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Zebrane dane o budowie geologicznej i potencjale złożowym obszaru przetargowego „Wejherowo” obejmują informację 
geologiczną będącą własnością Skarbu Państwa, dostępną w zasobach Narodowego Archiwum Geologicznego PIG-PIB oraz 
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1. WSTĘP

1.1. INFORMACJE OGÓLNE O OBSZARZE PRZETARGOWYM

Obszar przetargowy „Wejherowo“ ma powierzchnię 
709,63 km2 i obejmuje fragment bloku koncesyjnego na po-
szukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oznaczone-
go numerem 29 (Fig. 1.1). Koordynaty geograficzne punktów 
załamania granic obszaru przetargowego są zdefiniowane 
w Tab. 1.1, a położenie tych punktów ilustruje Fig. 1.2. 

Obszar przetargowy „Wejherowo“ obejmuje obszar kon-
cesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów 
„Wejherowo – 4/2009/p”, należącej w latach 2009–2016 do 
PGNiG S.A. (wygaszona 26.01.2017 r.). Obszar przetargowy 
sąsiaduje obecnie od północy i wschodu z obszarem drugiej 
rundy przetargowej „Żarnowiec”, który uprzednio podzielo-
ny był na dwie koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie 
złóż węglowodorów – „Lębork – 16/2007/p” (wygaszona 
26.06.2015 r.) i „Karwia – 11/2008/p” (wygaszona 26.06.2015 
r.) – należące do Lane Energy Poland Sp. z o.o. W ostat-
nich latach (2009–2017) obszar „Wejherowo” graniczył tak-
że od południa z koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie 
złóż węglowodorów „Gdańsk W – 71/2009/p” (wygaszona 
29.11.2017 r.), której ostatnim właścicielem był Baltic Oil & 
Gas Sp. z o. o. 

Dotychczas na obszarze przetargowym „Wejherowo“ nie 
udokumentowano złóż węglowodorów. Region ten jest jednak 
perspektywiczny dla poszukiwań ropy naftowej i gazu ziem-
nego ze względu na cztery złoża odkryte w jego północnym 
sąsiedztwie, na obszarze wyniesienia Łeby (złoża ropy nafto-
wej Żarnowiec W, Żarnowiec, Dębki i Białogóra-E), oraz aku-
mulację gazu ziemnego odkrytą na obszarze przetargowym 
(PGNiG, 2012), a także ze względu na lokalizację obszaru 
w strefie perspektywicznej dla występowania niekonwencjo-
nalnych złóż węglowodorów w formacjach łupkowych.

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

1.2. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE

Położenie administracyjne 

Obszar przetargowy „Wejherowo” położony jest w woje-
wództwie pomorskim, w granicach administracyjnych powia-
tów puckiego i wejherowskiego oraz miasta Gdynia. W jego 
zasięgu znajdują się – w całości lub częściowo – tereny 13 

gmin, w tym 9 wiejskich, 3 miejskich i miasta Gdynia. Najwięk-
szy udział w powierzchni omawianego obszaru mają gminy: 
Wejherowo, Puck, Luzino i Gniewino. Miasto Wejherowo jest 
centrum kulturalnym regionu, bogatym w zabytki i chętnie od-
wiedzanym przez turystów. Ma też dobre połączenie komu-
nikacyjne z Trójmiastem. Przeszło 5% powierzchni obszaru 
przetargowego znajduje się w granicach administracyjnych 
miasta Gdynia. Jest ono dużym ośrodkiem przemysłowym 
związanym głównie z gospodarką morską. Zlokalizowany jest 
tutaj drugi pod względem przeładunków port morski w Polsce. 
Gdynia jest także ważnym ośrodkiem naukowym, administra-
cyjnym i kulturalnym. Podstawowe dziedziny działalności go-
spodarczej omawianego obszaru związane są z przemysłem 
stoczniowym, metalowym, spożywczym, budowlanym, che-
micznym, energetycznym, a także z rolnictwem i leśnictwem. 
Duże walory przyrodnicze regionu i sąsiedztwo Morza Bałtyc-
kiego sprzyjają rozwojowi turystyki i rekreacji. 

Sieć komunikacyjna

Przez centralną część obszaru przetargowego, ze wscho-
du na zachód, przebiega linia kolejowa nr 202 relacji Gdańsk 
Główny – Stargard. Jest to linia pasażerska, zelektryfikowa-
na, jednotorowa, skategoryzowana jako pierwszorzędna. 
W granicach omawianego obszaru, w ciągu opisywanej linii, 
zlokalizowanych jest siedem stacji kolejowych (Gdynia Chy-
lonia, Rumia, Reda, Wejherowo, Gościcino Wejherowskie, 
Luzino i Strzebielino Morskie) oraz trzy przystanki osobowe 
(Reda Pieleszewo, Wejherowo Śmiechowo i Wejherowo Na-
nice). Od linii tej odchodzą w kierunku północnym dwie linie 
niezelektryfikowane, jednotorowe, znaczenia miejscowego: 
nr 230 (Wejherowo – Garczegorze) i nr 213 (Reda – Hel).

Dostępność komunikacyjną tego terenu zapewnia także 
sieć dróg, w tym przebiegająca w centralnej części obszaru 
droga krajowa nr 6 łącząca Szczecin z Trójmiastem oraz do-
chodzący do niej od południa, w rejonie Gdyni Chyloni, frag-
ment obwodnicy trójmiejskiej – droga ekspresowa S6. Układ 
komunikacyjny uzupełniają drogi skategoryzowane jako 
gminne, powiatowe i wojewódzkie, a z tych ostatnich wymie-
nić należy: DW nr 218 (łączącą Gdańsk z Krokową), DW nr 
216 (prowadzącą z Redy na Hel) oraz niewielki fragment DW 
nr 213 (odcinek Celbowo – Połczyno). Z uwagi na turystyczny 
charakter regionu największe nasilenie ruchu obserwowane 
jest tutaj w okresie letnim. W południowo-zachodniej części 
obszaru przetargowego, na odcinku Bożepole Małe – Luzi-
no – Szemud, w perspektywie do 2021 roku planowana jest 
budowa kolejnego odcinka drogi ekspresowej S6, łączącego 
Lębork z Trójmiastem. 

Infrastruktura techniczna

Do elementów infrastruktury techniczno-inżynieryjnej 
o znaczeniu ponadregionalnym zlokalizowanych w grani-
cach omawianego obszaru należą linie elektroenergetyczne 
wysokiego napięcia i gazociągi wysokoprężne. Przez środ-
kową część obszaru, na linii wschód – zachód, przebiega 
nitka magistralnego gazociągu przesyłowego relacji Gdańsk 
– Szczecin. Jest to oddany do użytkowania w 2015 r. odcinek 
Wiczlino – Słupsk (średnica 700 mm). Równolegle do niego 
przebiega mniejsza nitka doprowadzająca gaz do Lęborka 
z rozwidleniami do Luzina, Wejherowa i Rumii. Na wschód od 
obszaru przetargowego, zlokalizowany jest Podziemny Ma-

Numer punktu
Układ 1992

X [m] Y [m]
1 765579,52 435528,73
2 759982,46 460170,68
3 737259,22 467502,29
4 737770,93 435133,01

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

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



Bornholm

14
o

15
o

16
o

17
o

18
o

19
o

20
o

21
o

22
o

23
o

24
o

55
o

54
o

53
o

52
o

51
o

50
o

49
o

15
o

16
o

17
o 18

o
19

o
20

o
21

o
22

o
23

o
24

o

55
o

54
o

53
o

52
o

51
o

50
o

49
o

Bornholm

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

161 162
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

222 223
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

242 243 244 245
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260

262 263 264 265
266

267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277
278 279 280

282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

322 323
324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 340a

342 343 344 345 346

341

347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 360a

362 363 364 365 366

361

367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 380a

382 383 384 386

381

387 388 389 390 391 392 393 394 395
396 397 398 399 400

402 403 404 405
401

408 409
410 411 412 413 414 415

416 417 418 419

431 432 433 434 435
436 437 438

451 452 453 454 455 456 457 458

472 473 477 478

425 426 427 428 429 430

445 446 447 448 449 450

465 466 467 468 469

422 423 424
421

442 443 444
441

462 463 464
461

E64 E65 E66 E67 E68 E69 E70 E71

E45 E46 E47 E48 E49 E50 E51

E27 E28 E29 E30 E31

E9 E10

17/03/p

Bys³aw-Wudzyñ
 49/2008/£

Chojnice-Wilcze
 52/2008/p

Brda-Rzeczenica
 50/2008/p Tuchola N

 10/2016/p

Unis³aw-Gronowo
 51/2008/£

FX Energy Poland

10/2014/p

¯ory 1

Wilchwy
Olza-Czy¿owice-Godów

Kaczyce 1

¯ory-Rybnik

Miêdzyrzecze

Dêbieñsko

¯ory MJankowice-
Wschód

Czerwionka Leszczyny

Blok 433 i 434
29/2013/£

Sko³yszyn
7/2016/p

Blok 435
30/2013/£

Orlen Upstream

Orlen Upstream

Orlen Upstream

Orlen Upstream

Garwolin
24/2007/£

Lubartów
26/2007/p

Lublin
27/2007/£

Wierzbica
28/2007/p

Siennów-Rokietnica
8/2015/p

Orlen Upstream

AnnaTermospec

Gdañsk W
71/2009/p

Szczawno
23/2010/p

Lidzbark Warmiñski
11/2011/p

Kêtrzyn
23/2011/p

Go³dap
24/2011/p

Wêgorzewo
22/2011/p

ShaleTech Energy

ShaleTech Energy

ShaleTech Energy

ShaleTech Energy

LOTOS Petrobaltic

M³ynary
9/2016/p

B 4

B 3

B 8B 6

Gotlandia
36/2001/£

Rozewie
38/2001/£

£eba
37/2001/£

Ko³o
3/2016/p

Ko³o Zachód
1/2017/p

Uników
 19/2009/£

Wrzosowo
 1/2015/p

Blue Gas N’R’G

Blue Gas N’R’G

Blue Gas N’R’G
Zakrzewo
3/2017/p

Aleksandrów
Kujawski

Augustów

Bartoszyce

Be³chatów

Bia³a Podlaska

Bia³obrzegi

Bia³ogard

BIA£YSTOK

Bielsk Podlaski

Bielsko-Bia³a

Bieruñ

Bi³goraj

Bochnia

Boles³awiec

Braniewo

Brodnica

Brzeg

Brzesko

Brzeziny

Brzozów

Busko-Zdrój

BYDGOSZCZ

Bytów

Che³m

Che³mno

Chodzie¿

Chojnice

Choszczno

Chrzanów

Ciechanów

Cieszyn

Czarnków

Cz³uchów

Czêstochowa

Drawsko Pomorskie

Dzia³dowo

Dzier¿oniów

D¹browa Tarnowska

Dêbica

Elbl¹g

E³k

Garwolin

GDAÑSK

Gdynia

Gi¿ycko

Gniezno

Goleniów

Golub-Dobrzyñ

Gorlice

GORZÓW
WIELKOPOLSKI

Gostynin

Gostyñ

Go³dap

Grajewo

Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk Wielkopolski

Grudzi¹dz

Gryfice

Gryfino

Grójec

G³ogów

G³ubczyce

Góra

Hajnówka

Hrubieszów

Inowroc³aw

I³awa

Janów Lubelski

Jarocin

Jaros³aw

Jas³o

Jawor

Jelenia Góra

Jêdrzejów

Kalisz

Kamienna Góra

Kamieñ Pomorski

Kartuzy

Kazimierza Wielka

KIELCE

Kluczbork

Kolbuszowa

Kolno

Konin

Koszalin

Kozienice

Koœcian

Koœcierzyna

Ko³o

Ko³obrzeg

Koñskie

KRAKÓW

Krapkowice

Krasnystaw

Kraœnik

Krosno

Krosno Odrzañskie

Krotoszyn

Kutno

Kwidzyn

K³obuck

K³odzko

Kêdzierzyn-KoŸle

Kêpno

Kêtrzyn

Legionowo

Legnica

Lesko

Leszno

Le¿ajsk

Lidzbark Warmiñski

Limanowa

Lipno

Lipsko

Lubaczów

Lubartów

Lubañ

Lubin

LUBLIN

Lubliniec

Lwówek Œl¹ski

Lêbork

Maków Mazowiecki

Malbork

Miechów

Mielec

Milicz

Miêdzychód

Miêdzyrzecz

Miñsk Mazowiecki

Mogilno

Moñki

Mr¹gowo

Myszków

Myœlenice

Myœlibórz

M³awa

Nak³o nad Noteci¹

Namys³ów

Nidzica

Nisko

Nowa Sól

Nowe Miasto Lubawskie

Nowy Dwór Gdañski

Nowy Dwór Mazowiecki

Nowy S¹cz

Nowy Targ

Nowy Tomyœl

Nysa

Oborniki

Olecko

Olesno

Oleœnica

Olkusz

OLSZTYN

Opatów

Opoczno

OPOLE

Opole Lubelskie

Ostrowiec Œwiêtokrzyski

Ostro³êka

Ostrzeszów

Ostróda

Ostrów Mazowiecka

Ostrów Wielkopolski

Otwock

Oœwiêcim

O³awa

Pabianice

Pajêczno

Parczew

Piaseczno

Piotrków Trybunalski

Pisz

Pi³a

Piñczów

Pleszew
Poddêbice

Police

Polkowice

POZNAÑ

Proszowice

Prudnik

Pruszcz Gdañski

Pruszków

Przasnysz

Przemyœl

Przeworsk

Przysucha

Pszczyna

Puck

Pu³awy

Pu³tusk

Pyrzyce

P³ock

P³oñsk

Racibórz

Radom

Radomsko

Radziejów

Radzyñ Podlaski

Rawa Mazowiecka

Rawicz

Ropczyce

Ryki

Rypin

RZESZÓW

Sandomierz

Sanok

Sejny

Siedlce

Siemiatycze

Sieradz

Sierpc

Skar¿ysko-Kamienna

Skierniewice

Sochaczew

Soko³ów Podlaski

Sokó³ka

Sopot

Stalowa Wola

Starachowice

Stargard Szczeciñski

Starogard Gdañski

Staszów

Strzelce Krajeñskie

Strzelce Opolskie

Strzelin

Strzy¿ów

Sucha Beskidzka

Sulêcin

Suwa³ki

Szamotu³y

SZCZECIN

Szczecinek

Szczytno

Sztum

Szyd³owiec

S³awno

S³ubice

S³upca

S³upsk

Sêpólno Krajeñskie

Tarnobrzeg

Tarnowskie Góry

Tarnów

Tczew

Tomaszów Lubelski

Tomaszów Mazowiecki

Toruñ

Trzebnica

Tuchola

Turek

Ustrzyki Dolne

Wadowice

WARSZAWA

Wa³brzych

Wa³cz

Wejherowo

Wieliczka

Wieluñ

Wieruszów

Wolsztyn

Wo³omin

Wo³ów

WROC£AW

Wrzeœnia

Wschowa

Wysokie Mazowieckie

WyszkówW³oc³awek

W³odawa

W³oszczowa

W¹brzeŸno

W¹growiec

Wêgorzewo

Wêgrów

Zakopane

Zambrów

Zamoœæ

Zawiercie

Zduñska Wola

Zgierz

Zgorzelec

Zielona Góra

Zwoleñ

Z³otoryja

Z³otów

Z¹bkowice Œl¹skie

Œrem

Œroda Wielkopolska

Œroda Œl¹ska

Œwidnica

Œwidnik

Œwidwin

Œwiebodzin

Œwiecie

Œwinoujœcie

£ask

£añcut

£obez

£om¿a

£osice

£owicz

£uków

£êczna

£êczyca

£ÓD�

¯agañ

¯ary

¯nin

¯uromin

¯yrardów

¯ywiec

B

      

I

      

A       

£       

O       

R       U

      Œ

R    O    S    J    A

   
   

N  
   

  
  
  
 

I  
  
  
  
  
  

E

  
  
  
   

  
 M

   
  
  
  
   C

  
  
  
  
  
  Y

C

          Z

          

E

       
 

  

C

    

   

 

  

H

           

Y

             U

        

K

          

R

         

A

       

I

       

N

       

A

S

      

£

      

O

      

W

      

A

      

C

      

J

      

A

Rej. Grabownica Wieœ

Mozów S

Potok

Kryg-Libusza-LipinkiDominik.-Kob.-Kryg

Gorlice

Turze Pole-Zmiennica

Wañkowa

Folusz-Pielgrzymka

Jaszczew

Zatwarnica

Iwonicz-Zdrój

Grobla

Wêglówka

Turaszówka

Lubiszyn

Glinnik

Œwidnik

Dwernik

Osobnica

Zielin

Nosówka

Biecz

Bóbrka-Rogi

¯arnowiec W

BMB

Grabownica

P³awowice

Stê¿yca

¯arnowiec

Rybaki

Rekowo

Dêbki

Retno

Kije

Radoszyn

Brzezówka

Buk

Mrukowa

Roztoki
Kroœcienko

Daszewo

B³otno

Harklowa

Jastrz¹bka Stara

Górzyca

Kamieñ Pomorski

Wola Jasienicka

Czarna

Fellnerówka-Hanka

£odyna

Wysoka Kamieñska

Brzegi Dolne

Jeniniec

S³awoborze

Lubiatów

Michorzewo

Dzieduszyce
Grotów

O³obok

Wierzchos³awice

Breslack-Kosarzyn

Kamieñ Ma³y

Gajewo

Namyœlin

Mniszów
Lubaczów

Tarnów

Kije NE

Gomunice

Kosarzyn - E

Korzeniów

Gry¿yna

Sieraków

Bia³ogóra-E

Magdalena

Kosarzyn - N

Kosarzyn - S

Cetynia

Strzeszyn

Bednarka

Draganowa

Ró¿añsko

Radlin

Brzezowiec I,II

Rej. Grabownica Wieœ

Lubaczów

¯o³ynia-Le¿ajsk

Grabina-Nieznanowice S

Raciborsko Grabina-Nieznanowice
R¹czyna

Sarzyna

Sanok-Zab³otce

Wetlina

Szlichtyngowa

Koœcian S

Wysocko Ma³e E

BrzeŸnica

Ciecierzyn

Kury³ówka

Potok Górny

Dzików

Bonikowo

Jarocin

¯ukowice

Œlubów

Szczepanów

Stê¿yca

Biecz

BMB

Tarnów (miocen)
Tarnów (jura)

Kije

£¹kta

Ciechnowo

Broñsko

Roszków

Stobierna

Husów-Albigowa-Krasne

Husów-Albigowa-Krasne

Mirocin

Dêbowiec Œl¹ski

Jaros³aw
Przeworsk

Wilków

Kaleje

Naratów

Smolarzyny

Niechlów

Bogdaj-Uciechów
Borzêcin

Wierzchowo

£êkawica

Niemierzyce

Miêdzychód

Jasionka

Ksiê¿pol

Buszkowiczki (Przemyœl)
Przemyœl

Góra

¯uchlów

M³odasko

Aleksandrówka

Lipowiec el. E

Górzyca

Brzostowo

Czeszów

Grochowice

Paproæ

Podrzewie

Radzi¹dz

Wysocko

Ujazd

Tarcha³y (d.g.+cz.s.)

Bia³ogard

Pogórz

Kañczuga

Pruchnik-Pantalowice

Czarna Sêdziszowska

Zagorzyce Kielanówka-Rzeszów

D¹brówka Wygoda

Jaœniny Pó³noc PMG

Gubernia

Rudka

Pilzno Po³udnie

Rysie

Zalesie

Jurowce-Srogów

Gorlice-Glinik
Szalowa

D¹brówka Tuchowska

Za³êcze

Wiewierz-element EWiewierz-element W

Bukowiec

Pora¿yn

Trzebusz Gorzys³aw N

Gorzys³aw S

Daszewo N

Wierzowice

K¹ty Rakszawskie

Tarnogród-Wola Ró¿aniecka

Rylowa

Jod³ówka

£êtowice-
Bogumi³owice

Cychry

Me³giew A i Me³giew B

Paproæ W

Wielichowo

Ruchocice
£êki

Wierzchowice PMG

Strachocina PMG

Terliczka

Swarzów PMG

Nosówka

Husów PMG

Palikówka

Mo³odycz

Wola Obszañska

Biszcza

Rajsko

El¿bieciny
Jab³onnaJab³onna W

Nowy Tomyœl

Kaleje-E

Zaniemyœl

Gruszów

Cierpisz

Cha³upki Dêbniañskie

Grodzisko Dolne

Jab³onna S

Je¿owe NW

Œroda Wielkopolska

Winna Góra

Kromolice S

Kromolice

Kowale

£apanów

£ukowa

Trzebownisko
Za³ê¿e

S³awoborze

Lubliniec-Cieszanów

Nowosielec

Pogwizdów

Grabówka E

Grodzisk-26

Lisewo

Blizna-Ocieka

Podole

Kupno

Bia³oboki

Markowice

Morawsko
Góra Ropczycka

Wola Rokietnicka Batycze

Dêbina

Solec

Pakos³aw

Karmin

Kandlewo

Kulów

Sêdziny

Zb¹szyñ

Szewce E

Miêdzyzdroje E

Miêdzyzdroje W
Przytór

Wrzosowo

Lipnica-Dzikowiec

Turkowo

Tryñcza

Babimost

Ceradz Dolny

Jastrzêbsko

Wierzchowice W

Wierzchowice E

Uników

Rawicz-dolomit g³ówny

Zakrzewo

Wilcze-dolomit g³ówny
Wilcze-czerw.sp¹g.

Borowo

Gorzyce

Niwiska

Pogórska Wola

Lachowice-Stryszawa

Czeklin

¯akowo

K¹kolewo

Radzi¹dz-W

Nowa Sól

Rudo³owice

Rawicz-wap.podst.-cz.sp¹g.

Rokietnica

Kramarzówka

Iskrzynia

Grabówka W

Jadowniki

Stanowice

Kargowa

Chotyniec

Soko³ów

Wola Zarczycka

Brzóza Królewska

Koœcian S-Ca2

Sulêcin Duszniki E

Klêka E

Szewce W

Strykowo

Antonin 1

Wilga

S³opnice

Jankowice

Lipowiec

Stêszew

Korzeniów (gaz)

Brzózka

Komorze

£azy

Uszkowce

Gr¹dy Bocheñskie

Dzików Stary

Mi³os³aw E

Y1992 = 500 000 Y1992 = 700 000

Y1992 = 300 000 Y1992 = 500 000 Y1992 = 700 000

X
1

9
9

2
 =

 7
0

0
 0

0
0

X
1

9
9

2
 =

 5
0

0
 0

0
0

Y1992 = 400 000 Y1992 = 600 000 Y1992 = 800 000Y1992 = 200 000

Y1992 = 600 000 Y1992 = 800 000

X
1

9
9

2
 =

 8
0

0
 0

0
0

X
1

9
9

2
 =

 6
0

0
 0

0
0

X
1

9
9

2
 =

 4
0

0
 0

0
0

X
1

9
9

2
 =

 2
0

0
 0

0
0

X
1

9
9

2
 =

 7
0

0
 0

0
0

X
1

9
9

2
 =

 5
0

0
 0

0
0

X
1

9
9

2
 =

 8
0

0
 0

0
0

X
1

9
9

2
 =

 6
0

0
 0

0
0

X
1

9
9

2
 =

 4
0

0
 0

0
0

X
1

9
9

2
 =

 3
0

0
 0

0
0

 
L

     

I

     

T

     

W

     

A

4

3

5

6

7

8

9

10

11

2

1

1

2

3

Górowo I³aweckie
47/2001/£

Kamieñ Pomorski
                1/2000/£

Œwidwin-Bia³ogard
18/95/£

Gorzów Wielkopolski-
-Miêdzychód

69/98/£
Wronki
10/99/p

Sulêcin-Miêdzyrzecz
15/97/p

Pniewy-Stêszew
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Kórnik-Œroda
32/96/p

Pyzdry
18/99/p
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-Œwiebodzin

23/95/£
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26/96/p Koœcian-Œrem
27/2001/£

Malanów
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29/2001/£

Jarocin-Grabina
16/2001/£
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Wielkopolski
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20/99/£
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Przeworsk-Jaros³aw-Stubno
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 417
14/2014/p
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PGNiG S.A.

PGNiG S.A.

PGNiG S.A.

PGNiG S.A.

PGNiG S.A. PGNiG S.A.

PGNiG S.A.

PGNiG S.A.

PGNiG S.A.

PGNiG S.A.

PGNiG S.A.
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Debrzno-

Cz³uchów

Koszalin-Polanów

Ustronie N (offshore)
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¯arnowiec
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Uk³ad wspó³rzêdnych PL-1992
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GRANICE  Z£Ó¯:

0 50 km

LOTOS Petrobaltic S.A.

Baltic Gas Sp. z o. o. i wspólnicy Sp. komandytowa

TRIAS Sp. z o. o.

Grupa kapita³owa: Konsorcjum 
Przedsiêbiorca: PGNiG S.A.

PGNiG S.A.

Grupa kapita³owa: 
Przedsiêbiorca: TRIAS Sp. z o.o.

TRIAS Sp. z o.o.

Grupa kapita³owa: 
Przedsiêbiorca: Strzelecki Energia 

Hutton Energy PLC

Grupa kapita³owa: Stena Investment S.A.R.L.
Przedsiêbiorca: ShaleTech Energy

Grupa kapita³owa: San Leon Energy Plc
Przedsiêbiorcy: Energia Karpaty Zachodnie,
Baltic Oil&Gas

Grupa kapita³owa: PKN Orlen S.A.
Przedsiêbiorcy: Orlen Upstream,
FX Energy Poland

Grupa kapita³owa: 
Przedsiêbiorcy: Energia Zachód, Rawicz Energy

Palomar Capitol Advisords Limited - San Leon Energy B.V.

Gazowe koncesje eksploatacyjne PGNiG S.A.

Ropne koncesje eksploatacyjne PGNiG S.A.

Koncesje poszukiwawcze:

Koncesje eksploatacyjne:

Zak³ad Odmetanawiania Kopalñ Sp. z o.o. (ZOK)

B8 Sp. z o.o. Baltic S.k.a.

Grupa kapita³owa: 
Przedsiêbiorca: Blue Gas N’R’G Sp. z o.o.

Blue Gas N’R’G Sp. z o.o.

Grupa kapita³owa: 
Przedsiêbiorca: LOTOS Petrobaltic 

Grupa LOTOS Petrobaltic S.A.
 S.A.

Z³o¿one wnioski koncesyjne

Wnioski koncesyjne z³o¿one 
zgodnie z art. 46 ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze
  
Wnioski koncesyjne z³o¿one 
zgodnie z art. 47 ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze
  

MAPA  KONCESJI  NA  POSZUKIWANIE,  ROZPOZNAWANIE ORAZ  WYDOBYWANIE  
WÊGLOWODORÓW ORAZ  PODZIEMNE BEZZBIORNIKOWE MAGAZYNOWANIE 

SUBSTANCJI I PODZIEMNE SK£ADOWANIE ODPADÓW 
WG STANU NA  30-09-2017 r.

Koncesje na poszukiwanie i wydobywanie
metanu z pok³adów wêgla kamiennego

Obszary przetargowe - Runda 2

Obszary przetargowe - Runda 3

Data publikacji zaproszenia do sk³adania 
ofert w przetargu na udzielenie koncesji na
poszukiwanie, rozpoznawanie z³ó¿ wêglowodorów
oraz na wydobywanie wêglowodorów ze z³ó¿.
Szczegó³y dostêpne na stronie BIP MŒ

Obszary, dla których postêpowanie przetargowe
zosta³o zakoñczone bez udzielenia koncesji.
Pakiety danych geologicznych dostêpne na 
stronie BIP MŒ

WARSZAWA -  30-09-2017

Copyright by PIG-PIB (2017)c

Opracowali : R. Boñda  D. Siekiera  M.Szuflicki

L.P. Nr koncesji Nazwa Koncesjobiorca

1 176/94 Mogilno II PGNiG S.A.
2 33/99/m Góra Inowroc³awskie Kopalnie Soli S.A. w Inowroc³awiu

3 16/2010/m Strachocina PGNiG S.A.
4 9/2011/m Husów E PGNiG S.A.
5 13/2008/m Bonikowo PGNiG S.A.

6 4/2013/m BrzeŸnica PGNiG S.A.
7 9/2008/m Daszewo PGNiG S.A.
8 19/2001/m Kosakowo PGNiG S.A.

9 190/94 Swarzów PGNiG S.A.
10 11/95 Wierzchowice PGNiG S.A.

11 2/2012/m Henrykowice - E
Zak³ad Projektowania i Us³ug Technicznych - A i M 

Brzozowscy Spó³ka Jawna

L.P. Nr koncesji Nazwa Koncesjobiorca
1 12/2003/s Borzêcin PGNiG S.A.

2 23/99/s Husów - Albigowa Krasne PGNiG S.A.
3 3/2002/s Œwidnik PGNiG S.A.

Magazyny

Sk³adowiska

08.10.2016
Nazwa obszaru

zakoñczony
Nazwa obszaru

Sfinansowano ze œrodków
Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej

WEJHEROWO



Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów6

gazyn Gazu Kosakowo o pojemności czynnej 51,2 mln m3, 
maksymalnej mocy zatłaczania 2,4 mln m3/d i maksymalnej 
mocy odbioru 4,8 mln m3/d (wg danych GAZ System S.A.). 
W perspektywie do 2020 r. planowana jest budowa 8-kilome-
trowego odcinka gazociągu o średnicy 700 mm łączącego 
miejscowości Wiczlino i Reszki. 

