bardzo zró¿nicowany, wynosi minimal-
nie 5%, a maksymalnie 51%, zró¿nicowany jest równie¿
udzia³ procentowy asfaltenów i ¿ywic. W sk³adzie wêglowo-
dorów przewa¿aj¹ wêglowodory aromatyczne nad wêglowo-
dorami nasyconymi (fig. 42). Wyj¹tkiem s¹ wapienie z g³êbo-
koœci 5009,0 m, z których wydzielone bituminy, jak zosta³o
ju¿ zaznaczone powy¿ej, zawieraj¹ du¿o wêglowodorów
z procentow¹ przewag¹ wêglowodorów nasyconych nad aro-
matycznymi. Wartoœæ wspó³czynnika migracji sugeruje, i¿ bi-
tuminy wystêpuj¹ce na g³êbokoœci 5009,0 m s¹ epigenetyczne
w stosunku do osadu, co potwierdza ich sk³ad z przewag¹ iloœ-
ciow¹ wêglowodorów nasyconych (Gondek, 1980) (tab. 10).
Natomiast wartoœæ potencja³u oksydacyjno-redukcyjnego poz-
wala stwierdziæ, i¿ osady górnego dewonu powsta³y w base-
nie z silnie redukcyjnymi warunkami œrodowiska (tab. 10).

W utworach czerwonego sp¹gowca zawartoœæ wêgla
organicznego jest œladowa w ca³ym profilu (fig. 41). Ma³a jest
równie¿ zawartoœæ bituminów. Udzia³ wêglowodorów w bi-
tuminach jest stosunkowo niewysoki (tab. 10). Generalnie
w sk³adzie wêglowodorów jest przewa¿aj¹ wêglowodory
nasycone nad aromatycznymi, przy czym przewaga ta jest
niewielka (tab. 10, fig. 42). Wartoœæ potencja³u oksydacyjno-
-redukcyjnego pozwala stwierdziæ, i¿ osady te powstawa³y
w œrodowisku redukcyjnym.

Zawartoœæ wêgla organicznego w utworach cechsztynu
jest œladowa w ca³ym profilu (tab. 10, fig. 41). Ma³a jest rów-
nie¿ zawartoœæ bituminów. Wartoœæ wyliczonego wspó³czyn-
nika migracji pozwala przypuszczaæ, i¿ g³ównie w centralnej
czêœci pionowego profilu utworów cechsztynu bituminy s¹
epigenetyczne. Udzia³ wêglowodorów w bituminach jest bar-
dzo zró¿nicowany waha siê od 9 do 68% (tab. 10). W sk³adzie
wêglowodorów jest bardzo du¿e zró¿nicowanie udzia³u
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T a b e l a 10

Dane geochemiczne z badañ materii organicznej z otworu Bydgoszcz IG 1

Geochemical data for organic matter from the Bydgoszcz IG 1 borehole

G³êbokoœæ
[m]

Straty-
grafia

Litologia Zawartoœæ
bituminów

[%]

Zawartoœæ
Corg.
[%]

Eh
[mV]

Zawartoœæ
wêglo-

wodorów
w bitumi-
nach [%]

Zawartoœæ
wêglo-

wodorów
w skale*

[%]

Zawartoœæ
wêglowo-
dorów na-

syc. w bitu-
min. [%]

Zawartoœæ
wêglo-

wodorów
arom. w bi-

tum. [%]

Zawartoœæ
¿ywic i as-
faltenów

[%]

Wspó³-
czynnik

migracji*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1471,0

J1

psc 0,009 1,50 616 4 0,001 2,0 2,0 96 0,007

1813,3 psc+m³c 0,037 0,20 592 10 0,001 9,0 1,0 90 0,005

1814,0 i³c 0,006 0,25 – – – – – – –

1924,0 T3 psc 0,013 0,20 582 10 0,001 9,0 1,0 90 0,005

2024,0

T2

m³c 0,008 0,70 616 17 0,001 16,0 1,0 83 0,001

2100,0 wap 0,010 0,20 606 17 0,002 16,0 1,0 83 0,010

2101,0 wap 0,004 0,09 – – – – – – –

2168,0

T1

wap 0,009 0,20 620 22 0,002 9,0 13,0 78 0,010

2227,0 m³c 0,005 0,10 642 12 0,001 6,0 6,0 88 0,010

2303,0 i³c 0,009 0,20 606 18 0,002 9,0 9,0 82 0,010

2348,2 i³c 0,005 0,20 644 23 0,001 9,0 14,0 77 0,005

2407,0 i³c 0,005 0,20 646 – – – – – –

2485,0 m³c 0,005 0,20 650 – – – – – –

2565,0 i³c 0,008 0,10 654 17 0,001 8,5 8,5 83 0,010

2638,0 i³c 0,006 0,10 652 17 0,001 8,0 8,0 83 0,010

2849,0 m³c 0,004 0,10 624 – – – – – –

2983,0 i³c 0,003 0,10 643 – – – – – –

3005,0 i³c 0,006 0,10 646 14 0,001 7,0 7,0 86 0,010

3028,0 mrl 0,004 0,10 604 – – – – – –

3069,0 i³c 0,006 0,10 620 21 0,001 14,0 7,0 79 0,010

3102,0 m³c 0,005 0,10 616 15 0,001 10,0 5,0 85 0,010

3220,0 m³c 0,008 0,10 622 13 0,001 6,5 6,5 87 0,010

3260,0 m³c 0,003 0,10 612 – – – – – –

3347,0 i³c 0,006 0,10 614 14 0,001 7,0 7,0 86 0,010

3504,0 m³c 0,004 0,03 – – – – – – –

3506,0 m³c 0,015 0,10 624 12 0,002 9,0 3,0 88 0,020

3609,0

P3cech.

m³c 0,001 0,10 648 – – – – – –

3610,0 sol 0,010 – – 38 0,004 0,4 37,6 62 –

3624,0 sol 0,007 – – 32 0,002 7,0 25,0 68 –

4005,0 and 0,011 0,10 566 44 0,005 29,0 15,0 56 0,050

4020,0 and 0,001 0,10 536 – – – – – –

4037,0 and 0,007 0,10 566 38 0,003 21,0 17,0 62 0,030

4053,0 i³c 0,007 0,10 596 32 0,002 12,0 20,0 68 0,020

4055,0 sol 0,010 – – 23 0,002 3,0 20,0 77 –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4070,0

P3cech

sol 0,015 – – 8 0,001 1,0– 7,0 92 –

4175,0 and 0,002 0,10 556 – – – – – –

4180,0 and 0,004 0,01 – – – – – – –

4188,0 and 0,012 0,10 566 61 0,007 60,0 1,0 39 0,070

4192,0 sol 0,001 – – 10 0,0001 7,5 2,5 90 –

4205,0 and 0,001 0,10 582 – – – – – –

4220,0 and 0,002 0,10 578 9 0,001 3,0 6,0 91 0,010

4239,0 and 0,004 0,10 580 68 0,003 48,0 20,0 32 0,030

4241,0 and 0,009 0,10 586 24 0,002 10,0 14,0 76 0,020

4245,0 m³c 0,004 0,10 584 3 0,001 1,5 1,5 97 0,010

4254,0 wap 0,004 0,20 602 27 0,001 17,0 10,0 73 0,005

4260,0

P3cz.sp.

m³c 0,004 0,10 620 33 0,001 17,0 16,0 67 0,001

4274,0 m³c 0,005 0,20 622 15 0,001 9,0 6,0 85 0,005

4291,0 m³c 0,005 0,10 626 14 0,001 6,0 8,0 86 0,010

4310,0 m³c 0,003 0,10 624 – – – – – –

4513,0 m³c 0,003 0,10 630 – – – – – –

4531,0 m³c 0,006 0,10 626 17 0,001 9,0 8,0 83 0,010

4616,0 m³c 0,009 0,10 628 26 0,002 17,0 9,0 74 0,020

4633,0 psc 0,002 0,10 626 – – – – – –

4735,0 m³c 0,004 0,10 626 21 0,001 15,0 6,0 79 0,010

4752,0 m³c 0,003 0,10 634 32 0,001 18,0 14,0 68 0,010

4853,0

D3

wap 0,003 0,10 596 – – – – – –

4863,0 i³c 0,003 0,20 586 – – – – – –

4870,0 i³c 0,002 0,20 590 – – – – – –

4890,0 wap 0,001 0,10 578 – – – – – –

4907,0 wap 0,002 0,30 590 – – – – – –

4923,0 wap 0,019 0,40 582 5 0,001 2,0 3,0 95 0,0025

4933,0 ilc 0,008 0,60 582 35 0,003 10,0 25,0 65 0,005

4994,0 mrl 0,002 0,13 – – – – – – –

5009,0 wap 0,005 0,10 588 51 0,003 40,0 11,0 49 0,030

5064,0 psc 0,005 0,10 604 32 0,002 25,0 7,0 68 0,020

5072,0 i³c 0,003 0,10 640 – – – – – –

5091,0 mrl 0,003 0,20 600 17 0,001 12,0 5,0 83 0,005

5110,0

D2

psc 0,005 0,20 612 35 0,002 23,0 12,0 65 0,020

5121,0 psc 0,003 0,20 610 – – – – – –

5135,0 i³c 0,001 0,20 598 – – – – – –

5172,0 i³c 0,003 0,30 604 – – – – – –

5195,0 m³c 0,002 0,30 578 – – – – – –

5212,0 psc 0,004 0,20 632 29 0,001 16,0 13,0 71 0,005

5223,0 i³c 0,0001 0,20 584 – – – – – –

T a b e l a 10 cd.



wêglowodorów nasyconych i aromatycznych, generalnie jed-
nak wystêpuje przewaga wêglowodorów nasyconych (tab. 10,
fig. 42). Jedynie w bituminach wydzielonych z anhydrytów
maj¹cych cechy sk³adników labilnych syngenetycznych z osa-
dem i bituminów wydzielonych z soli stwierdzono przewagê
wêglowodorów aromatycznych nad nasyconymi w sk³adzie
wêglowodorów.

Wartoœæ potencja³u oksydacyjno-redukcyjnego pozwala
stwierdziæ, i¿ osady te powstawa³y w œrodowisku silnie re-
dukcyjnym.

Klastyczne utwory dolnego triasu wykazuj¹ œladow¹ iloœæ
wêgla organicznego zwiêkszaj¹c¹ siê nieznacznie ku ich stro-
powi (tab. 10, fig. 41). Bardzo ma³a jest te¿ w tych utworach
zawartoœæ bituminów, w których oznaczono niewielki udzia³
wêglowodorów, a znaczy udzia³ asfaltenów i ¿ywic (tab. 10).
W sk³adzie wêglowodorów na ogó³ istnieje procentowa rów-
nowaga, sporadycznie wystêpuje zwiêkszona iloœæ frakcji wê-
glowodorów nasyconych w stosunku do wêglowodorów aro-
matycznych lub odwrotnie (fig. 42). Wartoœæ potencja³u oksy-

dacyjno-redukcyjnego pozwala wnioskowaæ, i¿ sedymentacja
tych osadów generalnie nastêpowa³a w œrodowisku s³abo re-
dukcyjnym (tab. 10).

Utwory œrodkowego triasu badane jedynie wyrywkowo
zawieraj¹ zró¿nicowan¹ iloœæ wêgla organicznego i ma³¹ iloœæ
bituminów (tab.10, fig. 41). G³ównym sk³adnikiem bitumi-
nów s¹ ¿ywice i asfalteny, natomiast udzia³ w bituminach wê-
glowodorów jest ma³y wynosi 17%. W sk³adzie wêglowodo-
rów wy¿sza jest zawartoœæ wêglowodorów nasyconych ni¿
wêglowodorów aromatycznych (fig. 42). Wartoœæ potencja³u
oksydacyjno-redukcyjnego sugeruje, ¿e sedymentacja osadów
generalnie nastêpowa³a w œrodowisku redukcyjnym (tab. 10).

Materia organiczna w utworach górnego triasu wystêpuje
w ma³ej iloœci (tab. 10, fig. 41). Iloœæ bituminów w tych utwo-
rach jest tak¿e ma³a. Bardzo ma³a jest zawartoœæ wêglowodo-
rów w bituminach, wysoki zaœ udzia³ frakcji asfaltenów i ¿y-
wic. W sk³adzie wêglowodorów zaznacza siê wyraŸna prze-
waga wêglowodorów nasyconych nad wêglowodorami aro-
matycznymi (tab. 10, fig. 42). Wartoœæ potencja³u oksydacyj-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5238,0

D2

m³c 0,007 0,10 604 11 0,001 6,0 5,0 89 0,010

5252,0 wap 0,001 0,10 604 – – – – – –

5286,0 i³c 0,008 0,20 596 8 0,001 4,0 4,0 92 0,005

5303,0 i³c 0,001 0,30 600 – – – – – –

5329,0 i³c 0,005 0,30 606 10 0,001 5,0 5,0 90 0,003

5331,0 psc 0,003 0,21 – – – – – – –

5334,0 psc 0,005 0,20 596 29 0,001 21,0 8,0 71 0,005

5378,0 i³c 0,001 0,20 560 – – – – – –

5392,0 m³c 0,003 0,01 570 30 0,001 24,0 6,0 70 0,100

5421,0 psc 0,0001 0,30 570 – – – – – –

5437,0 i³c 0,0001 0,60 546 – – – – – –

5475,0 psc 0,003 0,40 586 38 0,001 24,0 14,0 62 0,0025

5490,0 i³c 0,003 1,00 542 – – – – – –

5491,0 i³c 0,001 0,12 – – – – – – –

5506,0 i³c 0,008 0,80 540 11 0,001 7,0 4,0 89 0,001

5507,0 i³c 0,002 0,06 – – – – – – –

5524,0 i³c 0,003 1,70 564 20 0,001 8,0 12,0 80 0,0006

5541,0 mrl 0,008 1,20 570 13 0,001 8,0 5,0 87 0,0008

5600,0

S

i³c 0,0001 0,90 566 – – – – – –

5615,0 i³c 0,003 0,21 – – – – – – –

5616,0 i³c 0,008 1,00 578 14 0,001 6,0 8,0 86 0,001

* wed³ug Gondek (1980); litologia: psc – piaskowiec, m³c – mu³owiec, psc+m³c – piaskowiec i mu³owiec, i³c – i³owiec, wap – wapieñ, mrl – margiel, and –
anhydryt, sol – sól kamienna

* according to Gondek (1980); lithology: psc – sandstone, m³c – mudstone, psc+m³c – sandstone + mudstone, i³c – claystone, wap – limestone, mrl – marl,
and – anhydrite, sol – halite

T a b e l a 10 cd.
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Fig. 41. Zawartoœæ procentowa wêgla organicznego i jej zale¿noœæ od g³êbokoœci
w utworach mezozoiku i paleozoiku; ocena macierzystoœci wg Petersa (1986)

TOC [%] content versus depth in the Mesozoic and Paleozoic deposits
(assessment of quality source rocks after Peters, 1986)



no-redukcyjnego wskazuje na silnie redukcyjne warunki œro-
dowiska (tab. 10).

Utwory dolnej jury, przebadane podobnie jak utwory tria-
su wyrywkowo, charakteryzuj¹ siê du¿ym rozrzutem ozna-
czonej zawartoœci wêgla organicznego, która wynosi w górnej
czêœci pionowego profilu utworów 1,5%, a w dolnych par-
tiach 0,20–0,25% (tab. 10). Zmienna jest wiêc klasyfikacja
tych ska³ dla generowania wêglowodorów od „biednych” ska³
macierzystych po „dobre” w przebadanym pojedynczym
przypadku (fig. 41). Zawartoœæ sk³adników labilnych w tych

utworach równie¿ jest zró¿nicowana, od niewielkiej w czêœci
górnej i dolnej do podwy¿szonej w czêœci centralnej badanych
utworów. W wydzielonych bituminach zawartoœæ wêglowo-
dorów jest ma³a lub bardzo ma³a. W dolnych partiach osadów
du¿y jest udzia³ wêglowodorów nasyconych w stosunku do
aromatycznych, a w utworach z górnych partii zawartoœæ obu
frakcji wêglowodorów jest w równowadze (fig. 42). Wartoœæ
potencja³u oksydacyjno-redukcyjnego pozwala okreœliæ œro-
dowisko sedymentacji osadów dolnej jury jako redukcyjne
lub silnie redukcyjne (tab. 10).

ŒRODOWISKO DEPOZYCJI MATERII ORGANICZNEJ
JEJ TYP GENETYCZNY I STOPIEÑ DOJRZA£OŒCI

Dystrybucja n-alkanów z ni¿szych partii osadów œrodko-
wego dewonu wykaza³a, i¿ w materii organicznej wystêpuj¹
g³ównie zwi¹zki o krótkich ³añcuchach wêglowych z maksi-
mum zwi¹zku C23. W dystrybucji tej obecny w du¿ej iloœci
jest tak¿e zwi¹zek C26 pochodz¹cy z rozk³adu kwasów
t³uszczowych i zwi¹zek n-C25 pochodz¹cy z rozk³adu roœlin
wy¿szych, który wskazuje, i¿ materia³ terygeniczny jest na
wysokim stopniu przeobra¿enia (fig. 43A). Analiza wêglowo-
dorów izoprenoidowych wykaza³a ich œladow¹ iloœæ w tych
utworach. W wy¿szych partiach utworów rozmieszczenie
n-alkanów wskazuje, i¿ w materii organicznej w najwiêkszej

iloœci wystêpuje zwi¹zek n-C25 pochodz¹cy z silnie przeobra-
¿onego materia³u terygenicznego, a tak¿e jest du¿y udzia³ ma-
terii pochodz¹cej z rozk³adu alg, o czym œwiadczy obecnoœæ
zwi¹zku n-C23 (fig. 43B).

Stosunek wêglowodorów izoprenoidowych pristanu i fita-
nu (Pr/Ph) sugeruje, i¿ warunki œrodowiska w basenie sedy-
mentacyjnym by³y silnie redukcyjne (tab. 11; Didyk i in.,
1978). Wartoœci wskaŸników CPI. wynosz¹ca powy¿ej jed-
noœci w pionowym profilu utworów dewonu œrodkowego
oznacza, ¿e materia organiczna obecna w tych utworach jest
s³abo przeobra¿ona, natomiast wartoœci wskaŸników poni¿ej
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Fig. 42. Diagram trójk¹tny sk³adu grupowego bituminów
z utworów mezozoiku i paleozoiku w profilu Bydgoszcz IG 1

Triangular diagram showing proportions of the fractions of saturated hydrocarbons,
aromatic hydrocarbons and asphaltenes or resins in the bitumens extracted
from the Mesozoic and Paleozoic deposits in the Bydgoszcz IG 1 section



jednoœci wykazuj¹ obecnoœæ du¿ej iloœci zwi¹zków o parzystej
liczbie wêgli w cz¹steczce, co uniemo¿liwia jednoznaczn¹ oce-
nê stopnia dojrza³oœci badanej materii organicznej (tab. 11).

Dystrybucja n-alkanów wykaza³a, ¿e materia organiczna
wystêpuj¹ca w utworach dewonu górnego zawiera znaczn¹
iloœæ zwi¹zków o parzystej liczbie wêgli (C18, C20) jak rów-
nie¿ du¿o zwi¹zków zawieraj¹cych 19 i 21 wêgli w ³añcuchu,
co sugeruje, ¿e materia³em wyjœciowym by³y bakterie i algi
(Maliñski, Witkowski, 1988). W utworach dewonu górnego
w ma³ej iloœci wystêpuj¹ zwi¹zki zawieraj¹ce 25, 27 lub 29
wêgli w ³añcuchu zwi¹zane z materia organiczn¹ typu humu-
sowego (fig. 43C). Analiza wêglowodorów izoprenoidowych
wykaza³a, podobnie jak w przypadku dolnych partii utworów
œrodkowego dewonu, ich œladow¹ iloœæ w tych utworach.
Wartoœci wskaŸników CPITot., CPI17–23 i CPI25–31 wynosz¹ce
poni¿ej jednoœci s¹ wynikiem du¿ej zawartoœci zwi¹zków
o parzystej liczbie wêgli w cz¹steczce.