Na linii Szemud–Bolszewo–Karlikowo przebiegają rów-
nolegle dwie, a w rejonie Gniewina trzecia linia elektroenerge-
tyczna najwyższych napięć (400 kV). Punktem zbieżnym jest 
zlokalizowana około 5 km na północ od omawianego obszaru 
przetargowego, w Czymanowie, Elektrownia Wodna Żarno-
wiec – największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompo-
wa (o mocy zainstalowanej 716 MW), która wykorzystuje do 
swojej pracy wody Jeziora Żarnowieckiego (zbiornik dolny) 
oraz sztucznie utworzonego Zbiornika Czymanowo (zbiornik 
górny). W perspektywie do roku 2025, zgodnie z informacjami 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., nie jest planowa-
na dalsza rozbudowa sieci przesyłowej w tym regionie.

Infrastruktura wodna

W granicach obszaru przetargowego zlokalizowany jest 
szereg ujęć wód podziemnych ujmujących na ogół wody pię-
tra czwartorzędowego, a lokalnie także paleogeńsko-neo-
geńskiego. Największe z nich to ujęcia komunalne: „Reda” 
i „Rumia”, zaopatrujące w wodę Trójmiasto i część gminy Ko-
sakowo, oraz ujęcie „Cedron”, zaopatrujące w wodę Wejhero-
wo. Dla ujęć tych zostały wyznaczone strefy ochrony bezpo-

średniej i pośredniej.
W wyniku wieloletniej eksploatacji ujęć „Reda” i „Rumia” 

oraz ujęcia „Wiczlino” (zlokalizowanego na południe od ob-
szaru przetargowego) utworzyły się rozległe leje depresji.

Położenie fizycznogeograficzne

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski 
(Kondracki, 2013) omawiany teren położony jest w granicach 
trzech makroregionów i czterech mezoregionów. W północ-
nej jego części występuje Wysoczyzna Żarnowiecka. Jest to 
głównie wysoczyzna morenowa falista, a miejscami płaska, 
urozmaicona fragmentem równin sandrowych i wodnolodow-
cowych, o średniej wysokości około 100 m n.p.m. Charakte-
rystycznymi jej elementami są jeziora, w tym duże, rynnowe 
Jezioro Żarnowieckie, którego zwierciadło znajduje się na 
wysokości 1,5 m n.p.m. (dno jest kryptodepresją). Położona 
dalej na południe Pradolina Redy-Łeby jest formą dolinną po-
wstałą w czasie recesji lądolodu i odpływu wód roztopowych 
na zachód, współcześnie związaną z procesami fluwialnymi 
rzeki Redy. Na zachód od Wejherowa pradolina tworzy wy-
raźny meander. Dalej na południe występuje Pojezierze Ka-
szubskie. Charakteryzuje się ono silnie urozmaiconą rzeźbą 
terenu, na którą główny wpływ miał lądolód skandynawski 
i wody fluwioglacjalne oraz późniejsza działalność erozyjno-
-akumulacyjna rzek. Wschodnią część analizowanego terenu 
stanowi Pobrzeże Kaszubskie, w granicach którego dominują 
dwa elementy krajobrazu: kępy (Kępa Pucka, Kępa Oksyw-

Fig. 1.2. Punkty załamania granic oraz pozycja obszaru przetargowego „Wejherowo“ na tle sąsiednich koncesji i innych obszarów przetargowych
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ska) rozdzielone Pradoliną Kaszubską zwaną Meandrem Ka-
szubskim.

Warunki wodne i zagrożenia osuwiskowe

Obszar przetargowy „Wejherowo” położony jest w całości 
w dorzeczu Wisły. Zdecydowana większość tego terenu nale-
ży do zlewni bilansowej Redy i Piaśnicy, jedynie południowo-
-zachodnia część obszaru leży w zlewni Łeby. Przez centralną 
część omawianego terenu przepływa rzeka Reda, która tuż za 
jego wschodnią granicą, w rejonie Mrzezina, uchodzi do Za-
toki Puckiej. Od jeziora Stare Orle rzeka ta odcinkami płynie 
Kanałem Reda, a tuż przed ujściem część jej wód przejmuje 
Kanał Leniwy. Prawobrzeżnymi dopływami Redy w granicach 
obszaru przetargowego są: Bolszewka, Gościcina i Cedron. 
Północną część omawianego terenu odwadniają: Piaśnica, 
wpadająca do Jeziora Żarnowieckiego, oraz Gizdepka, ucho-
dząca do Zatoki Puckiej. Na krótkim odcinku przy południowo-
-zachodniej granicy obszaru przepływa rzeka Łeba. 

Ważnymi elementami hydrograficznymi tego rejonu są 
liczne kanały oraz jeziora o zróżnicowanej powierzchni i głę-
bokości. Największym z jezior, występującym tylko częściowo 
w zasięgu obszaru przetargowego, jest Jezioro Żarnowieckie. 
Ma ono powierzchnię 14,3 km2 (1,8 km2 w granicach obsza-
ru przetargowego) i maksymalną głębokość 19,4 m. Obszary 
położone w dolinie Redy i Łeby oraz wokół Jeziora Żarno-
wieckiego należą do zagrożonych podtopieniami. 

W granicach obszaru przetargowego występują cztery 
główne zbiorniki wód podziemnych. Trzy z nich: nr 109 – Do-
lina kopalna Żarnowiec, nr 110 – Pradolina Kaszuby i rzeka 
Reda i nr 107 – Pradolina rzeki Łeba to występujące w utwo-
rach czwartorzędowych zbiorniki o charakterze porowym. 
Z uwagi na zazwyczaj płytko występujący strop utworów 
wodonośnych i brak warstw izolujących wody zbiornikowe 
od powierzchni terenu zbiorniki te należą do podatnych na 
zanieczyszczenia antropogeniczne. Dla zbiornika nr 110 
proponuje się utworzenie obszaru ochronnego o powierzch-
ni 158,9 km2, który obejmowałby cały teren zbiornika wraz 
z fragmentami leżącymi w strefie zasilania w jego bezpo-
średnim otoczeniu (Lidzbarski i in., 2015). W południowo-
-wschodniej części obszaru przetargowego zlokalizowany 
jest GZWP nr 111 – Subniecka Gdańska. Jest to górno-
kredowy zbiornik o charakterze porowym, wyodrębniony 
w piaskach glaukonitowych kampanu i santonu, stosunkowo 
dobrze chroniony przed zanieczyszczeniami z powierzch-
ni terenu przez utwory nadkładu. Młodoglacjalny charakter 
rzeźby omawianego terenu jest przyczyną występowania 
licznych obszarów predysponowanych do występowania ru-
chów masowych. Obszary takie zajmują przeszło 17% po-
wierzchni terenu przetargowego.

Formy ochrony przyrody

Opisywany rejon ma w dużej mierze charakter leśno-rol-
niczy. Lasy zajmują przeszło 50% jego powierzchni, z czego 
zdecydowaną większość stanowią lasy ochronne (39% całego 
obszaru przetargowego). W północno-zachodniej i północno-
-wschodniej jego części duży udział mają też grunty orne wyso-
kich klas bonitacyjnych. Część terenów położonych w granicach 
omawianego obszaru podlega ochronie prawnej realizowanej 
na mocy przepisów Ustawy o ochronie przyrody. Wśród obsza-
rowych form chronionych zinwentaryzowano tu m.in. 4 obszary 
chronionego krajobrazu (OChK), które zajmują łącznie przeszło 
35% powierzchni omawianego terenu oraz 5 niewielkich rezer-
watów przyrody, łącznie zajmującycj tylko około 0,2% powierzch-
ni obszaru „Wejherowo”. Cztery z nich położone są w zasięgu 
ustanowionego w 1979 roku w południowo-wschodniej części 
terenu przetargowego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 
Park zajmuje 19% powierzchni omawianego obszaru (136 km2) 
i otulony jest od zachodu strefą ochronną. Został utworzony 
w celu zachowania zespołu form ukształtowania terenu strefy 
krawędziowej wysoczyzny morenowej, stanowiącej unikat mor-
fologiczny w skali europejskiej, oraz szczególnych walorów śro-
dowiska wodnego parku, zwłaszcza jezior lobeliowych i cieków 
o podgórskim charakterze. Blisko 13% analizowanego obszaru 
przetargowego objętych jest dodatkowo ochroną w ramach Eu-
ropejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

Na terenie przetargowym „Wejherowo” znajduje się 
również: 28 użytków ekologicznych (w tym 3 o powierzchni 
powyżej 5 ha), 465 obiektów uznanych za pomniki przyrody 
ożywionej lub nieożywionej oraz jedno stanowisko dokumen-
tacyjne. Na omawianym obszarze zlokalizowanych jest także 
55 zabytków archeologicznych datowanych na okres średnio-
wiecza oraz epok: kamienia, brązu i żelaza.

Złoża kopalin

W zasięgu obszaru przetargowego „Wejherowo” położo-
nych jest 46 złóż udokumentowanych i zestawionych w bazie 
danych MIDAS. Niektóre ze złóż mają więcej niż jedno pole. 
Zlokalizowane na tym obszarze złoża mają zazwyczaj niedu-
że powierzchnie. Dwie trzecie z nich to złoża mniejsze niż 
5 ha. Kopalinami eksploatacyjnymi są tu głównie kruszywa 
naturalne i kreda jeziorna, a w pojedynczych złożach także: 
sól kamienna, żwirki filtracyjne i torfy. Charakteryzowany teren 
jest miejscami dość obiecujący pod względem występowania 
kruszywa naturalnego, torfów i kredy jeziornej. Dla występo-
wania tego typu kopalin zostało tu wyznaczonych łącznie 14 
obszarów prognostycznych i 15 perspektywicznych.

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

KARTA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA OBSZARU PRZETARGOWEGO „WEJHEROWO”

1. LOKALIZACJA OBSZARU  
PRZETARGOWEGO NA MAPIE

nazwa i numer arkusza 
mapy w skali 1:50 000 Sławoszyno 5, Puck 6, Wejherowo 14, Rumia 15

2. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE

województwo pomorskie 
powiat Gdynia 

gmina i % powierzchni 
zajmowanej w granicach 
obszaru przetargowego

m. Gdynia (5,57%)

powiat pucki 
gmina Puck (14,77%), Kosakowo (1,45%), Krokowa (2,92%)
powiat wejherowski 

gmina
Gniewino (11,84%), Linia (<0,01%), Luzino (14,57%), Łę-
czyce (5,15%), m. Reda (4,71%), m. Rumia (4,23%), Sze-

mud (3,82%), m. Wejherowo (3,80%), Wejherowo (27,18%)
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KARTA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA OBSZARU PRZETARGOWEGO „WEJHEROWO”

3.
REGIONALIZACJA  

FIZYCZNO-GEOGRAFICZNA  
(wg KONDRACKIEGO, 2013)

makroregion Pobrzeże Koszalińskie (313.4)

mezoregion Wysoczyzna Żarnowiecka (313.45),
Pradolina Redy-Łeby (313.46)

makroregion Pobrzeże Gdańskie (313.5)
mezoregion Pobrzeże Kaszubskie (313.51)
makroregion Pojezierze Wschodniopomorskie (314.5)
mezoregion Pojezierze Kaszubskie (314.51)

4.
WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW  

WYZNACZAJĄCYCH GRANICE  
OBSZARU PRZETARGOWEGO

układ PL 1992
 [X; Y]

765579,52 435528,73
759982,46 460170,68
737259,22 467502,29
737770,93 435133,01

5. POWIERZCHNIA OBSZARU  
PRZETARGOWEGO [km2] 709,63

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

7. WIEK FORMACJI ZŁOŻOWEJ kambr, ordowik, sylur

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 Cisowa (<1%), Darzlubskie Buki (<1%),  
Gałęźna Góra (<1%), Lewice (<1%), Pełcznica (<1%)

parki krajobrazowe Trójmiejski PK (19%) wraz z otuliną (7%),
otulina Nadmorskiego PK (<1%)

obszary chronionego krajobrazu
Choczewsko-Saliński OChK (<1%), OChK Doliny Łeby 

(3%), OChK Pradoliny Redy-Łeby (14%), OChK Puszczy 
Darżlubskiej (18%)

Natura 2000 – SOO

PLH220006 Dolina Górnej Łeby (<1%),  
PLH220016 Biała (1%),
PLH220019 Orle (<1%),

PLH220020 Pełcznica (<1%),
PLH220084 Wejherowo (<1%),

PLH220099 Opalińskie Buczyny (1%),
PLH220102 Bezlist koło Gniewowa (<1%)

Natura 2000 – OSO PLB220006 Lasy Lęborskie (2%),
PLB220007 Puszcza Darżlubska (9%)

zespoły przyrodniczo-krajobrazowe nie
użytki ekologiczne

[tak (ilość)/ nie]
28 (w tym 3 o powierzchni >5 ha)

pomniki przyrody 465
stanowiska dokumentacyjne 1

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

11. LASY OCHRONNE

[tak (powierzchnia,% 
powierzchni zajmowanej 

w granicach obszaru 
przetargowego)/ nie]

276,6 km2 (39,0%)

12.
OBIEKTY DZIEDZICTWA  

KULTUROWEGO
Zabytki archeologiczne

[tak (ilość)/ nie] tak
grodzisko 6

osada 13
cmentarzysko 33

inne (miejsce kultu, 
miejsce eksploatacji 

surowca, obozowisko, 
miasto)

3 (miejsce produkcji, grób)

13. GŁÓWNE ZBIORNIKI  
WÓD PODZIEMNYCH

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

107 – Pradolina rzeki Łeba; Q
109 – Dolina kopalna Żarnowiec; Q 

110 – Pradolina Kaszuby i rzeka Reda; Q
111 – Subniecka Gdańska; Cr

14. STREFY OCHRONNE UJĘĆ WODY [tak/ nie] tak

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, kredy, torfy, sole kamienne,  
żwirki filtracyjne)
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2. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

2.1. OGÓLNY ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Obszar przetargowy „Wejherowo” położony jest w za-
chodniej części platformy wschodnioeuropejskiej (kratonu 
wschodnioeuropejskiego), będącej jednostką tektoniczną 
najwyższego rzędu. Jednostki niższego rzędu stanowią ob-
niżenie bałtyckie (synekliza perybałtycka) oraz wyniesienie 
Łeby (Fig. 2.1). Obniżenie bałtyckie stanowi depresję platfor-
my wschodnioeuropejskiej, a jej ramy wyznaczają od półno-
cy – tarcza bałtycka, od zachodu – uskoki strefy tektonicznej 
Teisseyre’a–Tornquista (TTZ), a od południowego wschodu 
– wyniesienie mazursko-białoruskie. Wyniesienie Łeby ma 
charakter podniesionego bloku tektonicznego, oddzielonego 
od sąsiadujących bloków regionalnymi strefami uskokowymi 
(Modliński, 1994). Według Dadleza (1993) na obecny plan 
strukturalno-tektoniczny położonego w zachodniej części ob-
niżenia bałtyckiego obszaru „Wejherowo” złożyły się efekty 
trzech etapów deformacji tektonicznych: kaledońskich po sy-
lurze, waryscyjskich przed permem i alpejskich we wczesnym 
mezozoiku i późnym kenozoiku.

Platforma wschodnioeuropejska zbudowana jest ze skał 
prekambryjskiego krystaliniku (granitoidy, gnejsy, łupki kry-
staliczne, amfibolity oraz intruzje skał głębinowych i wulka-
nicznych; Stupnicka i Stempień-Sałek, 2016), którego strop 
na obszarze przetargowym „Wejherowo” znajduje się na 
głębokości od ok. 3300–3500 m p.p.m. (w otworze Darżlu-
bie IG 1 na głębokości 3509,3 m) w północnej części do ok. 
3800–3900 m p.p.m. w południowej części. Na podłożu kry-
stalicznym leżą skały osadowe dwóch basenów sedymenta-
cyjnych: ediakarsko-wczesnopaleozoicznego basenu bałtyc-
kiego i permsko-mezozoicznego basenu polskiego (Poprawa, 
2011a, b), które przykryte są skałami kenozoiku. W obrębie 
poszczególnych kompleksów stratygraficznych występują 
liczne przerwy sedymentacyjne i erozyjne o różnym zasięgu. 
Pokrywa osadowa (wieku ediakar-czwartorzęd) zalega płasko 
lub zapada w kierunku południowo-zachodnim, gdzie skały 
proterozoiku i dolnego paleozoiku kontaktują wzdłuż usko-
ków strefy tektonicznej Teisseyre’a-Tornquista ze zdeformo-
wanymi tektonicznie osadami strefy szwu transeuropejskiego 
(TESZ) i platformy paleozoicznej (Fig. 2.2). Utwory dolnego 
paleozoiku na obszarze „Wejherowo” stanowią część rozle-
głej pokrywy osadowej utworzonej w bałtyckiej części wcze-
snopaleozoicznego basenu bałtycko-podlasko-lubelskiego, 
rozciągającego się wzdłuż południowo-zachodniej krawędzi 
paleokontynentu Baltiki w niskich szerokościach geograficz-
nych południowych.

2.2. STRATYGRAFIA

2.2.1. EDIAKAR i KAMBR

Pokrywę osadową na obszarze przetargowym „Wejhero-
wo” (np. otwór Darżlubie IG 1) i obszarach sąsiednich (np. 
otwór Żarnowiec IG 1, Hel IG 1) rozpoczynają utwory edia-
karu, leżące z niezgodnością erozyjną na skałach krystalicz-
nych i metamorficznych paleoproterozoiku lub mezoprote-
rozoiku. Utwory ediakaru są reprezentowane głównie przez 
grubo- i średnioziarniste piaskowce z mniejszym udziałem 
piaskowców różno- i drobnoziarnistych. Rzadziej występują 
warstwy zlepieńców zbudowanych z otoczaków kwarcu i ska-
leni podłoża krystalicznego, zupełnie podrzędnie pojawiają 
się mułowce. Utwory klastyczne ediakaru cechuje charakte-
rystyczne zabarwienie, najczęściej pstre lub brunatne. Utwory 
ediakaru były deponowane w środowiskach lądowych równi 
aluwialnych, przede wszystkim rzek i strumieni roztokowych 
oraz rozległych stożków aluwialnych (Jaworowski, 2011). 

Ze względu na brak wskaźników biostratygraficznych utwo-
ry ediakaru pozostają we wszystkich profilach na omawianym 
obszarze przetargowym i na obszarach sąsiednich nierozdzie-
lone chronostratygraficznie od wyżej zalegających drobnokla-
stycznych utworów morskich dolnego kambru formacji kluko-
skiej, w których po raz pierwszy w profilu pojawiają się morskie 
skamieniałości śladowe (Pacześna, 2011). Na podstawie ich 
pierwszego wystąpienia w profilach oraz wyraźnej zmiany lito-
logii z lądowych skał gruboklastycznych na drobnoklastyczne 
utwory morskie z glaukonitem dolna granica kambru dolnego 
jest prowadzona na podstawie kryteriów litostratygraficznych. 
Leżące poniżej tej granicy zlepieńcowe i gruboziarniste utwory 
piaskowcowe reprezentują formację smołdzińską/żarnowiecką 
ediakaru. Leżące powyżej niej utwory odpowiadają dolnokam-
bryjskiej formacji klukoskiej (Fig. 2.3).

Na obszarze przetargowym „Wejherowo” profil kambru 
w całości został przewiercony tylko w otworze Darżlubie IG 
1, który jest otworem reperowym dla tego obszaru. W pozo-
stałych otworach zlokalizowanych na obszarze „Wejherowo” 
nawiercono jedynie górne części profilu środkowego kambru 
(np. otwór Opalino 2 i Lubocino 1). Na obszarach sąsiednich 
kambr dolny, odpowiadający globalnym jednostkom: terene-
wowi i ~oddziałowi 2, oraz kambr środkowy, odpowiadający 
~oddziałowi 3 (Pacześna, 2007, 2008), został przewiercony 
w całości tylko w otworach Hel IG 1 i Żarnowiec IG 1. W po-
zostałych otworach wiertniczych zlokalizowanych na obsza-
rach sąsiednich, np. w otworze Lublewo LEP 1, Sławoszyno 
LEP 1, Mieroszyno 8, Strzeszewo LE 1, Dębki 2 i Dębki 3, 
nawiercono tylko najwyższą część profilu środkowego kam-
bru i głębienie otworów zostało zatrzymane.

KARTA UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKOWYCH DLA OBSZARU PRZETARGOWEGO „WEJHEROWO”

18.
OBSZARY PROGNOSTYCZNE  

I PERSPEKTYWICZNE  
WYSTĘPOWANIA KOPALIN

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

19. SIECI PRZESYŁOWE GAZU [tak/ nie] tak
20. PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU [tak/ nie] nie
21. DATA WYP. KARTY 4.10.2017 r.

22. ZESTAWIENIE I OPRACOWANIE 
 DANYCH Anna Gabryś-Godlewska, Dominika Kafara

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

 Fig. 1.4. Mapa środowiskowa obszaru „Wejherowo”
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Wejherowo

DAR¯LUBIE IG-1

Fig. 2.1. Główne elementy strukturalne obniżenia bałtyckiego (syneklizy perybałtyckiej). Czerwoną ramką zaznaczono obszar przetargowy 
(Brangulis i in., 1993)

Fig. 2.2. Schematyczny przekrój geologiczny Skibno-Darżlubie wraz z mapką lokalizacyjną (wg Modlińskiego, 2007, uzupełnione)

Wejherowo
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Występowanie furongu (kambru górnego) zostało udoku-
mentowane na obszarze przetargowym „Wejherowo” w otwo-
rach Darżlubie IG 1, Lubocino 1 i Opalino 2 oraz na obsza-
rach sąsiednich w otworach: Żarnowiec IG 1, Żarnowiec 5, 
Dębki 3, Hel IG 1, Strzeszewo LE 1, Lublewo LEP 1 i Lublewo 
LEP 1ST1H. 

W otworach wiertniczych zlokalizowanych na obszarze 
przetargowym „Wejherowo” stwierdzono następujący profil 
utworów kambru:

Otwór Darżlubie IG 1

kambr (przewiercony) 3011,5–3491,0 m p.p.t. (480,0 m), w tym:

• kambr górny (furong) 3011,5–3019,3 m p.p.t. (7,8 m) 
• kambr środkowy 3019,3–3278,4 m p.p.t. (259,1 m)
• kambr dolny 3278,4–3491,0 m p.p.t. (212,6 m)
• kambr – ediakar (chronostratygraficznie nierozdzielone) 

3491,0–3509,3 m p.p.t. (18,3 m) 

Otwór Opalino 2

kambr (nieprzewiercony) 2944,5–3050,0 m p.p.t. (>105,5 m), 
w tym:

• kambr górny (furong) 2944,5–2950,0 m p.p.t. (5,5 m) 
• kambr środkowy (nieprzewiercony) 2950,0–3050,0 m 

p.p.t. (>100 m) 

Fig. 2.3. Stratygrafia kambru, ordowiku i syluru w rejonie zachodniej części obniżenia bałtyckiego i strefy Koszalin-Chojnice (Modliński i Pod-
halańska, 2010, zmienione; sekwencje depozycyjne wg Jaworowskiego, 2002)
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Otwór Lubocino 1

kambr (nieprzewiercony) 2970,0–3051,0 m p.p.t. (> 81 m), w tym: 
• kambr górny (furong) 2970,0–2981,0 m p.p.t. (11,0 m) 
• kambr środkowy (nieprzewiercony): 2981,0–3051,0 m 

p.p.t. (>70 m) 

Litologia i stratygrafia

Rozpoczynającym sukcesję osadową na obszarze „Wej-
herowo” gruboklastycznym osadom formacji żarnowieckiej/
smołdzińskiej o niesprecyzowanym z powodu braku doku-
mentacji biostratygraficznej wieku (np. profil Darżlubie IG 1), 
na podstawie korelacji litostratygraficznej z identycznie lito-
logicznie wykształconymi piaskowcami Nexö z Bornholmu, 
przypisuje się wiek poźnoediakarsko–wczesnodolnokam-
bryjski (Lendzion, 1983). Dolny kambr jest reprezentowany 
przez osady piaskowcowo-mułowcowe, z wyraźną przewa-
gą piaskowców w dolnej części sekwencji. Profil środkowe-
go kambru cechuje dominacja utworów mułowcowo-ilastych 
oraz heterolitów piaskowcowo-mułowcowo-iłowcowych w dol-
nej części sukcesji oraz przeważająca obecność piaskowców 
w jej górnej części. Spektrum litologiczne środkowego kambru 
tworzą utwory silikoklastyczne reprezentowane głównie przez 
przewarstwiające się jasnoszare piaskowce drobnoziarniste 
i szare mułowce i iłowce. W najwyższej części sukcesji środ-
kowokambryjskiej, w piaskowcach, występuje spoiwo węgla-
nowe. Spotykane są również cienkie przewarstwienia czarne-
go wapienia. W iłowcach częste są powierzchnie ślizgów oraz 
drobne konkrecje pirytowe. W mułowcach licznie występują 
łyszczyki. W niższej części sukcesji środkowokambryjskiej 
występują osady o grubszej frakcji uziarnienia, reprezento-
wane przez piaskowce gruboziarniste i różnoziarniste z intra-
klastami mułowca fosforytowego i z glaukonitem. Obecne są 
również warstwy zlepieńca zbudowanego z klastów mułowca 
fosforytowego i ziarnami szarego kwarcu. Osiągają one mak-
symalną miąższość do 10 cm.

W części profilu środkowego kambru zaliczanej do po-
ziomu Paradoxides paradoxissimus ichnofauna jest nieliczna. 
Są to głównie kanały żerowiskowo-mieszkalne oraz rzadko 
występujące jamki mieszkalne filtratorów. Względnie liczna 
fauna trylobitów, w tym wskaźnikowy dla poziomu Parado-
xides paradoxissimus trylobit Paradoxides paradoxissimus 
(Wahlenberg) oraz trylobity Paradoxides sp. i Hypagnostus 
sp., potwierdzają obecność w profilu poziomu Paradoxides 
paradoxissimus. Występowanie niższego poziomu kambru 
środkowego – Acadoparadoxides oelandicus – jest przypusz-
czalne. Na jego obecność mogą wskazywać trylobity Aca-
doparadoxides cf. sjoegreni (Linnarsson) oraz brachiopody 
z rodzaju Acrotreta i Trematobolus (Lendzion, 1983). Osady 
środkowego kambru odpowiadają w przybliżeniu w nowym 
schemacie wydzieleń chronostratygraficznych kambru od-
działowi 3. Piaskowcowo-mułowcowe osady środkowego 
kambru reprezentują w kolejności stratygraficznej: górną 
część formacji sarbskiej, formację dębkowską, osiecką i bia-
łogórską.

W furongu (późnym kambrze) deponowane były kalcikla-
styki, reprezentowane przez piaskowce kwarcowe i kwarco-
wo-glaukonitowe, ze spoiwem węglanowym, w środowiskach 
strefy przybrzeżnej w warunkach wysokoenergetycznych po-
czątków transgresji furońskiej (późnokambryjskiej). Charak-
terystycznym typem skał dla profilu górnokambryjskiego są 
zwięzłe iłowce i mułowce bitumiczne o czarnym zabarwieniu, 
które osadzały się w wyniku powolnej depozycji z rozcień-
czonych prądów zawiesinowych poniżej podstawy falowania 
w środowisku dysaerobowym i anaerobowym środkowych 

części szelfu silikoklastycznego. Innym rodzajem skał są wę-
glany, głównie wapienie organodetrytyczne z licznymi frag-
mentami trylobitów oraz wapienie krystaliczne typu sparytów 
i mikrosparytów, reprezentujące skały redeponowane z mar-
ginalnomorskich stref basenu furońskiego (Szymański, 2011). 

Kompleks skał furongu zalega niezgodnie sedymentacyj-
nie na nierównej, rozmytej erozyjnie powierzchni stropowej 
piaskowców kambru środkowego i jest przykryty w stropie 
transgresywnymi zlepieńcami bazalnymi arenigu dolnego 
(pięter flo-daping). 

W utworach kambru występują przewodnie gatunki trylo-
bitów charakterystyczne dla obszaru Skandynawii, zarówno 
w klastykach dolnego i środkowego kambru, jak i w wapie-
niach furongu. W klastycznych utworach dolnego i środkowe-
go kambru występują ramienionogi, hyolity i drobne skamie-
niałości skorupkowe. 

Utwory dolnego i środkowego kambru reprezentują 
pierwszy, dolnopaleozoiczny cykl transgresywno-regresyw-
ny na całym obszarze basenu obniżenia bałtyckiego (Jawo-
rowski, 1997). Rozpoczyna się on na omawianym obszarze 
sedymentacją kontynentalnych zlepieńców i piaskowców gru-
boklastycznych, przechodzących ku górze w piaskowce drob-
noziarniste, przewarstwiające się z mułowcami z bardzo licz-
nymi skamieniałościami śladowymi, wskazującymi na morską 
genezę osadów. Są to na głębokości 3491,0–3509,3 m utwory 
sformalizowanej formacji smołdzińskiej (Bednarczyk i Tur-
nau-Morawska, 1975), zwyczajowo nazywanej formacją żar-
nowiecką (np. Lendzion, 1983; Jaworowski, 2011). Formacja 
smołdzińska/żarnowiecka w części sukcesji reprezentowanej 
przez osady morskie odpowiada dolnokambryjskiemu pozio-
mowi Platysolenites antiquissimus. Formacja smołdzińska 
przechodzi stopniowo w formację klukoską. Ze względu na 
bardzo słabo zaznaczony charakter przejścia dokładne roz-
dzielenie litostratygraficzne tych formacji jest bardzo trudne. 
Przyjmuje się, że w profilu Darżlubie IG 1 dolna część forma-
cji klukoskiej zalega na głębokości ponad 3474,5 m (Jawo-
rowski, 2011), a występująca wyżej do głębokości 3474,5 m 
górna część formacji klukowskiej obejmuje ekwiwalent dol-
nokambryjskiego poziomu Schmidtiellus mickwitzi i składa się 
w dolnej części z heterolitów piaskowcowo-mułowcowo-iłow-
cowych oraz w górnej części z piaskowców różnoziarnistych 
i drobnoziarnistych z otoczakami kwarcu, skaleni i ziarnami 
glaukonitu. Zamykająca dolnokambryjski profil litostratygra-
ficzny otworu Darżlubie IG 1 formacja łebska (na głębokości 
3304,3–3459,3 m) reprezentuje poziomy Holmia kjerulfi i Pro-
tolenus. Jest to kompleks przewarstwiających się piaskow-
ców średnioziarnistych, mułowców i iłowców, niekiedy z dużą 
ilością glaukonitu. Intensywnie rozwijająca się we wczesnym 
kambrze transgresja morska osiągnęła maksimum w czasie 
powstawania najwyższych części dolnokambryjskiego pozio-
mu Protolenus. W końcowej części profilu dolnego kambru 
pojawiają się osady płytkowodnych środowisk sedymentacji, 
które wskazują na rozpoczęcie regresywnej fazy zbiornika, 
progresywnie rozwijającej się w środkowym kambrze (Pacze-
śna, 2012). 

Środkowokambryjski poziom Acadoparadoxides oelandi-
cus tworzą utwory iłowcowe i mułowcowe, rzadko przewar-
stwiające się z piaskowcami. Reprezentują one formację 
sarbską, występującą w otworze Darżlubie IG 1 na głębo-
kości 3111,0–3304,1 m. Nadległa formacja dębkowska wy-
stępuje na głębokości 3035,8–3111,0 m i obejmuje swoim 
zasięgiem poziom Paradoxides paradoxissimus. Jest ona 
reprezentowana przez piaskowce drobnoziarniste, rzadziej 
średnioziarniste z nielicznymi przewarstwieniami heterolitów 
piaskowcowo-mułowcowych oraz cienkimi warstwami iłow-
ców i mułowców. Kolejną w sukcesji litostratygraficznej środ-
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kowego kambru jest formacja osiecka, występująca w otwo-
rze Darżlubie IG 1 na głębokości 3020,5–3035,8 m. Budują 
ją heterolity piaskowcowo-mułowcowe. Z regionalną niezgod-
nością erozyjną zalega na niej formacja białogórska, wystę-
pująca na głębokości 3019,3,0–3020,5 m. Są to piaskowce 
średnioziarniste, wapniste, z licznymi ziarnami glaukonitu 
i konkrecjami fosforytowymi. Formacja białogórska reprezen-
tuje poziom Paradoxides forchhammeri i wraz z utworami 
furongu (górnego kambru) i tremadoku reprezentuje drugi 
cykl transgresywno-regresywny (Jaworowski, 1997). Utwory 
furongu są reprezentowane przez wapienie bitumiczne oraz 
wapienie organodetrytyczne, zawierające fragmenty trylobi-
tów i ramienionogów. Sukcesję kambru w otworze Darżlubie 
IG 1 zamyka na głębokości 3011,5–3019,3 m formacja pia-
śnicka, którą budują charakterystyczne, czarne iłowce bitu-
miczne o bardzo wysokiej zawartości substancji organicznej, 
osadzone w głębszych częściach źle napowietrzanego zbior-
nika, w warunkach redukcyjnych. 

2.2.2. ORDOWIK

Rozprzestrzenienie i miąższość

Utwory ordowiku na obszarze przetargowym zostały roz-
poznane w 8 otworach wiertniczych: Darżlubie IG 1 (2933,0–
3003,0 m. p.p.t.), Lubocino 1, Lubocino 2H, Opalino 2, Opali-
no 3, Opalino 4, Kochanowo 1, Tępcz 1 (Fig. 5.1). 

Miąższość ordowiku ulega zwiększeniu w kierunku pół-
nocno-wschodnim omawianego obszaru i wynosi w poszcze-
gólnych otworach wiertniczych od 37,3 m do 70,0 m.

W profilu Darżlubie IG 1 ordowik występuje według mia-
ry geofizycznej na głębokości 2933,0–3003,0 m p.p.t. a jego 
miąższość wynosi 70,0 m. Wartości te są przesunięte wzglę-

dem danych wiertniczych o około 8,5–9,0 m. Dokumentacja 
utworów ordowiku w otworze Darżlubie IG 1 przedstawiona 
jest w serii wydawniczej Profile Głębokich Otworów Wiertni-
czych Państwowego Instytutu Geologicznego, z. 128 – Darż-
lubie IG 1 (Modliński, 2011). 

Litologia i stratygrafia

Ordowik basenu bałtyckiego wykształcony jest w formie 
różnorodnych litofacji: klastycznych i węglanowych i charakte-
ryzuje się pasowym ich ułożeniem – od facji otwartego morza 
na zachodzie przez środowiska nerytyczne do przybrzeżnych 
na wschodzie (Jaanusson, 1976; Modliński, 1982; Modliński 
i in., 2006). Utwory ordowiku są wykształcone głównie w lito-
facji węglanowej i marglistej, w spągu i w stropie – piaszczy-
stej. Jedynie w dolnej części, w piętrach flo i daping (arenig) 
oraz w sandbie i niższym kacie (karadok), dominują utwory 
drobnoklastyczne. Jest to wykształcenie charakterystyczne 
dla strefy skańskiej (Fig. 2.4), najdalej na zachód położonej 
części paleobasenu bałtyckiego (Jaanusson, 1976). Strefa ta 
zajmowała brzeżny obszar kratonu wschodnioeuropejskiego, 
który podlegał ruchom obniżającym, były to wewnętrzne par-
tie basenu, do którego dostawa materiału osadowego była 
utrudniona. Strefa ta charakteryzuje się największym udzia-
łem skał ilastych. Basen bałtycki w ordowiku charakteryzo-
wał się słabym, prawie płaskim reliefem i lekkim nachyleniem 
ku południowemu zachodowi oraz niewielką subsydencją, 
o czym świadczy niewielka miąższość ordowiku (od kilkudzie-
sięciu do maksymalnie 100 m.

Ordowik na obszarze „Wejherowo” leży na utworach fu-
rongu i kambru środkowego. Ze względu na wczesną erozję 
epigenetyczną brak jest tu utworów tremadoku. Profil ordo-
wiku rozpoczyna się utworami pięter flo i daping (arenig), 
wykształconymi jako skały drobnoklastyczne: piaskowce 
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Fig. 2.4. Strefy facjalne w ordowiku i sylurze w basenie bałtyckim (wg Jaanussona, 1976, zmienione)
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i iłowce z glaukonitem ze zlepieńcem podstawowym w spągu 
oraz wyżej ciemne iłowce formacji ze Słuchowa wzboga-
cone w materię organiczną. Miąższość formacji ze Słuchowa 
w otworze Darżlubie IG 1 wynosi 15,5 m.

Powyżej występuje kompleks węglanowy formacji z Ko-
palina obejmujący utwory darriwilu (lanwirnu). Są to wapie-
nie margliste i organodetrytyczne z licznymi klastami fauny 
bentosowej, deponowane w głębszej części rampy, w zasię-
gu sztormowej podstawy falowania (Modliński i Podhalańska, 
2010). Miąższość formacji wynosi średnio kilkanaście me-
trów, w profilu Darżlubie IG 1 wynosi 20,0 m. 

Jednostka ta kontaktuje z wyżej leżącą formacją z Sa-
sina obejmującą wyższą część darriwilu, sandb i niższy 
kat (wyższy lanwirn i karadok), rozpoczynającą się cienką 
warstwą transgresywnego zlepieńca z ooidami żelazistymi. 
W profilu Darżlubie IG 1 warstewka ta, przepełniona dużymi 
ooidami (pizoidami) żelazistymi, ma miąższość 6 cm. Powyżej 
występują mułowce i iłowce, często łupki czarne i czarnosza-
re, z licznym pirytem, miejscami węglanowe, silnie wzbogaco-
ne w substancję organiczną, reprezentujące osad wysokiego 
stanu morza w obrębie cyklu transgresywno-regresywnego. 
W obrębie formacji z Sasina występują laminy tufitów i bento-

nitów. Jej miąższość w profilu Darżlubie IG 1 wynosi według 
rdzenia 32,2 m. Średnia miąższość na całym obszarze wyno-
si około 30 m (Fig. 2.5, 2.6). Formacja z Sasina stanowi jeden 
z najbardziej perspektywicznych horyzontów dla występowa-
nia niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Utwory forma-
cji z Sasina wraz z określającymi jej wiek poziomami grapto-
litowymi występują we wszystkich profilach zachodniej części 
obniżenia bałtyckiego na wyniesieniu Łeby: m.in. w profilach 
otworów Żarnowiec IG 1, Kościerzyna IG 1, Hel IG 1, Łeba 8, 
Białogóra 1, Białogóra 2 oraz nowych otworów odwierconych 
przez firmy poszukiwawcze, w tym na obszarze „Wejherowa”.

Formacja z Prabut o miąższości 8,5 m w otworze Darż-
lubie IG 1 występuje powyżej formacji z Sasina i datowana 
jest na wyższy kat – hirnant (aszgil). Formację tę reprezen-
tują iłowce margliste i margle. Jej miąższość i wykształcenie 
litologiczne są podobne we wszystkich otworach na obszarze 
„Wejherowo”.

Miąższość utworów ordowiku, od arenigu do aszgilu 
włącznie, wynosi w otworze Darżlubie IG 1 70,0 m i wzrasta 
w kierunku depocentrum w środkowej części Bałtyku. Udział 
materiału klastycznego w osadach wzrasta w kierunku połu-
dniowo-zachodnim.
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2.2.3. SYLUR

Rozprzestrzenienie i miąższość

Utwory syluru rozpoznano w kilku otworach wiertniczych 
usytuowanych na obszarze przetargowym, w tym: 

• Darżlubie IG1: 1071,0–2933,0 m p.p.t.
• Opalino IG 1: 1004,5–1028,0 m p.p.t. 
• Orle IG 1(ONZ-2) (ONZ 1): 1082,5–1118,0 m p.p.t. (tylko 

przydol)
• Wejherowo IG 1: 1189,0–1295,8 m p.p.t. (tylko przydol)
• Żelistrzewo IG 1 (ONZ 1): 1130,0–1160,0 m p.p.t. (tylko 

przydol)
• Miąższość syluru wynosi od 23,5 do 1862,0 m.

Dokumentacja utworów syluru w otworze Darżlubie IG 
1 przedstawiona jest w zeszycie nr 128 Profili Głębokich 
Otworów Wiertniczych Państwowego Instytutu Geologiczne-
go (Modliński, 2011). Sekwencja osadowa syluru na całym 
obszarze jest reprezentowana przez kompleks osadów sili-
koklastycznych o znacznej miąższości. Są to w większości 
skały drobnoklastyczne – mułowce i iłowce z cienkimi wkład-
kami pyłowców kwarcowych. Wszystkie te skały często są 
wapniste. Podrzędny udział mają pojawiające się w wyższej 
części syluru cienkie przewarstwienia skał piroklastycznych 
(bentonity, tufity). W otworze Darżlubie IG 1 utwory syluru wy-
stępują według pomiarów geofizyki otworowej na głębokości 
1071,0–2933,0 m (miąższość 1862,0 m). Udokumentowano 
tam obecność landoweru i wenloku oraz ludlowu i przydo-
lu. Miąższość landoweru w otworze Darżlubie IG 1 wynosi 
55,5 m (Fig. 2.7), wenloku natomiast 139,5 m (Fig. 2.8). 

Litologia i stratygrafia

Sedymentacja utworów syluru na obszarze obniżenia 
bałtyckiego o podobnym jak w ordowiku rozkładzie stref fa-
cjalnych uwarunkowana była procesem fleksuralnego ugina-
nia zachodniej krawędzi kratonu wschodnioeuropejskiego, 
zapoczątkowanym w późnym ordowiku, a związanym z koli-
zją dwóch paleokontynentów: Bałtyki i Awalonii (m.in. Lazau-
skiene, 2003; Poprawa, 2006b). Wczesny etap subsydencji 
fleksuralnej odpowiadający landowerowi i wenlokowi nie 
spowodował znacznego wzrostu miąższości osadów. Wzrost 

tempa akumulacji materiału terygenicznego przy zwiększa-
jącej się pojemności akomodacyjnej spowodowanej pogrą-
żaniem się brzeżnej części kratonu był powodem depozycji 
osadów ludlowu i przydolu o miąższości znacznie przekracza-
jącej 1000 m (m.in. Modliński, 2010).

Najniższą jednostką litostratygraficzną występującą 
w sylurze są czarne, bitumiczne mułowce smoliste i miękkie, 
z licznymi skupieniami i gniazdami krystalicznego pirytu, wy-
dzielone jako ogniwo z Jantaru formacji z Pasłęka (Modliński 
i in., 2006) z fauną graptolitów datujących te skały na piętra 
rhuddan i aeron. Mułowiec z Jantaru reprezentuje w cyklu 
T-R utwory transgresywne przechodzące w utwory wysokiego 
stanu morza. Od niżej leżącej formacji z Prabut oddziela go 
zwykle powierzchnia nieciągłości sedymentacyjnej i niewielka 
luka stratygraficzna. Jednostka ta ze względu na dużą zawar-
tość węgla organicznego stanowi jeden z najważniejszych 
horyzontów perspektywicznych dla występowania węglowo-
dorów w skałach łupkowych. Miąższość mułowca z Jantaru 
zmienia się na obszarze bałtyckim od 0 m we wschodniej czę-
ści poprzez 5,7 m w otworze Żarnowiec IG 1 i 8,0 m w otwo-
rze Darżlubie IG 1 (Fig. 2.9). Ku południowej i południowo-
-zachodniej części obszaru „Wejherowo” miąższość mułowca 
z Jantaru zwiększa się do około 15 m.

Formacja iłowców z Pasłęka występuje zarówno w za-
chodniej, jak i we wschodniej części obniżenia bałtyckiego. 
Formację tę budują mułowce i iłowce czarne, szare i zie-
lonawe. Zasięg formacji obejmuje cały morski i lądowy ob-
szar polskiego fragmentu obniżenia bałtyckiego. Z datowań 
graptolitowych wynika, że najpełniejsze jej profile występują 
w zachodniej części obniżenia bałtyckiego, na wyniesieniu 
Łeby, w tym na obszarze przetargowym. Najpełniejsze profile 
formacji występują m.in. w otworach Łeba 8, Kościerzyna IG 
1, Hel IG 1, Żarnowiec IG 1, Gdańsk IG 1 oraz w otworze 
Darżlubie IG 1. w otworze Darżlubie IG 1 miąższość formacji 
z Pasłęka wraz z mułowcem z Jantaru wynosi 55,5 m, a wy-
łączając mułowiec z Jantaru – 47,5 m. Wykształcenie litolo-
giczne utworów występujących powyżej ogniwa z Jantaru nie 
wskazuje na jej podwyższoną perspektywiczność.

Formacja z Pelplina, wykształcona jako ciemnoszare 
mułowce/iłowce, jest rozprzestrzeniona na prawie całym ob-
szarze polskiego fragmentu obniżenia bałtyckiego, jedyny 
wyjątek stanowi zachodnia część obszaru w rejonie Słupska, 

Fig. 2.6. Fragment mapy miąższości formacji iłowców z Sasina w basenie bałtyckim w Polsce. Kolorem czerwonym zaznaczono granice ob-
szaru przetargowego (Podhalańska i in., 2016a)
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gdzie sekwencja ta nie występuje. Miąższość formacji mak-
symalnie może wynosić około 400 m (profile Żarnowiec IG 1 
i Prabuty IG 1; Modliński i in., 2006). Na obszarze „Wejhero-
wo” jej miąższość wynosi 250–300 m; w otworze Darżlubie IG 
1 wynosi 257,5 m.

Dolna granica formacji z Pelplina odpowiada dolnej gra-
nicy wenloku. Górna granica jest heterochroniczna i przypada 
w różnych poziomach stratygraficznych wenloku lub ludlowu. 
Zasięg formacji, jak również jej miąższość zmieniają się z za-
chodu na wschód: w profilu Kościerzyna IG 1 formacja ogra-
nicza się do osadów niższego wenloku (Jaworowski, 2000), 
w profilu Darżlubie IG 1 i na obszarze „Wejherowo” obejmuje 
cały wenlok i gorst (dolny ludlow). 

Formacja z Pelplina wykształcona jest wyraźnie dwudziel-
nie. W niższej części są to mułowce/iłowce szare, ciemno-

szare, z przewarstwieniami iłowców lub mułowców czarnych, 
miejscami wapnistych, z soczewkami wapieni marglistych, 
z różnorodną i bardzo liczną fauną graptolitów. Ta część 
formacji odpowiada najczęściej piętru sheinwood. Badania 
wskazują, że niższą część formacji można uznać za perspek-
tywiczną (Karcz i Janas, 2016; Podhalańska i in., 2016a, b) 
Wyższa część formacji z Pelplina na obszarze bałtyckim to 
głównie iłowce szare i szarozielone, laminowane, bez poten-
cjału węglowodorowego.

Formacja iłowców i mułowców z Kociewia zalegają-
ca na formacji z Pelplina jest charakteryzowana pojawieniem 
się silikoklastyków grubszej niż dotychczas frakcji: przeławi-
cenia pyłowców, a nawet piaskowców. Facja ta pojawia się 
najwcześniej na zachodzie kratonu wschodnioeuropejskiego, 
nawet w landowerze (Jaworowski, 2000, 2007). W profilach 
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położonych dalej ku E, SE i NE formacja ta pojawia się straty-
graficznie później, w homerze lub ludfordzie. Mułowce i iłow-
ce, często o pokroju łupkowym, z przeławiceniami pyłowców 
(heterolity mułowcowo-pyłowcowe), zawierają liczne wkładki 
i soczewki węglanowe oraz laminy tufitów. Łupkowo-pyłowco-
wa formacja z Kociewia, dla której źródłem materiału klastycz-
nego była pryzma akrecyjna powstała w wyniku kolizji Bałtyki 
i Awalonii, uważana jest przez Jaworowskiego (Jaworowski, 
op. cit.) za egzoflisz łupkowy. 

Miąższość formacji z Kociewia w otworze Darżlubie IG 1 
wynosi około 390 m, w otworze Gdańsk IG 1 – 380 m. Miąż-
szość tej jednostki wzrasta w kierunku zachodniego brzegu 
kratonu wschodnioeuropejskiego i w otworze Lębork IG 1 
wynosi 1430,0 m, a w położonym kilkadziesiąt kilometrów 
na zachód otworze Słupsk IG 1 – 3003,0 m. Można przyjąć, 

że na obszarze „Wejherowo” jej miąższość również wzrasta 
w kierunku południowo-zachodnim. W profilach położonych 
we wschodniej części obniżenia bałtyckiego miąższości for-
macji z Kociewia znacznie maleją.

W obrębie formacji z Kociewia występuje ogniwo mu-
łowców wapnistych Redy. Jednostkę tę budują zwięzłe mu-
łowce i pyłowce wapniste oraz szare i jasnoszare wapienie 
laminowane iłowcami/mułowcami z muskowitem. Ten, prze-
ważnie kilkunastometrowej miąższości, interwał skalny jest 
wyraźnie rozpoznawalny na krzywych PG i PNG większości 
profili syluru obszaru kratonu wschodnioeuropejskiego. Ogni-
wo to, występujące w ludfordzie, ma najprawdopodobniej 
charakter izochroniczny i może służyć celom korelacyjnym 
(Modliński i in., 2006).

Po sedymentacji grubszych silikoklastyków i kalciklasty-
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ków nastąpiła powtórnie sedymentacja osadów mułowcowo-
-ilastych i wapnistych formacji z Pucka. Jednostka ta kończy 
sedymentację syluru. Jej miąższości, również duże, są często 
ograniczone w wyniku późniejszej erozji. Formacja ta obejmu-
je głównie przydol i wyższy ludford. Miąższości przydolu, zwy-
kle pierwotnie większe, wzrastają ku N części obszaru bał-
tyckiego i osiąga największe miąższości, nawet do 1000 m, 
w okolicach Zatoki Gdańskiej. W otworze Darżlubie IG 1 przy-
puszczalna miąższość formacji z Pucka wynosi około 1159 m.

Utwory ludlowu i przydolu, ze względu na bardzo duże 
miąższości oraz niskie wartości porowatości i przepuszczal-
ności przy jednoczesnym braku przejawów macierzystości, 
można traktować jako pierwszy (pod solami cechsztynu) ho-
ryzont uszczelniający dla górnoordowicko-dolnosylurskiego 
kompleksu perspektywicznego. 

2.2.4. PERM – CECHSZTYN

Rozprzestrzenienie i miąższość

Utwory permu górnego rozpoznano w 5 otworach wiert-
niczych usytuowanych w północnej części obszaru przetar-
gowego:

• Darżlubie IG 1: 760,0–1071,0 m p.p.t.
• Opalino IG 1: 707,5–1004,5 m p.p.t.
• Orle IG 1 (ONZ 2): 785,5–1082,5 m p.p.t.
• Wejherowo IG 1: 865,0–1189,0 m p.p.t.
• Żelistrzewo IG 1: 826,5–1130,5 m p.p.t.

Miąższość cechsztynu wynosi od 297 do 324 m (Fig. 
2.10, 2.11). 

Litologia i stratygrafia

Na obszarze przetargowym – podobnie jak na pozo-
stałym obszarze syneklizy perybałtyckiej (np. Peryt, 1989; 
Wagner, 1994) – występują utwory trzech cyklotemów wę-
glanowo-ewaporatowych: PZ1, PZ2 i PZ3. Najbardziej roz-
budowany pod względem stratygraficznym i miąższościowym 
jest najstarszy cyklotem, PZ1, natomiast cyklotemy PZ2 i PZ3 
są zredukowane stratygraficznie do poziomów węglanowo-
-anhydrytowych, tak jak to w otworze wiertniczym Darżlubie 

IG 1 opisał Wagner (2011). Ponadto w otworach wyróżnio-
no utwory cyklotemu PZ4 (formacja rewalska) o miąższości 
5 m, wykształcone w facji terygenicznej (brunatnoczerwone 
mułowce z konkrecyjnymi skupieniami anhydrytu – stropowa 
seria terygeniczna – Wagner, 2011).

Cyklotem PZ1, o miąższości od 231,0 m (Orle IG 1) do 
249,0 m (Żelistrzewo IG 1) wykazuje wykształcenie charakte-
rystyczne dla obszaru Zatoki Puckiej, w tym dla rejonu Zdrady 
(np. Szaniawski, 1966, 1970; Werner, 1972; Piątkowski, 1980; 
Dębski, 1983; Pizon i in., 1985; Czapowski, 1987, 1998; Pe-
ryt, 1989, 1990, 1991, 1994; Tomassi-Morawiec, 1990; Peryt 
i in., 1992, 2005, 2012; Czapowski i in., 1993; Peryt i Kovale-
vich, 1996; Hryniv i Peryt, 2003; Peryt i Peryt, 2012). W dolnej 
części występują utwory łupku miedzionośnego przechodzą-
ce stopniowo w utwory wapienia cechsztyńskiego; miąższość 
tych bazalnych utworów cyklotemu PZ1 wynosi 7,4–10,5 m; 
utwory te są wykształcone w facji charakterystycznej dla środ-
kowej części otwartego zbiornika morskiego (Oszczepalski 
i Rydzewski, 1987; Peryt, 1989; Wagner, 1994, 2011). 

Profil ewaporatów PZ1 jest reprezentowany przez wy-
stępujące we wszystkich otworach wykonanych na obszarze 
przetargowym: anhydryt dolny (A1d), o miąższości zazwyczaj 
nieco poniżej 50 m (w otworze Orle IG 1 – 96 m), najstarszą 
sól kamienną (Na1) i anhydryt górny (A1g), o miąższości ok. 
20 m. Taki profil stratygraficzny ewaporatów jest typowy dla 
brzeżnych basenów solnych, licznie występujących w margi-
nalnych strefach basenu PZ1, charakteryzujących się małą 
miąższością anhydrytów i dużą miąższością soli kamiennej 
(Czapowski, 1983; Wagner, 1994, 2011). W profilach otwo-
rów: Darżlubie IG 1, Opalino IG 1 i Żelistrzewo IG 1 Na1 ma 
>150 m miąższości (Czapowski i Tomassi-Morawiec, 2011; 
Wagner, 2011). Inną sytuację stwierdzono w otworze Wej-
herowo IG 1 (Szaniawski, 1970; zob. Szaniawski i Werner, 
1965), gdzie nad anhydrytem dolnym (o miąższości 103,8 m) 
występuje najstarsza sól kamienna dolna (38,3 m), następnie 
anhydryt środkowy (4,9 m) i najstarsza sól kamienna górna 
(65,1 m). Tym samym całkowita miąższość serii ewapora-
tów pomiędzy anhydrytem dolnym i górnym wynosi 108,3 m. 
W otworze Orle IG 1 wynosi ona natomiast 109,5 m i zawie-
ra kompleks anhydrytów o miąższości 22 m w dolnej części 
(Czapowski, 1998; Tomassi-Morawiec, 2001).

Miąższość utworów PZ2 wynosi od 26,0 m (Żelistrzewo 

OBSZAR
PRZETARGOWY
WEJHEROWO

Fig. 2.9. Mapa miąższości ogniwa iłowców bitumicznych z Jantaru w basenie bałtyckim w Polsce (Podhalańska i in., 2016a)
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IG 1) do 44,5 m (w otworze Orle IG 1), przy czym w otwo-
rach o większej miąższości PZ2 profil jest zbudowany głównie 
z utworów dolomitu głównego wykształconego w facji lagu-
nowej (Peryt, 1986), a miąższość anhydrytu podstawowego 
wynosi 2,0 m (Opalino IG 1), 13,0 m (Orle IG 1). W profilach 
o mniejszej miąższości PZ2 miąższość dolomitu głównego 
wykształconego w facji głębszej rampy (Peryt, 1986; por. 
Wichrowska, 2011) wynosi 8,5–10 m, natomiast miąższość 
anhydrytu podstawowego – od 17,0 do 20,5 m. Utwory cyklo-
temu PZ2 reprezentują peryferyczną część zbiornika (Peryt, 
1989; Peryt i in., 1992; Wagner, 1994). 

Miąższość utworów PZ3 w zachodniej części obszaru 
przetargowego wynosi 10,5 m, natomiast w części wschod-
niej waha się od 21,5 m (Orle IG 1) do 45,5 m (Wejherowo IG 
1). W zachodniej części obszaru występują wyłącznie utwory 
dolomitu płytowego wykształconego w facji platformy węgla-
nowej, z dominującą rolą utworów mikrobialnych (Gąsiewicz 
i in., 1987; Gąsiewicz i Peryt, 1989; Gąsiewicz, 1990; Maliński 

i in., 2009), które we wschodniej części są przykryte utworami 
anhydrytu głównego o miąższości do 4 m.

2.2.5. TRIAS

Rozprzestrzenienie i miąższość

Obszar „Wejherowo” w planie struktur podkenozoicznych 
położony jest na stoku kratonu wschodnioeuropejskiego, 
w północno-zachodniej części monokliny mazursko-podla-
skiej. Północna granica obszaru położona jest ok. 30–60 km 
na południe od północnej granicy zasięgu występowania 
skał triasu. Strop systemu zalega na głębokości między ok. 
340–500 m, a jego miąższość waha się w granicach ok. 270–
490 m, przy czym największą, potwierdzoną otworami, war-
tość osiąga w otworach na wschodzie obszaru: Wejherowo IG 
1 (439,5 m) i Żelistrzewo IG 1 (486,5 m). 
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• Opalino IG 1: 440–707,5 m p.p.t.
• Darżlubie IG 1: 367–760 m p.p.t.
• Żelistrzewo IG 1: 340–826,5 m p.p.t.
• Orle IG 1: 495–785,5 m p.p.t.
• Wejherowo IG 1: 425,5–865 m p.p.t.