Analiza n-alkanów wykaza³a, ¿e materia organiczna wys-
têpuj¹ca w dolnych partiach osadów czerwonego sp¹gowca
zawiera znaczn¹ iloœæ zwi¹zków o parzystej liczbie wêgli (C20

i C22), jak równie¿ du¿o zwi¹zków zawieraj¹cych 21 lub 23
wêgle w ³añcuchu, co sugeruje, ¿e materia³em wyjœciowym
by³y bakterie i algi (Tissot, Welte, 1978) (fig. 44A). W wy¿-
szych partiach tego kompleksu skalnego w materii organicz-
nej oprócz du¿ej iloœci zwi¹zków pochodz¹cych z rozk³adu
alg wystêpuje du¿a iloœæ zwi¹zku C25 ³¹czona z rozk³adem ro-
œlin wy¿szych. Takie rozmieszczenie n-alkanów sugeruje, ¿e

w sk³ad badanej materii w tej partii utworów wchodzi zarów-
no sapropel, jak i humus (fig. 44B). W utworach czerwonego
sp¹gowca wêglowodory izoprenoidowe wystêpuj¹ w iloœ-
ciach mniejszych od iloœci oznaczanych stosowanymi meto-
dami. Wartoœæ wskaŸników CPI 25–31 pozwala s¹dziæ, i¿ mate-
ria organiczna typu humusowego wystêpuj¹ca w tych utwo-
rach jest s³abo przeobra¿ona. Ze wzglêdu na sk³ad badanej
materii, w której obecne s¹ w du¿ej iloœci zwi¹zki o parzystej
liczbie wêgli w cz¹steczce, wartoœæ wskaŸnika CPITot i CPI17–23

jest poni¿ej jednoœci, co uniemo¿liwia jednoznaczn¹ ocenê
stopnia przeobra¿enia badanej materii organicznej (tab. 11).

Osady cechsztynu charakteryzuj¹ siê du¿ym udzia³em ma-
terii organicznej typu sapropelowego zawieraj¹cej niewielk¹
iloœæ materia³u terygenicznego o wysokim stopniu doj-
rza³oœci. W sp¹gu tych utworów materia organiczna zawiera
du¿¹ iloœæ n-alkanów o krótkich ³añcuchach wêglowych
z maksymaln¹ zawartoœci¹ zwi¹zku C20 i du¿¹ iloœci¹ C23,
œwiadcz¹cymi o jej pochodzeniu z rozk³adu bakterii i alg.
Zwi¹zki o d³ugich ³añcuchach wêglowych reprezentowane s¹
przez n-alkan C25 ³¹czony z materia³em terygenicznym na wy-
sokim stopniu przeobra¿enia. Pozosta³e zwi¹zki s¹ nieobecne
(fig. 45A). Warunki œrodowiska w jakich osadza³a siê materia
organiczna w tych utworach by³y silnie utleniaj¹ce, co sugeru-
je wartoœæ Pr/Ph, która wynosi 1,72 (tab. 11). W wy¿szych
partiach osadów cechsztynu wystêpuje g³ównie s³abo dojrza³a
materia organiczna typu sapropelowego (C18, C19, C20, C23)
z dodatkiem przeobra¿onego materia³u terygenicznego (C25).
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Fig. 43. Dystrybucja n-alkanów w utworach œrodkowego i górnego dewonu

Distribution of n-alkanes in the Middle and Upper Devonian deposits



Pozosta³e wêglowodory o d³ugich ³añcuchach wêglowych s¹
w bardzo ma³ych iloœciach (fig. 45B, C). Warunki œrodowiska
w jakich osadza³a siê materia organiczna w tych utworach
by³y zmienne, od silnie utleniaj¹cych do redukcyjnych, co su-
geruj¹ wartoœci Pr/Ph wahaj¹ce siê od 1,7 do 0,37 (tab. 11; Di-
dyk i in., 1978). Utleniaj¹ce warunki œrodowiska w basenie
sedymentacyjnym cechsztynu s¹ przypuszczalnie wynikiem
biodegradacji wêglowodorów izoprenoidowych w materii or-
ganicznej. Wartoœæ wskaŸników CPI25–31 pozwala s¹dziæ, i¿
materia organiczna typu humusowego wystêpuj¹ca w central-

nej czêœci osadów cechsztynu jest s³abo przeobra¿ona, nato-
miast ze wzglêdu na obecnoœæ w badanej materii du¿ej iloœci
zwi¹zki o parzystej liczbie wêgli w cz¹steczce wartoœæ wskaŸ-
nika CPITot CPI17–23 jest poni¿ej jednoœci, co uniemo¿liwia
jednoznaczn¹ ocenê stopnia przeobra¿enia tej materii orga-
nicznej (tab. 11). W wy¿szych partiach utworów cechsztynu
wyliczone wskaŸniki CPI wskazuj¹, i¿ materia organiczna jest
wysoko przeobra¿ona (tab. 11).

W utworach dolnego triasu badana materia organiczna ma
bardzo zró¿nicowany sk³ad w pionowym profilu. W dolnych
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Fig. 44. Dystrybucja n-alkanów w utworach czerwonego sp¹gowca

Distribution of n-alkanes in the Rotliegend deposits

Fig. 45. Dystrybucja n-alkanów w utworach cechsztynu

Distribution of n-alkanes in the Zechstein deposits
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T a b e l a 11

WskaŸniki geochemiczne dla bituminów z osadów górnego paleozoiku i mezozoiku

Geochemical data for bitumens from the Upper Paleozoic and the Mesozoic deposites

Stratygrafia G³êbokoœæ
[m]

Pr/Ph CPI Tot CPI 17-23 CPI 25-31 n-Cmax

D2
5334,0 bd. 0,95 1,04 0,60 C23

5110,0 0,19 1,22 0,98 1,29 C25

D3 5064,0 bd. 0,90 0,87 0,99 C18

P3cz.sp.
4616,0 bd. 0,89 0,66 1,80 C20

4260,0 bd. 0,96 0,62 1,67 C25

P3cech.

4239,0 1,7 n. oz n. oz n. oz C19

4053,0 bd. 0,94 0,78 1,38 C20

4005,0 0,37 1,06 1,02 0,67 C23,C22

T1
3069,0 bd. 0,70 0,35 0,73 C29

2303,0 bd. 1,00 0,55 1,98 C25,C20

T2 2024,0 0,22 0,96 0,70 1,38 C0,95

J1 1813,0 2,5 0,95 1,04 1,53 C24

Stratygrafia: D2 – dewon œrodkowy; D3 – dewon górny; P3cz.sp. – perm górny, czerwony sp¹gowiec; P3cech. – perm górny, cechsztyn;
T1 – trias dolny; T2 – trias œrodkowy; J1 – jura dolna; Pr/Ph – stosunek pristanu (Pr) do fitanu (Ph); CPITot – wartoœæ wspó³czynnika
CPI (Carbon Preference Index), wyliczonego dla n-alkanów zawieraj¹cych od 17 do 31 wêgli w cz¹steczce (wg Kotarby i in.,
1994):

CPITot 
        (C C ... C C ) (C C ... C C17 19 27 29 19 21 29 31)

2 (C C ... C C )18 20 28 30    
; wg Nowa metoda obliczeñ wskaŸnika CPI i wykorzystanie badañ dys-

trybucji n-alkanów i izoprenoidów w prospekcji naftowej

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):

CPI25 – 31 
    

  
(C C C ) (C C C )

2 (C C C
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: D2 – Middle Devonian; D3 – Upper Devonian; P3cz.sp. – Upper Permian, Rotliegend; P3c. – Upper Permian, Zechstein;
T1 – Lower Triassic; T2 – Middle Triassic; J1 – Lower Jurassic; Pr/Ph – pristane (Pr) and phytane (Ph) ratio; CPITot – the value of
coefficient CPI (Carbon Preference Index) for the n-alkanes C17–C31 (after Kotarba et al., 1994):

CPITot 
        (C C ... C C ) (C C ... C C17 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):

CPI17 – 23 
    

  
(C C C ) (C C C )

2 (C C C
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):

CPI25 – 31 
    

  
(C C C ) (C C C )

2 (C C C
25 27 29 27 29 31

26 28 30 )
; n-Cmax – n-alkane maximum contents



partiach utworów oznaczono g³ównie zwi¹zki o d³ugich
³añcuchach C28, C30 pochodz¹ce przypuszczalnie z rozpadu
kwasów t³uszczowych i zwi¹zek C29 pochodz¹cy z rozpadu
roœlin wy¿szych, a tak¿e znaczn¹ iloœæ zwi¹zku C20 ³¹czonego
z rozpadem bakterii. Pozosta³e zwi¹zki s¹ w ma³ej lub œlado-
wej iloœci (fig. 46A). Taki przebieg krzywej dystrybucji wska-
zuje na zjawisko biodegradacji jakie zachodzi³o w badanej
materii, jednoczeœnie wskazuj¹c na s³abe przeobra¿enie mate-
rii. Dystrybucja n-alkanów z wy¿szych partii utworów œrod-
kowego triasu wykaza³a, ¿e w materii organicznej wystêpuje
g³ównie zwi¹zek C25 charakterystyczny dla materii organicz-
nej typu humusowego dobrze przeobra¿onej. W mniejszej ilo-
œci obecny jest w tej materii zwi¹zek C31 pochodz¹cy równie¿
z rozpadu roœlin wy¿szych, charakteryzuj¹cy bardzo s³aby
stopieñ przeobra¿enia materia³u. Obecny jest w badanej mate-
rii tak¿e w du¿ej iloœci n-alkan C20 pochodz¹cy z rozpadu bak-
terii i n-alkan C23 wi¹zany z rozpadem alg (fig. 46B). Mo¿na
wiêc stwierdziæ, ¿e w badanej materii wystêpuje s³abo doj-
rza³a materia organiczna in situ i doniesiona materia organicz-
na typu humusowego uprzednio ju¿ przeobra¿ona. Wartoœæ
wskaŸników CPI wskazuje na zró¿nicowany stopieñ doj-
rza³oœci tej materii (tab. 11).

Analiza n-alkanów wykaza³a, ¿e materia organiczna wy-
stêpuj¹ca w utworach œrodkowego triasu zawiera maksy-
maln¹ iloœæ zwi¹zków o parzystej liczbie wêgli (C20) jak rów-
nie¿ du¿o zwi¹zków zawieraj¹cych 23 wêgle w ³añcuchu, co
sugeruje, i¿ materia³em wyjœciowym by³y bakterie i algi,

a materia ta jest s³abo dojrza³a (Tissot, Welte, 1978). Jedno-
czeœnie w dystrybucji n-alkanów oznaczony zosta³ te¿
zwi¹zek maj¹cy 25 wêgli w ³añcuchu ³¹czony z rozk³adem ro-
œlin wy¿szych co znaczy, ¿e w sk³ad badanej materii wchodzi
zarówno sapropel, jak i humus. Materia³ terygeniczny w da-
nym przypadku jest wysoko przeobra¿ony (fig. 46C). Pozo-
sta³e n-alkany wystêpuj¹ w niewielkiej lub œladowej iloœci.
Warunki œrodowiska w jakich osadza³a siê materia organiczna
w tych utworach by³y silnie redukcyjne, co sugeruje wartoœæ
Pr/Ph, która wynosi 0,22 (tab. 11). Wartoœæ wskaŸników
CPI 25–31 pozwala s¹dziæ, ¿e materia organiczna typu humuso-
wego nie w ca³ej masie jest na wysokim stopniu dojrza³oœci.

W kompleksie skalnym dolnej jury w materii organicznej
wystêpuje du¿a iloœæ zwi¹zku C24 i C18, ³¹czona z rozk³adem
bakterii i kwasów t³uszczowych. Obecne s¹ równie¿ zwi¹zki
zawieraj¹ce 19 i 17 wêgli w ³añcuchu, co pozwala s¹dziæ, ¿e
materia organiczna tworzy³a siê z rozpadu alg (fig. 46D). Sto-
sunek pristanu do fitanu, oznaczony w materii organicznej po-
chodz¹cej z tych utworów, wykazuje, i¿ w basenie sedymen-
tacyjnym warunki œrodowiska by³y silnie utleniaj¹ce. W tych
utworach wartoœæ potencja³u red-oks okreœli³a œrodowiska de-
pozycji jako redukcyjne. Ró¿nica w ocenie œrodowiska sedy-
mentacji badanego dwoma niezale¿nymi metodami mo¿e wy-
nikaæ ze stosunkowo niskiej precyzji oceny warunków pa-
nuj¹cych w basenie sedymentacyjnym, przy zastosowaniu
analizy potencja³u oksydacyjno-redukcyjnego ska³. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e metoda potencja³u red-oks jest metod¹ prost¹
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Fig. 46. Dystrybucja n-alkanów w utworach triasu dolnego (A, B) i œrodkowego (C) oraz jury dolnej (D)

Distribution of n-alkanes in the Lower (A, B) and Middle Triassic (C) and Lower Jurassic (D) deposits



do wykonania, obecnie nie stosowan¹, ale w poprzednich la-
tach stosowan¹ standardowo. Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ,
¿e wed³ug przebiegu krzywej dystrybucji n-alkanów w bada-
nej materii mog³o mieæ miejsce zjawisko biodegradacji, co
mia³o wp³yw na iloœæ wêglowodorów izoprenoidowych obec-
nych w materii organicznej. Wartoœæ wskaŸników CPI suge-
ruje, i¿ materia organiczna wystêpuj¹ca w utworach dolnej
jury jest na zmiennym stopniu przeobra¿enia. Ze wzglêdu na
sk³ad badanej materii, w której obecne s¹ w du¿ej iloœci
zwi¹zki o parzystej liczbie wêgli w cz¹steczce CPITot. osi¹ga
wartoœæ poni¿ej jednoœci. W przypadku wskaŸnika ocenia-
j¹cego stopieñ dojrza³oœci materii sapropelowej jego wartoœæ
wskazuje na wysoki stopieñ przeobra¿enia tej materii, nato-
miast materia humusowa jest s³abo przeobra¿ona (tab. 11).

Podsumowuj¹c wyniki badañ geochemicznych materii or-
ganicznej z utworów w profilu otworu Bydgoszcz IG 1 nale¿y
stwierdziæ, ¿e generalnie ska³y te charakteryzuj¹ siê ma³¹ za-
wartoœci¹ wêgla organicznego i sk³adników labilnych. Du¿a
iloœæ wêgla organicznego, pozwalaj¹ca okreœliæ osady jako
„dobre” ska³y macierzyste dla generowania wêglowodorów,
wystêpuje jedynie w sp¹gu utworów œrodkowego dewonu
i w jurze dolnej. Stwierdzono, ¿e w utworach cechsztynu wy-
stêpuj¹ bituminy epigenetyczne z osadem. Materia organiczna
znajduj¹ca siê w utworach œrodkowego dewonu generalnie
pochodzi z rozk³adu bakterii i alg, jest wiêc dobrym mate-
ria³em „ropotwórczym”. W utworach dolnej jury wspó³wystê-
puj¹ dwa typy genetyczne materii organicznej. Utwory jury
dolnej s¹ jednak bardzo s³abo przebadane.
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SUBSYDENCJA TEKTONICZNA I TEMPO DEPOZYCJI

Otwór Bydgoszcz IG 1 po³o¿ony jest w po³udniowej czêœci
pomorskiego segmentu wa³u œródpolskiego, zaœ w kategoriach
jednostek dewoñsko-karboñskich stanowi on po³udniow¹ czeœæ
basenu pomorskiego. W strefie tej wystêpuj¹ na³o¿one na sie-
bie osady trzech basenów sedymentacyjnych, ró¿ni¹cych siê
ramami geometrycznymi oraz mechanizmami subsydencji.
Stanowi¹ je basen dolnopaleozoiczny, dla którego wiertniczo
udokumentowano jedynie osady górnego syluru, pomorski ba-
sen dewoñsko-karboñski, tu reprezentowany jedynie przez osa-
dy dewonu, oraz permsko-mezozoiczny basen polski.

Dla profilu otworu Bydgoszcz IG 1 wykonano jednowy-
miarow¹ analizê subsydencji tektonicznej (backstripping),

jak równie¿ analizê tempa depozycji osadów. Analiza subsy-
dencji mia³a na celu scharakteryzowanie przebiegu subsy-
dencji w tych basenach oraz okreœlenie jej mechanizmów.
Analiza tempa depozycji mia³a na celu przede wszystkim
odtworzenie aktywnoœci obszarów Ÿród³owych dla materia³u
detrytycznego.

Badania o podobnym charakterze by³y wczeœniej wyko-
nywane w odniesieniu do basenu dewoñsko-karboñskiego
(Narkiewicz i in., 1998), jak i basenu polskiego (Dadlez i in.,
1995; Karnkowski, 1999). Prezentowane tu wyniki stanowi¹
uzupe³nienie w stosunku do wspomnianych prac.

METODYKA

Dla jednowymiarowej analizy subsydencji tektonicznej
(backstripping) wykorzystano takie dane wejœciowe jak:
mi¹¿szoœæ jednostek, na które podzielono profil, ich stratygra-
fia, litologia, parametry petrofizyczne ska³, zmiany batyme-
tryczno-topograficzne oraz eustatyczne. Poszczególnym jed-
nostkom stratygraficznym wydzielonym w profilu, o randze
zale¿nej od mo¿liwej rozdzielczoœci stratygraficznej, przy-
porz¹dkowano wiek w milionach lat. Zastosowano w tym
celu tabelê stratygraficzn¹ Gradsteina i Ogga (1996) oraz
Gradsteina i in. (2004). W backstrippingu uwzglêdniona zo-
sta³a poprawka na dekompakcjê, która obliczana by³a wed³ug
algorytmu Baldwina i Butlera (1985). G³ównymi para-
metrami petrofizycznymi ska³, uwzglêdnionymi w procedu-
rze dekompakcji, by³y wspó³czynniki kompakcji oraz poro-

watoœæ pierwotna, które przyjêto wed³ug publikowanych, ty-
powych wartoœci dla podstawowych typów litologicznych.

Wystêpowanie w profilu otworu luk erozyjnych powodu-
je, ¿e dla odtworzenia historii subsydencji istotna jest rekon-
strukcja mi¹¿szoœci utworów usuniêtych w trakcie poszcze-
gólnych epizodów erozji. Najistotniejszym z nich by³y przy-
puszczalnie epizody erozji we wczesnym dewonie, w koñcu
dewonu i we wczesnym karbonie, w póŸnym karbonie i/lub
wczesnym permie, a tak¿e erozja w póŸnej kredzie i/lub
wczesnym kenozoiku. Mi¹¿szoœci zerodowanych utworów
okreœlono poprzez oboczn¹ ekstrapolacjê trendów mi¹¿szoœci
ze stref o pe³niej zachowanych profilach, jak równie¿ za po-
moc¹ modelowania dojrza³oœci termicznej.

ANALIZA SUBSYDENCJI TEKTONICZNEJ ORAZ TEMPA DEPOZYCJI

Najstarszymi utworami nawierconymi w profilu otworu
Bydgoszcz IG 1 s¹ mu³owcowo-ilasto-margliste osady górnego
syluru. Ten odcinek profilu ma jednak zbyt ma³¹ mi¹¿szoœæ
(43 m) by mo¿na by³o interpretowaæ mechanizmy subsydencji
i tempo depozycji. Na podstawie danych z otaczaj¹cych otwo-
rów mo¿na przyj¹æ, ¿e basen sylurski stanowi³ zapadlisko
przedgórskie kaledoñskiej strefy kolizji, a subsydencja kontro-
lowana by³a przez mechanizm fleksuralnego uginania topogra-
ficznie i/lub tektonicznie obci¹¿anej p³yty (Poprawa, 2006).
Wysokie tempo depozycji wi¹za³o siê, oprócz tworzonej przez
wspomniany proces przestrzeni akomodacyjnej basenu, rów-
nie¿ z dostaw¹ materia³u detrytycznego z kaledoñskiej strefy

kolizji (Krzemiñski, Poprawa, 2006; Poprawa i in., 2006). We
wczesnym dewonie mia³o miejsce tektoniczne wypiêtrzanie
oraz czêœciowa erozja utworów sylurskich (Matyja, 2006), któ-
re wi¹za³y siê z postkolizyjnym efektem izostatycznym oraz
naprê¿eniami kompresyjnymi oddzia³ywuj¹cymi ze skandy-
nawskiej strefy kolizji (Poprawa, 2006).