Litologia i stratygrafia

Stratygrafia tych utworów jest niepewna. Kontakt z per-
mem (stropową serią terygeniczną) przebiega w obrębie 
utworów klastycznych, choć z uwagi na niewielką miąższość 
tej serii błąd oceny położenia granicy nie jest zbyt wielki. Trud-
niej ocenić górną granicę systemu, gdyż dane CBDG są pod 
tym względem trudne do interpretacji z powodu braku rdzenia 
i trudności w określeniu przynależności utworów klastycznych 
wyłącznie na podstawie karotaży. Niektóre pakiety utworów 
klastycznych (np. tzw. warstwy lęborskie) zaliczane bywa-
ją bądź do triasu, bądź do jury (np. Opalino IG 1, Orle IG 1 
i Żelistrzewo IG 1, gdzie miałby występować tylko trias dolny 
odpowiednio między 440 a 707,5 m, między 495 a 785,5 m 
oraz między 340 a 826,5 m, podczas gdy powyżej miałaby 
występować już jura dolna lub środkowa – CBDG, 2017). Po-
dobne dane podano dla otworu Wejherowo IG 1, w którym 
generalnie wyróżniono również tylko trias dolny między 425,5 
a 865 m, ale w górze profilu wyróżniono też wspomniane war-
stwy lęborskie – między ok. 444,8 a 533,8 m.

W tej sytuacji najlepszym reperem stratygraficznym po-
zostaje częściowo rdzeniowany otwór Darżlubie IG 1 (Szy-
perko-Teller i Pieńkowski, 2011). Choć rdzeniowanie otworu 
wiertniczego na odcinku triasu (zwłaszcza triasu górnego) 
było bardzo fragmentaryczne i nie uzyskano danych biostra-
tygraficznych, jest to jednak najlepiej poznany profil systemu 
triasowego na omawianym obszarze. Przy próbie korelacji 
stratygraficznej niewielkich zachowanych fragmentów profilu 
częściowo można się też odnieść do pełniej wykształconego 
i lepiej rdzeniowanego położonego na zachód profilu otworu 
wiertniczego Słupsk IG 1 (Pieńkowski, 2007). 

W otworze Darżlubie IG 1 wyróżniono trias dolny (452,5–
760 m) o miąższości 307,5 m oraz trias górny (367,0–452,5 m) 
o miąższości 85,5 m. Triasu środkowego brak – obszar znajdu-
je się w pobliżu hipotetycznej północnej granicy zasięgu jego 
występowania. Trias dolny (ind) wykształcony jest jako (kolejno 
od dołu): formacja bałtycka (skały mułowcowo-iłowcowe, wę-
glanowe, 525,5–760,0 m; miąższość 234,5 m) reprezentująca 
pstry piaskowiec dolny, następnie piaszczysta formacja pomor-
ska wieku najniższy smit/diener (462,5–525,5 m; miąższość 
63,0 m), zawierająca w górnych 15 m skały mułowcowe, oraz 
piaszczysta formacja połczyńska wieku smit (452,5–462,5 m; 
miąższość 10,0 m); stanowiące w sumie pstry piaskowiec 
środkowy. Trias dolny reprezentuje asocjację czerwoną typu 
redbeds, z dominacją utworów mułowcowo-ilastych. Powyżej 
leżą piaszczysto-mułowcowe utwory triasu górnego zaliczone 
do warstw zbąszyneckich – odpowiednika warstw lęborskich 
(367,0–452,5 m; miąższość 85,5 m), na co wskazuje wydobyte 
ok. 2 m rdzenia – jasnoszary piaskowiec o spoiwie wapnistym 
z konkrecjami wapnistymi i okruchami zielonego i pstrego mar-
gla. Ponieważ ten typ litologii nie jest znany z epikontynentalnej 
jury dolnej Polski, a wyżej występują utwory batonu, tę część 
profilu zaliczono do triasu górnego.

W interpretacji systemów depozycyjnych triasu (Pieńkow-
ski, 2011) potwierdza się, że formacja bałtycka to znacznej 
miąższości utwory mułowcowo-heterolityczne z wkładkami 
wapieni oolitowych, reprezentujące dobrze rozpoznane w są-
siednich regionach facje lagunowo-zatokowe najniższego indu 
(griesbachu; Pieńkowski, 1988, 1989, 1991). Obecność Con-
chostraca (muszloraczków) świadczy o znacznym wysłodze-

niu wód (wody oligohalinowe do słodkowodnych). Odróżnia to 
nieco rejon Darżlubia od większej części basenu wczesnego 
griesbachu w Polsce, w którym pojawia się także fauna otwor-
nic i małży. Formacja pomorska jest reprezentowana przez 
mułowce i iłowce pochodzenia lagunowego (przeważające 
w górnej części formacji) oraz bardziej piaskowcową dolną 
część. Z dolnej części uzyskano 5 m rdzenia (ceglastoczer-
wony, masywny piaskowiec). Jest to najprawdopodobniej 
kompleks rzeczno-deltowy. Formacja połczyńska stanowi 
zwykle miąższy kompleks piaskowcowy, podrzędnie mułowco-
wy, z którego w profilu Darżlubie IG 1 zachowało się zaledwie 
10 m (w tym tylko 0,8 m rdzenia). Przez analogię regionalną 
można przyjąć, że są to utwory równi aluwialnej klimatu pół-
suchego z dominacją utworów korytowych. Około 1 m rdzenia 
uzyskanego z utworów zaliczonych do triasu górnego (warstw 
zbąszyneckich lub lęborskich z głębokości 450,0–457,0 m) 
reprezentuje najprawdopodobniej piaszczyste utwory koryto-
we rzek (zapewne okresowych). Obecność konkrecji węglano-
wych może świadczyć o suchym klimacie i obecności kalkre-
towych poziomów pedogenicznych typu caliche. 

Podobną stratygrafię, litologię i interpretację facjalno-śro-
dowiskową triasu należałoby przyjąć dla pozostałego obszaru 
„Wejherowo”, z braku dowodów rezygnując z wydzielania jury 
dolnej na tym obszarze. 

W obrębie systemu dominują utwory o charakterze 
uszczelniającym. Piaskowce triasu dolnego były opróbowy-
wane jako potencjalne skały zbiornikowe, nie stwierdzono 
przejawów węglowodorów. 

2.2.6. JURA

Otwory reperowe:
• Darżlubie IG 1 250,0–367,0 m p.p.t.
• Orle IG 1 312,0–371,0 m p.p.t.
• Wejherowo IG 1 324,0–425,0 m p.p.t.

Na obszarze przetargowym „Wejherowo” profil jury 
jest niepełny – obejmuje jedynie wyższą część jury środko-
wej (baton, kelowej) i najniższą część jury górnej (oksford). 
W podłożu utworów jurajskich występują skały piaskowcowe 
wydzielone jako warstwy lęborskie. Prawdopodobnie wieko-
wo reprezentują one dolny trias (pstry piaskowiec środkowy; 
Szyperko-Teller i Moryc, 1988). Bezpośrednio powyżej utwo-
rów jurajskich w profilach występują utwory kredy górnej.

Spąg jury na omawianym obszarze występuje na głę-
bokości od 337,5 m w północno-zachodniej części obszaru 
(Opalino IG 1) do 425,5 m w części wschodniej (Wejherowo 
IG 1). W południowej części obszaru należy się spodziewać, 
że jest on jeszcze głębiej (około 550–650 m), na co wska-
zuje profil otworu Miłoszewo ONZ 1 położony na południe 
od granicy obszaru, gdzie spąg jury występuje na głęboko-
ści 696,0 m. Strop jury notowano na głębokości od około 
245–285 m w północnej i północno-wschodniej części ob-
szaru (otwory Darżlubie IG 1, Zdrada IG 4, Opalino IG 1) do 
310–324 m w części centralnej (Orle IG 1, Wejherowo IG 1) 
i przypuszczalnie około 500–550 m w południowej (w otworze 
Miłoszewo ONZ 1 leży ona na głęb. 612,5 m). 

Jura dolna

Jury dolnej na obszarze przetargowym „Wejherowo” brak.

Jura środkowa

Profil jury środkowej jest typowy dla wschodniego skłonu 
wyniesienia Łeby (Dadlez i in., 1976). Jej miąższość wynosi 
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na większości obszaru około 50–60 m (CBDG, 2017), tylko 
w otworze Darżlubie IG1 wynosi 75 m (Dayczak-Calikowska 
i Feldman-Olszewska, 2011), a w otworze Wejherowo IG1 
– 89,5 m. Jura środkowa jest reprezentowana przez siliko-
klastyczne osady batonu i keloweju. Najniższy, kilku-kilkuna-
stometrowy odcinek profilu tworzą piaski i kruche piaskowce 
zailone, szare, często z domieszką żwirku kwarcowego w spą-
gu, z obfitą sieczką roślinną oraz wkładkami ilastymi z morską 
mikrofauną. W otworze Darżlubie IG 1 jest to 6-metrowej miąż-
szości warstwa żwirowców. Utwory te interpretowane są jako 
seria lądowa wczesnego i/lub środkowego batonu, z okreso-
wymi wpływami morskimi (Dayczak-Calikowska, 1976). 

 Wyżej w profilu występują utwory morskie wykształcone 
w postaci dwóch pakietów iłowcowo-mułowcowych z ooida-
mi żelazistymi, rozdzielonych przez kompleks piaskowców 
mułowcowych z ooidami żelazistymi oraz przykrytych przez 
pakiet piaskowców chlorytowych (Dadlez i in., 1976). Utwory 
te są datowane na górny baton (Smoleń, 2011). Powierzchnia 
stropowa utworów batonu jest erozyjnie ścięta i wykazuje ce-
chy twardego dna. 

Kelowej dolny jest reprezentowany przez piaskowce wap-
niste oraz utwory piaskowcowo-mułowcowe kilku-kilkunasto-
metrowej miąższości (Dayczak-Calikowska, 1976, 1982; Ryll, 
1986). Kelowej środkowy i górny tworzą utwory ilasto-mułow-
cowe w dużej mierze margliste, z wkładkami muszlowców, 
ooidami żelazistymi oraz konkrecjami syderytycznymi (Feld-
man-Olszewska, 2011). W stropie pojawia się warstwa pia-
skowców chlorytowych o niepewnej przynależności wiekowej. 
Miąższość środkowego i górnego keloweju wynosi od kilku 
do około 20 m. Utwory te reprezentują dolny odcinek formacji 
Łyny (Wagner, 2008). 

Jura górna

Jura górna na większości obszaru reprezentowana jest 
przez utwory najniższego oksfordu o miąższości kilku-kilku-
nastu metrów. Są to iłowce i mułowce, ku górze przechodzą-
ce w mułowce piaszczyste i piaskowce zailone. Są to utwory 
charakterystyczne dla całego obszaru syneklizy perybałtyc-
kiej (Dadlez i in., 1976) i tworzą górny odcinek formacji Łyny 
(Dembowska, 1979, Wagner, 2008). Ich wiek w otworze Darż-
lubie IG 1 datowany jest na podstawie mikrofauny otwornico-
wej (Smoleń, 2011). 

W skrajnie północno-wschodniej i przypuszczalnie rów-
nież we wschodniej części obszaru przetargowego „Wejhe-
rowo” pojawiają się młodsze utwory oksfordu. Ten odcinek 
profilu zbudowany jest z wapieni piaszczystych z ooidami 
oraz wapieni organodetrytycznych ze szczątkami korali, mał-
ży i ramienionogów (Feldman-Olszewska, 2011). Utwory te 
reprezentują formację Brdy wieku środkowy i górny oksford 
(Dembowska, 1979). Niekiedy pomiędzy drobnoziarnistymi 
utworami formacji Łyny i wapieniami formacji Brdy, można 
wyróżnić pakiet piaskowców chlorytowo-żelazistych zielonej 
barwy, charakteryzujących formację Chociwla. W otworze Że-
listrzewo IG 1 ponad mułowcami formacji Łyny stwierdzono 
około 10-metrowy pakiet piaskowców częściowo żelazistych, 
które należy uważać za odpowiednik formacji Chociwla. 
W pełnym wykształceniu została ona opisana na półwyspie 
helskim (otwory Hel IG 1, Jastarnia IG 1; Niemczycka, 1986). 

Maksymalna miąższość jury górnej na obszarze prze-
targowym stwierdzona została w otworze Żelistrzewo IG 1 
(ONZ-1), gdzie wynosi 51,0 m (Feldman-Olszewska, 2011).

Utwory oksfordu są erozyjnie ścięte i przykryte bezpo-
średnio przez cenomańskie utwory ilasto-mułowcowe z glau-
konitem.

2.2.7. KREDA

Rozprzestrzenienie i miąższość

Obszar przetargowy „Wejherowo” zlokalizowany jest 
w obrębie jednostki strukturalno-tektonicznej zwanej wynie-
sieniem Łeby (w obrębie monokliny mazursko-podlaskiej). Na 
obszarze tym występują skały kredy górnej, natomiast kreda 
dolna jest nieobecna. Utwory kredy górnej zostały stwierdzo-
ne we wszystkich głębokich otworach wiertniczych odwierco-
nych na obszarze przetargowym:

• Darżlubie IG 1: 148,0–250,0 m p.p.t.
• Opalino IG 1: 138,0–282,0 m p.p.t.
• Orle IG 1: 140,0–312,0 m p.p.t.
• Wejherowo IG 1: 118,0–324,0 m p.p.t.
• Żelistrzewo IG 1: 138,0,0–279,0 m p.p.t.

Skały kredy górnej leżą na jurze górnej (oksford), zatem 
luka stratygraficzna jest tu znaczna i obejmuje najwyższą jurę 
i całą kredę dolną (Marek i Pajchlowa, 1997).

Miąższość utworów kredy górnej waha się w granicach od 
ok. 100 m w północno-wschodniej części do około 300 m na połu-
dniowym zachodzie obszaru przetargowego „Wejherowo” (Tab. 
2.1). Wzrost miąższości następuje generalnie od NE ku SW. 

Stratygrafia i litologia 

Kreda górna reprezentowana jest przez piętra od ceno-
manu po kampan, jednakże na całym obszarze występuje 
jedynie cenoman i turon. Utworów koniaku brak w części pół-
nocnej. Santon występuje wyłącznie w południowej połowie 
obszaru. Utwory kampanu mają przekraczający zasięg w sto-
sunku do santonu i obszar ich występowania sięga dalej ku 
północy. Mastrychtu nie stwierdzono na tym obszarze. Zasię-
gi poszczególnych pięter przedstawiono na Fig. 2.12. Górna 
granica kredy ma wszędzie charakter erozyjny. 

Skały kredy na omawianym obszarze są bardzo ubo-
gie w skamieniałości, a szczególnie dotyczy to makrofauny. 
Jednakże znaczna ilość otworów wiertniczych na obszarze 
przetargowym, w szczególności w jego północnej części, 
oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie umożliwiła wyznacze-
nie granic chronostratygraficznych dzięki korelacji pomiędzy 
otworami, przede wszystkim na podstawie podobieństw litolo-
gicznych i miąższościowych oraz charakterystyki petrofizycz-
nej skał, przy wsparciu badań makro- i mikrofaunistycznych, 
przede wszystkim otwornic i inoceramów. 

Profil górnej kredy rozpoczynają utwory cenomanu osią-
gające miąższość powyżej 70 m. Profil budują szarozielone 
piaski kwarcowo-glaukonitowe na ogół drobnoziarniste oraz 
mułki piaszczyste i glaukonitowe, mogące zawierać konkrecje 
fosforytowe, przede wszystkim w spągu. 

Turon – koniak dolny ma miąższość 30–80 m. Interwał 
ten reprezentowany jest przez ciemnoszare i szarozielone 
laminowane iłowce margliste, mułowce, mułki ilaste i iłowce 
mułowcowe oraz mułowce i mułki piaszczyste. Skały te za-
wierają glaukonit i mikę. 

Koniak górny najprawdopodobniej występuje tylko w po-
łudniowej części obszaru (Fig. 2.12), a jego miąższość za-
pewne nie przekracza 25 m. Profil budują piaski kwarcowe 
bardzo drobnoziarniste, margliste, mulaste z glaukonitem 
i miką, szare i szarozielone. 

Santon ma miąższość do około 20 m, a jego zasięg jest 
jeszcze bardziej ograniczony niż zasięg koniaku górnego 
(Fig. 2.12). Profil jest kontynuacją niżej leżących utworów. Są 
to piaski kwarcowo-glaukonitowe drobnoziarniste, szarozielo-
ne, z nieznaczną zawartością węglanu wapnia. 
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Kampan, o miąższości wzrastającej do około 100 m ku 
południowi, ma przekraczający zasięg w stosunku do santo-
nu i występuje prawie na całym obszarze oprócz jego pół-
nocnych skrawków. W spągu są to szare i szarozielonkawe 
piaskowce i piaski kwarcowo-glaukonitowe drobnoziarniste 
i mułowcowe o spoiwie marglistym, z miką. W górnej części 
profilu występują gezy szare z czertami.

Ewolucja geologiczna, paleogeografia i tektonika

Utwory kredy deponowane były w megacyklu transgresyw-
no-regresywnym związanym z późnokredowym eustatycznym 

podniesieniem się poziomu mórz, który na obszarze przetargo-
wym „Wejherowo” rozpoczął się w cenomanie. W tym rejonie 
w późnej kredzie, od cenomanu po mastrycht, miała miejsce 
sedymentacja głównie utworów silikoklastycznych zawiera-
jących niewielkie i zmienne ilości węglanu wapnia oraz skał 
węglanowo-krzemionkowych (gezy w najwyższym kampanie). 
Utwory te deponowane były na szelfie, w marginalnej strefie 
epikontynentalnego basenu morskiego, zdominowanej przez 
znaczną dostawę materiału klastycznego z północy i północ-
nego wschodu, z obszaru lądu tarczy bałtyckiej (Krassowska, 
1997; Leszczyński, 2010). Najprawdopodobniej w santonie-
-?najwcześniejszym kampanie miała miejsce wczesnoepige-

Kampan

Otwory wiertnicze

Santon

Koniak górny

Turon - koniak dolny

Cenoman

Obszar przekraczaj¹cego zalegania kampanu w relacji 
do santonu i koniaku górnego

Obszar przetargowy

Fig. 2.12. Zasięgi poszczególnych pięter kredy górnej we wschodniej części wyniesienia Łeby wg M. Jaskowiak-Schoeneichowej (Leszczyński, 
2011 – uaktualnione)

Chronostratygrafia
Otwór wiertniczy

Opalino IG 1 Darżlubie IG 1 Orle IG 1 Wejherowo IG 1
Kampan 8,0 – 32,0 49,0
Santon – – – –

Koniak górny – – –
84,0

Koniak dolny – turon 64,0 31,0 69,0
Cenoman 72,0 71,0 71,0 73,0

Kreda górna 144,0 102,0 172,0 206,0

Tab. 2.1. Porównanie miąższości (w metrach) pięter kredy górnej w otworach wiertniczych Opalino IG 1, Darżlubie IG 1, Orle IG 1 i Wejherowo IG 1
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netyczna erozja starszych utworów (santonu i być może naj-
wyższego koniaku), a po niej nastąpiła transgresja morska 
w kampanie. Dlatego kampan ma przekraczający zasięg w sto-
sunku do santonu. Po kredzie procesy erozji i denudacji całko-
wicie usunęły też zdeponowane tu utwory mastrychtu.

W obrębie sekwencji górnokredowej obszaru przetargo-
wego „Wejherowo” nie stwierdza się istnienia tektoniki niecią-
głej. Upady warstw są bliskie 0°.

2.2.8. PALEOGEN i NEOGEN

Rozprzestrzenienie i miąższość

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

Utwory paleogenu i neogenu występują praktycznie na 
całym obszarze „Wejherowo”. Strop utworów paleogenu wy-
stępuje na głębokości 82–179 m p.p.t., a strop utworów neo-
genu – na głębokości 20–155 m p.p.t. Sumaryczna miąższość 
utworów paleo genu waha się w granicach 5–91 m, a utworów 
neogenu – w granicach 10–49 m.

Ze względu na bardzo ogólne dane przedstawione w pro-
filach głębokich otworów wiertniczych wykonanych w rejonie 
„Wejherowo” (osady kenozoiczne były z reguły przewiercane 
bezrdzeniowo), stratygrafię, litologię i miąższości opracowa-
no na podstawie kilkudziesięciu profili płytkich otworów wiert-
niczych wykonanych na potrzeby realizacji Szczegółowej 
Mapy Geologicznej Polski i otworów wykonanych w ramach 
poszukiwań węgla brunatnego.

Litologia i stratygrafia

EOCEN

Formacja pomorska 
Najstarszymi osadami paleogenu występującymi w rejo-

nie obszaru „Wejherowo” są osady górnego eocenu należące 
do formacji pomorskiej, obejmujące najwyższą część eocenu 
środkowego (barton) i eo cen górny (priabon). Występują one 
niemal na całym omawianym obszarze (Grabowska i Ważyń-
ska, 1997) i zalegają niezgodnie na różnych ogni wach kredy 
górnej od cenomanu po mastrycht. Utwory są wykształcone 
w płytkomorskich facjach szelfo wych. W najniższej części są to 
osady transgresywne, których powstanie jest związa ne z trans-
gresją postępującą od północ nego zachodu, jednak główna 
część profilu jest wykształcona w facji regresywnej i wskazuje 
na spłycanie zbiornika sedymentacyjnego (Kasiński i Kramar-
ska, 2008). Wśród osadów dominują piaski glaukonitowo-kwar-
cowe, drobnoziarniste oraz mułowce mus kowitowo-kwarcowe 
z liczna ichnofauną, mikrofauną otwor nicową i fitoplanktonem 
morskim (Piwocki, 2004). Miąższość utworów eocenu wynosi 
zazwyczaj około 20 m, maksymalnie osiąga 50 m.

OLIGOCEN

Morskie osady oligocenu dolnego wy stępują niemal w ca-
łym rejonie i leżą niezgodnie na osadach for macji pomorskiej. 
Powyżej występuje luka stratygraficzna obejmująca najwyż-
szą część oligocenu dolnego i cały oligocen górny.

Miąższość utwo rów oligocenu waha się w granicach 40–
90 m i wzrastają ku południu.

Formacja mosińska dolna
Utwory formacji mosińskiej dolnej są wykształcone w po-

staci piasków glauko nitowo-kwarco wych z domieszką mułków 
piaszczystych i ilastych. W spągu osadów formacji występuje 
cienka warstwa mułków lub piasków kwarcowo-glaukonito-
wych z licznymi dobrze obtoczonymi ziarnami żwir ku i drobne-
go żwiru kwarcowego („fasolka oligo ceńska”), dokumentująca 
początek transgresji oligoceńskiej (Piwocki i Kasiński, 1995).

Formacja czempińska
W rejonie obszaru „Wejherowo” występuje zredukowa-

ny profil formacji mosińskiej górnej. W spągu występuje tam 
transgresywna warstwa piasków kwar cowych, drobno ziarnis-
tych, mułkowatych, ciemnozielonych, silnie wapnistych, 
z drobnym żwirkiem kwarco wym i konkrecjami fosforytowymi, 
a ponad nią seria iłowców, mułowców i piasków glaukoni towo-
kwarcowych, drobnoziarnistych i mułkowatych.

MIOCEN

Utwory miocenu występują na całym omawianym obsza-
rze, z wyjątkiem stref rozmyć erozyjnych o charakterze rynien 
subglacjalnych, gdzie zostały usunięte przez erozję czwarto-
rzędową. W spągu tych osadów występuje luka stratygraficz-
na obejmująca co najmniej cały oligocen górny.

Miąż szość utworów miocenu wynosi od 10 m na połu-
dniowym zachodzie do ponad 50 m na północnym wschodzie

Formacja krajeńska
Utwory formacji krajeńskiej są wykształcone w postaci 

piasków musko witowo-kwarcowych, drobnoziarnistych, muł-
kowatych, jasnoszarych lub białych, z rozproszonym uwęglo-
nym detrytusem roślinnym. Wśród piasków występują prze-
warstwienia mułków i iłów brunatnych oraz cienkie wkładki 
węgla brunatnego, stwierdzone w klifie orłowskim w Gdyni 
(Bohdziewicz, 1960; Kaulbarsz, 2005). W osadach asocjacji 
węglonośnej występuje flora szyszek drzew iglastych. 

Formacja adamowska
Formacja adamowska jest wykształcona w postaci serii 

piasków muskowitowo-kwarcowych drobno- i średnioziarni-
stych, lokalnie (jak w rejonie Sławoszyna) zastępowanych 
przez mułki węgliste. Utwory te występują także powszech-
nie w odsłonięciach kli fowych w rejonie Orłowa, gdzie są wy-
kształcone w postaci piasków drobnoziarnistych z przeławice-
niami węgla brunatnego (Kaulbarsz, 2005). 

PLIOCEN

Formacja gozdnicka
Utwory formacji gozdnickiej występują wyłącznie w for-

mie izolowanych płatów – ostańców erozyjnych o niewielkiej 
miąższości (do 3 m). Są one wykształcone w postaci grubo-
ziarnistych piasków ze żwirem kwarcowym. W spągu tych 
utworów zaznacza się luka stratygraficzna, obejmująca co 
najmniej dolną i środkową część pliocenu.

2.2.9. CZWARTORZĘD

Obszar przetargowy obejmuje zasięgiem 4 arkusze 
Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000– 
Sławoszyno (Ostaficzuk i in., 1978), Puck (Skompski, 1997), 

 Fig. 2.13. Lokalizacja obszaru „Wejherowo” (czerwony poligon) na tle fragmentów mapy geologicznej w skali 1:200 000 (Bohdziewicz i in., 
1981; Mojski i Sylwestrzak, 1976). Objaśnienia na Fig. 2.15.
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Fig. 2.14. Przekroje geologiczne przez obszar „Wejherowo” (Bohdziewicz i in., 1981; Mojski i Sylwestrzak, 1976). Lokalizacja na Fig. 2.13, 
objaśnienia na Fig. 2.15
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Wejherowo (Prussak, 1998), Rumia (Pikies i Zaleszkiewicz, 
1998), bazowano jednak na bardziej ogólnym opracowaniu 
Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200 000 (Fig. 2.13, 2.14, 
2.15) – arkusze Puck (Bohdziewicz i in., 1981) i Gdańsk (Moj-
ski i Sylwestrzak, 1976; Jurys i Pikies, 2008).

Wysoczyznę budują tu gliny zlodowaceń północnopol-
skich, głównie fazy pomorskiej. Liczne formy moren czoło-
wych (przekraczające 20 m wysokości) zajmują południową 
część obszaru. 

W bardziej szczegółowych opracowaniach formy te po-
dzielono także na moreny martwego lodu i moreny wyciśnięcia. 
Występują tu również rozległe formy szczelinowe (Strzebielino-
-Wybudowanie), ozy oraz kemy (dolina rzeki Gościciny). Do ho-
locenu zaliczono utwory jeziorne, rzeczne, morskie i eoliczne.

W budowie wgłębnej pojawiają się osady pomorskiej fazy 
ostatniego zlodowacenia (dwa poziomy glin zwałowych i to-
warzyszące im osady wodnolodowcowe). Fazy starsze zosta-
ły zaburzone przez kolejne nasunięcia lądolodu (Ostaficzuk, 
1978; Ostaficzuk i in., 1978). Wiercenia wykonane w rejonie 
rynny Jeziora Żarnowieckiego, która mocno dominuje w krajo-
brazie, pozwoliły na identyfikację pięciu poziomów glacjalnych 
– glin zwałowych południowopolskich i środkowopolskich oraz 
rozdzielających je osadów fluwioglacjalnych i zastoiskowych. 
Rozpoznano także eemskie osady ilasto-mułkowe. W bezpo-
średnim sąsiedztwie Jeziora Żarnowieckiego osady czwarto-
rzędu mają miąższości od 8 do 155 m. W rejonie Redy ryn-
na pradoliny Redy-Łeby wcina się w osady podłoża i tworzy 
deniwelacje rzędu 110 m. Duże rozcięcie – także rynnę (o 

Fig. 2.15. Objaśnienia do Fig. 2.13 i 2.14 (Bohdziewicz i in., 1981; Mojski i Sylwestrzak, 1976)



Obszar przetargowy „Wejherowo” 27

południkowej rozciągłości) – o deniwelacji 80 m można zaob-
serwować w rejonie rzeki Bolszewki (Prussak, 2008). 

Przez wielu autorów podejmowany był też temat ruchów 
neotektonicznych w odniesieniu do glaciizostatycznego od-
prężenia i zmian w rzeźbie okolic Jeziora Żarnowieckiego 
(Petelski, 1990; Gogołek, 1992).

Na całym obszarze obecne są zaburzenia glacitekto-
niczne w osadach starszych od najmłodszej gliny zwałowej, 
w związku z tym można spodziewać się liczniejszych niż zo-
stało to udokumentowane deniwelacji podłoża, a co za tym 
idzie zróżnicowanych miąższości utworów czwartorzędowych. 

2.3. BUDOWA STRUKTURALNA

Obszar przetargowy „Wejherowo” zlokalizowany jest 
w brzeżnej strefie platformy wschodnioeuropejskiej (pre-

kambryjskiego kratonu wschodnioeuropejskiego), w obrębie 
monokliny mazursko-podlaskiej w podkenozoicznym planie 
strukturalnym, zaś w SW skrzydle syneklizy perybałtyckiej (lub 
w innej terminologii: na S stoku wyniesienia Łeby) w planie 
strukturalnym podpermskim (Aleksandrowski, 2017; Aleksan-
drowski i Buła, 2017). Budowa geologiczna obszaru charakte-
ryzuje się występowaniem dwóch głównych pięter struktural-
nych: proterozoicznego krystalicznego cokołu kratonu i jego 
fanerozoicznej pokrywy osadowej. Ta ostatnia obejmuje trzy 
zalegające niezgodnie na sobie kompleksy osadowe (depo-
zycyjno-strukturalne): staropaleozoiczny (kambro-sylurski), 
permsko-mezozoiczny i kenozoiczny. 

W rejonie obszaru przetargowego „Wejherowo” w ostat-
nich latach, w celu poszukiwania złóż węglowodorów, wyko-
nano liczne badania sejsmiczne 2D i 3D, które pozwoliły na 
dość szczegółowe rozpoznanie obrazu strukturalnego jego 
podłoża (patrz rozdział 6. „Sejsmika”). Najlepiej rozpoznane 

Fig. 2.16. Fragment mapy geologicznej zachodniej i centralnej części obniżenia bałtyckiego bez utworów permu i młodszych (Pokorski i Mo-
dliński, 2005)
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Fig. 2.18. Fragment mapy strukturalnej powierzchni podpermskiej (Kudrewicz, 2007)
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są części NW i SW obszaru przetargowego, pokryte zdjęciami 
sejsmicznymi 3D (Fig. 6.1 i 6.2). 

Powierzchnia stropu podłoża krystalicznego w obrębie 
obszaru przetargowego zapada łagodnie w kierunku S do SE 
i stopniowo obniża się z poziomu ok. 3300–3400 m p.p.m. 
W części północnej do ok. 3800–3900 m p.p.m. w części połu-
dniowej obszaru (Fig. 2.16). Staropaleozoiczne piętro struktu-
ralne wraz z przystropową partią podłoża krystalicznego SW 
skrzydła syneklizy perybałtyckiej, na którym znajduje się ob-
szar przetargowy „Wejherowo”, charakteryzuje się generalnie 
blokowym stylem tektonicznym. Uprzednio wydzielane tu na 
podstawie stosunkowo rzadkiej sieci wierceń strefy uskokowe 
(Fig. 2.16) nie znajdują potwierdzenia w wynikach interpretacji 
nowo pozyskanych danych sejsmicznych 2D i 3D. Nowe dane 
przedstawiają złożony charakter sieci uskokowej rozcinającej 
sukcesję osadową starszego paleozoiku oraz stropową partię 
podłoża krystalicznego i ukazują, iż jest ona znacznie bardziej 
zróżnicowana niż dotychczas odwzorowywana na mapach 
(Fig. 2.16).

W północno-zachodniej części analizowanego obszaru, 
w rejonie zdjęć sejsmicznych „Opalino 3D” i „Lubocino 3D”, 
rozpoznano występowanie stref uskokowych o przebiegu NE-
-SW oraz WNW-ESE, rozcinających osady starszego pale-
ozoiku. Są to strome, prawie pionowe struktury o kinematyce 
zarówno odwróconej, jak i normalnej, które nie przedłużają 
się ku górze w osady permu. 

Część rozpoznanych dyslokacji rozcina osady kambru 
i ordowiku i kontynuują się wyżej w utworach sylurskich jako 
fleksury naduskokowe. Niektóre uskoki zaznaczają się nato-
miast jedynie w stropie prekambru, a w staropaleozoicznej 
pokrywie osadowej (kambr-sylur) znajdują odzwierciedlenie 
w postaci fleksur naduskokowych. 

Występowanie uskoków kulisowych w poziomie ogniwa 
Redy, występujących ponad dyslokacjami o kierunku WNW-
-ESE rozcinającymi osady kambru i ordowiku, może świad-
czyć o przesuwczym poordowickim epizodzie tektonicznym.

W południowo-zachodniej części obszaru przetargowego 
„Wejherowo”, w zasięgu zdjęcia „Kochanowo-Tępcz-Cząst-
kowo 3D” rozpoznano strefy uskokowe rozcinające osady 
staropaleozoiczne. Przebiegają one głównie wzdłuż kierunku 
NW-SE ze skrzydłami obniżonymi po stronie SW (Sikorska-
-Piekut i Puchalski, 2017).

Wyniki regionalnego profilu sejsmicznego wykonanego 
w ramach projektu głębokich badań sejsmicznych Poland-
SPAN (Fig. 2.16, 2.17) wskazują na występowanie na oma-
wianym obszarze stref uskokowych rozcinających osady sta-
ropaleozoiczne i w większości wygasających w górnej części 
osadów sylurskich (Mazur i in., 2016). Na zachód od obszaru 
„Wejherowo” na profilu widoczne są dyslokacje, które kon-
tynuują się także w płytszą część profilu, rozcinając osady 
cechsztynu i mezozoiku (Fig. 2.17).

Kompleks staropaleozoiczny pokrywy platformowej ścięty 
jest niezgodnie od góry podpermską powierzchnią erozyjną, 
nachyloną dość jednolicie ku SE i obniżającą się stopniowo 
od ok. 900 m p.p.m. w NW części obszaru do poniżej 1300 m 
p.p.m. w jego SE części (Fig. 2.18). 

Sukcesja osadowa kompleksu permsko-mezozoicznego 
nachylona jest łagodnie ku S do SE i znacznie słabiej zaan-
gażowana tektoniczne od niżej ległych osadów starszego 
paleozoiku. Dotychczas nie stwierdzono znaczniejszych dys-
lokacji w obrębie utworów permo-mezozoiku. Lokalnie wystę-
pować mogą w nich niewielkie rowy tektoniczne zakorzenio-
ne w osadach cechsztynu i rozcinające utwory triasu i jury(?). 
Dyslokacja wykartowana w spągu osadów permu (Fig. 2.18) 
nie została potwierdzona wynikami nowych badań sejsmicz-
nych.

W osadach cechsztyńskich, w ewaporatach cyklotemu 
Werra (PZ1), zaznacza się zróżnicowanie facjalne i miąższo-
ściowe. Występują tam wały anhydrytowe rozdzielone przez 
panwie solne o zwiększonych miąższościach soli kamiennych 
Na1. Na utworach permu spokojnie zalegają sukcesje osado-
we triasu, jury i kredy, wykazujące bardzo niewielkie nachyle-
nie ku S do SE. Sukcesja kredowa jest niezgodnie przykryta 
generalnie poziomo zalegającą pokrywą kenozoiczną. W NW 
części obszaru, w osadach mezozoicznych i kenozoicznych 
występuje paleorynna (paleodolina) Żarnowca, która w świe-
tle wyników nowych badań sejsmicznych najprawdopodobniej 
nie ma założeń tektonicznych. 

2.4. ROZWÓJ BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Od późnego neoproterozoiku (ediakaru) poprzez kambr 
obszar „Wejherowo” stanowił miejsce depozycji osadów 
początkowo kontynentalnych, a następnie płytkomorskich 
w basenie utworzonym w wyniku kontynentalnego ryftingu 
i rozpadu paleosupekontynentu Rodinii (Poprawa, 2006a). 
Następnie, w efekcie pobliskiej kolizji wschodniej Awalonii 
i Baltiki (Poprawa i in., 1999, Poprawa, 2006b; Mazur i in., 
2015, 2017) oraz utworzenia kaledońskiego, kujawsko-po-
morskiego pasma orogenicznego, doszło do wzrostu tempa 
subsydencji i osadzenia się osadów ordowickich, a potem 
miąższych osadów sylurskich. Osady sylurskie deponowane 
były w zapadlisku przedgórskim orogenu kaledońskiego (Po-
prawa i in., 1999, Poprawa, 2006a, b; Porębski i in., 2013). 
W trakcie uginania się płyty przedpola orogenu kaledońskie-
go mogło dochodzić do reaktywacji starszych nieciągłości 
rozcinających podłoże krystaliczne i powstawania dyslokacji 
o charakterze uskoków normalnych. Uskoki normalne praw-
dopodobnie przynajmniej częściowo miały charakter uskoków 
synsedymentacyjnych.

W obrębie sukcesji dolnopaleozoicznej udokumentowane 
są także strome uskoki odwrócone i związane z nimi fałdy/flek-
sury naduskokowe, które są najprawdopodobniej przejawem 
inwersji starszych uskoków (o charakterze uskoków normal-
nych). Według Poprawy i in. (1999) dyslokacje o analogicz-
nym charakterze, znajdujące się w litewskiej części syneklizy, 
powstały najprawdopodobniej w późnym sylurze/wczesnym 
dewonie (lochkowie) w wyniku deformacji kaledońskich. 

W efekcie ruchów tektonicznych podczas orogenezy wa-
ryscyjskiej doszło do wypiętrzenia obszaru położonego na da-
lekim przedpolu orogenu waryscyjskiego oraz do erozyjnego 
usunięcia ewentualnych osadów dewonu i karbonu w trakcie 
formowania się syneklizy perybałtyckiej. 

Rozwój układu synekliz i antekliz w NE części polskie-
go fragmentu platformy wschodnioeuropejskiej kontynuował 
się podczas dewonu i karbonu (Aleksandrowski i Buła, 2017), 
jednak szczegóły tego procesu nie mogą być odszyfrowane 
z powodu braku osadów tego wieku w tej części platformy. 

W późnym permie doszło do regionalnej transgresji mo-
rza cechsztyńskiego na zgradowane erozyjne podłoże, zbu-
dowane ze skał sylurskich. Utworzyły się wtedy m.in. miąższe 
osady węglanowe i ewaporatowe. W trakcie depozycji ewapo-
ratów pierwszego cyklotemu (PZ1) zaznaczyło się zróżnico-
wanie facjalne środowiska depozycji, o czym świadczy wystę-
powanie wałów anhydrytowych, pomiędzy którymi obserwuje 
się zwiększone miąższości soli kamiennych Na1.

Podczas triasu, jury, kredy i paleogenu obszar general-
nie podlegał powolnej subsydencji i zalewany był okresowo 
przez płytkie morza epikontynentalne, co pozostawiło niecią-
głą kilkusetmetrową pokrywę osadową zwierającą skały tych 
systemów. 



Obszar przetargowy „Wejherowo” 31

Ekstensyjne ruchy/deformacje w trakcie środkowego tria-
su-wczesnej jury(?) mogły skutkować powstaniem nielicznych 
i niewielkich rowów tektonicznych rozcinających osady górne-
go permu, triasu i jury(?). 

Transeuropejski epizod kompresyjny na przełomie późnej 
kredy i paleogenu (tzw. kompresja laramijska) doprowadził 
do bardzo łagodnego wychylenia ku SSE osadów permsko-
-mezozoicznych wraz z podłożem platformy prekambryjskiej 
w NE części Polski, tj. do wykształcenia monokliny mazursko 
podlaskiej.

Występowanie w sąsiedztwie obszaru „Wejherowo” nie-
licznych uskoków przecinających osady staropaleozoiczne 
i kontynuujących się w obrębie osadów cechsztynu i mezozo-
iku (Fig. 2.17) świadczy prawdopodobnie o reaktywacji star-
szych stref uskokowych w trakcie triasowo-jurajskiej ekstensji 
lub inwersji basenu na przełomie kredy i paleogenu. 

Podczas paleogenu kontynuowane były tendencje do 
nieciągłej depozycji osadów w przewadze płytkomorskich, 
zastąpione w neogenie depozycją osadów lądowych. Pod-
czas czwartorzędu obszar doświadczył serii zlodowaceń 
plejstoceńskich, które pozostawiły po sobie osady glacjalne 
i interglacjalne o łącznej miąższości kilkuset metrów oraz cha-
rakterystyczną rzeźbę terenu. Osady kenozoiczne są zaanga-
żowane glacitektonicznie.

Obecnie głębsze horyzonty skalne obszaru „Wejherowo” 
znajdują się w polu tektonicznej kompresji poziomej ukierun-
kowanej N-S, w reżimie tektonicznym prawdopodobnie o nie-
wielkiej anizotropii i charakterze przesuwczym (por. Jarosiń-
ski, 2006).

2.5. HYDROGEOLOGIA

Obszar przetargowy „Wejherowo” jest położony w re-
gionie wodnym Dolnej Wisły, w jednostce bilansowej GD11– 
Reda i Piaśnica. W podziale na jednolite części wód pod-
ziemnych należy do JCWPd nr 13, z wyjątkiem fragmentu na 
południowym zachodzie, gdzie występuje JCWPd nr 11 (Pa-
czyński i Sadurski, 2007). Obszar jest odwadniany przez rzeki 
bezpośredniej zlewni Bałtyku: Redę-Zagórską Strugę, Piaśni-
cę i Gizdepkę oraz inne, niewielkie cieki (Fig. 2.19). 

Zgodnie z podziałem regionalnym zwykłych wód pod-
ziemnych (Paczyński i Sadurski, 2007) cały obszar należy 
do prowincji wybrzeża i pobrzeża Bałtyku, RWP – region 
wschodniopomorski. Rozpoznanie warunków hydrogeolo-
gicznych zostało przedstawione na Mapie hydrogeologicznej 
Polski w skali 1:50 000 (MhP) – arkusze Wejherowo (Prussak, 
1998), Rumia (Orłowski, 1998b), Gdynia (Orłowski, 1998a), 
Sławoszyno (Sierżęga i Chmielowska, 2000), Puck (Frączek, 
1998), Kartuzy (Prussak, 2000), Żukowo (Chmielowska, 
1998), Gdańsk (Uścinowicz, 1998).

Wody podziemne słodkie (zwykłe) występują w wielopię-
trowym systemie wodonośnym, w obrębie trzech pięter wo-
donośnych: czwartorzędowego, neogeńsko-paleogeńskiego 
(trzeciorzędowego) oraz kredowego. Dwa pierwsze z wymie-
nionych pięter występują w sposób ciągły na całym omawia-
nym obszarze i spełniają parametry użytkowych poziomów 
wodonośnych (wg kryteriów MhP). Piętro kredowe także wy-
stępuje powszechnie, jednak parametry poziomu użytkowego 
spełnia tylko w południowo-wschodniej części obszaru.

W utworach czwartorzędowych wody podziemne są zwią-
zane z osadami międzymorenowymi, pradolinnymi oraz dolin 
kopalnych. Wyróżniającą się strukturą o znacznych zasobach 
wodnych jest Pradolina Redy-Łeby, która rozprzestrzenia się 
w środkowej części obszaru przetargowego, na linii od Gdy-
ni do Strzebielina. Warstwę wodonośną stanowią piaszczy-

sto-żwirowe utwory wodnolodowcowe – poziom pradolinny. 
Strop poziomu wodonośnego występuje na ogół płytko pod 
powierzchnią terenu: od 0,5 do 5 m, tylko na stożkach na-
pływowych nieco głębiej. Miąższość poziomu wodonośnego 
wynosi 20–35 m, z wyjątkiem rynien występujących w spągu 
pradolin, gdzie sięga nawet 100 m (np. w rejonie Kazimierza, 
Redy, Wejherowa). W tych przegłębieniach poziom prado-
linny kontaktuje się z wodami głębszych poziomów wodono-
śnych miocenu i oligocenu. Zwierciadło wód stabilizuje płytko 
pod powierzchnią terenu i nachylone jest w kierunku rzeki 
Redy i Zagórskiej Strugi oraz Zatoki Puckiej i basenów por-
towych Gdyni. Współczynnik filtracji jest wyjątkowo wysoki, 
najczęściej między 0,5 a 3,0 m/h. Przewodność hydrauliczna 
zawiera się w przedziale od 20 do 500 m2/h, a wydajność po-
tencjalna studni na ogół przekracza 100 m3/h. W południowej 
części Pradoliny Kaszubskiej, na stożku napływowym w re-
jonie Chyloni, występuje dział wód podziemnych, skąd wody 
podziemne rozpływają się dwoma strumieniami w odmien-
nych kierunkach: do basenów portowych Gdyni oraz do ujęcia 
„Rumia-Janowo”. Na krawędziach pradolin wody zbiornika 
łączą się bezpośrednio z wodami poziomów międzymoreno-
wych. Wyjątkowo korzystne parametry hydrogeologiczne po-
ziomu pradolinnego stały się podstawą wydzielenia GZWP nr 
110 w obrębie wschodniej części pradoliny Redy-Łeby. 

Na Pojezierzu Kaszubskim i Wysoczyźnie Żarnowieckiej 
w utworach czwartorzędowych występują dwa międzymore-
nowe poziomy wodonośne. Pierwszy poziom międzymore-
nowy występuje powszechnie w utworach piaszczysto-żwiro-
wych zlodowacenia północnopolskiego i środkowopolskiego, 
z wyjątkiem strefy krawędziowej, oraz w rejonach elewacji 
stropu neogenu. Na ogół przykryty jest pokładem glin zwa-
łowych o zróżnicowanej miąższości (średnio 10–20 m). Na 
krańcach południowych zlewni Redy najczęściej jest odkryty. 
Miejscami łączy się z drugim poziomem międzymorenowym. 
Wartość współczynnika filtracji jest znacznie zróżnicowana: 
od 0,08 do 2 m/h. Zwierciadło wody jest pod niewielkim ci-
śnieniem lub zachowuje swobodny charakter. Najwyżej stabi-
lizuje się na rzędnych: od 100 do 140 m n.p.m. na Pojezierzu 
Kaszubskim i od 50 do 65 m n.p.m. na Wysoczyźnie Żarno-
wieckiej. Zwierciadło wód opada w kierunku pradolin, gdzie 
znajduje się zasadnicza baza drenażu. Lokalne bazy drenażu 
stanowią doliny: Łeby, Zagórskiej Strugi, Piaśnicy, Gizdepki 
oraz dopływów tych rzek. Drugi poziom międzymorenowy 
rozpoznano przede wszystkim w strefie krawędziowej, gdzie 
brakuje płytszych użytkowych warstw wodonośnych, oraz 
w głębokich obniżeniach wypełnionych utworami zlodowa-
cenia południowopolskiego. W niektórych miejscach jest on 
w kontakcie hydraulicznym z wodami poziomu mioceńskiego 
(zwłaszcza w strefie krawędziowej). Kontaktuje się z także 
wodami GZWP nr 110.

W rynnie Jeziora Żarnowieckiego (północno-zachodnia 
część obszaru przetargowego) w utworach czwartorzędowych 
występują dwa poziomy wodonośne. Pierwszy z nich wypeł-
nia dno rynny jeziornej i występuje płytko pod powierzchnią 
terenu. Wykształcony jest w postaci piasków gruboziarnistych 
i żwirów o miąższości 25–40 m. Współczynnik filtracji wyno-
si od 0,8 do 2 m/h, a przewodność 480–960 m2/d. Na ogół 
nie jest izolowany od powierzchni terenu. Poziom ten swym 
charakterem i parametrami przypomina poziom pradolinny. 
Jest w bezpośrednim kontakcie z wodami Jeziora Żarno-
wieckiego, a w strefie krawędziowej kontaktuje się z wodami 
międzymorenowych poziomów wodonośnych, stanowiących 
główne użytkowe poziomy wodonośne Wysoczyzny Żarno-
wieckiej. Zwierciadło wody, najczęściej swobodne, stabilizuje 
się płytko pod powierzchnią terenu, na rzędnych od 1 do 20 m 
n.p.m. Na obszarze wysoczyzny morenowej wznosi się do 
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40–50 m n.p.m. Drugi poziom wodonośny występuje w spą-
gowej części doliny kopalnej, nawiązującej swym przebiegiem 
do współczesnej rynny Jeziora Żarnowieckiego. Odizolowany 
jest od pierwszego poziomu kompleksem iłów, mułków i glin 
zwałowych. Rozprzestrzenia się tylko w kierunku północnym 
i występuje na głębokości 60–90 m. Miąższość warstwy wyno-
si ok. 20 m, a wydajność potencjalna przekracza 70 m3/h. Na 
północ od Jeziora Żarnowieckiego oba poziomy łączą i tworzą 
jeden poziom wodonośny. Zwierciadło wody o charakterze 

artezyjskim stabilizuje się kilka metrów powyżej powierzchni 
terenu. W oparciu o wysokie parametry hydrogeologiczne obu 
poziomów wodonośnych w obrębie doliny kopalnej został wy-
znaczony GZWP nr 109.

Wody czwartorzędowego piętra wodonośnego są typowe 
dla młodoglacjalnych rejonów pojeziernych Polski północnej, 
słabo zmineralizowane, o mineralizacji ogólnej najczęściej 
do 600 mg/dm3. Dominują wody współczesne infiltracyjne 
typu HCO3–Ca. Tylko w płytkich warstwach GZWP nr 110, 

Fig. 2.19. Położenie obszaru przetargowego „Wejherowo” na tle jednostek fizycznogeograficznych oraz GZWP
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narażonych na bezpośredni wpływ zanieczyszczeń antropo-
genicznych, lokalnie występują wody typu HCO3–Ca–SO4. 
Jony chlorkowe na ogół występują w stężeniach od 6 do 60 
mg/dm3. Lokalnie, zwłaszcza w płytszych partiach poziomu 
pradolinnego, wartości te są wyższe, co można wiązać z od-
działywaniami antropogenicznymi. Stopień obciążenia związ-
kami azotowymi jest różny: średnio wynosi ok. 0,1 mg/dm3, 
a podwyższone zawartości NO3

–, do 50 mg/dm3, odnotowuje 
się w stropowej części pradolinnego poziomu wodonośnego 
oraz w wodach podziemnych na wysoczyźnie, najczęściej 
w sąsiedztwie gospodarstw rolnych lub na obszarach zwartej 
zabudowy mieszkaniowej. Koncentracja amoniaku na całym 
obszarze zmienia się od 0 do 1,7 mg/dm3, przy czym najczę-
ściej nie przekracza 0,5 mg/dm3. Stężenie siarczanów w wo-
dach wynosi od 3 do 710 mg/dm3, najczęściej do 110 mg/dm3. 
Wody podziemne charakteryzują się zróżnicowanymi stęże-
niami żelaza i manganu. Koncentracja związków żelaza zmie-
nia się od 0,01 do 20,0 mg/dm3, jednak na przeważającej czę-
ści obszaru nie przekracza 2,0 mg/dm3. W wyższych ilościach 
występuje w seriach wodonośnych pradolin przykrytych war-
stwą utworów organicznych. Stężenia manganu z reguły nie 
przekraczają 0,2 mg/dm3. Procesy urbanizacyjne na terenie 
Gdyni, Rumi, Redy i Wejherowa oraz rozwój przemysłu wpły-
nęły na niekorzystne zmiany składu chemicznego wód pod-
ziemnych we wschodniej części GZWP nr 110. Przyczyniło 
się to do obniżenia ich jakości. Największe zmiany dotyczyły 
zawartości związków azotowych, chlorków i niektórych me-
tali. Podwyższone koncentracje tych związków wystąpiły na 
obszarach wzmożonej antropopresji: zakłady przemysłowe, 
oczyszczalnie i przepompownie ścieków komunalnych i prze-
mysłowych, składowiska odpadów przemysłowych, magazy-
ny paliw, szlaki komunikacyjne. Szczególnie niepokojący był 
wzrost zawartości związków organicznych (ropopochodnych). 
Skutki historycznych presji antropogenicznych są zauważal-
ne także obecnie i w niektórych miejscach wykluczają przy-
datność wód podziemnych zbiornika do celów spożywczych. 
Dotyczy to zwłaszcza przemysłowych i portowych dzielnic 
Gdyni oraz miejsc magazynowania substancji ropopochod-
nych. W efekcie strefy wód zanieczyszczonych nie spełnia-
ją kryteriów głównych zbiorników wód podziemnych i zostały 
wyłączone z granic GZWP nr 110.

Wody podziemne występujące w neogeńsko-paleogeń-
skim piętrze wodonośnym związane są z utworami piasz-
czystymi oligocenu i miocenu (Lidzbarski i Kordalski, 2003). 
Poziom mioceński występuje w piaskach drobnoziarnistych, 
często zamulonych. Miąższość osadów jest bardzo zmienna: 
od kilku metrów lub całkowitego braku tych utworów w miej-
scach kopalnych dolin erozyjnych do kilkudziesięciu metrów. 
Współczynniki filtracji są również bardzo zmienne – od 0,1 
do 2,5 m/h. Najkorzystniejsze są w rejonach kontaktów osa-
dów wodonośnych tego poziomu z utworami wodonośnymi 
czwartorzędu, np. na ujęciu „Cedron” i w Pradolinie Kaszub-
skiej. Strop poziomu jest także zróżnicowany: od –30 do 60 m 
n.p.m. Na obszarze GZWP nr 110 poziom mioceński wystę-
puje fragmentarycznie. Poziom oligoceński związany jest 
z drobnoziarnistymi piaskami kwarcowymi. Jego miąższość 
oscyluje od 5 do 30 m. Rzędne stropu podnoszą się w kierun-
ku północnym: od –80 m n.p.m. w rejonie Gdyni do ok. –50 m 
n.p.m. na obszarze Kępy Puckiej.

Skład chemiczny wód mioceńskiego i oligoceńskiego 
poziomu wodonośnego jest zbliżony do składu wód czwarto-
rzędowych. Są to również wody słabo zmineralizowane, bli-
skie tła naturalnego, bez obecności związków toksycznych. 
Jakość tych wód obniża podwyższona koncentracja związ-
ków żelaza (od 0,5 do 0,9 mg/dm3) i manganu (od 0,04 do 
0,18 mg/dm3). Koncentracja jonu chlorkowego na ogół nie 

przekracza 15 mg/dm3. Z tego względu wody oligoceńskiego 
poziomu wodonośnego są zwykle średniej jakości, klasy II.

Osady kampanu i santonu, reprezentowane głównie 
przez piaski drobnoziarniste, tworzą najgłębsze – kredowe 
piętro wodonośne. Miąższość warstwy wodonośnej jest naj-
większa w rejonie Gdyni – ok. 90 m, a najmniejsza – ok. kil-
kunastu metrów – na północnych krańcach Wysoczyzny Żar-
nowieckiej. Strop osadów podnosi się ku północy: od –140 m 
n.p.m. w Gdyni do –120 m n.p.m. na Wysoczyźnie Żarno-
wieckiej. Wykształcenie warstwy wodonośnej jest najlepsze 
w Gdyni, gdzie współczynnik filtracji wynosi od 1,5 do 17 m/d. 
Na zachód i północny zachód od tego obszaru uziarnienie 
piasków zmienia się. Przeważa frakcja mułkowa z domiesz-
ką piasków drobnoziarnistych. Omawiany poziom wodonośny 
tworzy rozległą strukturę hydrogeologiczną (GZWP nr 111), 
rozprzestrzeniającą się w subniecce gdańskiej (Sadurski, 
1989). W obrębie obszaru przetargowego „Wejherowo” gra-
nice zbiornika obejmują jego południowo-wschodnią część.

W obrębie wód GZWP nr 111 występują wody typu 
HCO3–Ca, a w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego 
wody typu HCO3–Na–Ca. Są to wody nisko zmineralizowa-
ne, o suchej pozostałości nieprzekraczającej 500 mg/dm3. Ich 
przewodnictwo elektryczne waha się w granicach od 320 do 
770 µS/cm2. Zawartość jonów wapnia i magnezu sprawia, że 
wody zbiornika są średnio twarde, miękkie i bardzo miękkie. 
Jony chlorkowe występują najczęściej w stężeniach od 6 do 
20 mg/dm3. Zawartość amoniaku na ogół zmienia się od 0,2 
do 1,5 mg/dm3. W niektórych przypadkach stwierdza się wy-
stępowanie zapachu siarkowodoru. Zawartość żelaza zmie-
nia się od 0 do 2,0 mg/dm3, najczęściej jednak nie przekracza 
0,2 mg/dm3. Zawartość manganu na ogół jest mniejsza od 
0,03 mg/dm3.

Wody podziemne występujące na omawianym obszarze 
powiązane są w spójnym systemie wodonośnym. Obejmuje 
on: poziom pradolinny, neogeńsko-paleogeńskie i kredowe 
piętro wodonośne oraz poziomy międzymorenowe na obsza-
rze Pojezierza Kaszubskiego, Wysoczyzny Żarnowieckiej, 
kęp nadmorskich. Utwory wodonośne GZWP nr 110 stano-
wią zasadniczą bazę drenażu wszystkich poziomów wodono-
śnych. Skupiają się tutaj główne strumienie wód podziemnych 
całego systemu wodonośnego. Najważniejszym czynnikiem 
kształtującym zasoby zbiornika jest dopływ lateralny. Biorąc 
pod uwagę również inne piętra wodonośne, należy stwierdzić, 
że Pojezierze Kaszubskie stanowi zasadniczy obszar zasila-
nia nie tylko GZWP nr 110, ale także głębszych poziomów 
wodonośnych. Pozostała część dopływu bocznego zasila 
zbiornik od strony północnej, z obszaru Wysoczyzny Żarno-
wieckiej. Na uwagę zasługuje także ascenzja wód z głęb-
szych pięter wodonośnych. Kępy Rekowska i Oksywska tylko 
w niewielkim stopniu biorą udział w zasilaniu zbiornika. Rzeka 
Reda stanowi główną bazę drenażu wód całego systemu wo-
donośnego.