Pocz¹wszy od œrodkowego dewonu omawian¹ strefê obj¹³
swym rozwojem pomorski basen sedymentacyjny. Krzywa
subsydencji dla tego basenu ma w omawianej strefie charakter
zbli¿ony do indykatywnych dla re¿imu ekstensyjnego, po któ-
rym nastêpuje faza subsydencji termicznej (fig. 47). Taki roz-
wój subsydencji interpretowano jako efekt ekstensji w wary-



scyjskim basenie zau³kowym (Narkiewicz i in., 1998). Tempo
depozycji utworów dewoñskich by³o stosunkowo wysokie
i mieœci³o siê w zakresie oko³o 40–130 m/mln lat (fig. 48).
Bior¹c pod uwagê odtworzony syntetyczny profil utworów
karbonu w tej strefie, charakteryzowa³y siê one zbli¿onym
tempem depozycji (20–115 m/mln lat).

W póŸnym karbonie i wczesnym permie analizowany ob-
szar ulega³ tektonicznemu wypiêtrzaniu, w wyniku którego
dosz³o do erozyjnego usuniêcia utworów karboñskich. Wy-
piêtrzanie to wi¹za³o siê z kompresyjnym oddzia³ywaniem
orogenu waryscyjskiego na p³ytê przedpola.

Permsko-mezozoiczna krzywa subsydencji tektonicznej dla
profilu otworu Bydgoszcz IG 1 ilustruje rozwój czêœciowo cha-
rakterystyczny dla basenu polskiego (por. Dadlez i in., 1995).
Rozpoczyna siê on zdarzeniem tektonicznym, wyra¿aj¹cym siê
faz¹ szybkiej subsydencji w póŸnym permie–wczesnym triasie,
po której nastêpowa³ d³ugotrwa³y okres stopniowego spowal-
niania subsydencji przez pozosta³¹ czêœæ mezozoiku (fig. 47).
£¹cznie ta czêœæ krzywej subsydencji tektonicznej ma kszta³t
typowy dla basenów ryftowych. G³ówn¹ fazê ekstensji synryf-
towej mo¿na uto¿samiaæ z faz¹ szybkiej subsydencji w póŸnym
permie–wczesnym triasie, zaœ nastêpuj¹ce póŸniej spowalnia-
nie subsydencji mo¿na interpretowaæ jako wyraz poryftowej
subsydencji termicznej. Na prze³omie kredy i kenozoiku zacho-
dzi³o wypiêtrzanie tektoniczne i zwi¹zana z nim erozja, która
usunê³a utwory kredy oraz czêœæ utworów górnej jury.

Cech¹ specyficzn¹ dla profilu Bydgoszcz IG 1, nietypow¹
w przypadku basenu polskiego, jest s³abe zaznaczanie siê

póŸnojurajskiego oraz póŸnokredowego zdarzenia tektonicz-
nego (por. Dadlez i in., 1995). W przypadku zdarzenia póŸno-
jurajskiego zwi¹zane jest to z po³o¿eniem otworu w pó³nocnej
czêœci basenu polskiego, gdzie wspomniane zdarzenie jest
s³abe b¹dŸ niezauwa¿alne. W przypadku zdarzenia póŸnokre-
dowego nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e osady tego wieku zosta³y
zerodowane w czasie inwersji laramijskiej, zaœ przyjête tu ich
paleomi¹¿szoœci s¹ zaadoptowane z pracy „Epikontynentalny
perm i mezozoik w Polsce” pod redakcj¹ Marka i Pajchlowej
(1997). Rekonstrukcje zawarte w tym tomie przyjmuj¹ model
wczesnego wypiêtrzania siê tej czêœci wa³u œrodpolskiego, któ-
re uniemo¿liwia³o osadzenie siê utworów górnej kredy o mi¹¿-
szoœci analogicznej jak w przyleg³ych nieckach brze¿nych, co
znajduje wyraz w omawianej krzywej subsydencji. Kolejn¹
specyficzn¹ cech¹ profilu Bydgoszcz IG 1 jest obecnoœæ fazy
wypiêtrzania tektonicznego w póŸnym triasie (fig. 47).

Tempo depozycji utworów basenu polskiego by³o najwy¿-
sze w póŸnym permie i wczesnym triasie, kiedy to wynosi³o
oko³o 110–275 m/mln lat (fig. 48). W œrodkowy i póŸnym
triasie oraz w jurze tempo depozycji zawiera³o siê w zakresie
12–50 m/mln lat, z wyj¹tkiem keloweju, kiedy obni¿y³o siê do
oko³o 3 m/mln lat. Osady dolnej i górnej kredy nie s¹ w tym
profilu zachowane, jednak na podstawie rekonstrukcji zawar-
tych tomie Marka i Pajchlowej (1997) mo¿na obliczyæ, ¿e
w omawianej strefie ich tempo depozycji by³o stosunkowo
niskie, wynosz¹c oko³o 5–15 m/mln lat.
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Fig. 48. Tempo depozycji osadów
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Sediment deposition rate for the Bydgoszcz IG 1 borehole
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ANALIZA HISTORII TERMICZNEJ ORAZ WARUNKÓW POGRZEBANIA

Niniejszy rozdzia³ prezentuje wyniki analizy fanerozoicz-
nej historii termicznej dla profilu otworu Bydgoszcz IG 1. Za-
sadniczym celem przeprowadzonych badañ by³a rekonstruk-
cja zmian strumienia cieplnego w czasie, okreœlenie mechani-
zmów zmian re¿imu termicznego oraz mechanizmów dojrze-
wania materii organicznej, okreœlenie warunków pogrzebania,
a tak¿e okreœlenie relacji procesów termicznych w obrêbie
osadowej pokrywy do zdarzeñ tektonicznych.

Badania historii termicznej pomorskiego segmentu basenu
polskiego prowadzono dotychczas g³ównie metod¹ modelo-
wañ dojrza³oœci termicznej (np. Karnkowski, 1999; Poprawa,

Grotek, 2004; Resak i in., 2008), jak równie¿ metod¹ analizy
traków w apatytach (Poprawa, Andriessen, 2006; Resak i in.,
2010). W pracach tych sugerowano dla pomorskiego segmen-
tu basenu polskiego sta³y w czasie strumieñ cieplny (Karn-
kowski, 1999; Resak i in., 2008, 2010), b¹dŸ strumieñ obni¿-
ony w czasie kredowego pogrzebania (Poprawa, Grotek,
2004; Poprawa, Andriessen, 2006). Dla pobliskiego, aczkol-
wiek po³o¿onego ju¿ w strefie przejœciowej do niecki brze-
¿nej, profilu Ciechocinek IG 2 sugerowano równie¿ wystêpo-
wanie kredowego, pozytywnego zdarzenia termicznego (Po-
prawa, 2007).

METODYKA

Rekonstrukcjê historii termicznej i warunków pogrzeba-
nia przeprowadzono przy u¿yciu techniki jednowymiarowych
modelowañ komputerowych, kalibrowanych pomiarami
refleksyjnoœci witrynitu lub macera³ów witrynitopodobnych.
Do modelowañ u¿yto danych okreœlaj¹cych historiê pogrze-
bania, w tym stratygrafiê i mi¹¿szoœci poszczególnych jedno-
stek osadowego wype³nienia basenu, parametry petrofizyczne
ska³, wspó³czesny re¿im cieplny oraz obecn¹ dojrza³oœæ ter-
miczn¹. G³ówne Ÿród³a danych stanowi³y materia³y zawarte
w niniejszym tomie.

W procedurze modelowañ dojrza³oœci termicznej dwoma
najistotniejszymi czynnikami s¹ historia pogrzebania oraz hi-
storia strumienia cieplnego. Na historiê pogrzebania wp³yw
maj¹ mi¹¿szoœci i stratygrafia poszczególnych jednostek osa-
dowego wype³nienia basenu. Poszczególnym wydzieleniom
stratygraficznym o ró¿nej randze, zale¿nej od dostêpnej roz-
dzielczoœci stratygraficznej, przyporz¹dkowano wieki liczbo-
we, stosuj¹c w tym celu tabelê stratygraficzn¹ Gradsteina i in.
(2004).

W modelu pogr¹¿ania uwzglêdniono poprawkê na de-
kompakcjê z zastosowaniem algorytmu Baldwina i Butlera
(1985). Mi¹¿szoœci zerodowanych fragmentów profili rekon-
struowano w procedurze modelowañ dojrza³oœci termicznej,
tj. wyznaczano j¹ na podstawie ekstrapolacji trendu doj-
rza³oœci termicznej do wartoœci powierzchniowych.

Modelowania dojrza³oœci prowadzono metod¹ forward,
czyli zak³adano stan wyjœciowy systemu oraz okreœlony pro-
ces geologiczny, a nastêpnie wyliczano jego skutek dla
wspó³czesnego rozk³adu dojrza³oœci termicznej w profilu.

W przypadku niezgodnoœci miêdzy dojrza³oœci¹ wyliczan¹
a pomierzon¹ procedurê powtarzano przy innych parametrach
modelu, a¿ do osi¹gniêcia optymalnej kalibracji modelu.

Jednymi z istotnych parametrów wykonanych modelowañ
termicznych by³y przewodnoœæ termiczna i pojemnoœæ ciepl-
na poszczególnych jednostek osadowego wype³nienia basenu.
Dla celów niniejszej pracy, przewodnoœæ termiczn¹ i pojem-
noœæ ciepln¹ przyjmowano dla szkieletu ziarnowego, wed³ug
publikowanych wartoœci typowych dla poszczególnych ty-
pów litologicznych. Dla poszczególnych jednostek osadowe-
go wype³nienia basenu tworzono w bibliotece programu nowe
wydzielenia litologiczne, poprzez przyjêcie odpowiednich
proporcji miêdzy poszczególnymi sk³adnikami. Nastêpnie
wyliczano dla nich wartoœci parametrów petrofizycznych,
okreœlaj¹c œredni¹ wa¿on¹ z poszczególnych sk³adników.
Przeprowadzone modelowania umo¿liwia³y uwzglêdnienie
zmian w czasie wymienionych powy¿ej parametrów w funk-
cji zmian porowatoœci wraz z pogr¹¿aniem.

Przyjmowane wartoœci parametrów przewodnoœci termicz-
nej i pojemnoœci cieplnej mia³y istotny wp³yw na wyliczane
wartoœci wspó³czesnego oraz paleostrumienia cieplnego. Do
wyliczenia wspó³czesnego strumienia cieplnego wykorzystano
termogramy otworowe. W trakcie przeprowadzonych modelo-
wañ dojrza³oœæ termiczn¹ wyliczano z zastosowaniem standar-
dowego dla tej metody algorytmu Sweeneya i Burnhma (1990).

W rekonstrukcji historii termicznej uwzglêdniono równie¿
zmiany œredniej temperatury powierzchniowej, tj. temperatu-
ry, do której ca³y system osadowego wype³nienia basenu by³
studzony (por. Szewczyk, 2002). W przypadku osadów kon-
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Obliczenie gêstoœci wspó³czesnego, powierzchniowego
strumienia cieplnego wykonano na podstawie termogramu
otworowego. Poniewa¿ nie dysponowano laboratoryjnymi po-
miarami przewodnictwa cieplnego ska³, przyjmowano je
w modelu dla poszczególnych typów litologicznych, wed³ug
danych z biblioteki programu. Obliczona wielkoœæ wspó³cze-
snego strumienia cieplnego wynosi 49W/m2. Kalibracja mode-
lu historii termicznej oparta jest w tym przypadku na obszernej
bazie analitycznej, na któr¹ sk³ada siê 18 pomiarów Ro, obej-
muj¹cych odcinek profilu o mi¹¿szoœci ponad 3500 m.

Odtworzona historia pogrzebania dla profilu otworu Byd-
goszcz IG 1 cechuje siê obecnoœci¹ kilku faz szybkiego po-
grzebania, oddzielonych fazami stagnacji b¹dŸ okresami wy-
piêtrzania tektonicznego (fig. 49). Utwory górnego syluru, na-
wiercone w sp¹gowej partii otworu, deponowane by³y w cza-

sie szybkiej subsydencji i pogrzebania, które to procesy kon-
tynuowa³y siê do koñca syluru. We wczesnym dewonie za-
chodzi³o tektoniczne wypiêtrzanie (fig. 49), przypuszczalnie
zwi¹zane z pokolizyjnym efektem izostatycznym, które do-
prowadzi³o do usuniêcia stropowej czêœci utworów górnego
syluru.

W dewonie oraz we wczesnym karbonie nastêpowa³a dal-
sza subsydencja i pogrzebanie, a mi¹¿szoœæ górnopaleozoicznej
pokrywy osadowej mog³a pierwotnie osi¹gaæ oko³o 2200 m
(fig. 49). W póŸnym karbonie i/lub wczesnym permie analizo-
wany obszar ponownie ulega³ wypiêtrzaniu i erozji, prowa-
dz¹cej do usuniêcia utworów dolnego karbonu oraz wy¿szej
czêœci utworów górnego dewonu.

Pocz¹wszy od póŸnego permu, wraz z rozwojem permsko-
-mezozoicznego basenu polskiego, zachodzi³o szybkie pogrze-

Historia termiczna 135

Fig. 49. Historia pogrzebania utworów w profilu otworu Bydgoszcz IG 1

Burial history for the Bydgoszcz IG 1 borehole

tynentalnych ustalono je na podstawie odtworzonej historii
klimatu, natomiast w przypadku osadów morskich stanowi³y
je temperatury na dnie zbiornika. D³ugookresowe, œrednie

temperatury powierzchniowe odtworzono poprzez na³o¿enie
zmian szerokoœci geograficznej europejskiej p³yty litosferycz-
nej w czasie na globalne zmiany klimatyczne (Wygrala, 1989).



banie, którego g³ówna faza przypada³a na póŸny perm–wczes-
ny trias (fig. 49). Szybki przyrost mi¹¿szoœci pokrywy osado-
wej kontynuowa³ siê równie¿ w jurze. Okres maksymalnego
pogrzebania w profilu otworu Bydgoszcz IG 1 przypada na
póŸn¹ kredê (fig. 49). Na prze³omie kredy i kenozoiku, laramij-
skie wypiêtrzanie i erozja doprowadzi³o do usuniêcia utworów
kredy oraz wy¿szej czêœci utworów jury górnej.

Pomiary Ro w otworze Bydgoszcz IG 1 uk³adaj¹ siê
w spójny profil dojrza³oœci termicznej. Syntetyczna dojrza-
³oœæ termiczna w omawiany profilu, przy za³o¿eniu sta³ego
w czasie strumienia cieplnego, równego wspó³czesnemu, cha-
rakteryzuje siê nieco ni¿sz¹ dojrza³oœci¹ termiczn¹ ni¿ jej
wartoœci pomierzone, a tak¿e nieco ni¿szym gradientem doj-

rza³oœci termicznej ni¿ gradient wynikaj¹cy z pomiarów Ro

(fig. 50). Wskazuje to na obecnoœæ w profilu pozytywnego zda-
rzenia termicznego, zachodz¹cego przypuszczalnie w kredzie.
W modelowniach prawid³ow¹ kalibracjê (fig. 50) uzyskano,
przyjmuj¹c mi¹¿szoœci zerodowanych utworów mezozoicz-
nych wed³ug rekonstrukcji w pracy Marka i Pajchlowej (1997)
oraz zak³adaj¹c póŸnokredowy strumieñ cieplny wy¿szy od
wspó³czesnego o 6 mW/m2. Zjawisko to koresponduje z pozy-
tywnym zdarzeniem termicznym, zachodz¹cym w póŸnej kre-
dzie, sugerowanym dla pobliskiego profilu Ciechanów IG 2
(Poprawa, 2007). Brak jest w tym przypadku przes³anek co do
„ch³odnego”, póŸnokredowego re¿imu termicznego (por. Po-
prawa, Grotek, 2004).
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Fig. 50. Kalibracja analizowanego modelu historii termicznej pomiarami dojrza³oœci termicznej

Calibration of the analyzed model with thermal maturity measurements



Jan SZEWCZYK

WYNIKI BADAÑ GEOFIZYKI WIERTNICZEJ

ZAKRES WYKONANYCH BADAÑ

W trakcie wykonywania otworu Bydgoszcz IG 1 przepro-
wadzano sukcesywnie, zgodnie z projektem otworu, tzw. stre-
fowe badania geofizyczne, zazwyczaj przed zarurowaniem
kolejnych fragmentów profilu. By³y one wykonywane
w okresie od 14.07.1987 roku do 24.01.1989 roku, w 13 od-
cinkach. Badania wykonano przy u¿yciu standardowej apara-
turyi analogowej, typu AKS£-7, produkcji radzieckiej, a ich
wykonawc¹ by³a Geofizyka Toruñ. By³ to jeden z ostatnich
g³êbokich otworów badawczych Pañstwowego Instytutu Geo-
logicznego, w którym wykonywane by³y badania geofizyczne
przy zastosowaniu przestarza³ego sprzêtu pomiarowego, zde-
cydowanie odbiegaj¹cego od obowi¹zuj¹cych w tym czasie
na œwiecie standardów. Pomiary radiometryczne, stanowi¹ce
wówczas podstawowy typ badañ geofizycznych s³u¿¹cych do
oceny litologii oraz w³aœciwoœci zbiornikowych ska³ wystê-
puj¹cych w profilu, wykonywane by³y sondami nie posia-
daj¹cymi ani standaryzacji ani tym bardziej kalibracji. By³y to
sondy typu SP-62 w metodzie PNG, oraz GNG-8, GNG-8
w metodzie PNNt. W trakcie prac interpretacyjnych standary-

zacja tych sond nastêpowa³a post factum, g³ównie na podsta-
wie korelacji statystycznej z wynikami laboratoryjnych badañ
próbek skalnych (Szewczyk, 1998a, b). W przypadku pomia-
rów radiometrycznych wykonywany by³ ka¿dorazowo po-
miar kontrolny na odcinku nie mniejszym ni¿ 50 metrów, za-
zwyczaj w najg³êbszej czêœci badanego odcinka profilu.

Pomiary temperatury przeprowadzano sondami TG-5
b¹dŸ T-5, a pomiary akustyczne sondami SPAK-4, którymi
wykonano standardowe badania akustyczne, jak i ocenê stanu
zacementowania rur ok³adzinowych. Badania stanu zacemen-
towania wykonano odpowiednio w interwa³ach 14–3594 m
(dla rur 9 5/8 cala) i 3450–4257 m dla rur 6 5/8 cala.

Zastosowany sprzêt pomiarowy, jak i zakres wykonanych
badañ oraz ich jakoœæ, z obiektywnych przyczyn (niedostêp-
noœæ sprzêtu pomiarowego o wysokim standardzie zwi¹zana
z obowi¹zuj¹cym embargiem gospodarczym) pozwoli³y na
uzyskanie rozpoznania profilu wiercenia jedynie w ograni-
czonym zakresie (tab. 12)

Odci-
nek

badañ
strefo-
wych

Data
wykonywa-
nia badañ

G³êb.
otworu Typ badañ

Odcinek
pomiarowy

[m]

1 2 3 4 5

1 14.07.87 299

PO
PS
PŒr

PGG, PG, PNG
PK

6–299 ×2
10–295

3–300
0–300

10–290

2 3–4.08.87 1541

PO
PS (bezpr¹dowo)
PŒr, PG, PNG,

PA(T1,�t)
PTn
PK

BSO , PŒr, PS

325–1540 ×2
325–1540
325–1541
275–1541

1441–1541
275–1541
325–1540

Odci-
nek

badañ
strefo-
wych

Data
wykonywa-
nia badañ

G³êb.
otworu

Typ badañ

Odcinek
pomiarowy

[m]

1 2 3 4 5

3 20–21.08.87 2023

PG, PNG
PA(T1,T2)

PO
PTn
PK

BSO
PŒr, PS

PNG
PGG

1515–2023
1515–2020
1515–2018 ×2
1920–2020
1525–2015
1515-2018 ×6
325–2018
275–1550

1400–2023

4 14–15.09.87 2505

PG, PNG,PA(�T,T1)
PO ×2, BSO

PS, Pœr
PTn
PK

1973–2505
1968–2505

325–2505
2400–2500
2000–2500
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Szczegó³owy spis typów badañ geofizycznych wykonanych
w otworze Bydgoszcz IG 1

Geophisical investigation chart in the Bydgoszcz IG 1 borehole



W trakcie prac dokumentacyjnych zwi¹zkach z tworze-
niem bazy cyfrowych badañ geofizycznych Centralnej Bazy
Danych Geofizycznych czeœæ badañ obejmuj¹cych g³ównie
pomiary radiometryczne, akustyczne oraz wybrane elektro-
metryczne zosta³a zdigitalizowana.