Z uwagi na układ hydrostrukturalny całego systemu wo-
donośnego oraz warunki hydrogeologiczne pięter wodono-
śnych można wyróżnić kilka jednostek hydrogeologicznych 
o podobnych parametrach. W obrębie Pradoliny Redy-Łeby 
wyróżniają się dwie jednostki. Pierwsza z nich obejmuje 
wschodnią część pradoliny, występują w niej trzy piętra wodo-
nośne spełniające parametry użytkowych poziomów wodono-
śnych: czwartorzędowe (poziom pradoliny), paleogeńskie 
oraz kredowe ( Q

Pg
K
). W zachodniej części pradoliny kredowy 

poziom wodo- nośny traci użytkowe znaczenie – jednostka 
( Q

Pg). Z uwagi na brak utworów słabo przepuszczalnych na po-
wierzchni terenu pradolinny poziom wodonośny w obrębie 
omawianych jednostek jest narażony na presję czynników an-
tropogenicznych. Cechuje go wysoki stopień zagrożenia, 
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a tam, gdzie w wodach podziemnych stwierdzono obniżoną 
jakość, stopień zagrożenia jest bardzo wysoki (Fig. 2.20). 
W obrębie Wysoczyzny Żarnowieckiej oraz Pojezierza Ka-
szubskiego wyróżniono dwie jednostki hydrogeologiczne 
o podobnym symbolu ( Q

Ng–Pg). Główne użytkowe piętro wodo-
nośne stanowią warstwy w osadach czwartorzędowych. Głę-
biej występują wody w osadach neogenu i oligocenu. Stopień 
zagrożenia wód podziemnych najczęściej jest niski, a nawet 
bardzo niski, ponieważ w nadkładzie warstw wodonośnych 
występują gliny zwałowe i mułki. Osady te chronią wody pod-
ziemne od przenikania zanieczyszczeń z powierzchni terenu. 
W rejonie rynny Jeziora Żarnowieckiego wyodrębniono jed-
nostkę, w której rozpoznano tylko czwartorzędowe piętro wo-
donośne (Q). Płytsza warstwa wodonośna w tej jednostce jest 
słabo izolowana od powierzchni terenu, dlatego cechuje ją 
wysoki stopień zagrożenia.

Jak nadmieniono, w granicach obszaru przetargowego 
„Wejherowo” występuje kilka głównych zbiorników wód pod-
ziemnych (Mikołajków i Sadurski, 2017). W centralnej części 
obszaru jest to GZWP nr 110 Pradolina Kaszuby i rzeka Reda 
(Lidzbarski i in., 2015), który został wyznaczony dla ochrony 
zasobów zwykłych wód podziemnych w czwartorzędowych 
utworach pradolinnych rzeki Redy, oraz wschodni niewiel-
ki fragment GZWP nr 107 Pradolina rzeki Łeba (Lidzbarski, 
1995), który został wyznaczony dla ochrony wód podziem-
nych w utworach pradolinnych rzeki Łeby. W rejonie Jeziora 
Żarnowieckiego wyznaczono GZWP nr 109 Dolina kopalna 
Żarnowiec (Orłowski, 1996), a wschodnia część obszaru 
przetargowego obejmuje fragment GZWP nr 111 Subniecka 
Gdańska (Kreczko, 1996; Tab. 2.2). 

W granicach zbiorników nr 107, 109, 110 oraz w ich 
bezpośrednich otoczeniu (1–2–kilometrowy pas terenu) pro-
ponuje się obszary ochronne. Po ich wprowadzeniu będą 
obowiązywały systemy nakazów i zakazów mające na celu 
ochronę wód tych zbiorników. W odniesieniu do GZWP 110 
trwa proces przygotowywania formalnej decyzji o ustanowie-
niu obszaru ochronnego (Fig. 2.19). 

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zostały usta-
lone w „Dokumentacji zasobów dyspozycyjnych wód pod-
ziemnych zlewni Redy, Zagórskiej Strugi i Piaśnicy oraz rzek 
Przymorza od Karwianki do Chylonki” (Balcer i in., 2004) i za-
twierdzone 10.03.2005 r. decyzją DG/KD/ED/489-6524/2005. 
W toku tych prac ustalono, że zasoby dyspozycyjne wynoszą 
3775,9 m3/h.

Na omawianym obszarze istnieje kilkadziesiąt ujęć wód 
podziemnych, które eksploatują wody wszystkich użytkowych 
pięter wodonośnych. Najwięcej ujęć bazuje na czwartorzędo-
wym piętrze wodonośnym. Główne ujęcia wód podziemnych 
zlokalizowane są we wschodniej części obszaru. Ich lokali-
zację warunkuje obecność dużych zespołów miejsko-prze-
mysłowych. Informacje o zasobach eksploatacyjnych oraz 
o średnim poborze wód podziemnych ujęć zlokalizowanych 
w granicach obszaru przetargowego podano w Tab. 2.3. Inten-
sywna eksploatacja wód podziemnych prowadzona od ponad 
70 lat na obszarze Pradoliny Kaszubskiej w znaczny sposób 
wpłynęła na dynamikę pradolinnego poziomu wodonośnego. 
Największe zmiany w położeniu zwierciadła wód podziem-
nych zaobserwowano w rejonie ujęć „Rumia” i „Reda” oraz 
na stożku napływowym Cisowianki. Sięgały one tam nawet 
5–6 m.

Tab. 2.2. Podstawowa charakterystyka hydrogeologiczna głównych zbiorników wód podziemnych występujących na obszarze przetargowym 
„Wejherowo” (Kleczkowski, 1990; Mikołajków i Sadurski, 2017). QP – utwory czwartorzędu w pradolinach, QK – utwory czwartorzędu w doli-
nach kopalnych, Cr3 – kreda górna

Nr Użytkownik ujęcia Nazwa ujęcia/  
miejscowość

Zasoby eksploat. 
 [m3/h]

Wiek warstwy  
wodonośnej Pobór [m3/24h]

1 Gniewińskie Przedsiębiorstwo  
Komunalne Sp. z o.o. Gniewino 150,0

140,0
Q

 Ng-Pg 868

2 Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. z siedzibą w Żarnowcu Tyłowo 160,0 Q 755

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
I Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni Gościcino 161,3 Q 1583

4 Urząd Gminy Luzino Luzino 159,0 Q 1483

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
I Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni

Wejherowo 
ujęcie „Cedron” 850,0 Q 4581

8 Przedsiębiorstwo Wodociągów  
I Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni

Reda
ujęcie „Reda”

1250,0
800,0

Q
Pg 16 257

9 Przedsiębiorstwo Wodociągów  
I Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni

Rumia
ujęcie „Rumia”

750,0
195,0
110,0

Q
Pg
K

6228

Numer  
zbiornika Nazwa zbiornika Wiek  

utworów
Typ ośrodka  

wodonośnego

Szacunkowe zasoby 
dyspozycyjne 
[tys. m³/24h]

Średnia głębokość 
zwierciadła wód  

podziemnych [m p.p.t.]

107 Pradolina rzeki Łeba QP porowy 160,8 5
109 Dolina kopalna Żarnowiec QK porowy 21,6 5
110 Pradolina Kaszuby i rzeka Reda QP porowy 81,9 5
111 Subniecka Gdańska Cr3 porowy 88,8 200

Tab. 2.3. Wykaz największych ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę w granicach obszaru przetargowego „Wejherowo”
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Fig. 2.20. Położenie obszaru przetargowego „Wejherowo” na tle jednostek hydrogeologicznych
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Wokół ujęć komunalnych w Redzie, Rumii i Wejherowie 
ustalono strefy ochrony pośredniej:

• Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 8 sierpnia 2017 r. 
w sprawie strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych 
„Reda”, woj. pomorskie. Dz. Urz. Woj. 2017.3098, ogło-
szony: 29.08.2017 r.;

• Rozporządzenie nr 4/2016 w sprawie strefy ochronnej 
ujęcia wód podziemnych „Rumia” w gminie Rumia, Ko-
sakowo i mieście Gdynia, woj. pomorskie. Dz. Urz. Woj. 
2016.2165, ogłoszony: 13.06.2016 r.;

• Rozporządzenie nr 1/2015 Dyrektora Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30 stycznia 
2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustano-
wienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych „Ce-
dron”, woj. pomorskie. Dz. Urz. Woj. 2015.773, ogłoszo-
ny: 13.03.2015 r.

W granicach terenów ochrony pośredniej obowiązują 
ograniczenia w użytkowaniu terenu oraz lokalizowaniu nie-
których inwestycji. Zasięg stref ochronnych oraz pełen zakres 
tych ograniczeń jest dostępny w Rozporządzeniach Dyrekto-
ra RZGW Gdańsk (RZGW, 2003–2017) (http://www.bip.rzgw.
gda.pl/?mod=bip&path=153,112,239).

3. SYSTEM NAFTOWY

3.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NAFTOWA  
OBSZARU PRZETARGOWEGO

System naftowy jest zbiorem elementów warunkujących 
powstanie i zachowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemne-
go. Do jego głównych elementów należą skała macierzysta, 

Fig. 3.1. Schematyczna mapa przedstawiająca rozmieszczenie złóż węglowodorów w obrębie południowej części syneklizy perybałtyckiej na 
tle lokalizacji hipotetycznych kuchni generowania węglowodorów. Strzałkami zaznaczono przypuszczalny kierunek migracji węglowodorów, 
żółtą ramką – lokalizację obszaru przetargowego „Wejherowo”, brązowymi elipsami – akumulacje ropy naftowej w utworach kambru środkowe-
go, żółtymi elipsami – akumulacje gazokondensatu w utworach kambru środkowego, pomarańczowymi trójkątami – akumulacje ropy naftowej 
w utworach ordowickich lub sylurskich (VGD, 2010)
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z której powstają węglowodory, skała zbiornikowa, w której 
węglowodory są akumulowane, skała uszczelniająca, która 
uniemożliwia ucieczkę węglowodorów ze skał zbiornikowych 
oraz czas zachodzenia procesów naftowych, do których zali-
cza się: generowanie, ekspulsję, migrację, remigrację, aku-
mulację i formowanie się pułapki złożowej. W przypadku złóż 
konwencjonalnych określenie charakteru i czasu uformowa-
nia się pułapki złożowej jest jednym z kluczowych elemen-
tów analizy systemu naftowego, natomiast w przypadku złóż 
niekonwencjonalnych, zwłaszcza tych występujących w for-
macjach łupkowych, które są jednocześnie skałami macierzy-
stymi i zbiornikowymi, akumulacje węglowodorów mają cha-
rakter ciągły (ang. continous play) i nie wymagają powstania 
pułapki złożowej na potrzeby formowania złoża. 

W obrębie obszaru przetargowego rozpatrywać można 
występowanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż 
ropy naftowej:

• dolnopaleozoiczny system naftowy związany z piaskow-
cami kambru środkowego (złoże konwencjonalne lub 
niekonwencjonalne ropy naftowej lub gazu ziemnego 
typu zamkniętego – ang. tight gas, tight oil; Chmielowiec-
-Stawska i Czekański, 2013);

• dolnopaleozoiczny system naftowy związany z formacja-
mi łupkowymi (ordowik, sylur; złoże niekonwencjonalne 
ropy naftowej lub gazu ziemnego w formacjach łupko-

wych – ang. shale oil, shale gas).
Istnienie dolnopaleozoicznego systemu naftowego zwią-

zanego z piaskowcami kambru środkowego jest potwierdzone 
występowaniem licznych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 
na terenie syneklizy perybałtyckiej w granicach Polski, obwo-
du kaliningradzkiego (Rosja), Litwy i Łotwy (Fig. 3.1). Polskie 
środkowokambryjskie złoża ropy naftowej i gazokondensatu 
występują na wyniesieniu Łeby, zarówno na lądzie (Białogó-
ra-E, Żarnowiec W, Żarnowiec, Dębki; patrz rozdział 4. „Cha-
rakterystyka złóż węglowodorów na obszarze przetargowym 
i w jego sąsiedztwie”), jak i na szelfie bałtyckim (B3, B4, B6, 
B8; Fig. 3.2). Skałami zbiornikowymi tego systemu naftowe-
go są piaskowce kambru środkowego, skałami macierzystymi 
iłowce i mułowce kambru, ordowiku i syluru. Uszczelnienie 
stanowią nieprzepuszczalne i zdiagenetyzowane stropowe 
części piaskowców kambru środkowego i nadległe skały iłow-
cowo-mułowcowe kambru górnego, ordowiku i syluru (ewa-
poraty cechsztynu są również dodatkowo uznawane za regio-
nalne skały uszczelniające). 

Dolnopaleozoiczny system naftowy związany z formacja-
mi łupkowymi (ordowik, sylur) cechuje się możliwością formo-
wania się złóż ropy naftowej i gazu ziemnego o charakterze 
ciągłym na miejscu (in situ) w formacjach łupkowych (ang. 
shale oil, shale gas), będących jednocześnie skałami macie-
rzystymi, zbiornikowymi i uszczelniającymi. 

struktura tektoniczna
odkryta pracami 
sejsmicznymi

z³o¿e ropy naftowej

z³o¿e gazowo-
kondensatowe

Polska Wy³¹czna Strefa Ekonomiczna

strefa Teisseyre'a-Tornquista

g³ówne strefy uskokowe

Wejherowo

obszar przetargowy Wejhorowo

Fig. 3.2. Lokalizacja złóż ropy naftowej i gazokondensatu w polskiej części syneklizy perybałtyckiej (Kotarba, 2010 i powołania tam zawarte)



Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów38

3.2. SKAŁY MACIERZYSTE 

Skałami macierzystymi dla ropy naftowej i gazu ziemne-
go w omawianych systemach naftowych są iłowce i mułowce 
niższego paleozoiku (syluru, ordowiku i kambru).

SYLUR 

Litologia: iłowce i mułowce
Wiek: wenlok, formacja z Pelplina
Miąższość: ok. 139,5 m w otworze Darżlubie IG 1, ok. 127 m 
w otworze Żarnowiec IG 1
Głębokość zalegania:

• ~2748–2887,5 m p.p.t. w otworze Darżlubie IG 1
• ~2455–2582 m p.p.t. w otworze Żarnowiec IG 1

Litologia: iłowce i mułowce
Wiek: landower, ogniwo iłowców bitumicznych z Jantaru (ae-
ron-rhuddan, warstwy pasłęckie dolne)
Miąższość: ok. 8 m w otworze Darżlubie IG 1, ok. 6,7 m 
w otworze Żarnowiec IG 1
Głębokość zalegania:

• ~2935,5–2943,5 m p.p.t. w otworze Darżlubie IG 1
• ~2638,3–2645 m p.p.t. w otworze Żarnowiec IG 1

ORDOWIK

Litologia: iłowce i mułowce
Wiek: karadok, formacja iłowców z Sasina
Miąższość: ok. 38 m w otworze Darżlubie IG 1, ok. 32 m 
w otworze Żarnowiec IG 1
Głębokość zalegania:

• ~2937–2975 m p.p.t. w otworze Darżlubie IG 1
• ~2655,3–2687,5 m p.p.t. w otworze Żarnowiec IG 1

KAMBR

Litologia: iłowce
Wiek: kambr górny, formacja z Piaśnicy
Miąższość: ok. 8 m w otworze Darżlubie IG 1, 9,6 m w otwo-
rze Żarnowiec IG 1
Głębokość zalegania: 

• 3011,5–3019,3 m p.p.t. w otworze Darżlubie IG 1
• 2721,8–2731,4 m p.p.t. w otworze Żarnowiec IG 1

Litologia: iłowce – przewarstwienia, domniemane cienkie 
wkładki macierzyste
Wiek: kambr środkowy i dolny
Miąższość: brak danych
Głębokość zalegania: brak danych

W obrębie profilu utworów niższego paleozoiku w rejonie 
Wejherowa występują co najmniej cztery interwały skał wzbo-
gaconych w węgiel organiczny (ang. Total Organic Carbon; 
TOC >0,5% wag.), które można uznać za macierzyste. Są 
to iłowce i mułowce kambru górnego (formacja z Piaśnicy), 
karadoku (formacja iłowców z Sasina), landowerskie ogniwo 
iłowców bitumicznych z Jantaru, mułowce i iłowce wenloku 
(formacja z Pelplina), jak również pobocznie iłowce kambru 
środkowego i dolnego. Figura 3.3 przedstawia generalny 
trend rozkładu zawartości węgla organicznego w obrębie 
profilu dolnego paleozoiku. Zawartość węgla organicznego 
wzrasta w dolnej części profilu względem części górnej. Naj-
bogatsze w węgiel organiczny na obszarze przetargowym są 
skały kambru górnego (formacja z Piaśnicy; Fig. 3.4), skały 
karadoku (formacja z Sasina; Fig. 3.5), spągowa część skał 

landoweru (ogniwo iłowców bitumicznych z Jantaru; Fig. 3.6) 
oraz skały wenloku (formacja z Pelplina; Fig.3.7). Mapy miąż-
szości tych wydzieleń stratygraficznych zostały przestawione 
w rozdziale 2. „Opis budowy geologicznej”. 

Materia organiczna rozproszona w utworach dolnego 
paleozoiku reprezentowana jest głównie przez zooklasty (np. 
graptolity, chitinozoa), algi i stałe bituminy. Tak reprezentowa-
ny kerogen to ropotwórczy kerogen typu II.

Charakterystykę pirolityczną potencjalnych skał macierzy-
stych na terenie obszaru przetargowego i w jego sąsiedztwie 
przedstawiają wyniki analiz Rock-Eval (R-E) dla otworów Lu-
bocino 1 (Fig. 3.8), Darżlubie IG 1 i Żarnowiec IG 1 (Tab. 3.1–
3.2). Dane pirolityczne R-E potwierdzają, że najlepszymi pa-
rametrami określającymi potencjał węglowodorowy (TOC, HI 
i S2; Tab. 3.1–3.2) na omawianym obszarze i w jego sąsiedz-
twie cechują się skały kambru górnego (formacja z Piaśnicy), 
karadoku (formacja z Sasina), spągowa część skał landoweru 
(ogniwo iłowców bitumicznych z Jantaru) oraz w mniejszym 
stopniu także skały dolnej części wenloku (formacja z Pel-
plina). Skały wenloku wykazują niższe wartości parametrów 
TOC, HI i S2 (Tab. 3.1–3.2), ale mogą być uznane za potencjal-
ne skały macierzyste. Dojrzałość termiczna materii organicz-
nej może być w przybliżeniu określona na podstawie średnich 
wartości temperatur Tmax, wynoszących od 422 do ok. 445°C 
w otworze Lubocino 1 (Fig. 3.8), od 434 do 449°C w otworze 
Darżlubie IG 1 oraz od 432 do 449°C w otworze Żarnowiec 
IG 1. Wartości te sugerują, że materia organiczna skał ma-
cierzystych dolnego paleozoiku na rozpatrywanym obszarze 
i w północnym sąsiedztwie znajduje się w fazie generowania 
ropy naftowej i częściowo także w początkowej fazie genero-
wania gazów mokrych/kondensatów. Wyniki badań refleksyj-
ności macerałów witrynitopodobnych (zooklasty, stałe bitumi-
ny) w otworach zlokalizowanych na obszarze przetargowym 
i w jego sąsiedztwie (Darżlubie IG 1, Żarnowiec IG 1, Piaśnica 
2, Dębki 3, Dębki 4) zostały przedstawione w tabelach 3.3–3.5 
(Grotek i Klimuszko, 1995; Grotek, 2011). Wyniki badań wy-
kazują, że utwory kambru znajdują się w fazach od genero-
wania gazów mokrych i kondensatów po generowanie gazów 
suchych, a dojrzałość termiczna wzrasta w profilach otworów 
wraz z głębokością (1,12–1,61% Ro; Tab. 3.3). Średnia war-
tość współczynnika refleksyjności materiału witrynitopodobne-
go utworów ordowiku wynosi od 0,98 do 1,40% (faza genero-
wania ropy naftowej w stropowej części profilu ordowiku oraz 
faza generowania gazów mokrych i kondensatów w spągowej 
części; Tab. 3.4). Materia organiczna syluru znajduje się na 
stopniu przeobrażenia odpowiadającym późnej fazie genero-
wania ropy naftowej (0,90–1,05% Ro) oraz fazie generowania 
gazów mokrych i kondensatów w spągowych partiach wenloku 
z otworu wiertniczego Darżlubie IG 1 oraz landoweru i wenlo-
ku z otworu Żarnowiec IG 1 (1,10–1,26% Ro; Tab. 3.5).Figura 
3.9 przedstawia rozkład dojrzałości termicznej materii orga-
nicznej skał formacji z Sasina w oparciu o wyniki refleksyjności 
macerałów witrynitopodobnych (Grotek, 2016). 

Wyniki badań pirolitycznych R-E i refleksyjności ma-
cerałów witrynitopodobnych są zbieżne z wyznaczonymi 
przez Nehring-Lefeld i in. (1997) wartościami wskaźnika CAI 
w utworach ordowiku zachodniej części platformy wschodnio-
europejskiej (Fig. 3.10). 

Przybliżony skład mineralogiczny wynikający z diagra-
mów trójkątnych dla formacji z Sasina i ogniwa z Jantaru 
przedstawia się w otworze Lubocino 1 w sposób następujący 
(Fig. 3.11; Makos, 2014):

• formacja z Sasina: minerały ilaste – 30–65%, kwarc – 
35–65%, węglany – 0–20%,

• ogniwo z Jantaru: minerały ilaste – 50–65%, kwarc – 35–
45%, węglany – 0–12%.
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Fig. 3.3. Uproszczony profil litostratygraficzny niższego paleozoiku w południowo-zachodniej części syneklizy perybałtyckiej wraz z pozycją 
łupków wzbogaconych w węgiel organiczny i potencjalnie zawierających gaz ziemny i/lub ropę naftową w łupkach (na podstawie Poprawy, 
2010, zmienione)
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Fig. 3.4. Mapa średniej zawartości węgla organicznego w formacji z Piaśnicy. Symbol „?” określa obszary, na których przebieg izolinii TOC jest 
przypuszczalny lub nie udało się wyznaczyć ich przebiegu ze względu na niewielką ilość danych. Mapa wykreślona przez Głuszyńskiego (w: 
Karcz i Janas, 2016 i powołania tam zawarte). Obszar przetargowy oznaczony białą ramką

Fig. 3.5. Mapa średniej zawartości materii organicznej w formacji z Sasina. Symbol „?” określa obszary, na których przebieg izolinii TOC jest 
przypuszczalny lub nie udało się wyznaczyć ich przebiegu ze względu na niewielką ilość danych. Mapa wykreślona przez Głuszyńskiego (w: 
Karcz i Janas, 2016 i powołania tam zawarte). Obszar przetargowy oznaczony białą ramką



Obszar przetargowy „Wejherowo” 41

Fig. 3.6. Mapa średniej zawartości materii organicznej w ogniwie z Jantaru. Symbol „?” określa obszary, na których przebieg izolinii TOC jest 
przypuszczalny lub nie udało się wyznaczyć ich przebiegu ze względu na niewielką ilość danych. Mapa wykreślona przez Głuszyńskiego (w: 
Karcz i Janas, 2016). Obszar przetargowy oznaczony białą ramką

Fig. 3.7. Mapa średniej zawartości materii organicznej w dolnej części formacji z Pelplina. Symbol „?” określa obszary, na których przebieg 
izolinii TOC jest przypuszczalny lub nie udało się wyznaczyć ich przebiegu ze względu na niewielką ilość danych. Mapa wykreślona przez 
Głuszyńskiego (w: Karcz i Janas, 2016). Obszar przetargowy oznaczony czarną ramką
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Fig. 3.8. Logi wyników badań pirolitycznych Rock-Eval próbek z otworu Lubocino 1. Kolorem czerwonym zaznaczono wyniki analiz refleksyj-
ności macerałów witrynitopodobnych (% Ro; Makos, 2014)

Fig. 3.9. Mapa dojrzałości termicznej materii organicznej (% Ro) w osadach formacji z Sasina (Grotek, 2016 i powołania tam zawarte). Obszar 
przetargowy oznaczony białą ramką
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Otwory  
wiertnicze Głęb. (m) Stratygrafia Litologia Ro śr.  

(%)
Zakres 

 pom. (%)
Liczba 
pom.

Wtp./SB  
(%) Iner. (%) Lip. (%) MO (%)

Białogóra 3 2681,0 Cm3 iłc 1,25 0,92–1,45 17 1,90 – 0,30 2,20
Białogóra 3 2688,2 Cm3 młc 1,22 1,02–1,53 51 2,40 – 0,50 2,90

Dębki 3 2678,0 Cm3 iłc 1,18 1,00–1,35 41 2,20 – 1,30 3,50
Dębki 4 2668,0 Cm3 iłc 1,12 0,99–1,34 26 1,30 – 1,60 2,90
Dębki 4 2699,0 Cm2 iłc 1,12 1,01–1,36 8 1,10 – 0,20 1,30

Darżlubie IG 1 3017,0 Cm2 iłc 1,22 1,00–1,35 37 0,40 – śl. bit. 0,40
Darżlubie IG 1 3164,0 Cm2 iłc 1,28 1,00–1,33 12 0,10 – – 0,10
Darżlubie IG 1 3303,5 Cm1 młc 1,52 1,28–1,60 36 0,30 – śl. bit. 0,30
Darżlubie IG 1 3412,0 Cm1 młc 1,61 1,10–1,78 24 0,10 – – 0,10

Piaśnica 2 2855,0 Cm2 młc 1,24 1,05–1,40 32 0,70 – 0,70
Żarnowiec IG 1 2722,7 Cm3 młc 1,40 0,96–1,95 75 6,10 – bit. 6,10
Żarnowiec IG 1 2725,5 Cm3 młc 1,41 0,95–1,84 80 7,20 0,20 bit. 7,40
Żarnowiec IG 1 2891,2 Cm2 iłc 1,47 1,00–2,03 50 0,30 – – 0,30
Żarnowiec IG 1 3007,0 Cm1 psc 1,54 1,03–2,12 35 0,30 – – 0,30
Żarnowiec IG1 3012,5 Cm1 mc 1,50 1,10–2,20 30 0,30 – – 0,30
Żarnowiec IG1 3228,0 Cm1 psc 1,60 1,05–2,25 38 0,20 – – 0,20

Cm3 – kambr górny; Cm2 – kambr środkowy; Cm1– kambr dolny; Ro śr. – średnia wartość współczynnika refleksyjności materiału witrynitopo-
dobnego; iłc – iłowce; młc – mułowce; psc – piaskowce; Wtp. – materiał witrynitopodobny; SB – stałe bituminy; Iner. – inertynit; Lip. – liptynit; 
śl.– śladowa ilość; bit. – bituminy; MO – zawartość materii organicznej określona metodą planimetrowania powierzchni próbki.

Tab. 3.3. Analiza mikroskopowa materii organicznej w profilu osadów kambru (Grotek i Klimuszko, 1995; Grotek, 2011)

Otwory wiertnicze Głęb.(m) Straty-
grafia Litologia Ro śr. 

(%) Zakres pom. (%) Liczba
pom.

Wtp./SB 
(%) Iner.(%) Lip.(%) MO (%)

Dębki 3 2641,0 Ok iłc 1,20 1,00–1,36 14 0,80 0,10 0,90 1,80
Darżlubie IG 1 2936,0 Oa iłc 1,17 0,82–1,33 50 4,50 – 0,60 5,10
Darżlubie IG 1 2953,0 Ok iłc 0,98 0,76–1,13 49 0,50 – 2,10 2,60
Darżlubie IG 1 2957,5 Ok iłc 1,20 0,83–1,45 62 4,20 – – 4,20

Piaśnica 2 2639,0 Ok iłc 1,15 1,00–1,36 18 0,80 – 0,10 0,90
Żarnowiec IG 1 2673,2 Ok iłc 1,30 0,87–1,58 45 1,80 – – 1,80
Żarnowiec IG 1 2714,8 Oar iłc 1,36 0,88–1,62 85 6,00 0,30 – 6,30
Żarnowiec IG 1 2717,1 Oar młc 1,40 0,93–1,70 70 5,70 0,10 – 5,80

Oa – ordowik aszgil; Ok – ordowik karadok; Oar – ordowik arenig; Ro śr. – średnia wartość współczynnika refleksyjności materiału witrynito-
podobnego; iłc – iłowce; młc – mułowce; Wtp. – materiał witrynitopodobny; SB – stałe bituminy; Iner. – inertynit; Lip. – liptynit; MO – zawartość 
materii organicznej określona metodą planimetrowania powierzchni próbki.

Tab. 3.4. Analiza mikroskopowa materii organicznej w profilu osadów ordowiku (Grotek i Klimuszko, 1995; Grotek, 2011)

Otwory
wiertnicze

Głęb.
(m) Stratygrafia Litologia Ro śr.

(%) Zakres pom. (%) Liczba
pom.

Wtp./SB
(%) Iner.(%) Lip. (%) MO 

(%)
Darżlubie IG1 1075,0 Sld iłc 0,97 0,76–1,00 17 0,10 – 0,30 0,40
Darżlubie IG1 1191,0 Sld iłc 1,00 0,80–1,18 14 śl – 0,10 0,10
Darżlubie IG1 2216,5 Sld iłc 0,97 0,65–1,12 19 0,10 – 0,20 0,30
Darżlubie IG1 2624,2 Sld iłc 1,05 0,85–1,40 36 0,10 – 0,50 0,60
Darżlubie IG1 2790,0 Sw iłc 1,14 0,90–1,25 48 1,10 – 0,10 1,10
Żarnowiec IG1 1030,0 Spr iłc 0,90 0,76–1,05 28 0,20 – 0,10 0,30
Żarnowiec IG1 1204,1 Spr iłc 0,91 0,77–1,04 25 0,10 0,10 0,10 0,30
Żarnowiec IG1 1368,2 Sld iłc 0,93 0,75–1,10 30 0,20 – 0,10 0,30
Żarnowiec IG1 1585,0 Sld iłc 1,01 0,81–1,25 27 0,20 – – 0,30
Żarnowiec IG1 1838,5 Sld iłc 1,05 0,79–1,32 15 0,10 – – 0,10
Żarnowiec IG1 2201,5 Sld iłc 1,04 0,77–1,30 30 0,20 0,10 – 0,30
Żarnowiec IG1 2450,1 Sld iłc 1,04 0,80–1,34 40 0,30 0,10 – 0,50
Żarnowiec IG1 2491,0 Sw iłc 1,10 0,78–1,38 45 0,40 – – 0,40
Żarnowiec IG1 2538,2 Sw iłc 1,13 0,83–1,42 50 0,60 0,20 – 0,80
Żarnowiec IG1 2550,3 Sw iłc 1,20 0,90–1,56 55 0,80 0,10 – 0,90
Żarnowiec IG1 2562,0 Sw młc 1,26 0,91–1,50 60 1,10 – – 1,10
Żarnowiec IG1 2570,0 Sw iłc 1,20 1,00–1,52 55 0,90 0,10 – 1,00
Żarnowiec IG1 2615,1 Sla iłc 1,22 0,98–1,58 48 0,50 – – 0,50

Piaśnica 2 2582,1 Sla iłc 1,06 0,98–1,22 25 0,40 0,10 0,20 0,70

Spr – sylur przydol; Sld – sylur ludlow; Sw – sylur wenlok; Sla – sylur landower; Ro śr. – średnia wartość współczynnika refleksyjności materiału 
witrynitopodobnego; iłc – iłowce; młc – mułowce; Wtp. – materiał witrynitopodobny; SB – stałe bituminy; Iner. – inertynit; Lip. – liptynit; MO – 
zawartość materii organicznej określona metodą planimetrowania powierzchni próbki.

Tab. 3.5. Analiza mikroskopowa materii organicznej w profilu osadów syluru (Grotek i Klimuszko, 1995; Grotek, 2011)
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Fig. 3.10. Zmienność wskaźnika CAI w utworach ordowiku zachodniej części platformy wschodnioeuropejskiej. CAI 1–1,5 – niedojrzały mate-
riał organiczny; CAI 2 – główna faza generowania ciekłych węglowodorów; CAI 3 – faza generowania gazów mokrych; CAI 4–5 – faza gene-
rowania gazów suchych (Nehring-Lefeld i in., 1997). Obszar przetargowy oznaczony czerwoną ramką

Fig. 3.11. Skład mineralogiczny skał ordowiku i syluru z otworu Lubocino 1 (Makos, 2014 i powołania tam zawarte)

Wejherowo
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3.3. SKAŁY ZBIORNIKOWE 

W przypadku złóż konwencjonalnych ropy naftowej i to-
warzyszącego jej gazu ziemnego oraz złóż niekonwencjonal-
nych ropy naftowej i gazu ziemnego typu zamkniętego (ang. 
tight oil, tight gas) skałą zbiornikową są piaskowce kambru 
środkowego poziomu Paradoxides paradoxissimus, nato-
miast w przypadku złóż niekonwencjonalnych ropy naftowej 
i gazu ziemnego w formacjach łupkowych (ang. shale oil, sha-
le gas), funkcję skał zbiornikowych pełnią iłowce i mułowce 
niższego paleozoiku (sylur, ordowik, kambr).

KAMBR

Litologia: piaskowce kwarcytowe
Wiek: kambr środkowy, poziom Paradoxides paradoxissimus
Miąższość:

• 90,5 m w otworze Darżlubie IG 1 
• 97,7 m w otworze Żarnowiec IG 1

Głębokość zalegania:
• 3020,5–3111 m p.p.t. w otworze Darżlubie IG 1
• 2731,4–2829,1 m p.p.t. w otworze Żarnowiec IG 1

Złoża niekonwencjonalne ropy naftowej i gazu ziemnego 
typu zamkniętego (ang. tight oil, tight gas)

Rozpoznane otworami wiertniczymi utwory kambru środ-
kowego (~oddział 3) na obszarze „Wejherowo” są reprezento-
wane przez skały klastyczne, głównie piaskowce w stropowej 
części profili środkowokambryjskich oraz mułowce i iłowce 
w ich dolnej części.

Potencjalnymi skałami zbiornikowymi dla gazu zamknię-
tego w profilach Darżlubie IG 1, Opalino 2 i Lubocino 1 zlo-
kalizowanych w północnej części obszaru przetargowego 
„Wejherowo” są zwięzłe piaskowce występujące w wyższych 
częściach profili środkowokambryjskich (Fig. 3.12; Pacześna 
i Adamczak-Biały, 2012). 

Kolektorami są drobnoziarniste lub bardzo drobnoziar-
niste piaskowce kwarcowe, scementowane regeneracyjnym 
spoiwem kwarcowym typu porowego, z dodatkiem spoiwa 
węglanowego. Piaskowce wykazują mikroporowy typ struk-
tury, cechuje je intensywna szczelinowatość, rejestrowana 
w rdzeniach wiertniczych (Karczewska i Żurawski, 1998). Pia-
skowce były deponowane w płytkich, przybrzeżnych strefach 
regresywnego zbiornika morskiego. 

Piaskowce środkowego kambru w wymienionych wyżej 
otworach wiertniczych odznaczają się bardzo dobrymi war-
tościami wskaźników petrofizycznych – poniżej 0,1 mD dla 
przepuszczalności i powyżej 2% dla porowatości efektyw-
nej. Wymienione wartości przepuszczalności i porowatości 
piaskowców wskazują, że mógł nagromadzić się w nich gaz 
zamknięty. Wszystkie wymienione wcześniej profile kambru 
środkowego na obszarze „Wejherowo” charakteryzują po-
dobne wartości przepuszczalności i porowatości. Własności 
kolektorskie piaskowców środkowokambryjskich decydują 
więc o konwencjonalnym lub niekonwencjonalnym charakte-
rze złóż. Wójcicki (2014) zaproponował podstawowe kryteria 
cechujące złoża niekonwencjonalne typu zamkniętego: 

• „niska, poniżej 0,1 mD, ale niezerowa przepuszczalność;
• obniżona, aczkolwiek wciąż zachowana porowatość cał-

kowita, nie mniejsza niż 3% (efektywna nie mniejsza niż 
2%); 

• nasycenie wodą złożową nie większe niż 60%; 
• zailenie nie większe niż 55%; 
• zwięzłość i skonsolidowanie”.

Pozytywne dla nagromadzeń gazu zamkniętego warto-

ści porowatości i przepuszczalności oraz wynikające z nich 
własności kolektorskie utworów piaskowcowych środkowego 
kambru ulegają pogorszeniu na północ, w kierunku akwenu 
Bałtyku, oraz na południe i zachód na omawianym obszarze 
(Fig. 3.13). Stolarczyk i in. (2004) zdefiniowali regionalne za-
leżności w rozkładzie wielkości parametru porowatości pia-
skowców kambru środkowego w basenie bałtyckim:

• „porowatość maleje wraz ze zwiększeniem zailenia pia-
skowców;

• porowatość zależy od głębokości występowania osa dów, 
a jej wzrost następuje w kierunku regionalnego wzniosu 
warstw kambru; dalej na NE od brzegu platformy, gdzie 
kambr leży płycej, w osadach dominują piaskowce, po-
rowatość jest wysoka, natomiast wraz z rosnącą głębo-
kością zalegania utworów kambryjskich proces sylifikacji 
nasila się, powodując zmniejszanie porowatości między-
ziarnowej; jednak sylifikacja nie jest prostą funkcją obec-
nej głębokości występowania osa dów, a o jej wielkości 
decydowały warunki, w jakich znalazł się osad w czasie 
nasilenia proce sów kwarcytyzacji;

• w obszarach lokalnych wyniesień poro watość jest rela-
tywnie większa, w obniżeniach zaś mniejsza;

• ze wzrostem porowatości wzrasta rów nież przepuszczal-
ność;

• ponadto obserwuje się znaczne zróżnico wanie porowa-
tości i przepuszczalności w profi lu pionowym. W stropie 
kambru środkowego występują najczęściej piaskowce 
silnie sce mentowane i zwarte, o znacznie obniżonych 
wartościach porowatości i przepuszczalności”.
Obok innych przesłanek geologicznych fakt istnienia mi-

kroporowej struktury piaskowców występujących w profilach 
środkowego kambru na obszarze „Wejherowo” prowadzi do 
konkluzji o prawdopodobnym nagromadzeniu się gazu za-
mkniętego w mikroporach znajdujących się w piaskowcach 
środkowego kambru.

Złoża konwencjonalne ropy naftowej i towarzyszącego jej 
gazu ziemnego

Na obszarze przetargowym „Wejherowo” nie udokumen-
towano dotąd złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, pomimo 
uzyskania przez PGNiG S.A. przemysłowego przypływu gazu 
ziemnego z otworu Opalino 2 (PGNiG, 2012). Złoża węglo-
wodorów konwencjonalnych występują natomiast na sąsied-
nim, położonym na północ od obszaru „Wejherowo”, obszarze 
przetargowym „Żarnowiec”.

Otworami z produkcją ropy naftowej i gazu ziemnego na 
obszarze „Żarnowiec” są: Żarnowiec IG 4, Żarnowiec 6K, Żar-
nowiec 8K, Dębki 2, Dębki 4, Dębki 5K, Dębki 6A, Dębki 7K 
i Białogóra 3. Wymienione otwory znajdują się na obszarze 
złóż ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego: Bia-
łogóra-E, Dębki, Żarnowiec w i Żarnowiec (patrz rozdział 4. 
„Charakterystyka złóż węglowodorów na obszarze przetargo-
wym i w jego sąsiedztwie”).

Skałami zbiornikowymi dla konwencjonalnych złóż ropy 
naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego są tutaj pia-
skowce górnej części profili środkowego kambru. 

Mimo że na omawianym obszarze piaskowce kambru 
środkowego, ze względu na wysoki stopień diagenezy i obec-
ność spoiwa kwarcowego w przestrzeniach międzyziarno-
wych, cechują się złymi i bardzo złymi własnościami zbiorni-
kowymi dla węglowodorów konwencjonalnych, to o dobrych 
własnościach kolektorskich piaskowców decyduje ich bardzo 
wysoka szczelinowatość. Występujące tu złoża ropy naftowej 
i gazu ziemnego reprezentują szczelinowy lub porowo-szcze-
linowy typ złóż.
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Złoża niekonwencjonalne ropy naftowej i gazu ziemnego 
w formacjach łupkowych (ang. shale oil, shale gas)

Od niedawna skały macierzyste kambru, ordowiku i sylu-
ru (ropo- i gazonośne formacje łupkowe, scharakteryzowane 
w podrozdziale 3.2. „Skały macierzyste”) zaczęto postrzegać 
jako niekonwencjonalne rezerwuary węglowodorów, które nie 

uległy ekspulsji (Kiersnowski i Poprawa, 2010). Figura 3.14 
pokazuje, że najbogatsze w gaz ziemny (gaz całkowity) i wę-
giel organiczny (TOC) utwory ordowiku (formacja z Sasina) 
i syluru (ogniwo z Jantaru) w otworze Lubocino 1 cechują się 
wartościami porowatości całkowitej na poziomie 0–12,5% 
i przepuszczalności szczelinowej na poziomie 0–7 mD. 

Fig. 3.12. Reprezentatywny, uogólniony profil litologiczno-stratygraficzny dla obszaru „Wejherowo”, pokazujący potencjalną strefę nagroma-
dzeń gazu zamkniętego w piaskowcach środkowego kambru. Na profilu litologicznym kolorem żółtym zaznaczono piaskowce, brązowym – 
iłowce, zielonym – mułowce, krzywa geofizyczna przedstawia profilowanie gamma (wg Pacześnej i Adamczak-Biały, 2012)



Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów48

Fig. 3.13. Mapa średnich wartości porowatości osadów kambru środkowego (Stolarczyk i in., 2004). Czerwony poligon – granice obszaru 
przetargowego

Fig. 3.14. Wyniki badań petrofizycznych utworów ordowiku i syluru z otworu Lubocino 1. Czerwone ramki wyróżniają najbardziej perspekty-
wiczne formacje łupkowe w profilu otworu Lubocino 1 (ogniwo iłowców bitumicznych z Jantaru i formacja iłowców z Sasina), czerwone i zielone 
linie stanowią granice stratygraficzne, natomiast czerwona elipsa wskazuje strefę występowania najwyższych pomierzonych wartości prze-
puszczalności szczelinowej (Makos, 2014 i literatura tam cytowana)
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3.4. SKAŁY USZCZELNIAJĄCE i NADKŁADU 

Główne poziomy uszczelniające skały zbiornikowe kam-
bru środkowego to iłowce i mułowce kambru górnego, ordo-
wiku i syluru, natomiast ropo- i gazonośne formacje łupkowe 
(kambru górnego, ordowiku i syluru) same stanowią uszczel-
nienie lub uszczelnione są nadległymi poziomami iłowcowo-
-mułowcowymi tego samego wieku. Ewaporaty cechsztynu 
stanowią dodatkowy, regionalny poziom ekranujący dolnopa-
leozoiczny system naftowy (miąższość cechsztynu na obsza-
rze przetargowym wynosi ok. 300 m; Fig. 3.15). 

Wysoki stopień mineralizacji wód kambru środkowego 
w rejonie obszaru przetargowego „Wejherowo” (Fig. 3.16) su-
geruje dobre uszczelnienie poziomów zbiornikowych.

Miąższość skał nadkładu (syluru górnego, permu, mezo-
zoiku i kenozoiku) wynosi od ok. 2500 m w północno-wschod-
niej części obszaru przetargowego do ponad 3000 m w połu-
dniowej i południowo-zachodniej części obszaru. 

3.5. GENERACJA, MIGRACJA, AKUMULACJA  
I PUŁAPKI WĘGLOWODORÓW 

Wiek i mechanizm generacji, ekspulsji, 
 migracji i akumulacji węglowodorów

W celu odtworzenia procesów migracji i akumulacji wę-
glowodorów wykonuje się modelowania systemów naftowych 

za pomocą numerycznych metod i specjalistycznego oprogra-
mowania komputerowego. Podstawą jednowymiarowych mo-
delowań procesów generowania jest odtworzenie warunków 
paleotermicznych, które wpływają na rozwój dojrzałości ter-
micznej materii organicznej skał macierzystych. Modelowania 
pozwalają na odtworzenie w skali czasu ewolucji geologicznej 
i termicznej basenu sedymentacyjnego wraz z odtworzeniem 
procesów generowania i ekspulsji węglowodorów.

Charakterystykę dotyczącą wieku i mechanizmu genera-
cji, migracji i akumulacji węglowodorów wykonano na podsta-
wie modelowań przeprowadzonych w otworach Białogóra 3, 
Dębki 3 i Żarnowiec IG 1, zlokalizowanych na obszarze prze-
targowym Żarnowiec (Kotarba, 2008; Kosakowski i in., 2010). 
Na podstawie modelowań w tych otworach (Fig. 3.17, Fig. 
3.19) i jednowymiarowego modelowania historii pogrzebania 
skał w otworze Darżlubie IG 1 (Poprawa, 2011b; Fig. 3.18) 
wyciągnięto ogólne wnioski dotyczące procesów generowa-
nia węglowodorów na obszarze przetargowym „Wejherowo” 
przy założeniu, że model 1–D warunków paleotermicznych 
i historii pogrzebania skał otworu Darżlubie IG 1 jest bliski 
modelowi otworu Białogóra 3 (Fig. 3.17, 3.18).

Modelowanie dojrzałości termicznej wskazuje, iż skały 
macierzyste dolnego paleozoiku znajdują się współcześnie 
w oknie generowania/występowania gazu mokrego/kondensa-
tu (wartości na granicy 1,3/1,4% Ro). Główna faza generowa-
nia węglowodorów, poczynając od ropy naftowej (>0,5% Ro), 
w zależności od zróżnicowanych warunków paleotermicznych 

Wejherowo

Fig. 3.15. Lokalizacja obszaru przetargowego na tle mapy miąższościowo-litofacjalnej cechsztynu. Czerwonymi liniami zaznaczono uskoki, 
kropkami oznaczono otwory wiertnicze (Jaworowski i in., 2010). Obszar przetargowy oznaczono żółtą ramką
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na analizowanych obszarach nastąpiła, gdy skały starszego 
paleozoiku zostały pogrążone na odpowiednią głębokość (ok. 
2100 m w otworze Białogóra 3 i Darżlubie IG 1<?>; ok. 2500 m 
w otworze Dębki 3; ok. 2700 m w otworze Żarnowiec IG 1) 
i osiągnęły temperaturę powyżej 110°C (Fig. 3.17). Modelo-
wania historii pogrzebania i dojrzałości termicznej wskazują, 
że główna faza generowania węglowodorów ciekłych mogła 
nastąpić na przełomie syluru/dewonu i trwała do dewonu środ-
kowego (otwory Białogóra 3, Darżlubie IG 1<?>) lub dewonu 
późnego (otwory Dębki 3, Żarnowiec IG 1). Wtedy to nastąpiła 
faza generowania gazu mokrego/kondensatu (1,1–1,3/1,4% 
Ro). Jeszcze na przełomie wczesnego i późnego karbonu 
(otwory Białogóra 3, Żarnowiec IG 1, Darżlubie IG 1<?>) skały 
starszego paleozoiku (głównie kambru) zostały pogrążone na 
większą głębokość i osiągnęły temperaturę około 150ºC, a tym 
samym weszły w fazę generowania gazu suchego (>1,4% Ro). 
Wypiętrzenie i erozja późnokarbońska zahamowały czasowo 
dalszy wzrost dojrzałości termicznej. Dopiero depozycja utwo-
rów górnego permu i mezozoiku przyczyniła się do dalszego 
pogrzebania, a tym samym do zwiększenia głębokości i tem-
peratury. W otworze Dębki 3 faza generowania gazu suchego 
nie została osiągnięta. 

Według Reicher (2006) główna faza migracji i akumulacji 
węglowodorów przypada na przełom wczesnego i środkowe-

go dewonu, a węglowodory migrowały w kierunku północnym 
i północno-wschodnim obszaru basenu bałtyckiego, czyli 
w kierunku regionalnego wzniosu warstw zbiornikowych kam-
bru. Złoża węglowodorów zaczęły się formować przed erozją 
późnokarbońską, która mogła również wpłynąć na ewentual-
ne rozformowanie się pułapek złożowych. Generowanie wę-
glowodorów (zwłaszcza gazu ziemnego) po orogenezie wa-
ryscyjskiej mogło wpłynąć na zachowanie się węglowodorów 
w skałach macierzystych, a tym samym spowodować formo-
wanie się ciągłych złóż w formacjach łupkowych. W trakcie 
dalszego pogrzebania skał z początkiem triasu nastąpiła po-
nowna migracja węglowodorów związana z dalszym etapem 
generowania węglowodorów ze skał starszego paleozoiku, 
jak również z przebudową strukturalną w alpejskim cyklu tek-
tonicznym. 

Kształt, wielkość i mechanizm utworzenia  
pułapek złożowych

Wszystkie odkryte dotąd złoża w utworach kambru środ-
kowego na terenie syneklizy perybałtyckiej związane są 
z lokalnymi podniesieniami strukturalnymi (Vosilius, 1987; 
Reicher, 2006). W obrębie tych struktur stwierdzono wystę-
powanie pułapek złożowych o rozmaitym charakterze: struk-

Fig. 3.16. Lokalizacja obszaru przetargowego na tle mapy mineralizacji wód kambru środkowego (Stolarczyk i in., 2004). Obszar przetargowy 
oznaczono czerwoną ramką
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Fig. 3.17. Modele 1-D historii pogrążania i dojrzałości termicznej dla otworów Białogóra 3, Dębki 3 i Żarnowiec IG 1 (Kotarba, 2008; Kosakow-
ski i in., 2010)



Ocena perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów52

Fig. 3.18. Historia pogrzebania utworów w profilu Darżlubie IG 1 (Poprawa, 2011b). Objaśnienia: PR – prekambr; Є1 – kambr dolny; Є2+3 – 
kambr dolny i górny; O1+2 – ordowik dolny i środkowy; O3 – ordowik górny; S1-Ln – sylur, landower; S1-Wn – sylur, wenlok; S2-Ld+Pri – sylur, 
ludlow, przydol; D – dewon; C – karbon; Pz – perm, cechsztyn; T1 – trias dolny; T2+3 – trias środkowy i górny; J – jura; K2 – kreda środkowa; 
Pg – paleogen; Ng – neogen; CZ – czwartorzęd

Fig. 3.19. Krzywa ewolucji dojrzałości kerogenu w poziomach macierzystych starszego paleozoiku dla otworów Białogóra 3, Dębki 3 i Żarno-
wiec IG 1 (Kotarba, 2008)
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Fig. 3.20. Złoża ropy naftowej Dębki i Żarnowiec w planie i na przekroju geologicznym (Karnkowski, 1993) 
Objaśnienia: 1 – otwór z przypływem ropy, 2 – otwór negatywny, 3 – izolinie stropu piaskowca kambru środkowego – poziomów ropy naftowej, 
4 – strefy nasycenia poziomów produktywnych, 5 – obszar złóż ropy w kambrze, 6 – strefy wyklinowań poziomów, 7 – linia przekroju

Fig. 3.21. Złoże ropy naftowej Żarnowiec W w planie i na 
przekroju geologicznym (Karnkowski, 1993) 
Objaśnienia: 1 – otwór ropy naftowej i gazu ziemnego, 2 
– otwór z gazem kondensatowym, 3 – otwór negatywny, 
4 – wiercenie kierunkowe odchylone od pionu, 5 – izolinie 
piaskowców kambru środkowego, 6 – dyslokacje, 7 i 8 – 
obszary złoża ropy, 9 – linia przekroju
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turalnym, litologicznym, stratygraficznym, a najczęściej kom-
binowanym (Reicher, 2006). Większość pułapek ma kształt 
antyklinalny i jest ograniczona uskokami. Perspektywiczne 
podniesienia strukturalne mają powierzchnię dochodzącą 
średnio do ok. 10–15 km2 i amplitudy sięgające ok. 30–50 m, 
przy czym największe struktury mają powierzchnię 50 km2 
i amplitudy ok. 100 m (Brangulis i in., 1993). Przydyslokacyjne 
lokalne struktury powstawały w różnym czasie, założone od 
końca proterozoiku lub we wczesnym kambrze i uformowane 
w kambryjskim i sylursko-dewońskim etapie rozwoju struktu-
ralnego syneklizy perybałtyckiej (Reicher, 2006). Na obszarze 
przetargowym „Wejherowo” można spodziewać się występo-
wania pułapek złożowych podobnych do pułapek złóż Dęb-
ki, Żarnowiec i Żarnowiec W, a więc pułapek strukturalnych 
ekranowanych litologicznie przez nieprzepuszczalne, silnie 
zsylifikowane piaskowce (Fig. 3.20–3.22). 

4. CHARAKTERYSTYKA ZŁÓŻ  
WĘGLOWODORÓW NA OBSZARZE  

PRZETARGOWYM i w JEGO SĄSIEDZTWIE

4.1. ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW 
 NA OBSZARZE PRZETARGOWYM

W granicach obszaru przetargowego „Wejherowo” do-
tychczas nie udokumentowano złóż węglowodorów. W bli-
skim północnym sąsiedztwie obszaru znajdują się jednak 
cztery złoża ropy naftowej (Fig. 4.1). Są to:

• wyczerpane złoże ropy naftowej Białogóra-E (NR 6727; 
Fig. 4.1, 4.2–4.4);

• eksploatowane złoże ropy naftowej Dębki (NR 6726; Fig. 
4.1, 4.5–4.7);

• eksploatowane złoże ropy naftowej Żarnowiec w (NR 
5322; Fig. 4.1, 4.8–4.10); 

• eksploatowane złoże ropy naftowej Żarnowiec (NR 4798; 
Fig. 4.1, 4.11–4.13).
Ponadto we wschodnim sąsiedztwie obszaru przetargo-

wego znajduje się Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo.

4.2. ZŁOŻE ROPY NAFTOWEJ BIAŁOGÓRA-E

Położenie administracyjne:
• województwo – pomorskie
• powiat – pucki
• gmina – Krokowa

Powierzchnia całkowita złoża: 7,0 ha
Głębokość zalegania: 2711,00–2716,50 m p.p.m.
Stratygrafia: kambr środkowy
Koncesja na wydobywanie: brak
Użytkownik złoża: brak (dawny użytkownik: PGNiG S.A.)
Data rozpoczęcia i zakończenia eksploatacji: październik 
1991 r. – lipiec 2006 r. 
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Gdańsk
Nr MIDAS: 6727

Dokumentacje NAG:
Binder, I. 1995. Dokumentacja geologiczna w kat. C złoża 

ropy naftowej Białogóra E (Inw. 246/96, NAG, Warszawa), za-
twierdzona decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 stycznia 1996 roku, znak: 
KZK/2/6556/95.

Fig. 3.22. Poglądowa mapa stropu utworów kambru środkowego (Cm2) prezentująca przykłady wykartowanych wyniesień strukturalnych 
w północnej części obszaru „Wejherowo” wraz z lokalizacją otworu wiertniczego Opalino 2 (Makos, 2014 zmienione i powołania tam zawarte)

 Fig. 4.1. Złoża węglowodorów w sąsiedztwie obszaru przetargowego „Wejherowo”
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Zalewska, M. 1996. Dodatek nr 1 do dokumentacji geolo-
gicznej w kat. C złoża ropy naftowej Białogóra E (Inw. 334/97, 
NAG, Warszawa), zatwierdzony decyzją Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 
grudnia 1996 roku, znak: KZK/2/6687/96.

Chruścińska, J. 2006. Dodatek nr 2 do dokumenta-
cji geologicznej w kat. C złoża ropy naftowej Białogóra 
E (Inw. 570/2007, NAG, Warszawa), zatwierdzona decy-
zją Ministra Środowiska z dnia 20 marca 2007 roku, znak: 
DGkzk-479-4/7702/2423/07/EZD.

Zasoby:
Pierwotne zasoby wydobywalne (stan na rok 2006):

• 4,35 tys. ton ropy naftowej w kat. C;
• 3,28 mln m3 gazu ziemnego w kat. C;

Zasoby wydobywalne w 2016 roku:
• 1,43 tys. ton ropy naftowej w kat. C (pozabilansowe);
• 0,86 mln m3 gazu ziemnego w kat. C (pozabilansowe);

Zasoby przemysłowe w 2016 roku:

• 0,38 tys. ton ropy naftowej w kat. C;
• 1,02 mln m3 gazu ziemnego w kat. C.

Budowa złoża:
Złoże Białogóra-E zostało odkryte w 1991 roku. Złoże ma 

charakter stratygraficzno-strukturalny: utwory dolnego pale-
ozoiku są tutaj sfałdowane w formę łagodnej antykliny, obcię-
tej od północy uskokiem. Nasycone są piaskowce środkowe-
go kambru, ekranowane łupkami ordowiku i syluru (Fig. 4.4). 

Otwory udostępniające (stan na 2017 r.): 

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

Nazwa  
otworu

Głębokość spągu 
[m p.p.t.]

Stratygrafia  
na dnie

BIAŁOGÓRA 3 2716,35 kambr górny

Nazwa parametru Wartość 
min.

Wartość 
max.

Wartość 
średnia Jednostka Uwagi

ciśnienie aktualne --------- --------- 11,710 MPa pomiar 08.05.2006 r. na gł. –2715,0 m
ciśnienie nasycenia --------- --------- 25,420 MPa obliczone programem Kappa PVT

ciśnienie złożowe pierwotne --------- --------- 30,330 MPa pomiar 07.12.1990 r. na gł. –2716,2 m
ciśnienie złożowe pierwotne --------- --------- 30,400 MPa pomiar 03.01.1991 r. na gł. –2715,0 m
głębokość położenia złoża 2711,00 2716,50 --------- m TVD
miąższość efektywna złoża --------- --------- 5,500 m –

porowatość --------- --------- 8,214 % –
przepuszczalność --------- --------- 23,398 mD –

stopień mineralizacji wody złożowej 173,430 187,930 --------- g/l –
temperatura złoża --------- --------- 85,000 °C –
temperatura złoża --------- --------- 358,000 K –

typ chemiczny wody złożowej --------- --------- --------- – solanka chlorkowo–sodowo–wapniowa
warunki produkowania --------- --------- --------- – samoczynne

współczynnik nasycenia węglowodorami --------- --------- 0,700 – –
współczynnik wydobycia --------- --------- 0,300 – –
wydajność absolutna Vabs --------- --------- --------- t/d nie pomierzono

wydajność dozwolona Vdozw --------- --------- 11,500 t/d na dzień 10.04.1992 r.
wykładnik gazowy --------- 500,000 233,000 Nm3/t pierwotny (z testu produkcyjnego)
wykładnik gazowy --------- --------- 373,000 Nm3/t z próbnej eksploatacji 03–31.03.1993 r.
wykładnik wodny --------- --------- --------- m3/t nie stwierdzono

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

Tab. 4.1. Parametry złoża ropy naftowej Białogóra-E

Nazwa parametru Wartość min. Wartość max. Wartość średnia Jednostka
ciśnienie denne Pds --------- --------- 30,330 ata

gęstość 0,817 0,822 0,820 g/cm3

lepkość 5,020 5,640 --------- mPa/s
porowatość --------- --------- 8,210 %

przepuszczalność --------- --------- 23,398 mD
stopień mineralizacji wody złożowej 173,430 187,930 --------- g/l

temperatura złoża --------- --------- 85,000 st.C
współczynnik nasycenia węglowodorami --------- --------- 0,700 –

wykładnik gazowy --------- --------- 373,000 Nm3/t
zawartość asfaltenów --------- --------- 0,300 % wag.

zawartość C2H6 --------- --------- 15,480 % obj.