Na figurze 51 przedstawione zosta³y w formie graficznej
odcinki wspomnianych badañ strefowych, gdzie wyszczegól-
niono rodzaje zdigitalizowanych badañ wraz z numerem kata-
logowym przyjêtym w systemie GEOFLOG dla otworu Byd-
goszcz IG 1. Praktycznie w profilu ca³ego otworu zrealizowa-
no pe³ny zestaw badañ mo¿liwych do wykonania standardo-
wymi analogowymi aparaturami karota¿owymi.

W trakcie wiercenia, wykonywane by³y bie¿¹ce prace inter-
pretacyjna, m.in. zwi¹zane z okreœleniem optymalnych inter-
wa³ów g³êbokoœciowych dla opróbowañ z³o¿owych. Po jego

zakoñczeniu wykonano dokumentacjê koñcow¹ badañ geofi-
zycznych stanowi¹ca czeœæ sk³adow¹ dokumentacji wiercenia
Bydgoszcz IG 1.

Na figurze 52 przedstawione zosta³y wyniki unormowanych
i po³¹czonych wartoœci naturalnego promieniowania gamma,
a tak¿e profilowania œrednicy otworu ze wskazaniem g³êbokoœci
po³¹czenia poszczególnych odcinków badañ. Wiertniczy profil
litologiczny (LITO) ze wskazaniem odcinków rdzeniowanych
z zaznaczeniem uzyskanej efektywnoœci rdzeniowania pokazano
na figurze 2. Zastosowana metodyka normowania profilowañ
gamma opisana zosta³a w pracy Szewczyka (2000).

Ze wzglêdu na bardzo ograniczony zakres rdzeniowania
szczególnie w utworach m³odszych od triasu (fig. 2) podsta-
wow¹ form¹ dokumentowania tej czêœci profilu s¹ i pozostan¹
wyniki omawianych badañ geofizycznych.
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1 2 3 4 6

5 25–26.10.87 3006

PG, PNG
PGG
PNG

PA(�T,T1)
PŒr

PO ×2
PTn
PK

BSO
PS
PŒr

2455–3006
1973–3005
2455–3003 ×2
2455–3003
2454–3004
2454–3004
2906–3006
2475–3000
2454–3004 ×6

325–3004
325–3006

6 13–14.12.87 3420

PG, PNG, PŒr, PO
×2

gradPS
PTn

PA(�T,T1)
PK

BSO ×6
PS
PŒr
PEx

2980–3420
2980–3420
3320–3420
2980–3419
2975–3415
2980–3419

325–3419
325–3420
325–3412

7 4–5.01.88 3608

PG, PNG
PA(�T,T1)

PO
PTn
PK

BSO
PŒr
PS

3370–3608
3370–3605
3370–3608 ×2
3508–3608
3400–3600
3370–3608 ×6

325–3602
325–3608

8
7–10.04.88

13.04.88
4172

PG
PGG
PNG

PA(�T,T1), PŒr
PO
PS

PTn
PK

PA(c)(T, A)
POst

3558–4172
3594–4172
3558–4172
3594–4174
3594–4174 ×2
3594–4174
4074–4174
3575–4175

14–3594
3594–4174

1 2 3 4 5

9 24–25.04.88 4263

PG, PGG, PNG,
PA(�T,T1), POst

PŒr
PO, PS

PTn
PK
PŒr

4150–4263
4150–4260
4150–4262
4150–4259
4162–4262
4150–4250
4150–4262

10 20–22.06.88 4735

PG
PGG
PNG

PA(�T,T1)
POst
PŒr
PO

PS bezpr¹dowe
PTn
PK
PAc

4232–4722
4257–4735
4232–4722
4257–4734
4257–4700
4257–4735
4257–4733 ×2
4257–4733
4634–4734
4250–4725
3450–4257

11 14–16.10.88 5228

POx2,BSO (×3)
PŒr

PG, PNN
PTn
PK
PS

4705–5226
4257–5228
4695–5227
5147–5227
4700–5225
4700–5227

12 21–22.12.88 5450

PŒr
BSO ×4
PO ×2
POst
PTn
PK
PG

PNN
PŒr

4256–5443
5140–5450
5150–5450
5140–5450
5140–5440
5200–5425
4640–5440
4640–5225
4640–5440

13 22–23.01.89 5620

PG, PNN
PŒr, PTn

PO
PK

BSO
POst

5385–5615
5385–5618
5385–5595
5425–5610

5390–5600 ×4
5385–5602

17.02.89 PTu 50–5550

T a b e l a 12 cd.



PROFIL LITOLOGICZNO-POROWATOŒCIOWY

W trakcie wiercenia, a tak¿e po jego zakoñczeniu wykony-
wane by³y bie¿¹ce prace interpretacyjna. Realizatorem tych
prac by³ wykonawca badañ geofizycznych, tj. Geofizyka TO-
RUÑ, a wyniki by³y zawarte w dokumentacji koñcowej otworu
badawczego Bydgoszcz IG 1. By³y one wykorzystywane m.in.
przy wyborze odcinków profilu dla badañ z³o¿owych.

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 o nume-
rze katalogowym 30810.

Po roku 2000, w zwi¹zku z potrzeb¹ uzyskania informacji
na temat profilu litologiczno-porowatoœciowego ca³ego wier-
cenia Bydgoszcz IG 1, wykonano kompleksowe prace inter-
pretacyjne, których celem by³o okreœlenie profilu litologicz-
nego oraz podstawowych w³aœciwoœci petrofizycznych, tj. po-
rowatoœci, zailenia, gêstoœci objêtoœciowej oraz przewodnoœci
cieplnej (Szewczyk, 2001). Prace interpretacyjne prowadzono
przy wykorzystaniu autorskiego programu interpretacyjnego
GEOFLOG. Nale¿y podkreœliæ, ze stopieñ szczegó³owoœci
wykonanych prac interpretacyjnych, a tak¿e postawiony cel
badawczy, czyli uzyskanie podstawowej wiedzy na temat
uproszczonego modelu litologiczno-porowatoœciowego ska³
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Fig. 51. Schematyczne zestawienie typów badañ geofizycznych istniej¹cych w formie cyfrowej
wykonanych w otworze Bydgoszcz IG 2

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, PA – profilowanie akustyczne, GG – profilowanie gêstoœci typu gamma-gamma, PT – profilowanie
temperatury, R? – profilowanie (sondowanie) opornoœci; przy opisie profilowania podano jego numer identyfikacyjny w systemie GEOFLOG

Geophysical wireline logs intervals; Bydgoszcz IG 1 borehole

Types of borehole logging methods: PG – natural gamma log, PN – neutron log, PS – spontaneous log, SR – caliper, RL – resistivity lateral, RS – resistiv-
ity normal, RT – laterolog, PA – sonic log, GG – density log, PT – temperature log, R? – resistivity; it was goven a number of file used in GEOFLOG in-
terpretation system



wystêpuj¹cych w profilu, pozwalaj¹ na traktowanie uzyska-
nych wyników jako wstêpnego wariantu interpretacyjnego.
Niezbêdny dalszy rozwój metodyki prac interpretacyjnych,
ukierunkowanych na odczytywanie archiwalnych danych
geofizycznych, umo¿liwi uzyskanie pe³niejszego rozpoznania
profilu wiercenia Bydgoszcz IG 1.

Na figurze 53 przedstawiono zestawienie wyników okreœ-
leñ porowatoœci ca³kowitej z wynikami badañ laboratoryj-
nych, a w lewej czêœci figury podzia³ profilu na warstwy wy-
kazuj¹ce cechy ska³ zbiornikowych oraz izolacyjne. Dla
warstw pierwszej grupy obliczono wartoœæ porowatoœci efek-
tywnej. Jak widaæ warstwy te wystêpuj¹ wy³¹cznie w obrêbie
utworów jury œrodkowej oraz dolnej.
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Fig. 52. Unormowane oraz po³¹czone wartoœci profilowania
naturalnego promieniowania gamma

Na wykresie profilowania œrednicy otworu wskazano miejsca po³¹czeñ po-
szczególnych odcinków badañ

Normalised gamma ray values

Connection points of individual wireline logs intervals and cored intervals
are indicated on calliper log



CHARAKTERYSTYKA TERMICZNA

W otworze Bydgoszcz IG 1 wykonane zosta³y badania
termiczne w warunkach zbli¿onych od ustalonych (po 12 do-
bach stójki). Pomiar wykazuje stosunkowo dobr¹ stabilizacjê
termiczn¹, której stopieñ mo¿e byæ oceniany na podstawie
zgodnoœci temperatury mierzonej do temperatury przypo-
wierzchniowej, okreœlanej na podstawie wieloletnich danych
meteorologicznych. Dla obszaru Bydgoszczy jest ona równa
oko³o + 8,6°C podczas gdy temperatura ekstrapolowana do
powierzchni wynosi oko³o 14–15°C. W otworze wykonywa-
ne by³y w odcinkach poszczególnych badañ strefowych w ich
dolnej czêœci pomiary temperatury w nieustalonych warun-
kach termicznych stanowi¹ce odpowiednik pomiarów tempe-
ratury maksymalnej (BHT). Wyniki tych badañ przestawiono
tabeli 13.

Na figurze 54 pokazano zestawienie tzw. temperatury syn-
tetycznej (Ts) dla warunków pe³nej stabilizacji, obliczonej na
podstawie przewodnoœci cieplnej ska³ tworz¹cych profil, z wy-
nikami pomiaru temperatury (T) oraz wynikami zarejestrowa-
nych wartoœci temperatury maksymalnej (BHT). Widoczne roz-
bie¿noœci wartoœci Ts z wynikami T s¹ efektem zarówno nie-
pe³nej stabilizacji termicznej danych pomiarowych, jak i nie-
liniowoœci¹ rejestracji danych termicznych. Dla g³êbokoœci
mniejszych ni¿ 1500 metrów widoczny jest wp³yw ocieplenia
holoceñskiego na pomiar T.

Wartoœæ gêstoœci strumienia cieplnego uwzglêdniaj¹ca
wp³yw czynnika paleoklimatycznego wynosi 61,3 mWm–2

(Szewczyk, Gientka, 2009), a temperatura ustabilizowana dla
g³êbokoœci 2000 m (poza wp³ywem zaburzeñ klimatycznych
wynosi 50,19°C. Bydgoszcz IG 1 znajduje siê na obszarze ni-
skich wartoœci strumienia cieplnego typowych dla obszaru
platformowego.
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Fig. 53. Profil warstw izoluj¹cych oraz kolektorskich
z podanymi wartoœciami ich œredniej porowatoœci efektywnej

The sections of caprock and reservoir series
with effective porosity values indicated



CHARAKTERYSTYKA HYDROGEOLOGICZNA

W otworze Bydgoszcz IG 1 wykonane zosta³y badania hy-
drogeologiczne ³¹cznie w 8 poziomach. W trzech przypadkach
odnosz¹cych siê do utworów jury dolnej oraz triasu uzyskano
przyp³yw wód z³o¿owych. W przypadku utworów jury dolnej
by³y to przyp³ywy bardzo wysokie, zbli¿one do 100 m3/h. Bar-

dzo niewielki przyp³yw uzyskany zosta³ w utworach pstrego
piaskowca – by³y to przyp³yw siêgaj¹cy 2,5 m3/h. Wyniki te
potwierdzaj¹ ocenê w³aœciwoœci zbiornikowych warstw, w któ-
rych wykonywano te badania. Na figurze 55A przedstawiona
zosta³o lokalizacja odcinków wykonanych badañ, w których
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Fig. 54. Charakterystyka termiczna
dla otworu Bydgoszcz IG 1

T – zarejestrowana wartoœæ temperatury dla warunków zbli¿onych do ustalo-
nych, Ts – temperatura syntetyczna obliczona na podstawie przewodnoœci
termicznej ska³ (K) oraz sta³ej okreœlonej wielkoœci strumienia cieplnego
unormowanego do warunków klimatu ostatniego zlodowacenia (Szewczyk,
Gientka, 2009). Punktami zaznaczono wartoœci temperatury maksymalnej

Bydgoszcz IG 1 thermal data

T – temperature recorded for near stable conditions, Ts – synthetic temper-
ature calculated based on thermal conductivity of rocks (K) and constant
heat flow value normalised to the last glaciation climatic conditions
(Szewczyk, Gientka, 2009). Maximum temperature values are indicated

T a b e l a 13

Pomiary temperatury w nieustalonych warunkach termicznych
stanowi¹ce odpowiednik pomiarów temperatury maksymalnej (BHT)

Temperature measurements in unstable thermal conditions, equivalent to the bottom hole temperature (BHT) values

G³êbokoœæ
[m]

1542 2023 2505 3006 3417 3605 3417 3605 4175 4256 4736 5223 5451 5615

Temperatura
[°C]

37,3 45 55 66 91 95 91 95 97 107,5 120 131 133 134
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Fig. 55. A – warstwy zbiornikowe i izoluj¹ce w strefie objêtej badaniami hydrogeologicznymi,
wskazano interwa³y badañ (Szewczyk, 2006); B – mineralizacja wód podziemnych uzyskana w badanych odcinkach

na tle mineralizacji wód z obszaru Ni¿u Polskiego

A – reservoir and caprock series within the intervals tested (Szewczyk, 2006)
B – groundwater mineralisation from the tested intervals against the groundwater mineralisation values in the Polish Lowlands



uzyskano przyp³ywu wód z³o¿owych. W opróbowanych poni¿-
ej g³êbokoœci 3165 metra odcinkach nie uzyskano przyp³ywów.

Na figurze 55B przedstawione zosta³y wyniki badañ mi-
neralizacji wód z³o¿owych uzyskanych w trakcie badañ hy-
drogeologicznych wykonanych w otworze Bydgoszcz IG 1.
Wyniki te zosta³y przedstawione na tle rozk³adu tego parame-
tru uzyskanego w otworach badawczych i poszukiwawczych

dla obszaru Ni¿u Polskiego (Bojarski i in., 1996). Pokazany
zosta³ wykres wartoœæ œredniej mineralizacji obliczony me-
tod¹ najmniejszych kwadratów. Mo¿e byæ on traktowana jako
uk³ad odniesienia w stosunku do wartoœci mineralizacji w ba-
danych poziomach wodonoœnych. Wyniki z otworu Byd-
goszcz IG 1 wskazuj¹, ¿e mineralizacje wód w tych pozio-
mach s¹ typowe dla obszaru Ni¿u Polskiego.
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Leszek BOJARSKI, Andrzej SOKO£OWSKI, Jakub SOKO£OWSKI

WYNIKI OPRÓBOWANIA POZIOMÓW ZBIORNIKOWYCH

Celem opróbowania by³a ocena warunków hydrodynamicz-
nych oraz charakterystyka sk³adu chemicznego wód podziem-
nych pod k¹tem mo¿liwoœci zachowania siê wêglowodorów.

Opróbowano 9 poziomów zbiornikowych: 1 poziom pod-
czas wiercenia i 8 poziomów po zakoñczeniu prac wiertniczych
(fig. 56). Prace prowadzono zgodnie z projektem opróbowania,

sporz¹dzonym na podstawie wyników karota¿y geofizyki
otworowej. Projekt opracowali i wytypowali poziomy do ba-
dañ L. Bojarski i J. Szewczyk. Poziomy zbiornikowe w utwo-
rach paleozoicznych opróbowa³a firma wêgierska KVF Nagy-
kanizsa przy u¿yciu próbnika typu Johnson MFE, zaœ poziomy
zbiornikowe w utworach mezozoicznych ekipa PNiG z Pi³y

Fig. 56. Schemat opróbowania poziomów zbiornikowych

Formations tested



próbnikiem typu KII. Analizy wód wykonali A. Chab³o, E. Gó-
recka i E. Macio³ek w Laboratorium Zak³adu Geochemii
i Chemii Analitycznej PIG w Warszawie, a analizy gazu
M. Sztukowski w Zak³adzie Geologii Ropy i Gazu PIG.

Nadzór opróbowania pe³ni³ L. Bojarski, zaœ dozór specja-
listyczny w terenie sprawowali na zmianê A. Soko³owski,
Z. Sowiñski i W. S³upeczañski.

OPRÓBOWANIE W TRAKCIE WIERCENIA

Opróbowany poziom 4256–4310 m – perm, czerwony
sp¹gowiec (piaskowce, mu³owce)

Wynik:
brak przyp³ywu
ciœnienie denne Pd = 681×103 hPa
Badanie przeprowadzono w dn. 12–13.05.1988 r. Opró-

bowano poziom ods³oniêty pod butem rur o � 168,3 mm.
Poziom opróbowano przy zastosowaniu zalewki, zalewaj¹c
2667 m przewodu wiertniczego ponad próbnikiem p³uczk¹,
o gêstoœci 2,0 g/cm3. Opróbowanie przeprowadzono metod¹
dwukrotnego odciêcia przyp³ywu:

I okres przyp³ywu: ciœnienie 519×103–520×103 hPa, czas
15 minut.

I okres odbudowy ciœnienia: 520×103–675×103 hPa, czas
180 minut.

II okres przyp³ywu: ciœnienie 520×103 hPa, czas 120 minut.
II okres odbudowy ciœnienia: 520×103–681×103 hPa, czas

600 minut.
W sumarycznym okresie przyp³ywu wynosz¹cym 135 min.

nie stwierdzono z badanego poziomu ¿adnego przyp³ywu, nie
stwierdzono równie¿ œladów wêglowodorów. Zarejestrowane
ciœnienie denne wynios³o Pd = 681×103 hPa, czemu odpowiada
gradient 1,60×103 hPa/10 m. Temperatura opróbowanego po-
ziomu wynosi³a 106°C. Badania wykaza³y, ¿e poziom nie wy-
kazuje w³aœciwoœci zbiornikowych.

Z odgazowania p³uczki uzyskano minimaln¹ iloœæ gazu
(tab. 14). Gaz charakteryzuje siê wysok¹ zawartoœci¹ wodoru

i dwutlenku wêgla. Suma wêglowodorów wynosi 11,7028% obj.,
a suma sk³adników palnych 45,0567% obj. Gaz przypuszczalnie
pochodzi z fermentacji p³uczki wiertniczej.

OPRÓBOWANIE PO ZAKOÑCZENIU PRAC WIERTNICZYCH

Opróbowany poziom 5217–5270 m – dewon (wapienie)
Wynik:
brak przyp³ywu
ciœnienie denne Pd = 678,2×103 hPa
Opróbowanie przeprowadzono w dn. 29–31.03.1989 r.,

zapinaj¹c próbnik na kotwicy w ods³oniêtych pod rurami
utworach dewonu. Przewód wiertniczy nad próbnikiem by³
wype³niony wod¹. Badanie przeprowadzono metod¹ jedno-
krotnego odciêcia przyp³ywu:

I okres przyp³ywu: brak wzrostu ciœnienia, czas 270 min.
I okres odbudowy ciœnienia: 678,2×103 hPa, czas 210 min.
Dodatkowo podczas okresu przyp³ywu wytworzono (przy

u¿yciu cementarki) nadciœnienie 180×103 hPa, co wywo³a³o
przeciwciœnienie na badany poziom wynosz¹ce ok. 700×103 hPa.

Nadciœnienie: 180×103 hPa, trwaj¹ce 3 min.
110×103 hPa, trwaj¹ce do 210 min.
0,0 hPa, trwaj¹ce do 270 min.

W ostatniej godzinie przyp³ywu depresja na badany poziom
wynosz¹ca 366×103 hPa, przy za³o¿eniu, ¿e gradient ciœnienia
z³o¿owego jest zbli¿ony do wartoœci G = 1,4×103 hPa/10 m,
by³a wystarczaj¹ca dla wywo³ania przyp³ywu.

W okresie odbudowy stwierdzono nieznaczny wzrost ciœ-
nienia na g³owicy do 14×103 hPa. Po odpuszczeniu ciœnienia
wyp³ynê³o 10 dm3 wody. Na manometrze g³êbinowym zareje-
strowano ciœnienie denne o wartoœci Pd = 678,2×103 hPa
z tendencj¹ wzrostow¹ czemu odpowiada³ gradient Gd =
1,3×103 hPa/10 m. Przy ciœnieniu ustabilizowanym wartoœæ
gradientu by³aby wiêksza. Badany poziom wykazuje ca³ko-
wity brak w³aœciwoœci zbiornikowych. Wystêpowanie pod-
wy¿szonych ciœnieñ z³o¿owych mo¿e wskazywaæ na po-
³¹czenie utworów dewonu, stwierdzonych w opisywanym
otworze, wiêzi¹ hydrauliczn¹ z poziomami ropo- lub wodo-
noœnymi.
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Sk³ad chemiczny gazu pobranego
z g³êbokoœci 4256–4310 m

Gas analysis at the depth of 4256–4310 m

Sk³adnik
Zawartoœæ

[% obj.] [g/Nm3]

CH4

C2H6

C2H4

C3H8

C3H6

C4H10

C4H8

C5H12

H2

CO2

Ar

N2

7,6232

0,7936

0,5706

1,3434

0,1742

0,2764

0,6182

0,3032

33,3039

34,8368

5,3786

14,7779

54,6812

10,7342

7,0610

26,8585

3,3249

7,3992

16,5170

10,2017

29,9851

688,2358

95,0622

184,8271

Razem 100,0000 1 134,8879



Opróbowany poziom 5006–5270 m – dewon (dolomity)
Wynik:
brak przyp³ywu
ciœnienie denne Pd = 641,0×103 hPa
Opróbowanie przeprowadzono w dn. 01–03.04.1989 r.,

zapinaj¹c kotwicê próbnika w ods³oniêtych pod rurami utwo-
rach dewonu. Przewód wiertniczy nad próbnikiem by³
wype³niony wod¹ z dodatkowym maksymalnym nadciœnie-
niem wynosz¹cym 198×103 hPa, które stopniowo redukowa-
no do zera. W trakcie opróbowania otwór by³ wype³niony
p³uczk¹ o gêstoœci 1,67 g/cm3. Badanie przeprowadzono me-
tod¹ jednokrotnego odciêcia przyp³ywu:

I okres przyp³ywu: brak wzrostu ciœnienia, czas 120 min.
I okres odbudowy ciœnienia: 641×103 hPa, czas 360 min.
Nadciœnienie: 198×103 hPa, trwaj¹ce 10 min.

140×103 hPa, trwaj¹ce do 20 min.
90×103 hPa, trwaj¹ce do 30 min.
40×103 hPa, trwaj¹ce do 60 min.

W ostatniej godzinie ciœnienie wynosi³o zero, co stwarza³o
depresjê wywo³ania przyp³ywu 329×103 hPa. Depresja ta
przy za³o¿eniu, ¿e gradient ciœnienia z³o¿owego wynosi
G = 1,4×103 hPa/10 m, by³a wystarczaj¹ca dla wywo³ania
przyp³ywu. W okresie odbudowy ciœnienie wzros³o do wartoœci
641×103 hPa, z tendencj¹ do dalszego wzrostu. Badany po-
ziom charakteryzuje siê ca³kowitym brakiem w³aœciwoœci
zbiornikowych.

Opróbowany poziom 4734–5270 m – dewon (margle);
perm górny, czerwony sp¹gowiec (piaskowce)

Wynik:
badanie nieudane – brak przyp³ywu ?
Badanie przeprowadzono w dn. 04–06.04.1989 r. Podczas

okresu przyp³ywu po up³ywie 48 min. nast¹pi³o zerwanie kot-
wicy i po³¹czenie przestrzeni miêdzyrurowej z przewodem
wiertniczym. Po zredukowaniu ciœnienia z 180 do 50×103 hPa
nast¹pi³o zerwanie pakera próbnika. Opróbowanie uznano za
negatywne ze wzglêdów technicznych. Brak przyp³ywu pod-
czas pierwszych 48 min. badañ mo¿e œwiadczyæ o braku
w³aœciwoœci zbiornikowych opróbowywanego poziomu.

Po usuniêciu próbnika otwór na g³êbokoœci 5270–4876 m
zlikwidowano korkiem cementowym.

Opróbowany poziom 4256–4876 m – dewon (margle);
perm górny, czerwony sp¹gowiec (piaskowce, mu³owce)

Wynik:
s¹czenie solanki
ciœnienie z³o¿owe Pz = 797,6×103 hPa (wyekstrapolowane).
Badanie przeprowadzono w dn. 10–14.04.1989 r. Paker

próbnika zapiêto w bucie rur o � 168,3 mm. Opróbowano po-
ziom ods³oniêty pod butem tych rur, a ponad stropem korka
cementowego. Przewód wiertniczy nad próbnikiem by³
wype³niony wod¹ i tylko w pierwszej fazie I okresu
przyp³ywu wytworzono nadciœnienie 130×103 hPa zreduko-
wane po 30 min. do zera. Depresja wywo³ania przyp³ywu wy-
nosi³a 261×103 hPa. Opróbowanie przeprowadzono metod¹
trzykrotnego odciêcia przyp³ywu:

I okres przyp³ywu: ciœnienie 436,0×103 hPa, czas 60 min.
I okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 436,0×103–

645,9×103 hPa, czas 420 min.
II okres przyp³ywu: ciœnienie 439,0×103 hPa, czas 480 min.
II okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 439,0×103–

718×103 hPa, czas 1440 min.
III okres przyp³ywu: ciœnienie 445,0×103 hPa, czas 1570 min.
W wynosz¹cym 35 godzin ³¹cznym czasie przyp³ywu

uzyskano 0,5 m3 wody technicznej. Objêtoœæ przestrzeni pod-
pakerowej wynosi³a 10,5 m3. Podczas I okresu przyp³ywu
uzyskano 27 dm3 wody, podczas II okresu 123 dm3 i podczas
III okresu 352 dm3. Na podstawie odbudowy ciœnienia okreœ-
lono ciœnienie z³o¿owe w wysokoœci 797,6×103 hPa. Gradient
odpowiadaj¹cy temu ciœnieniu jest bardzo wysoki i wynosi
1,89×103 hPa/10 m.

Po opróbowaniu otwór czêœciowo zlikwidowano korkami
cementowymi do g³êbokoœci 3200 m.

Opróbowany poziom 3165–3190 m – trias dolny, pstry
piaskowiec dolny+œrodkowy (piaskowce)

Wynik:
brak przyp³ywu
ciœnienie z³o¿owe Pz = 345,1×103 hPa (wyekstrapolo-

wane).
Opróbowanie przeprowadzono w dn. 20–22.04.1989 r.

Poziom do badañ udostêpniono, perforuj¹c bezpociskowo
rury o � 244,5 mm. Podczas badania zastosowano zalewkê,
zalewaj¹c wod¹ s³odk¹ 736 m przewodu wiertniczego nad
próbnikiem. Opróbowanie przeprowadzono metod¹ dwukrot-
nego odciêcia przyp³ywu:

I okres przyp³ywu: ciœnienie 79,4×103–79,5×103 hPa, czas
12 min.

I okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 79,5×103–198,4
×103 hPa, czas 260 min.

II okres przyp³ywu: ciœnienie 79,7×103–79,9×103 hPa,
czas 360 min.

II okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 79,9×103–238,0
×103 hPa, czas 960 min.

Na podstawie odbudowy ciœnienia dennego okreœlono
w sposób hipotetyczny ciœnienie z³o¿owe w wysokoœci
Pz = 345,1×103 hPa. Gradient ciœnienia wynosi 1,09×
103 hPa/10 m. Wartoœci ciœnienia podczas okresów przyp³ywu
wskazuj¹ na prawie ca³kowity brak w³aœciwoœci zbiorniko-
wych badanego poziomu. Temperatura poziomu wynosi³a
74°C.

Po zakoñczeniu opróbowania otwór czêœciowo zlikwido-
wano korkiem cementowym do g³êbokoœci 2485 m.

Opróbowany poziom 2455–2477 m – trias dolny, pstry
piaskowiec œrodkowy (piaskowce)

Wynik:
przyp³yw solanki
wydajnoœæ Q = ok. 2,5 m3/h
ciœnienie z³o¿owe Pz = 255,1×103 hPa (wyekstrapolowane).
Opróbowanie przeprowadzono w dn. 25–26.04.1989 r.

Badany poziom ods³oniêto, perforuj¹c bezpociskowo rury
o � 244,5 mm. Podczas badania zastosowano zalewkê, zale-
waj¹c wod¹ s³odk¹ 307 m przewodu wiertniczego nad próbni-
kiem. Opróbowanie przeprowadzono metod¹ dwukrotnego
odciêcia przyp³ywu:

I okres przyp³ywu: ciœnienie 34,6×103–99,9×103 hPa, czas
7 min.

I okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 99,9×103–251,9
×103 hPa, czas 120 min.

II okres przyp³ywu: ciœnienie 108,5×103–246,3×103 hPa,
czas 237 min.
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II okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 246,3×103–250,1
×103 hPa, czas 180 minut.

Podczas trwaj¹cych 240 min. okresów przyp³ywu do prze-
wodu nad próbnikiem dop³ynê³o 10,3 m3 solanki w minimal-
nym stopniu zgazowanej gazem niepalnym. Œredni przyp³yw
wyniós³ ok. 2,5 m3/h. Zwierciad³o wody, jeszcze nieustalone,
zalega³o na g³êbokoœci 162 m p.p.t. Ciœnienie z³o¿owe (wy-
ekstrapolowane) wynosi³o 255,1×103 hPa, czemu odpowiada
gradient G = 1,04×103 hPa/10 m. Badany poziom charaktery-
zuje siê œrednimi w³aœciwoœciami zbiornikowymi – wskaŸnik
przepuszczalnoœci okreœlono w wysokoœci k = 16,5 mD. Poten-
cjalny wskaŸnik natê¿enia przyp³ywu wynosi³ 0,6 m3/d/1at.
Wartoœæ skin efektu wynosz¹ca s = –4 œwiadczy o braku uszko-
dzenia strefy przyodwiertowej. Promieñ zasiêgu badania wyno-
si³ r = 123,7 m.

Podczas badañ pobrano próbê solanki do analizy (tab. 15).
14,9% solankê okreœlono jako Cl–Na–Ca, I, Fe. Sucha pozo-
sta³oœæ wynosi³a 149,3 g/dm3, gêstoœæ 1,102 g/cm3, a pH = 7,00.

Z odgazowania solanki uzyskano œladowe iloœci gazu (tab.
16). Jest to gaz azotowy z nieco podwy¿szon¹ zawartoœci¹
wêglowodorów. Suma wêglowodorów wynosi 6,3609%,
a sk³adników palnych 6,4115%.

Po zakoñczeniu badañ opróbowany poziom zamkniêto
korkiem cementowym.

Opróbowany poziom 1870–1890 m – trias górny, retyk
(piaskowce)

Wynik:
przyp³yw solanki
wydajnoœæ Q = 100 m3/h
ciœnienie z³o¿owe Pz = 188,1×103 hPa.
Opróbowanie przeprowadzono w dn. 20.04–01.05.1989 r.

Poziom do badañ udostêpniono, perforuj¹c bezpociskowo
rury o � 244,5 mm. Badania przeprowadzono przy prawie
pe³nej depresji, zalewaj¹c wod¹ s³odk¹ 32 m przewodu wiert-
niczego nad próbnikiem. Opróbowanie przeprowadzono me-
tod¹ dwukrotnego odciêcia przyp³ywu:

I okres przyp³ywu: ciœnienie 183,0×103–183,7×103 hPa,
czas 6 min.

I okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 183,7×103–188,2
×103 hPa, czas 170 min.

II okres przyp³ywu: ciœnienie 184,4×103–188,1×103 hPa,
czas 120 min.

II okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 188,1×103–188,1
×103 hPa, czas 180 min.

Podczas I okresu przyp³ywu nast¹pi³ bardzo du¿y dop³yw
solanki do przewodu wiertniczego. Przez pierwsze 6 minut
badañ dop³ynê³o 10 m3 solanki. Dop³yw po 6 min. wyraŸnie
zmala³, mimo ¿e jeszcze przez 38 minut II okresu przyp³ywu
na powierzchni obserwowano minimalny wyp³yw powietrza.
Badany poziom charakteryzuje siê bardzo dobrymi w³aœciwoœ-
ciami zbiornikowymi. Temperatura z³o¿owa, stosunkowo nis-
ka, wynosi³a 45°C.

W trakcie badañ pobrano próbê solanki okreœlonej jako
12,1% solanka Cl–Na, I (tab. 17). Sucha pozosta³oœæ wynosi³a
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Sk³ad chemiczny solanki pobranej z g³êbokoœci 2455–2477 m

Brine chemical composition at the depth of 2455–2477 m

Sk³adnik
Zawartoœæ

[mg/dm3] [mval/dm3] [% mval]

Kationy

Na+

K+

Ca2+

Mg2+

Fe(T)

Mn2+

Li+

Sr2+

Cu2+

Pb2+

Ni2+

Zn2+

43 300,00

189,00

12 500,00

1 350,00

12,20

57,00

2,89

411,00

0,36

0,71

<0,30

<1,07

1880,0000

4,8300

625,0000

111,0000

0,6550

2,0800

0,4160

9,3800

0,0113

0,0068

0,0102

0,0327

71,43

0,18

23,70

4,21

0,02

0,08

0,02

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem 57 800,00 2 640,0000 100,00

Aniony

Cl–

HCO3


SO4
2

F–

Br–

I–

86 600,00

366,00

1 960,00

1,96

504,00

7,90

2440,0000

6,0000

40,9000

0,1000

6,3100

0,0600

97,87

0,24

1,64

0,00

0,25

0,00

Razem 89 500,00 2500,0000 100,00

£¹cznie 147 300,00
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Sk³ad chemiczny gazu pobranego
z g³êbokoœci 2455–2477 m

Gas analysis at the depth of 2455–2477 m

Sk³adnik
Zawartoœæ

[% obj.] [g/Nm3]

CH4

C2H6

C2H4

C3H8

C3H6

C4H10

C4H8

H2

CO2

Ar

He

N2

5,0056

0,5473

0,4443

0,1190

0,1903

0,0295

0,0249

0,0506

0,0045

0,1611

2,3206

91,1023

35,9051

7,4027

5,6110

2,3791

3,6322

0,7897

0,6652

0,0454

0,0889

2,8740

4,1770

1 139,7904

Razem 100,0000 1 203,3607



121,3 g/dm3, gêstoœæ 1,082 g/cm3, a pH = 8,6. Przy doœæ wyso-
kiej mineralizacji, w sk³adzie solanki dominuje w 93% NaCl.
Jest to typowy ³ug solny zwi¹zany genetycznie z solami typu
wysadowego. Wysoka wartoœæ wskaŸników rNa:rCl = 1,03
i Cl:Br = 1020 œwiadczy o genetycznym powi¹zaniu solanki
z sol¹ kamienn¹.

W wyniku odgazowania solanki uzyskano minimaln¹
iloœæ gazu (tab. 18). Jest to gaz azotowy z podwy¿szon¹ za-
wartoœci¹ wêglowodorów wynosz¹c¹ 16,8128% obj. Zwraca
uwagê du¿a zawartoœæ wêglowodorów ciê¿kich, co wskazy-
wa³oby na blisk¹ obecnoœæ nagromadzeñ bituminów. Zawar-
toœæ sk³adników palnych wynosi 17,5495% obj.

Po zakoñczeniu opróbowania badany poziom zlikwido-
wano korkiem cementowym do g³êbokoœci 1140 m.

Opróbowany poziom 1105–1126 m – jura dolna (pias-
kowce)

Wynik:
przyp³yw solanki
wydajnoœæ Q = 96 m3/h
ciœnienie z³o¿owe Pz = 107,7×103 hPa (wyekstrapolowane).
Opróbowanie, poprzedzone perforacj¹ bezpociskow¹ rur

o � 244,5 mm, przeprowadzono w dn. 03–04.05.1989 r. Ba-
dania wykonano przy pe³nej depresji, metod¹ dwukrotnego
odciêcia przyp³ywu:
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T a b e l a 17

Sk³ad chemiczny solanki pobranej z g³êbokoœci 1870–1890 m

Brine chemical composition at the depth of 1870–1890 m

Sk³adnik
Zawartoœæ

[mg/dm3] [mval/dm3] [%mval]

Kationy

Na+

K+

Ca2+

Mg2+

Fe(T)

Mn2+

Li+

Sr2+

Cu2+

Pb2+

Ni2+

Zn2+

49 400,00

272,00

1 550,00

288,00

1,08

0,40

1,55

79,70

<0,10

0,94

<0,30

<0,30

2 150,00000

6,96000

77,10000

23,70000

0,05800

0,01460

0,22300

1,82000

0,00315

0,00907

0,01020

0,00918

95,13

0,31

3,42

1,05

0,00

0,00

0,91

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem 51 500,00 2 260,00000 100,00

Aniony

Cl–

HCO3


SO4
2

F–

Br–

I–

CO3


72 700,00

439,00

322,00

0,30

71,00

7,40

24,00

2 050,00000

7,19000

6,70000

0,01580

0,88900

0,05830

0,80000

99,25

0,35

0,32

0,00

0,04

0,00

0,04

Razem 73 600,00 2 070,00000 100,00

£¹cznie 125 100,00

T a b e l a 18

Sk³ad chemiczny gazu pobranego
z g³êbokoœci 1870–1890 m

Gas analysis at the depth of 1870–1890 m

Sk³adnik
Zawartoœæ

[% obj.] [g/Nm3]

CH4

C2H6

C2H4

C3H8

C3H6

C4H10

C4H8

H2

Ar

He

N2

5,0573

2,1434

3,0296

1,7946

4,3672

0,2283

0,1924

0,7367

0,4728

0,3679

81,6098

36,2760

28,9916

38,2608

35,8794

83,3567

6,1115

5,1405

0,6622

8,4347

0,6622

1 020,6938

Razem 100,0000 1 264,4694

T a b e l a 19

Sk³ad chemiczny solanki pobranej z g³êbokoœci 1105–1126 m

Brine chemical composition at the depth of 1105–1126 m

Sk³adnik
Zawartoœæ

[mg/dm3] [mval/dm3] [%mval]

Kationy

Na+

K+

Ca2+

Mg2+

Fe(T)

Mn2+

Li+

Sr2+

Cu2+

Pb2+

Ni2+

Zn2+

19 600,00

136,00

648,00

216,00

1,28

0,53

1,03

40,10

<0,06

<0,10

<0,10

<0,10

851,000000

3,480000

32,300000

17,800000

0,068800

0,019300

0,148000

0,915000

0,001890

0,000965

0,003410

0,003060

93,96

0,38

3,57

1,96

0,01

0,00

0,02

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem 20 600,00 906,000000 100,00

Aniony

Cl–

SO4
2

F–

Br–

I–

29 600,00

1 170,00

0,49

47,00

3,70

834,000000

24,300000

0,025800

0,588000

0,029200

97,10

2,83

0,00

0,07

0,00

Razem 30 800,00 859,000000 100,00

£¹cznie 51 400,00 – –



I okres przyp³ywu: ciœnienie 101,5×103–103,2×103 hPa,
czas 6 min.

I okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 103,2×103–107,2
×103 hPa, czas 180 min.

II okres przyp³ywu: ciœnienie 100,4×103–106,4×103 hPa,
czas 210 min.

II okres odbudowy ciœnienia: ciœnienie 106,4×103–106,5
×103 hPa, czas 120 min.

Podczas okresów przyp³ywu w ci¹gu 35 min. uzyskano
8,26 m3 solanki. Wyró¿niono dwie fazy dop³ywu:

I faza: w ci¹gu 5 min. dop³ynê³o 8 m3 solanki
II faza: w ci¹gu 30 min. dop³ynê³o 0,26 m3 solanki (faza

stabilizacji).

Œredni przyp³yw przy pominiêciu fazy stabilizacji okreœ-
lono na 96 m3/h. Gradient ciœnienia z³o¿owego wynosi
G = 0,98×103 hPa/10 m. Opróbowane piaskowce jury dolnej
charakteryzuj¹ siê bardzo dobrymi w³aœciwoœciami zbiorni-
kowymi. Temperatura z³o¿owa wynosi 32°C.

Pobrano próbê solanki scharakteryzowanej jako 5% solan-
ka Cl–Na, I (tab. 19). Sucha pozosta³oœæ wynosi 50,6 g/dm3,
a gêstoœæ 1,035 g/cm3. Sk³ad chemiczny solanki wskazuje, ¿e
podobnie jak solanka z utworów retyku, jest ona genetycznie
zwi¹zana z pok³adami solnymi.

W dn. 08.05.1989 r. otwór zlikwidowano korkiem cemen-
towym za³o¿onym w g³êbokoœci 30–0 m.

PODSUMOWANIE

Opróbowane utwory dewonu wykazywa³y brak przyp³ywu,
co œwiadczy o ca³kowitym zaniku w³aœciwoœci zbiornikowych
ska³. Zbadane utwory dewonu le¿¹ w strefie podwy¿szonych
gradientów ciœnieñ z³o¿owych, których pe³nych wartoœci nie
uda³o siê uzyskaæ, z powodu zbyt wolnej odbudowy ciœnienia.
Utwory czerwonego sp¹gowca wykazywa³y bardzo s³abe
w³aœciwoœci zbiornikowe przy anomalnie wysokich gradien-
tach ciœnieñ z³o¿owych G = 1,89×103 hPa/10 m.

Wyniki badañ poszerzy³y strefê wystêpowania anomalnie
wysokich ciœnieñ z³o¿owych paleozoiku podcechsztyñskiego,
znan¹ dotychczas z rejonu Szubin–Unis³aw. Jest to perspekty-
wiczna strefa dla odkrycia nowych z³ó¿ bituminów w utwo-
rach permu i dewonu pod warunkiem istnienia ska³ o lepszej
przepuszczalnoœci.

W utworach mezozoiku tylko poziomy znajduj¹ce siê na
granicy pstrego piaskowca dolnego i œrodkowego wykazuj¹
brak w³aœciwoœci zbiornikowych. Wy¿szy poziom pstrego

piaskowca œrodkowego odznacza siê œrednimi w³aœciwoœcia-
mi zbiornikowymi, co udokumentowano przyp³ywem solanki
w iloœci 2,5 m3/h.

Osady retyku i jury dolnej wykazuj¹ bardzo dobre
w³aœciwoœci zbiornikowe, co jest udokumentowane wysokimi
przyp³ywami solanek w wysokoœci 96–100 m3/h w warun-
kach typu subartezyjskiego.

W utworach retyku stwierdzono obecnoœæ rozpuszczone-
go w solance gazu o podwy¿szonej do 11% obj. zawartoœci
wêglowodorów ciê¿kich, których obecnoœæ mo¿e wskazywaæ
na wystêpowanie w tym rejonie nagromadzeñ bituminów.
W solankach mezozoiku dominuje NaCl w 95%, co nale¿y
wi¹zaæ z ³ugowaniem soli kamiennych.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e perspektywiczne w ujêciu regional-
nym utwory dewonu i permu w opróbowanym otworze nie
posiadaj¹ cech zbiornikowych.
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Hanna MATYJA

NAJWA¯NIEJSZE WYNIKI BADAÑ

Przedmiotem prezentowanej analizy by³y osady paleo-
zoiku, mezozoiku i kenozoiku w profilu Bydgoszcz IG 1, zlo-
kalizowanym w po³udniowo-wschodniej czêœci obszaru Po-
morza Zachodniego, oko³o 18 km na zachód od miasta Byd-
goszcz, w pobli¿u przekroju sejsmicznego 12.III.81.

W profilu Bydgoszcz IG 1 wyró¿niono osady ?syluru, de-
wonu (¿ywetu i czêœci franu), permu (górnego czerwonego
sp¹gowca i cechsztynu), niemal kompletnego triasu i jury
(brak niemal ca³ej górnej jury, z wyj¹tkiem dolnej czêœci oks-
fordu), neogenu? i czwartorzêdu (por. szczegó³owy profil lito-
logiczno-stratygraficzny). Charakterystyczne dla tego profilu
s¹ du¿ych rozmiarów luki nie tylko miêdzy poszczególnymi
systemami (brak ca³ego karbonu, kredy czy paleogenu), ale
równie¿ wewn¹trz systemów (np. brak ca³ego dolnego i czêœ-
ci œrodkowego dewonu, a tak¿e brak znacz¹cej czêœci górnego
dewonu). Czêœæ tych luk jest typowa dla ca³ego obszaru Po-
morza Zachodniego, jak np. brak osadów dewonu dolnego,
wiêkszoœæ jednak ma wymiar zdecydowanie lokalny, jak cho-
cia¿by nieobecnoœæ utworów znacznej czêœci franu, ca³ego fa-
menu, karbonu czy ca³ej kredy. Analiza danych sejsmicznych
(P. Krzywiec) wskazuje, ¿e w relatywnie blisko po³o¿onej
strefie otworu Szubin IG 1 profil dewonu jest d³u¿szy i pe³niej-
szy ni¿ w rejonie otworu Bydgoszcz IG 1, a karbon obecny, co
mo¿e sugerowaæ zdaniem P. Krzywca, ¿e uskok odwrócony
wystêpuj¹cy na SW od otworu Szubin IG 1, zwi¹zany z in-
wersj¹ tego segmentu bruzdy œródpolskiej, by³ w póŸnym pa-
leozoiku aktywny jako uskok normalny. Finalnym etapem
ewolucji tektonicznej omawianego obszaru, stanowi¹cego
fragment bruzdy œródpolskiej, by³a póŸnokredowo-paleogeñ-
ska inwersja, która doprowadzi³a do uniesienia osiowej czêœci
basenu i uformowania wa³u œródpolskiego. Po-inwersyjna
erozja usunê³a ca³oœæ kredowej pokrywy osadowej, w zwi¹z-
ku z czym nie ma obecnie mo¿liwoœci przeanalizowania prze-
biegu procesu inwersji na tym obszarze na podstawie danych
sejsmicznych.

Obszar pomorski wykazywa³ zatem wiele cech szczegól-
nych, zarówno w swoim rozwoju tektoniczno-strukturalnym,
jak i facjalnym. Charakteryzowa³ go mobilny wczesnopaleo-
zoiczny (kaledoñski) etap rozwoju, po którym, pocz¹wszy od
wczesnego dewonu, rozpocz¹³ siê etap rozwoju platformowe-
go. Obserwowane w obrêbie basenu pomorskiego sukcesje
osadowe dewonu i karbonu s¹ ju¿ bowiem typowe dla œrodo-
wisk szelfowych. Strukturalna niestabilnoœæ pod³o¿a samego
basenu sedymentacyjnego Pomorza w ci¹gu dewonu i wcze-
snego karbonu, zwi¹zana z synsedymentacyjn¹ aktywnoœci¹
niektórych stref uskokowych, jak i okresowa mobilnoœæ
pobliskiego obszaru l¹dowego (kratonu wschodnioeuropejs-

kiego) by³y przyczynami sprawczymi odpowiedzialnymi za
zró¿nicowanie mi¹¿szoœci osadów oraz relatywne (na skalê
regionaln¹) zmiany poziomu morza, a tym samym za zró¿ni-
cowanie facji. W ci¹gu póŸnego karbonu morski basen przed-
pola waryscydów sta³ siê najpierw paraliczny, a potem by³ ju¿
tylko kontynentalnym, marginalnym zapadliskiem przedgór-
skim wypiêtrzanego orogenu waryscyjskiego. Natomiast ba-
seny permskie i mezozoiczne by³y ju¿ typowymi basenami
intrakratonicznymi, rozci¹gaj¹cymi siê miêdzy orogenem
waryscyjskim a wyniesion¹ czêœci¹ kratonu wschodnioeuro-
pejskiego.

Najstarszymi nawierconymi utworami w analizowanym
profilu Bydgoszcz IG 1 s¹ silnie zdyslokowane i³owce z nie-
licznymi wk³adkami mu³owców i i³owców marglistych.
prawdopodobnie reprezentuj¹ce sylur (T. Podhalañska). Zna-
leziona w tych osadach fauna ramienionogów bezzawiaso-
wych, Ÿle zachowanych ma³¿ów i ³odzików, a tak¿e nielicz-
nych akritarchów (Szczepanik,1989) nie pozwoli³a na jedno-
znaczne okreœlenie ich przynale¿noœci stratygraficznej.
Wed³ug E. i H. Tomczyków (1990) osady te swym wy-
kszta³ceniem litofacjalnym oraz charakterem i sposobem za-
chowania szcz¹tków organicznych wykazuj¹ podobieñstwo
do warstw rzepiñskich w Górach Œwiêtokrzyskich, st¹d ich
sugestia, ¿e analizowane osady z profilu Bydgoszcz mog¹ na-
le¿eæ równie¿ do syluru (?prawdopodobnie górnego).

Bezpoœrednio na osadach syluru, le¿¹ silikoklastyczne
i wêglanowe utwory dewonu œrodkowego nale¿¹ce prawdo-
podobnie w ca³oœci do ¿ywetu oraz ni¿szej czêœci franu.

W ich obrêbie wyró¿niono 3 jednostki litostratygraficzne,
od najstarszych poczynaj¹c, s¹ to: (1) formacja tucholska, re-
prezentowana przez i³owce margliste, margle i wapienie stro-
matoporoidowo-koralowcowe, (2) formacja silneñska repre-
zentowana g³ównie przez bezwapniste osady silikoklastyczne
(piaskowce i mu³owce), a podrzêdnie i³owce, sporadycznie
wystêpuj¹ cienkie wk³adki wapieni, (3) formacja chojnicka
wykszta³cona g³ównie jako bezwapniste osady silikoklastycz-
ne (g³ównie mu³owce, podrzêdnie piaskowce i i³owce) z rela-
tywnie czêstymi i znacz¹cej mi¹¿szoœci wk³adkami wapieni
stromatoporoidowo-koralowcowych. Le¿¹ce wy¿ej, g³ównie
wêglanowo-margliste osady formacji koczalskiej, w których
wystêpuj¹ (w partiach sp¹gowych) równie¿ wk³adki wapni-
stych piaskowców kwarcowych, reprezentuj¹ prawdopodob-
nie najwy¿szy ¿ywet i najni¿sz¹ czêœæ franu. Utwory kla-
styczne dewonu i œrodowiska ich depozycji, mieszcz¹ce siê
miêdzy lagun¹, równi¹ p³ywow¹ i barier¹ oraz wystêpuj¹ce
w nich skamienia³oœci œladowe scharakteryzowane zosta³y
przez J. Paczeœn¹. Wêglanowe œrodowiska depozycji zwi¹zane



by³y niemal wy³¹cznie z niewielkimi budowlami organicznymi
i ich najbli¿szym otoczeniem (H. Matyja). Niewielkiej
mi¹¿szoœci wk³adka be¿owej, masywnej, ska³y wylewnej, skla-
syfikowanej jako dacyt, wystêpuj¹cej w obrêbie wapieni mar-
glistych ze stromatoporoidami i koralowcami ¿ywetu formacji
chojnickiej, doczeka³a siê szczegó³owej analizy petrograficznej
(E. Jackowicz). Opisywany dacyt stanowi fragmenty potoku la-
wowego lub te¿ cia³a intruzywnego w pozycji in situ, na co
wskazuje skorupowe oddzielenie jego przypowierzchnio-
wych czêœci wzd³u¿ drobnych pêkniêæ równoleg³ych do po-
wierzchni. Czêœci te nie utrzyma³yby siê podczas transportu
powulkanicznego, podobnie zreszt¹ jak spêkane blokowo
wnêtrze ska³y. Przewarstwiaj¹ca dacyt ska³a osadowa ma w
strefie przykontaktowej charakter brekcji, przypominaj¹cej
miejscami peperyt, co potwierdza³oby raczej tê drug¹ mo¿li-
woœæ.

Osady dewonu poddane zosta³y badaniom biostratygra-
ficznym, u¿ywaj¹c jako narzêdzi konodontów i miospor
(H. Matyja, E. Turnau), dwóch grup organizmów, których
przydatnoœæ w badaniach biostratygraficznych obszaru po-
morskiego by³a do tej pory niekwestionowana. Utwory dewo-
nu zalegaj¹ jednak w analizowanym profilu na znacznej
g³êbokoœci, skutkiem czego zawarta w osadzie materia orga-
niczna jest silnie zmieniona termicznie. Oznacza to, ¿e obser-
wowane w badanych próbkach spory s¹ czarne, nieprzejrzy-
ste, tylko nieliczne formy zachowuj¹ cechy umo¿liwiaj¹ce
oznaczenie do rodzaju, a niekiedy do gatunku. Lepiej zacho-
wane, bo cienkoœcienne, s¹ akritarchy i prazynofity, jednak
nale¿¹ce do nich taksony maj¹ w wiêkszoœci d³ugie zasiêgi
stratygraficzne i tym samym s¹ mniej przydatne dla stratygra-
fii. Z kolei wykszta³cenie litologiczne osadów ¿ywetu i ni¿-
szego franu w tym profilu wskazuje na dominacjê na tym ob-
szarze œrodowisk zdecydowanie p³ytkomorskich, co nie jest
czynnikiem sprzyjaj¹cym jakoœci analizy biostratygraficznej
na podstawie konodontów. St¹d wnioski biostratygraficzne
dotycz¹ce osadów dewonu, mimo dobrego opróbowania osa-
dów, s¹ ogólnikowe i s³abo udokumentowane. Analiza bio-
stratygraficzna wykaza³a, ¿e le¿¹ce na osadach syluru osady
dewonu w swoich partiach sp¹gowych prawdopodobnie nie
mog¹ byæ starsze ni¿ ¿ywet, natomiast stropowe partie dewo-
nu w tym profilu nale¿¹ do franu. Nie stwierdzono osadów
wy¿szej czêœci dewonu (wy¿szego franu i ca³ego famenu),
brakuje te¿ ca³ego karbonu i ni¿szej czêœci permu.

Na osadach ni¿szego franu le¿¹ osady permu – drobnokla-
styczne osady subasocjacji molasowej górnego czerwonego
spagowca, zaliczone do grupy Warty i reprezentuj¹ce w swo-
jej czêœci sp¹gowej pogranicze dwóch systemów depozycyj-
nych, rzecznego i playa, a w czêœci œrodkowej i stropowej tyl-
ko system playa (J. Pokorski). Osady litofacji piaszczystej
i mu³owcowo-i³owcowej doczeka³y siê szczegó³owej analizy
petrograficznej, dokonano równie¿ analizy procesów diage-
netycznych, którym one podlega³y (M. Kuberska).

Profil cechsztynu charakteryzuje siê kompletnym wy-
kszta³ceniem litostratygraficznym w facji salinarnej, typowym
dla centralnej czêœci basenu sedymentacyjnego tzw. bruzdy
œrodkowopolskiej (R. Wagner). Obecne s¹ w nim trzy cyklote-
my wêglanowo-ewaporatowe PZ1, PZ2 i PZ3 oraz bardzo roz-
budowany cyklotem terygeniczno-ewaporatowy PZ4. Szcze-
gó³owej analizy mikrofacjalnej i diagenetycznej doczeka³y siê

osady wapienia cechsztyñskiego (M. Wichrowska). Scharakte-
ryzowano równie¿ osady ewaporatowe w tym profilu, repre-
zentowane przez anhydryty (T. Peryt) i sole (G. Czapowski).

Osady mezozoiku reprezentowane s¹ przez trias i jurê.
Stratygrafia triasu w otworze Bydgoszcz IG 1 opiera siê

na wydzielonych g³ównie na podstawie pomiarów geofizyki
wiertniczej jednostkach litostratygraficznych (A. Becker
i A. Szyperko-Teller). W profilu podano równie¿ przybli¿on¹
pozycjê jednostek chronostratygraficznych na podstawie ko-
relacji profilu z danymi z innych czêœci basenu. Osady triasu
wydaj¹ siê reprezentowaæ znacz¹cy przedzia³ stratygraficzny
tego systemu: od dolnego triasu reprezentowanego prawdopo-
dobnie przez ind i olenek, wykszta³cone w facjach pstrego
piaskowca, poprzez œrodkowy trias wykszta³cony w facji wa-
pienia muszlowego po trias górny reprezentowany prawdopo-
dobnie przez retyk w facjach kajpru. W sumie wyró¿niono tu
15 jednostek litostratygraficznych w randze grup, formacji
i warstw.

Utwory jurajskie zosta³y przewiercone w profilu Byd-
goszcz IG 1 niemal bezrdzeniowo i prawdopodobnie obejmuj¹
pe³ny profil dolnej i œrodkowej jury oraz najni¿szy odcinek gór-
nej jury, oksford (A. Feldman). Le¿¹ one, jak siê wydaje,
w ci¹g³oœci sedymentacyjnej na utworach najwy¿szego triasu
(retyku). Utwory wy¿szej jury górnej – kimerydu i tytonu oraz
przypuszczalnie równie¿ najwy¿szego oksfordu, zosta³y usu-
niête w wyniku erozji podczas wznoszenia siê wa³u œródpol-
skiego na prze³omie kredy i paleogenu. W jurze dolnej wyró¿-
niono 6 jednostek litostratygraficznych w randze formacji.
W obrêbie jury œrodkowej tego regionu, reprezentowanej przez
osady aalenu, bajosu, batonu i keloweju nie wyró¿niono do tej
pory jednostek litostratygraficznych. Jurê górn¹ charakteryzuje
jedna jednostka litostratygraficzna w randze formacji.

Profil Bydgoszcz IG 1 wieñcz¹ osady nale¿¹ce prawdopo-
dobnie do neogenu i czwartorzêdu (Z. Fert).

Analizowany kompleks osadów paleozoicznych i mezozo-
icznych w profilu Bydgoszcz IG 1 charakteryzuje siê general-
nie ubog¹ zawartoœci¹ materii organicznej, reprezentowanej
g³ównie przez materia³ humusowy (witrynit, inertynit, liptynit)
w utworach permu i mezozoiku oraz witrynitopodobny (sta³e
bituminy i zooklasty) w osadach syluru i dewonu (I. Grotek).
Najbogatsze w substancjê organiczn¹ s¹ mu³owce stropowych
partii triasu œrodkowego oraz piaskowce triasu górnego za-
wieraj¹ce jednak g³ównie materia³ pochodz¹cy z redepozycji.
W kompleksie osadów paleozoiku podwy¿szon¹ koncentracjê
materii organicznej obserwuje siê w sp¹gowych i stropowych
partiach dewonu œrodkowego. Pewne wzbogacenie (0,70–
0,90%) zaznacza siê tak¿e w osadach syluru, warstwie stropo-
wej dewonu górnego oraz w dolnym permie. Dojrza³oœæ ter-
miczna analizowanego kompleksu osadów zmienia siê w bar-
dzo szerokich granicach wraz z g³êbokoœci¹ pogr¹¿enia, od
g³ównej fazy generowania ropy naftowej w utworach jury
i triasu przy refleksyjnoœci witrynitu 0,57–1,00% Ro; przez
g³ówn¹ fazê generowania gazów w utworach permu i dewonu
górnego, przy refleksyjnoœci rzêdu 1,67–2,00% Ro,r po fazê
przejrza³¹ i wspó³czynniku Ro,r wynosz¹cym 2,05–2,73%
utworach dewonu œrodkowego i syluru. Powy¿sze dane wska-
zuj¹ na zmienne warunki paleotermiczne diagenezy badanego
profilu osadów od 70°C w utworach dolnej jury po ponad
200°C w osadach dewonu œrodkowego i syluru.
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Podsumowuj¹c wyniki badañ geochemicznych materii or-
ganicznej w analizowanych osadach paleozoiku i mezozoiku,
nale¿y podkreœliæ, ¿e generalnie charakteryzuj¹ siê one ma³¹
zawartoœci¹ wêgla organicznego i sk³adników labilnych
(E. Klimuszko). Stwierdzono, ¿e w utworach górnego permu
wystêpuj¹ bituminy epigenetyczne z osadem. Du¿a iloœæ wê-
gla organicznego, pozwalaj¹ca okreœliæ osady jako „dobre”
ska³y macierzyste dla generowania wêglowodorów, wystêpu-
je jedynie w sp¹gu utworów œrodkowego dewonu i w dolnej
jurze. Materia organiczna wystêpuj¹ca w osadach œrodko-
wego dewonu generalnie pochodzi z rozk³adu bakterii i alg,
jest wiêc dobrym materia³em „ropotwórczym”. Natomiast
w s³abo przebadanych utworach dolnej jury wspó³wystêpuj¹
dwa typy genetyczne materii organicznej.

Dla profilu otworu Bydgoszcz IG 1 wykonana zosta³a jed-
nowymiarowa analiza subsydencji tektonicznej (backstrip-
ping), jak równie¿ analiza tempa depozycji osadów (P. Popra-
wa). Permsko-mezozoiczna krzywa subsydencji tektonicznej
dla profilu otworu Bydgoszcz IG 1 ilustruje rozwój czêœciowo
charakterystyczny dla basenu polskiego. Rozpoczyna siê on
zdarzeniem tektonicznym, wyra¿aj¹cym siê faz¹ szybkiej
subsydencji w póŸnym permie–wczesnym triasie, po której
nastêpowa³ d³ugotrwa³y okres stopniowego spowalniania sub-
sydencji przez pozosta³¹ czêœæ mezozoiku. £¹cznie ta czêœæ
krzywej subsydencji tektonicznej ma kszta³t typowy dla base-
nów ryftowych. G³ówn¹ fazê ekstensji synryftowej mo¿na
uto¿samiaæ z faz¹ szybkiej subsydencji w póŸnym per-
mie–wczesnym triasie, zaœ nastêpuj¹ce póŸniej spowalnianie
subsydencji mo¿na interpretowaæ jako wyraz poryftowej sub-
sydencji termicznej. Na prze³omie kredy i kenozoiku zacho-
dzi³o wypiêtrzanie tektoniczne i zwi¹zana z nim erozja, która
usunê³a utwory kredy oraz czêœæ utworów górnej jury.

Cech¹ specyficzn¹ profilu Bydgoszcz IG 1, nietypow¹
w przypadku basenu polskiego, jest s³abe zaznaczanie siê
póŸnojurajskiego oraz póŸnokredowego zdarzenia tektonicz-
nego. W przypadku zdarzenia póŸnojurajskiego zwi¹zane jest
to z po³o¿eniem otworu w pó³nocnej czêœci basenu polskiego,
gdzie jest ono s³abe b¹dŸ niezauwa¿alne. W przypadku zda-
rzenia póŸnokredowego nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e osady tego
wieku zosta³y zerodowane w czasie inwersji laramijskiej, zaœ
przyjête tu ich paleomi¹¿szoœci s¹ zaadoptowane z opracowa-
nia Marka i Pajchlowej (1997). Rekonstrukcje zawarte w tym
tomie przyjmuj¹ model wczesnego wypiêtrzania siê tej czêœci
wa³u œrodpolskiego, które uniemo¿liwia³o osadzenie siê
utworów górnej kredy, o mi¹¿szoœci analogicznej jak w przy-
leg³ych nieckach brze¿nych, co znajduje wyraz w omawianej
krzywej subsydencji. Kolejn¹ specyficzn¹ cech¹ profilu Byd-
goszcz IG 1 jest obecnoœæ fazy wypiêtrzania tektonicznego
w póŸnym triasie.

Tempo depozycji utworów basenu polskiego by³o najwy¿-
sze w póŸnym permie i wczesnym triasie, kiedy to wynosi³o
oko³o 110–275 m/mln lat. W œrodkowym i póŸnym triasie
oraz w jurze tempo depozycji zawiera³o siê w zakresie
12–50 m/mln lat, z wyj¹tkiem keloweju, kiedy obni¿y³o siê do
oko³o 3 m/mln lat. Osady dolnej i górnej kredy nie s¹ w tym
profilu zachowane, jednak na podstawie rekonstrukcji zawar-
tych w pracy pod redakcj¹ Marka i Pajchlowej (1997) mo¿na
obliczyæ, ¿e w omawianej strefie ich tempo depozycji by³o
stosunkowo niskie, wynosz¹c oko³o 5–15 m/mln lat.

Odtworzona historia pogrzebania dla profilu otworu Byd-
goszcz IG 1 cechuje siê obecnoœci¹ kilku faz szybkiego po-
grzebania, oddzielonych fazami stagnacji b¹dŸ okresami wy-
piêtrzania tektonicznego (P. Poprawa). Utwory górnego sylu-
ru, nawiercone w sp¹gowej partii otworu, deponowane by³y
w czasie szybkiej subsydencji i pogrzebania, które konty-
nuowa³y siê do koñca syluru. We wczesnym dewonie zacho-
dzi³o tektoniczne wypiêtrzanie, przypuszczalnie zwi¹zane
z pokolizyjnym efektem izostatycznym, które doprowadzi³o
do usuniêcia stropowej czêœci utworów górnego syluru.

W dewonie oraz we wczesnym karbonie nastêpowa³a dal-
sza subsydencja i pogrzebanie, a mi¹¿szoœæ górnopaleozoicznej
pokrywy osadowej mog³a pierwotnie osi¹gaæ oko³o 2200 m.
W póŸnym karbonie i/lub wczesnym permie analizowany ob-
szar ponownie ulega³ wypiêtrzaniu i erozji, prowadz¹cej do
usuniêcia utworów dolnego karbonu oraz wy¿szej czêœci utwo-
rów górnego dewonu.

Pocz¹wszy od póŸnego permu wraz z rozwojem perm-
sko-mezozoicznego basenu polskiego zachodzi³o szybkie
pogrzebanie, którego g³ówna faza przypada³a na póŸny
perm–wczesny trias. Szybki przyrost mi¹¿szoœci pokrywy
osadowej kontynuowa³ siê równie¿ w jurze. Okres maksymal-
nego pogrzebania w profilu otworu Bydgoszcz IG 1 przypada
na póŸn¹ kredê. Na prze³omie kredy i kenozoiku laramijskie
wypiêtrzanie i erozja doprowadzi³o do usuniêcia utworów
kredy oraz wy¿szej czêœci utworów górnej jury.

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych w otworze Byd-
goszcz IG 1 wykonywane by³y sukcesywnie, zgodnie z pro-
jektem otworu, tzw. strefowe badania geofizyczne. Zbadano
³¹cznie 13 odcinków (J. Szewczyk). Wykonane zosta³y po-
miary radiometryczne, stanowi¹ce wówczas podstawowy typ
badañ geofizycznych s³u¿¹cych dla oceny litologii oraz w³aœ-
ciwoœci zbiornikowych ska³, pomiary temperatury, pomiary
akustyczne oraz elektrometryczne i hydrogeologiczne (bada-
nia przep³ywu wód z³o¿owych).

W ramach badañ hydrogeologicznych opróbowano ³¹cz-
nie 9 poziomów zbiornikowych: 1 poziom podczas wiercenia
i 8 poziomów po zakoñczeniu prac wiertniczych (L. Bojarski,
A. Soko³owski i J. Soko³owski).

Próba oceny warunków hydrodynamicznych oraz charakte-
rystyka sk³adu chemicznego wód podziemnych, pod k¹tem
mo¿liwoœci zachowania siê wêglowodorów w utworach dewo-
nu, wykazywa³a brak przyp³ywu, co œwiadczy o ca³kowitym
zaniku w³aœciwoœci zbiornikowych ska³. Zbadane utwory de-
wonu le¿¹ w strefie podwy¿szonych gradientów ciœnieñ
z³o¿owych, których pe³nych wartoœci nie uda³o siê uzyskaæ
z powodu zbyt wolnej odbudowy ciœnienia. Utwory czerwone-
go sp¹gowca wykazywa³y bardzo s³abe w³aœciwoœci zbiorniko-
we przy anomalnie wysokich gradientach ciœnieñ z³o¿owych
G = 1,89×103 hPa/10 m. Powy¿sze wyniki wskaza³y na szersz¹
strefê wystêpowania anomalnie wysokich ciœnieñ z³o¿owych w
paleozoiku podcechsztyñskim tej czêœci obszaru pomorskiego,
rozpoznan¹ dotychczas w rejonie Szubin–Unis³aw. Potencjal-
nie jest to zatem perspektywiczna strefa dla odkrycia nowych
z³ó¿ bituminów w utworach permu i dewonu obszaru pomor-
skiego. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e perspektywiczne w ujêciu
regionalnym osady dewonu i permu, w profilu Bydgoszcz IG 1
nie posiadaj¹ niestety cech zbiornikowych, charakteryzuj¹ siê
bowiem s³ab¹ przepuszczalnoœci¹.
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Znacznie lepsze w³aœciwoœci zbiornikowe charakteryzuj¹
utwory mezozoiku, ich brak wykazuj¹ tylko osady wystê-
puj¹ce na pograniczu dolnego i œrodkowego pstrego piaskow-
ca. Wy¿szy poziom pstrego piaskowca œrodkowego odznacza
siê œrednimi w³aœciwoœciami zbiornikowymi, co udokumen-
towano przyp³ywem solanki w iloœci 2,5 m3/h. Utwory retyku
i jury dolnej wykazuj¹ bardzo dobre w³aœciwoœci zbiorniko-
we, co jest udokumentowane wysokimi przyp³ywami solanek

w wysokoœci 96–100 m3/h w warunkach typu subartezyjskie-
go. W utworach retyku stwierdzono obecnoœæ rozpuszczone-
go w solance gazu o podwy¿szonej do 11% obj. zawartoœci
wêglowodorów ciê¿kich, których obecnoœæ mo¿e wskazywaæ
na wystêpowanie w tym rejonie nagromadzeñ bituminów.
W solankach mezozoiku dominuje NaCl w 95%, co nale¿y
wi¹zaæ z ³ugowaniem soli kamiennych.
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Hanna MATYJA

SUMMARY

The Bydgoszcz IG 1 borehole is located in the south-
-eastern part of Pomerania about 18 km to the west of the city
of Bydgoszcz, near the seismic profile 12.III.81.

The following systems are represented in the section: Silu-
rian?, Devonian (Givetian and part of the Frasnian), Permian
(Upper Rotliegend and Zechstein), almost complete Triassic
and Jurassic (lack of almost all the Upper Jurassic except for
the lower Oxfordian), Neogene? and Quaternary (see detailed
lithostratigraphic-stratigraphic section). The characteristic fe-
ature of this section is the presence of large gaps not only be-
tween individual systems (lack of Carboniferous, Cretaceous
and Paleogene deposits), but also within the systems (e.g. lack
of the entire Lower Devonian and part of the Middle Devo-
nian, and lack of a significant part of the Upper Devonian).
Some of these gaps are typical of the entire Western Pomera-
nia area, e.g. lack of Lower Devonian deposits, but most of
them are local gaps, like the absence of a substantial part of
the Frasnian, and the complete lack of Famennian, Carbonife-
rous and Cretaceous deposits.

Analysis of seismic data (P. Krzywiec) indicates that
the Devonian section in a zone located relatively close to
the Szubin IG1 borehole is thicker and more complete than in
the region of the Bydgoszcz IG1 borehole, and there is
the Carboniferous present in that area. It may suggests, accor-
ding to P. Krzywiec, that a reverse fault occurring to the SW
of the Szubin IG1 borehole, associated with the inversion of
this segment of the Mid-Polish Trough, was active as a normal
fault in late Palaeozoic times. The final stage of tectonic evolu-
tion of the area, which is part of the Mid-Polish Trough, was the
Late Cretaceous-Palaeogene inversion, which led to an uplift of
the axial zone of the basin and the formation of the Mid-Polish
Swell. Post-inversion erosion removed all the Cretaceous sedi-
mentary cover, and therefore it is not possible to analyze
the process of inversion in this area based on seismic data.

The Pomeranian area was very specific, in its both tecto-
nic-structural development and facies architecture. It was cha-
racterized by an Early Palaeozoic active tectonic stage (Cale-
donian) followed by a platformal stage that started from
the Early Devonian. The Devonian and Carboniferous sedi-
mentary successions of the Pomeranian basin are typical of
shelf environments. Structural instability of the basement in
the Pomeranian sedimentary basin during the Devonian and
Early Carboniferous (associated with synsedimentary activity
of some fault zones) and periodic mobility of the nearby land
(East European Craton) caused thickness variability and rela-
tive (on a regional scale) sea-level changes, and thus facies va-
riability. During the Late Carboniferous, the marine basin of

the Variscan foreland became first paralic, and then it was only
a continental marginal foreland basin of the uplifting Variscan
orogen. However, the Permian and Mesozoic basins were typi-
cal intracratonic basins extending between the Variscan orogen
and the elevated part of the East European Craton.

The oldest deposits drilled are strongly faulted claystones
with few marly mudstone and claystone interbeds, probably
representing the Silurian (T. Podhalañska). The fauna of inar-
ticulate brachiopods, poorly preserved bivalves, nautiloids
and acritarchs (Szczepanik, 1989) found in the sediments did
not allow an unambiguous determination of their stratigraphic
affiliation. According to E. and H. Tomczyk (1990), these se-
diments resemble the Rzepin Beds of the Holy Cross Mts,
hence their suggestion that the analyzed sediments may also
represent the (?Upper) Silurian.

The Silurian is directly overlain by Middle Devonian sili-
ciclastics and carbonates that probably belong to the Givetian
and lower Frasnian (H. Matyja, J. Paczeœna, E. Turnau). Three
lithostratigraphic units were distinguished within this suc-
cession, from oldest to youngest: (1) the Tuchola Formation
represented by marly claystones, marls and stromatoporo-
id-coral limestones, (2) the Silno Formation represented ma-
inly by non-calcareous siliciclastic sediments (sandstones and
mudstones) with subordinate claystones and occasional thin
limestone beds, (3) the Chojnice Formation composed mainly
of non-calcareous siliciclastic sediments (mudstones and sub-
ordinate sandstones and claystones), with relatively frequent
and thick interbeds of stromatoporoid-coral limestones.
The overlying Kocza³a Formation, composed mainly of car-
bonate-marly rocks with interbeds of calcareous quartz sand-
stones, probably represents the uppermost Givetian and part
of the Frasnian. The Devonian clastic deposits and their depo-
sitional environments locate themselves between the lagoon,
tidal flat and barrier. The trace fossil assemblage from these
deposits was described by J. Paczeœna. Carbonate depositional
environments are represented almost exclusively by small or-
ganic build-ups and their immediate surroundings (H. Maty-
ja). A thin beige interlayer of a massive effusive rock, identi-
fied as dacite, occurring within the Givetian marly limestones
with stromatoporoids and corals of the Chojnice Formation,
was thoroughly analysed for petrographic composition (E. Jac-
kowicz). The dacite layer is a fragment of lava flow or an in situ
intrusive body. Devonian deposits were analysed for miospors
and conodonts (H. Matyja, E. Turnau). However, the Devonian
rocks occur at significant depths in this borehole, hence organic
matter here has been strongly modified by thermal factors.
That means that spores from test samples are black, opaque,



and only few specimens have retained the characteristic featu-
res that enable identification to the genus and sometimes to
the species. Better preserved are acritarchs and Prasinophytes,
however, the taxa show long stratigraphic ranges and are the-
refore less useful for stratigraphy. The Givetian and lower
Frasnian lithology indicates the dominance of shallow-marine
environments in the area, which is a problem in the conodont
analysis. Therefore, the proposals for biostratigraphic subdivi-
sion of the Devonian, despite abundant sampling, are vague
and poorly documented. The biostratigraphic analysis reve-
aled that basal layers of the Devonian deposits cannot be older
than Givetian, and their top layers represent the Frasnian. No
upper Devonian (upper Frasnian and the whole Famennian),
Carboniferous and lower Permian deposits have been found.

The lower Frasnian is overlain by Permian fine-grained
clastic deposits of the Upper Rotliegend molasse subassocia-
tion, included in the Warta Group and representing the transi-
tion between the fluvial and playa depositional systems in its
lower part, and only the playa depositional system in the mid-
dle and top parts (J. Pokorski). Detailed petrographic analysis
included identification of diagenetic processes and was made
for the sandstone and mudstone-claystone lithofacies (M. Ku-
berska).

The Zechstein is characterized by a complete lithostratigra-
phic section represented by saline facies typical of the central
part of the sedimentary basin in the Mid-Polish Trough (R. Wag-
ner). Three carbonate-evaporitic cyclothems of TP1, TP2 and
TP3, and a very large terrigenous-evaporotic cyclothem PZ4
are present. Detailed analysis of microfacies and diagenetic
processes was performed for the Zechstein Limestone (M. Wich-
rowska). Evaporitic sediments represented by anhydrite (T. Pe-
ryt) and salts (G. Czapowski) were also examined.

The Mesozoic succession is represented by Triassic and
Jurassic deposits.

The Triassic stratigraphic scheme in the Bydgoszcz IG 1
borehole is based on lithostratigraphic units identified prima-
rily from well logging (A. Becker and A. Szyperko-Teller).
The approximate position of chronostratigraphic units is given
based on the correlation with data from other parts of the ba-
sin. Triassic deposits seem to represent a significant stratigra-
phic interval of the system, from the Lower Triassic repre-
sented probably by the Buntsandstein facies of the Induan
and Olenekian, through the Middle Triassic represented by
the Muschelkalk facies, to the Upper Triassic probably repre-
sented by the Rhaetian facies of the Keuper. In total, 15 litho-
stratigraphic units in the rank of groups, formations and beds
have been distinguished.

Little core has been acquired from Jurassic deposits in
the Bydgoszcz IG 1 borehole. The section probably includes
the whole of the Lower and Middle Jurassic and the lowest part
of the Upper Jurassic, Oxfordian (A. Feldman-Olszewska). It
seems that the Jurassic continuously overlies the uppermost
Triassic (Rhaetian). Kimmeridgian, Tithonian, and presumably
uppermost Oxfordian rocks were removed by erosion during
the uplift of the Mid-Polish Swell at the turn of the Cretaceous
and Palaeogene. The Lower Jurassic succession is represented
by six lithostratigraphic units at the formation rank. In this
region, no lithostratigraphic units have been distinguished so
far in the Middle Jurassic represented by Aalenian, Bajocian,

Bathonian and Callovian deposits. The Upper Jurassic is re-
presented by one lithostratigraphic unit at the rank formation.

The Mesozoic succession is capped probably by Neogene
and Quaternary deposits (Z. Fert).

The Palaeozoic and Mesozoic complex of the Bydgoszcz
IG 1 borehole is generally characterized by a low content of
organic matter represented mainly by humic material (vitrini-
te, inertinite, liptinite) in the Permian and Mesozoic deposits
and vitrinite-like material (solid bitumens and zooclasts) in
the Silurian and Devonian rocks (I. Grotek). The greatest
amounts of organic matter are found in mudstones of the top
portion of the Middle Triassic and in Upper Triassic sandsto-
nes, however, they contain mainly redeposited material. In-
creased concentration of organic matter is observed in basal
and uppermost parts of the Middle Devonian. Some en-
richment (0.70–0.90%) is also observed in the Silurian,
topmost Upper Devonian and lower Permian. Thermal matu-
rity of the deposits changes with the depth of burial within
a very wide range, from the main phase of oil generation in the
Jurassic and Triassic section at vitrinite reflectance values of
0.57–1.00% Ro, through the main phase of gas generation
in the Permian and Upper Devonian at the reflectivity of
1.67–2.00% Ro,r, to the overmature phase and Ro,r values of
2.05–2.73% in the Middle Devonian and Silurian. The data
suggests changing thermal conditions during diagenesis from
70°C in the Lower Jurassic deposits to more than 200°C in
the Middle Devonian and Silurian section.

In summarizing the results of geochemical studies of orga-
nic matter in the Palaeozoic and Mesozoic succession, it
should be noted that they are in general characterized by a low
content of organic carbon and labile components (E. Klimusz-
ko). It was found that the Upper Permian deposits contain epi-
genetic bitumens. A large amount of organic carbon, which
specifies the deposits as “good” source rocks for hydrocarbon
generation, occurs only at the base of the Middle Devonian
and in the Lower Jurassic. Organic matter observed in the
Middle Devonian generally originates from decomposition of
bacteria and algae, so it is good “oil-forming” material.
The poorly examined Lower Jurassic deposits contain two
coexisting genetic types of organic matter.

One-dimensional analysis of tectonic subsidence (backs-
tripping) and sediment deposition rate analysis were perfor-
med for the Bydgoszcz IG 1 borehole (P. Poprawa). The Per-
mian–Mesozoic tectonic subsidence curve illustrates the tecto-
nic evolution partly typical of the Polish Basin. It begins with
a tectonic event expressed by rapid subsidence in the Late Per-
mian–Early Triassic, followed by a long period of gradual de-
celeration of subsidence through the remainder of the Meso-
zoic. This part of the tectonic subsidence curve has a shape ty-
pical of rift basins. The main phase of synrift extension can be
identified with the phase of rapid subsidence in the Late Per-
mian–Early Triassic, while the subsequent deceleration of
subsidence can be interpreted as an expression of post-rift
thermal subsidence. The Cretaceous/Cenozoic transition was
a period of tectonic uplift and associated erosion that removed
Cretaceous and part of Upper Jurassic deposits. A feature spe-
cific to the Bydgoszcz IG 1 section, unusual for the Polish Ba-
sin, is the weak Late Jurassic tectonic subsidence event. This
is due to the location of the borehole in the northern part of
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the Polish Basin, where the event is weak or negligible.
Another specific feature is the presence of a tectonic uplift
event in the Late Triassic. The sediment deposition rate in the
Polish Basin was the highest in Late Permian and Early Trias-
sic times, when it was about 110–275 m/million years. In
the Middle–Late Triassic and Jurassic, the deposition rate was
12–50 m/million years, except during the Callovian, when it
dropped to about 3 m/million years.

The reconstructed burial history is characterized by the pre-
sence of several phases of rapid burial, separated by periods of
stagnation or tectonic uplift (P. Poprawa). The Upper Silurian
sediments were deposited during rapid subsidence and burial,
which continued until the end of Silurian. The Early Devonian
tectonic uplift occurred probably as a result of post-collisional
isostatic effect, which led to the removal of the top part of
the Upper Silurian succession. The original thickness of
the Upper Palaeozoic cover could be about 2200 m due to
continued subsidence and burial in the Devonian and Early
Carboniferous. In the Late Carboniferous and/or Early Per-
mian, the area underwent another uplift and erosion event,
leading to the removal of Lower Carboniferous and upper part
of Upper Devonian rocks.

Starting from the Late Permian, a rapid burial took place in
the Permian-Mesozoic Polish Basin. Its main phase occurred
during the Late Permian-Early Triassic. Rapid increase in
the thickness of sedimentary cover also continued in the Jurassic.
The period of maximum burial occurred in the Late Cretaceous.

Geophysical surveys were performed in the Bydgoszcz
IG 1 borehole successively in 13 depth intervals (J. Szew-
czyk). Radiometric measurements were the basic type of geo-
physical surveys that enabled assessing the lithology and rese-
rvoir properties of rocks.

Formation tests were performed for nine reservoir hori-
zons: one was made during drilling and eight were carried out
after the drilling was completed (L. Bojarski, A. Soko³owski
and J. Soko³owski). The hydrodynamic conditions and cha-
racteristics of the chemical composition of groundwater ana-
lysed in terms of preservation of hydrocarbons in the Devo-
nian deposits indicate a total loss of reservoir properties of
rocks. The Devonian deposits are in a zone of elevated rese-
rvoir pressure gradients. Rotliegend deposits show very poor
reservoir properties at abnormally high reservoir pressure gra-
dients G = 1.89×103 hPa/10m.

These results point to a wider zone of anomalously high
reservoir pressure in the sub-Zechstein Palaeozoic in this part
of Pomerania, identified so far in the Szubin–Unis³aw region.
Potentially, it is a prospective area for discovering new hydro-
carbon deposits in Permian and Devonian deposits of Pomera-
nia. It should be noted, however, that the Devonian and Per-
mian deposits are unfortunately lacking of reservoir properties
in the Bydgoszcz IG 1 section due to low permeability.
The Mesozoic deposits show much better reservoir properties,
except for strata from the Lower/Middle Buntsandstein transi-
tion. The Upper Middle Buntsandstein deposits are characteri-
zed by moderate reservoir properties, as evidenced by brine
inflow of 2.5 m3/h. The Rhaetian and Lower Jurassic deposits
have very good reservoir properties, as evidenced by high bri-
ne artesian inflow of 96–100 m3/h. The Rhaetian section reve-
aled the presence of gas dissolved in brine, containing incre-
ased content of heavy hydrocarbons (11% vol.), whose pre-
sence may indicate bitumen accumulations in this region.
The Mesozoic brine contains mainly NaCl (95%), which may
be attributed to the leaching of rock salt.
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W SERII PROFILE G£ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO

DOTYCHCZAS UKAZA£Y SIÊ:1

Zeszyt 1. Kamieñ Pomorski IG 1
Zeszyt 2. Sulechów IG 1, Zb¹szynek IG 1,

Miêdzychód IG 1
Zeszyt 3. Opole Lubelskie IG 1
Zeszyt 4. Magnuszew IG 1
Zeszyt 5. Kroœniewice IG 1
Zeszyt 6. Szczecin IG 1
Zeszyt 7. Wêgrzynów IG 1
Zeszyt 8. Marcinki IG 1
Zeszyt 9. Pas³êk IG 1
Zeszyt 10. W¹growiec IG 1
Zeszyt 11. Strzelno IG 1
Zeszyt 12. Dankowice IG 1
Zeszyt 13. T³uszcz IG 1
Zeszyt 14. Bartoszyce IG 1, Go³dap IG 1
Zeszyt 15. Kock IG 1
Zeszyt 16. Suwa³ki IG 1 (Szlinokiemie IG 1)
Zeszyt 17. Wojciechów IG 1
Zeszyt 18. Wê¿owice IG 1
Zeszyt 19. Wêgleszyn IG 1
Zeszyt 20. Ciepielów IG 1
Zeszyt 21. Milianów IG 1
Zeszyt 22. Wolin IG 1
Zeszyt 23. Biskupin IG 1, Nowa KuŸnia IG 2,

Chocianów IG 3
Zeszyt 24. Tomaszów Lubelski IG 1, Jarczów IG 2
Zeszyt 25. Krowie Bagno IG 1
Zeszyt 26. B¹kowa IG 1
Zeszyt 27. Prabuty IG 1
Zeszyt 28. ¯ebrak IG 1
Zeszyt 29. Okuniew IG 1
Zeszyt 30. Rzeki IG 1
Zeszyt 31. Strzelce IG 1, Strzelce IG 2
Zeszyt 32. ¯arnowiec IG 1
Zeszyt 33. P¹gów IG 1
Zeszyt 34. Jarnowice IG 1
Zeszyt 35. Wiêcki IG 1
Zeszyt 36. Jastrzêbna IG 1
Zeszyt 37. Koszalin IG 1
Zeszyt 38. Bia³obrzegi IG 1
Zeszyt 39. Olsztyn IG 1, Olsztyn IG 2
Zeszyt 40. Bytów IG 1
Zeszyt 41. Chociwel IG 1
Zeszyt 42. Cz³uchów IG 1
Zeszyt 43. Choszczno IG 1

Zeszyt 44. £ochów IG 1, £ochów IG 2
Zeszyt 45. Niedrzwica IG 1
Zeszyt 46. Kalisz IG 1
Zeszyt 47. Dryga³y IG 1, Dryga³y IG 2, Rydzewo IG 1
Zeszyt 48. Po³czyn IG 1
Zeszyt 49. Trzebunia IG 1
Zeszyt 50. Ruszów IG 1, Tarnowatka IG 1
Zeszyt 51. Potok Ma³y IG 1
Zeszyt 52. Radwanów IG 1
Zeszyt 53. Solarnia IG 1
Zeszyt 54. Koœcierzyna IG 1
Zeszyt 55. Lubliniec IG 1
Zeszyt 56. Œroda IG 1, Œroda IG 2
Zeszyt 57. Oœno IG 1
Zeszyt 58. Piotrków XX, Bychawa SW 3, Trawniki SW 2
Zeszyt 59. Potrójna IG 1
Zeszyt 60. Gostynin IG 1/1a, Gostynin IG 3, Gostynin IG 4,

¯ychlin IG 3
Zeszyt 61. £owicz IG 1, Raducz IG 1
Zeszyt 62. Ustronie IG 1
Zeszyt 63. Hel IG 1
Zeszyt 64. Studzianna IG 1
Zeszyt 65. Mszczonów IG 1, Mszczonów IG 2,

Nadarzyn IG 1
Zeszyt 66. Radzyñ IG 1
Zeszyt 67. Gdañsk IG 1
Zeszyt 68. Kaplonosy IG 1
Zeszyt 69. Ko³o IG 3, Ko³o IG 4, Poddêbice IG 1
Zeszyt 70. W³oszczowa IG 1
Zeszyt 71. Ksi¹¿ Wielki IG 1
Zeszyt 72. Wykroty IG 1
Zeszyt 73. Boles³awiec IG 1
Zeszyt 74. Bia³a Wielka IG 1
Zeszyt 75. NiedŸwiedŸ IG 1, NiedŸwiedŸ IG 2
Zeszyt 76. Bo¿a Wola IG 1
Zeszyt 77. Secemin IG 1
Zeszyt 78. Borek Strzeliñski IG 1
Zeszyt 79. Lubawka IG 1
Zeszyt 80. Brzegi IG 1
Zeszyt 81. £om¿a IG 1, £om¿a IG 2, £om¿a IG 3
Zeszyt 82. Dzikowiec IG 1
Zeszyt 83. Grzêdy IG 1
Zeszyt 84. Moñki IG 1, Moñki IG 2
Zeszyt 85. Czy¿e IG 1
Zeszyt 86. Holeszów IG 1, Holeszów IG 2

1 Zeszyty do numeru 63 ukaza³y siê jako Profile g³êbokich otworów wiertniczych Instytutu Geologicznego;
zeszyty 103–115 s¹ dostêpne tylko w wersji elektronicznej on-line na stronie internetowej Pañstwowego Instytutu Geologicznego



Zeszyt 87. Gierczyn G–IV/19, Gierczyn G–IV/26
Zeszyt 88. Unis³aw Œl¹ski IG 1
Zeszyt 89. Narejki IG 1, Narejki IG 2
Zeszyt 90. Udryñ (opracowanie zbiorcze)
Zeszyt 91. Oziab³y IG 1
Zeszyt 92. Jêdrzejów IG 1
Zeszyt 93. Krobica K-II/3, Krobica K-II/4
Zeszyt 94. G³uszyca Górna IG 1
Zeszyt 95. Wigry IG 1
Zeszyt 96. Wiejki IG 1
Zeszyt 97. Cesarzowice IG 1
Zeszyt 98. Mi³ków IG 1
Zeszyt 99. Kolno IG 1
Zeszyt 100. Chomi¹¿a IG 1, Œroda Œl¹ska IG 1, Wilków IG 1
Zeszyt 101. Barg³ów IG 1, Barg³ów IG 2
Zeszyt 102. Filipów IG 1
Zeszyt 103. Jasieñ IG 1
Zeszyt 104. Lipowa IG 4, Odra 4
Zeszyt 105. Sejny IG 1, Sejny IG 2
Zeszyt 106. Œwidna IG 1
Zeszyt 107. Brzegi Dolne IG 1
Zeszyt 108. Tokarnia IG 1
Zeszyt 109. Borzêta IG 1

Zeszyt 110. KuŸmina IG 1
Zeszyt 111. Opoczno PIG 2
Zeszyt 112. Osta³ów PIG 2
Zeszyt 113. Gronów IG 1
Zeszyt 114. Mojesz IG 1
Zeszyt 115. G³ogoczów IG 1
Zeszyt 116. S³upsk IG 1
Zeszyt 117. Ciechocinek IG 2
Zeszyt 118. Busówno IG 1
Zeszyt 119. Lublin IG 1
Zeszyt 120. Wyszków IG 1
Zeszyt 121. Piotrków Trybunalski IG 1
Zeszyt 122. Polskie £¹ki PIG 1
Zeszyt 123. £opiennik IG 1
Zeszyt 124. Jamno IG 1, IG 2, IG 3
Zeszyt 125. Brzeœæ Kujawski IG 1, IG 2, IG 3
Zeszyt 126. Wrotnów IG 1
Zeszyt 127. Budziszewice IG 1
Zeszyt 128. Dar¿lubie IG 1
Zeszyt 129. Grudzi¹dz IG 1
Zeszyt 130. Parczew IG 10
Zeszyt 131. Bydgoszcz IG 1
Zeszyt 132. Stadniki IG 1



WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

W serii Profile G³êbokich Otworów Wiertniczych Pañstwowego Instytutu Geologicznego publikuje siê materia³y i opracowa-
nia syntetyczne dotycz¹ce g³êbokich otworów.

Opracowanie wraz z pismem przewodnim jednostki organizacyjnej PIG-PIB nale¿y z³o¿yæ w jednym egzemplarzu w sekretaria-
cie Zak³adu Publikacji Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego. Pismo przewodnie musi byæ
uzupe³nione oœwiadczeniem autora, ¿e dzie³o jest oryginalne, nigdzie wczeœniej niepublikowane i niez³o¿one do druku w innym
wydawnictwie (z wy³¹czeniem publikacji w formie abstraktu).

W celu usprawnienia prac redakcyjnych prosimy o przygotowanie tekstu i za³¹czników zgodnie z poni¿szymi wskazówkami;
prace nieodpowiadaj¹ce wymaganiom redakcji bêd¹ zwracane autorom.

Przygotowanie tekstu. Tekst musi byæ dostarczony na p³ycie wraz z jedn¹ kopi¹, wydrukowany jednostronnie, z podwójnym
odstêpem miêdzy wierszami, 12-punktow¹ czcionk¹ (Times New Roman) i 4-centymetrowym marginesem z lewej strony. Aka-
pity powinny byæ wyrównane do lewej strony (niejustowane), nale¿y wy³¹czyæ opcjê dzielenia wyrazów i nie stosowaæ wypo-
œrodkowañ ustawianych spacjami.

Na marginesach nale¿y zaznaczyæ miejsca w³amania figur oraz hierarchiê tytu³ów, uwzglêdniaj¹c co najwy¿ej cztery stopnie.
Wszystkie jednostki miar podawaæ w systemie SI. Cytowane pozycje literatury umieszczaæ w nawiasach, podaj¹c nazwisko i rok
wydania, np. (Kowalski, 1998).

Tekst, objaœnienia do ilustracji i tabele nale¿y zapisaæ na p³ycie w osobnych plikach. Format zapisu – MS Word.
Prosimy o umieszczanie na etykiecie p³yty nastêpuj¹cych informacji: nazwisko redaktora naukowego/autora, tytu³ pracy,

nazwa i wersja edytora tekstu lub programu graficznego.
Streszczenie. Streszczenie w jêzyku angielskim nie powinno przekraczaæ 10% objêtoœci ca³ej pracy.
Objaœnienia do ilustracji oraz tabele nale¿y zapisaæ w osobnych plikach (usun¹æ z tekstu g³ównego). Format zapisu –

MS Word.
Literatura cytowana. Spis literatury, u³o¿ony alfabetycznie, powinien zawieraæ tylko prace publikowane, cytowane w tekœ-

cie, w objaœnieniach do ilustracji i w tabelach. Skróty nazw czasopism i serii wydawniczych nale¿y podawaæ zgodnie z Bibliogra-
fi¹ geologiczn¹ Polski i formalnymi wymogami redakcji. Przyk³ady:

KONDRACKI J., 1998 — Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
MALEC J., 1993 — Upper Silurian and Lower Devonian in the western Holy Cross Mts. Geol. Quart., 37, 4: 501–524.

RACKI G., NARKIEWICZ M. (red.), 2006 — Polskie zasady stratygrafii. Pañstw. Inst. Geol., Warszawa.
WAGNER R., 1987a — Stratigraphy of the uppermost Zechstein in north-western Poland. Bull. Pol. Acad. Sc. Earth. Sc., 35,

3: 265–273.
WAGNER R., 1987b — Cechsztyn. W: Budowa geologiczna wa³u pomorskiego i jego pod³o¿a (red. A. Raczyñska). Pr. Inst.

Geol., 119: 64–81.

Uwaga: dla ksi¹¿ek nale¿y bezwzglêdnie podaæ wydawcê i miejsce wydania. Pozycje literatury w alfabetach cyrylickich
musz¹ byæ podane w transliteracji na jêzyk polski.

Ilustracje. Figury (rysunki) i fotografie wraz z kopi¹ nale¿y dostarczyæ w wersji elektronicznej (program graficzny
CorelDraw; w przypadku stosowania innych programów nale¿y zapisaæ rysunki w formacie wektorowym Windows Metafile
– WMF lub innym umo¿liwiaj¹cym import do CorelDraw) wraz z wydrukiem. Grafikê rastrow¹ (obrazy skanowane) nale¿y zapi-
saæ w jednym z nastêpuj¹cych formatów: TIFF, PCX, CPT, BMP, JPG, EPS. Rozdzielczoœæ zeskanowanych fotografii koloro-
wych powinna wynosiæ minimum 300 dpi, fotografii czarno-bia³ych co najmniej 600 dpi, czarno-bia³ych rysunków (liniowych)
1200 dpi.

Kolorowe ilustracje prosimy za³¹czaæ tylko w uzasadnionych przypadkach, tzn. kiedy kolor jest jedynym sposobem efektyw-
nego wyra¿enia zagadnienia. Autorzy s¹ zobowi¹zani do partycypowania w kosztach druku kolorowych za³¹czników.

Ilustracje powinny byæ przekazywane w takich wymiarach, aby po zmniejszeniu zmieœci³y siê na kolumnê – 175 × 245 mm.
Stopieñ zmniejszenia przyjmuje siê od 30 do 50%. Rysunki nie mog¹ zawieraæ zbêdnych szczegó³ów, wielkoœæ opisów
po zmniejszeniu nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1 mm (4 pkt). Na mapach i przekrojach nale¿y umieœciæ podzia³kê liniow¹.

Ostre i kontrastowe odbitki fotograficzne musz¹ byæ wykonane na b³yszcz¹cym papierze. Tablice fotograficzne powinny byæ
przygotowane na bia³ym kartonie na kolumnie o wymiarach 175 × 240 mm.

Na wszystkich ilustracjach nale¿y nanieœæ miêkkim o³ówkiem nazwisko autora i numer figury.

***

Opracowanie nades³ane do redakcji, po wstêpnym zaakceptowaniu, jest przekazywane do redaktora wydawniczego Zak³adu
Publikacji. Po zredagowaniu i z³amaniu tekstu autor/redaktor naukowy otrzymuje egzemplarz do korekty, który powinien byæ
zwrócony do redakcji w ci¹gu dwóch tygodni. Powa¿ne zmiany autorskie w tekœcie i na ilustracjach na etapie korekty nie bêd¹
akceptowane.

W przypadku w¹tpliwoœci co do formalnych wymagañ, autorzy s¹ proszeni o bezpoœredni kontakt i konsultacjê z Zak³adem
Publikacji PIG-PIB.
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Fig. 2. Profil litologiczno-stratygraficzny otworu wiertniczego Bydgoszcz IG 1

Lithologic-stratigraphical section of the Bydgoszcz IG 1 borehole

heterolit piaskowiec/mu³owiec lub i³owiec
sandstone/mudstone or claystone heterolith

mu³ki i mu³owce
mud and mudstone

i³y, i³owce i ³upki
clay, claystone, shale

margle 
marl

margle kredopodobne
chalk-like marl

wapienie margliste
marly limestone

wapienie
limestone

wapienie ziarniste
detrital limestone

wapienie organodetrytyczne
organodetrital limestone

wapienie oolitowe
oolitic limestone

wapienie organogeniczne
organogenic limestone

wapienie gruz³owe
nodular limestone

dolomity margliste, margle dolomityczne
marly dolomite, dolomitic marl

anhydryty
anhydrite

wêgiel
coal

gniazda, nodule, warstewki anhydrytu
nodules, anhydrite laminae

czerwona barwa osadów
red-coloured bed

piaskowce wapniste
calcareous sandstone

mu³owce piaszczyste i mu³ki piaszczyste
sandy mudstone, sandy mud

piaski i piaskowce 
sand and sandstone

sole kamienne
rock salt

nieokreœlona przynale¿noœæ
do jednostki chronostratygraficznej
interval not adequately defined 
by biostratigraphy

*

brakuj¹ce szczegó³owe wydzielenia
znajduj¹ siê w tekœcie
for more detailed lithostratigraphic units
see the text of R. Wagner
(this volume)
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