Tab. 4.2. Parametry jakościowe ropy naftowej w złożu Białogóra-E
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Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.4 i na Fig. 4.2 i 4.3. 

Nazwa parametru Wartość min. Wartość max. Wartość średnia Jednostka
zawartość CH4 --------- --------- 69,882 % obj.
zawartość He --------- --------- 0,186 % obj.
zawartość N2 --------- --------- 1,939 % obj.

zawartość parafiny 0,720 3,100 1,900 % wag.
zawartość węglowodorów aromatycznych --------- --------- 8,550 % wag.

zawartość węglowodorów ciężkich C3+ --------- --------- 12,474 % obj.
zawartość węglowodorów nasyconych --------- --------- 89,600 % wag.

zawartość żywic --------- --------- 1,550 % wag.

Nazwa parametru Wartość min. Wartość max. Wartość średnia Jednostka Uwagi
gęstość --------- --------- 0,790 – względem powietrza

siarkowodór H2S --------- --------- --------- mg/m3 brak
wartość opałowa 47,520 49,290 48,530 Kcal/Nm3 MJ/Nm3

zawartość C2H6 13,291 17,679 15,480 % obj. –
zawartość CH4 66,696 72,020 69,882 % obj. –
zawartość CO --------- --------- --------- % obj. brak
zawartość H2 0,005 0,069 0,038 % obj. –
zawartość He 0,171 0,222 0,186 % obj. –
zawartość N2 0,072 2,612 1,939 % obj. –

Tab. 4.3. Parametry jakościowe gazu ziemnego w złożu Białogóra-E

Kopalina Główna – T;  
towarzysząca – N

Stan zasobów na dzień  
(rok/miesiąc/dzień)

Zasoby wydobywalne pozabilansowe (tys. ton)
kat. C

ropa parafinowa T 06/12/31 0,03
ropa parafinowa T 05/12/31 0,04
ropa parafinowa T 04/12/31 0,06
ropa parafinowa T 03/12/31 0,09
ropa parafinowa T 02/12/31 0,15
ropa parafinowa T 01/12/31 0,18
ropa parafinowa T 00/12/31 0,19
ropa parafinowa T 99/12/31 0,18
ropa parafinowa T 98/12/31 0,23
ropa parafinowa T 97/12/31 0,17
ropa parafinowa T 96/12/31 –
ropa parafinowa T 95/12/31 –
ropa parafinowa T 94/12/31 –

Tab. 4.4. Historia wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w złożu Białogóra-E (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż 
przysyłanych przez przedsiębiorcę)

Kopalina Główna – T;  
towarzysząca – N

Stan zasobów na dzień 
(rok/miesiąc/dzień)

Zasoby wydobywalne pozabilansowe (mln m3)
kat. C

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej W 06/12/31 –
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej W 05/12/31 0,03
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej W 04/12/31 0,05
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej W 03/12/31 –
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej W 02/12/31 –
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej W 01/12/31 0,51
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej W 00/12/31 0,21
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej W 99/12/31 0,35
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej W 98/12/31 0,27
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej W 97/12/31 0,2
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej W 96/12/31 0,06
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej W 95/12/31 –
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej W 94/12/31 0,4
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Fig. 4.2. Wykres wydobycia ropy naftowej w złożu Białogóra-E (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez 
przedsiębiorcę)

Fig. 4.3. Wykres wydobycia gazu ziemnego w złożu Białogóra-E (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez 
przedsiębiorcę)
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Fig. 4.4. Przekrój przez złoże ropy naftowej Białogóra-E (na podstawie M. Zalewskiej, 1996)
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4.3. ZŁOŻE ROPY NAFTOWEJ DĘBKI

Położenie administracyjne:
• województwo – pomorskie
• powiat – pucki
• gmina – Krokowa

Powierzchnia całkowita złoża: 
• I poziom – 215,50 ha
• II poziom – 163,00 ha
• III poziom – 42,00 ha

Głębokość zalegania (średnia): 
• I poziom – 2719,0 m p.p.m.
• II poziom – 2729,0 m p.p.m.
• III poziom – 2727,0 m p.p.m.

Stratygrafia: kambr środkowy
Koncesja na wydobywanie: 50/95 z dnia 28 grudnia 1995 
roku, wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa
Użytkownik złoża: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two S.A.
Data rozpoczęcia eksploatacji: październik 1972 r. 
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Gdańsk
Nr MIDAS: 6726

Dokumentacje NAG:
Binder, I., Lech, I., Sikorski, B. 1977. Dokumentacja geo-

logiczna złoża ropy naftowej Dębki-Żarnowiec (Inw. 12137 
CUG, NAG, Warszawa), zatwierdzona decyzją Prezesa Cen-
tralnego Urzędu Geologii z dnia 31 marca 1978 roku, znak: 
KZK/012/S/3709/77/78.

Kicman, W. 1994. Dodatek nr 1 do dokumentacji geolo-
gicznej złoża ropy naftowej Dębki-Żarnowiec (Inw. 1065/95, 
NAG, Warszawa), zatwierdzony decyzją Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 maja 
1995 roku, znak: KZK/2/6473/95.

Zalewska, J. 1996. Dodatek nr 2 do dokumentacji geo-
logicznej złoża ropy naftowej Dębki-Żarnowiec: wniosek 
o zmianę decyzji zasobowej (Inw. 333/97, NAG, Warszawa), 
zatwierdzony decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1996 roku, 
znak: KZK/2/6688/96.

Zasoby:
Pierwotne wydobywalne zasoby bilansowe (stan na rok 1995):

• 5 mln m3 gazu ziemnego w kat. C;
• 43 tys. ton ropy naftowej w kat. C;

Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 2,86 mln m3 gazu ziemnego w kat. C;
• 8,10 tys. ton ropy naftowej w kat. C;

Zasoby przemysłowe w 2016 roku:
• 2,88 mln m3 gazu ziemnego;
• 8,13 tys. ton ropy naftowej.

Budowa złoża:
Złoże ropy naftowej Dębki zostało odkryte w 1978 roku. 

Złoże jest zlokalizowane w centralnej części wyniesienia Łeby. 
Struktura Dębek ma charakter wydłużonej antykliny o osi 
NNW-SSE. Pułapka ma charakter warstwowy (strukturalno-li-
tologiczny), nasycone są trzy poziomy piaskowców środkowe-
go kambru, rozdzielone seriami ilastymi o miąższości 3–22 m 
(Fig. 4.7). Miąższość poziomów piaszczystych kambru środko-
wego jest zróżnicowana: miąższość poziomu i waha się od 6,5 
do 22 m i przypomina on wydłużoną łachę; II poziom piaszczy-
sty ma miąższość od 7,5 do 16 m. Bryły obu tych poziomów 
mają kształt antyklinalny z wycienieniem w skrzydłach. Złoże 
jest ekranowane przez pakiet mułowcowo-ilasty oraz płonne 
piaskowce kambru środkowego i górnego. W otoczeniu złoża 
Dębki znajduje się kilka podobnych struktur. Między złożami 
Dębki i Białogóra antyklinalna struktura została rozwiercona 
negatywnym otworem Dębki 3. W kierunku wschodnim od zło-
ża Dębki strop piaskowców kambryjskich zapada monoklinal-
nie ku SE i W, gdzie znajdują się zamknięte obniżenia.

Otwory udostępniające (stan na 2017 r.): 

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.5–4.7. 

Nazwa
otworu

Głębokość spągu
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

DĘBKI 2 2747 kambr środkowy
DĘBKI 4 2728 kambr środkowy

DĘBKI 5K 2862 kambr środkowy
DĘBKI 6 2729 kambr środkowy

DĘBKI 6A K-P 2806 kambr środkowy
DĘBKI 7K 2834 kambr środkowy

Nazwa parametru Wartość 
min.

Wartość 
max.

Wartość 
średnia Jednostka Uwagi

ciśnienie złożowe pierwotne --------- --------- 29,910 MPa obliczone z próbników
głębokość położenia złoża --------- 2719,00 --------- m I poziom (głębokość spągu)
głębokość położenia złoża --------- 2729,00 --------- m II poziom (głębokość spągu)
głębokość położenia złoża --------- 2727,00 --------- m III poziom (głębokość spągu)
miąższość efektywna złoża 6,500 22,000 11,770 m I poziom
miąższość efektywna złoża 8,000 10,500 --------- m III poziom
miąższość efektywna złoża 7,500 16,000 9,500 m II poziom

porowatość --------- --------- 4,100 % I poziom (średnia ważona)
porowatość --------- --------- 2,780 % II poziom (średnia ważona)
porowatość --------- --------- 3,420 % III poziom (średnia ważona)

stopień mineralizacji wody złożowej --------- --------- 183,980 g/l –
temperatura złoża --------- --------- 358,000 K –

typ chemiczny wody złożowej --------- --------- --------- – solanka chlorkowo-sodowo-wapniowa
współczynnik nasycenia węglowodorami --------- --------- 0,700 – –

współczynnik wydobycia --------- --------- 0,200 – –
wykładnik gazowy --------- --------- 114,000 Nm3/t –

Tab. 4.5. Parametry złoża ropy naftowej Dębki
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Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.8–4.9 i na Fig. 4.5A, B i 4.6A, B. Widoczny wzrost wydobycia ropy parafinowej 
i gazu ziemnego w 1995 r. (Tab. 4.8–4.9 i na Fig. 4.5A, B i 4.6A, B) związany jest z rozwierceniem i zagospodarowaniem złoża 
(w latach 1990–1994 wywiercono otwory Dębki 4,5K, 6, 6A K-P, 7K; z których 4, 5K i 7K to obecnie otwory eksploatacyjne), 
budową obiektu centralnego oraz gazociągu średniego ciśnienia dla lokalnych potrzeb. 

Nazwa parametru Wartość min. Wartość max. Wartość średnia Jednostka
gęstość 0,804 0,873 0,825 g/cm3

zawartość asfaltenów 0,100 0,500 0,233 % wag.
zawartość parafiny 0,450 5,120 1,782 % wag.

zawartość węglowodorów aromatycznych 5,500 8,900 6,877 % wag.
zawartość węglowodorów nasyconych 88,400 93,500 91,522 % wag.

zawartość żywic 0,600 2,800 1,366 % wag.

Tab. 4.6. Parametry jakościowe ropy naftowej w złożu Dębki

Nazwa parametru Wartość min. Wartość max. Wartość średnia Jednostka
wartość opałowa 44,270 53,080 47,250 MJ/m3

zawartość C2H6 11,033 17,190 15,189 % obj.
zawartość CH4 63,294 76,654 71,846 % obj.
zawartość H2 0,058 0,087 0,067 % obj.
zawartość He 0,039 0,161 0,083 % obj.
zawartość N2 1,028 3,498 2,118 % obj.

zawartość węglowodorów ciężkich C3+ --------- --------- 10,697 % obj.

Tab. 4.7. Parametry jakościowe gazu ziemnego w złożu Dębki

Kopalina Główna – T;  
towarzysząca – N

Stan zasobów na dzień (rok/
miesiąc/dzień)

Zasoby wydobywalne bilansowe  
(tys. ton)

kat. C
ropa parafinowa T 16/12/31 0,52
ropa parafinowa T 15/12/31 0,61
ropa parafinowa T 14/12/31 0,70
ropa parafinowa T 13/12/31 0,72
ropa parafinowa T 12/12/31 0,69
ropa parafinowa T 11/12/31 0,69
ropa parafinowa T 10/12/31 0,80
ropa parafinowa T 09/12/31 0,89
ropa parafinowa T 08/12/31 0,97
ropa parafinowa T 07/12/31 1,03
ropa parafinowa T 06/12/31 1,15
ropa parafinowa T 05/12/31 1,23
ropa parafinowa T 04/12/31 1,30
ropa parafinowa T 03/12/31 1,37
ropa parafinowa T 02/12/31 1,43
ropa parafinowa T 01/12/31 1,58
ropa parafinowa T 00/12/31 1,78
ropa parafinowa T 99/12/31 2,08
ropa parafinowa T 98/12/31 2,16
ropa parafinowa T 97/12/31 2,11
ropa parafinowa T 96/12/31 2,34
ropa parafinowa T 95/12/31 2,079
ropa parafinowa T 94/12/31 0,171
ropa parafinowa T 93/12/31 0,589
ropa parafinowa T 92/12/31 0,412
ropa parafinowa T 91/12/31 0,346
ropa parafinowa T 90/12/31 0,396
ropa parafinowa T 89/12/31 0,376
ropa parafinowa T 88/12/31 0,381
ropa parafinowa T 87/12/31 0,399
ropa parafinowa T 86/12/31 0,412
ropa parafinowa T 85/12/31 0,411

Tab. 4.8. Historia wydobycia ropy naftowej w złożu Dębki (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez przedsiębiorcę)
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ropa parafinowa T 84/12/31 0,388
ropa parafinowa T 83/12/31 0,401
ropa parafinowa T 82/12/31 0,443
ropa parafinowa T 81/12/31 0,366
ropa parafinowa T 80/12/31 0,384
ropa parafinowa T 79/12/31 0,376
ropa parafinowa T 78/12/31 0,380
ropa parafinowa T 77/12/31 0,384
ropa parafinowa T 76/12/31 0,404
ropa parafinowa T 76/01/01 0,370
ropa parafinowa T 75/01/01 0,335
ropa parafinowa T 74/01/01 0,255
ropa parafinowa T 73/01/01 0,081

Kopalina Główna – T;  
towarzysząca – N

Stan zasobów na dzień 
(rok/miesiąc/dzień)

Zasoby wydobywalne bilansowe 
(mln m3)

kat. C
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 16/12/31 0,15
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 15/12/31 0,22
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 14/12/31 0,24
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 13/12/31 0,24
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 12/12/31 0,23
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 11/12/31 0,31
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 10/12/31 0,41
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 09/12/31 0,50
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 08/12/31 0,55
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 07/12/31 0,55
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 06/12/31 –
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 05/12/31 0,56
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 04/12/31 0,59
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 03/12/31 0,59
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 02/12/31 –
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 01/12/31 –
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 00/12/31 0,63
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 99/12/31 0,57
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 98/12/31 0,63
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 97/12/31 0,69
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 96/12/31 0,79
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 95/12/31 0,5620
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 94/12/31 0,0210
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 93/12/31 0,0680
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 92/12/31 0,0470
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 91/12/31 0,0361
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 90/12/31 0,0329
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 89/12/31 0,0285
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 88/12/31 0,0280
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 87/12/31 0,0345
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 86/12/31 0,0293
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 85/12/31 0,0288
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 84/12/31 0,0274
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 83/12/31 0,0298
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 82/12/31 0,0832
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 81/12/31 0,1140
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 80/12/31 0,1100
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 79/12/31 0,1160
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 78/12/31 0,1190
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 77/12/31 0,1196
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 76/12/31 0,1212
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 76/01/01 0,0126
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 75/01/01 0,0995
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 74/01/01 0,0306
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 73/01/01 0,0020

Tab. 4.9. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Dębki (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez przedsiębiorcę)
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4.4. ZŁOŻE ROPY NAFTOWEJ ŻARNOWIEC W

Położenie administracyjne:
• województwo – pomorskie
• powiat – pucki
• gmina – Krokowa

Powierzchnia całkowita złoża: 154,5 ha
Głębokość zalegania: 2722,00–2734,15 m p.p.m.
Stratygrafia: kambr środkowy
Koncesja na wydobywanie: 16/95 z dnia 31 maja 1995 
roku, wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa
Użytkownik złoża: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
Data rozpoczęcia eksploatacji: 1995 r. 
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Gdańsk
Nr MIDAS: 5322

Dokumentacje NAG:
Oświęcimska, A., Sikorski, B. 1990. Dokumentacja geologicz-
na złoża ropy naftowej Żarnowiec w (Inw. 867/91, NAG, War-
szawa), zatwierdzona decyzją Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 2 lipca 1991 roku, 
znak: KZK/012/W/5849/90/91.

Zasoby:
Pierwotne wydobywalne zasoby bilansowe (stan na rok 1991):

• 22,00 tys. t ropy naftowej w kat. C;
• 28,00 mln m3 gazu ziemnego w kat. C;

Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:

• 17,75 tys. t ropy naftowej w kat. C;
• 1,88 mln m3 gazu ziemnego w kat. C;

Zasoby przemysłowe w 2016 roku:
• 3,78 tys. t ropy naftowej;
• 1,03 mln m3 gazu ziemnego.

Budowa złoża:
Złoże gazowo-kondensatowe Żarnowiec w jest związa-

ne z antyklinalną strukturą uformowaną w obrębie utworów 
kambru środkowego w środkowej części wyniesienia Łeby. 
Od południowego zachodu antyklinę obcina uskok. Złoże 
ma budowę warstwową: nasycone są warstwy piaskowców 
środkowego kambru o miąższości 6,5–8 m (Fig. 4.10), roz-
warstwione pod względem parametrów przepuszczalności. 
Własności kolektorskie piaskowców środkowokambryjskich 
zanikają w kierunku zachodnim. Nadkład i ekran serii złożo-
wej stanowią płonne piaskowce tego samego wieku. 

Otwory udostępniające: 

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.10–4.12. 

[m p.p.m.]
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I, II, III - poziomy piaskowców

Fig. 4.7. Przekrój przez złoże ropy naftowej Dębki (na podstawie Kicmana, 1994)

Nazwa
otworu

Głębokość spągu
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

ŻARNOWIEC 6K 2892,0 kambr środkowy
ŻARNOWIEC 7 2732,0 kambr środkowy

ŻARNOWIEC 8K 2836,0 kambr środkowy
ŻARNOWIEC 9K 2885,0 kambr środkowy

PIAŚNICA 2 2971,2 kambr środkowy

Nazwa parametru Wartość 
min.

Wartość 
max.

Wartość 
średnia Jednostka Uwagi

ciśnienie denne Pds --------- --------- 300,690 atn Żarnowiec 7
ciśnienie denne Pds --------- --------- 298,300 atn Żarnowiec 6K
ciśnienie denne Pds --------- --------- 299,340 atn Żarnowiec 8K

ciśnienie głowicowe Pgs --------- --------- 194,300 atn Żarnowiec 7
ciśnienie głowicowe Pgs --------- --------- 221,000 atn Żarnowiec 8K
ciśnienie głowicowe Pgs --------- --------- 208,500 atn Żarnowiec 6K

ciśnienie złożowe --------- --------- 29,260 MPa ciśnienie początkowe
głębokość – woda okalająca --------- --------- 2724,00 m –

miąższość złoża 6,000 6,750 6,420 m –

Tab. 4.10. Parametry złoża ropy naftowej Żarnowiec W
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Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.13 i 4.14 oraz na Fig. 4.8 i 4.9.

Nazwa parametru Wartość 
min.

Wartość 
max.

Wartość 
średnia Jednostka Uwagi

porowatość 2,920 7,360 5,400 % –
przepuszczalność 406,000 12 477,00 --------- nm2 –

stopień mineralizacji wody złożowej 182,410 191,300 --------- g/l –
temperatura złoża --------- --------- 362,000 K –

typ chemiczny wody złożowej --------- --------- --------- – solanka chlorkowo-sodowo-wapniowa
warunki produkowania --------- --------- --------- – wolumetryczne

współczynnik wydobycia --------- --------- 0,400 – –
wydajność dozwolona Vdozw --------- --------- 3,000 m3/min Żarnowiec 6K
wydajność dozwolona Vdozw --------- --------- 1,000 m3/min Żarnowiec 8K
wydajność dozwolona Vdozw --------- --------- --------- m3/min Żarnowiec 7 – nie ustalono

zapiaszczenie --------- --------- --------- % do 100%

Nazwa parametru Wartość 
min.

Wartość 
max.

Wartość 
średnia Jednostka Uwagi

gęstość --------- --------- 0,763 g/cm3 –
lepkość 0,870 1,490 1,122 mPa/s lepkość w temp. 20°C

współczynnik nasycenia węglowodorami --------- --------- 0,700 – nasycenie porów ropą
zawartość asfaltenów --------- --------- 0,740 % wag. –

zawartość asfaltów --------- --------- --------- % wag. ślady
zawartość parafiny --------- --------- --------- % wag. ślady

zawartość węglowodorów aromatycznych --------- --------- 2,150 % wag. –
zawartość węglowodorów nasyconych --------- --------- 96,170 % wag. –

zawartość żywic --------- --------- 0,940 % wag. –

Tab. 4.11. Parametry jakościowe kondensatu w złożu Żarnowiec W

Nazwa parametru Wartość 
min.

Wartość 
max.

Wartość 
średnia Jednostka Uwagi

gęstość --------- --------- 0,752 - –
wartość opałowa 39,200 52,570 45,780 MJ/m3 –
zawartość C2H6 9,064 15,877 13,121 % obj. –
zawartość CH4 66,519 80,406 74,210 % obj. –

zawartość dwutlenku węgla --------- --------- 0,009 % obj. –
zawartość H2 --------- --------- 0,208 % obj. –
zawartość He --------- --------- 0,066 % obj. ---------
zawartość N2 --------- --------- 2,660 % obj. ---------

zawartość siarkowodoru --------- --------- --------- % obj. brak

Tab. 4.12. Parametry jakościowe gazu ziemnego w złożu Żarnowiec W

Kopalina Główna – T;  
towarzysząca – N

Stan zasobów na dzień 
(rok/miesiąc/dzień)

Zasoby wydobywalne bilansowe (tys. ton)
kat. C

kondensat T 16/12/31 0,06
kondensat T 15/12/31 0,04
kondensat T 14/12/31 0,05
kondensat T 13/12/31 0,06
kondensat T 12/12/31 0,09
kondensat T 11/12/31 0,08
kondensat T 10/12/31 0,09
kondensat T 09/12/31 0,11
kondensat T 08/12/31 0,13
kondensat T 07/12/31 0,12
kondensat T 06/12/31 0,17

Tab. 4.13. Historia wydobycia ropy naftowej w złożu Żarnowiec W (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych 
przez przedsiębiorcę)
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kondensat T 05/12/31 0,16
kondensat T 04/12/31 0,22
kondensat T 03/12/31 0,27
kondensat T 02/12/31 0,29
kondensat T 01/12/31 0,49
kondensat T 00/12/31 0,43
kondensat T 99/12/31 0,34
kondensat T 98/12/31 0,40
kondensat T 97/12/31 0,20
kondensat T 96/12/31 0,04
kondensat T 95/12/31 0,42

Kopalina Główna – T;  
towarzysząca – N

Stan zasobów na dzień 
(rok/miesiąc/dzień)

Zasoby wydobywalne bilansowe (mln m3)
kat. C

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 16/12/31 0,48
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 15/12/31 0,49
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 14/12/31 0,55
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 13/12/31 0,63
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 12/12/31 0,66
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 11/12/31 0,75
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 10/12/31 0,80
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 09/12/31 0,92
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 08/12/31 1,12
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 07/12/31 1,24
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 06/12/31 1,22
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 05/12/31 1,19
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 04/12/31 1,72
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 03/12/31 2,05
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 02/12/31 1,72
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 01/12/31 2,96
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 00/12/31 2,22
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 99/12/31 1,81
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 98/12/31 1,71
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 97/12/31 0,94
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 96/12/31 0,14
gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 95/12/31 0,81

Tab. 4.14. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Żarnowiec W (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych 
przez przedsiębiorcę)

Fig. 4.8. Wykres wydobycia kondensatu w złożu Żarnowiec W (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez 
przedsiębiorcę)
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4.5. ZŁOŻE ROPY NAFTOWEJ ŻARNOWIEC

Położenie administracyjne:
• województwo – pomorskie
• powiat – pucki
• gmina – Krokowa

Powierzchnia całkowita złoża: 
• II poziom – 241,50 ha 
• III poziom – 151,00 ha

Głębokość zalegania (średnia): 
• II poziom – 2761,0 m p.p.m. 
• III poziom – 2765,0 m p.p.m.

Stratygrafia: kambr środkowy

Koncesja na wydobywanie: 44/95 z dnia 12 grudnia 1995 
roku, wydana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa
Użytkownik złoża: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two S.A.
Data rozpoczęcia eksploatacji: październik 1972 r. 
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Gdańsk
Nr MIDAS: 4798

Dokumentacje NAG:
Binder, I., Lech, I., Sikorski, B. 1977. Dokumentacja geo-

logiczna złoża ropy naftowej Dębki-Żarnowiec (Inw. 12137 
CUG, NAG, Warszawa), zatwierdzona decyzją Prezesa Cen-

Fig. 4.9. Wykres wydobycia gazu ziemnego w złożu Żarnowiec W (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych 
przez przedsiębiorcę)

[m p.p.m.]
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Fig. 4.10. Przekrój przez złoże ropy naftowej Żarnowiec W (na podstawie Oświęcimskiej i Sikorskiego, 1990)
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tralnego Urzędu Geologii z dnia 31 marca 1978 roku, znak: 
KZK/012/S/3709/77/78.

Kicman, W. 1994. Dodatek nr 1 do dokumentacji geolo-
gicznej złoża ropy naftowej Dębki-Żarnowiec (Inw. 1065/95, 
NAG, Warszawa), zatwierdzony decyzją Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 maja 
1995 roku, znak: KZK/2/6473/95.

Zalewska, J. 1996. Dodatek nr 2 do dokumentacji geo-
logicznej złoża ropy naftowej Dębki-Żarnowiec: wniosek 
o zmianę decyzji zasobowej (Inw. 333/97, NAG, Warszawa), 
zatwierdzony decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1996 roku, 
znak: KZK/2/6688/96.

Zasoby:
Pierwotne wydobywalne zasoby bilansowe (stan na rok 1995):

• 50 tys. t ropy naftowej w kat. C;
• 9,40 mln m3 gazu ziemnego w kat. C;

Wydobywalne zasoby bilansowe w 2016 roku:
• 42,22 tys. t ropy naftowej w kat. C;
• 6,89 mln m3 gazu ziemnego w kat. C

Zasoby przemysłowe w 2016 roku:
• 1,57 tys. t ropy naftowej;

• 1,32 mln m3 gazu ziemnego.

Budowa złoża:
Złoże ropy naftowej Żarnowiec jest zlokalizowane w cen-

tralnej części wyniesienia Łeby. Złoże ma charakter antyklinal-
ny: struktura Żarnowca od NW, SW, S i SE jest ograniczona 
zamkniętymi obniżeniami, natomiast od NE strop utworów 
piaszczystych zapada monoklinalnie ku wschodowi. Pułap-
ka ma charakter warstwowy (strukturalno-litologiczny), przy 
czym, inaczej niż w złożu Dębki, nasycone są tylko dwa dol-
ne poziomy piaskowców środkowego kambru, które rozdziela 
cienka seria ilasta (Fig. 4.13).

Otwory udostępniające (stan na 2017 r.): 

Parametry złoża i parametry jakościowe kopalin: dane zestawiono w Tab. 4.15–4.17. 

Nazwa
otworu

Głębokość spągu
[m p.p.t.]

Stratygrafia
na dnie

ŻARNOWIEC IG 1 3276 prekambr
ŻARNOWIEC IG 1A 2800 kambr środkowy
ŻARNOWIEC IG 4 2822,4 kambr środkowy

Nazwa parametru Wartość 
min.

Wartość 
max.

Wartość 
średnia Jednostka Uwagi

ciśnienie złożowe pierwotne --------- --------- 28,586 MPa obliczone z próbników
głębokość położenia złoża --------- 2765,000 --------- m III poziom (głębokość spągu)
głębokość położenia złoża --------- 2761,000 --------- m II poziom (głębokość spągu)
miąższość efektywna złoża 7,200 7,200 7,200 m III poziom
miąższość efektywna złoża 10,500 10,500 10,500 m II poziom

porowatość --------- --------- 2,000 % III poziom
porowatość --------- --------- 6,000 % II poziom

stopień mineralizacji wody złożowej 170,000 202,000 --------- g/l –
temperatura złoża --------- --------- 359,150 K –

typ chemiczny wody złożowej --------- --------- --------- – solanka chlorkowo-sodowo-wapniowa
współczynnik nasycenia węglowodorami --------- --------- 0,700 – –

współczynnik wydobycia --------- --------- 0,200 – –

Tab. 4.15. Parametry złoża ropy naftowej Żarnowiec

Nazwa parametru Wartość min. Wartość max. Wartość średnia Jednostka
gęstość --------- --------- 0,821 g/cm3

zawartość asfaltenów 0,100 0,500 0,233 % wag.
zawartość parafiny --------- --------- 1,782 % wag.

zawartość węglowodorów aromatycznych 5,500 8,900 6,877 % wag.
zawartość węglowodorów nasyconych 88,400 93,500 91,522 % wag.

zawartość żywic 0,600 2,800 1,366 % wag.

Tab. 4.16. Parametry jakościowe ropy parafinowej w złożu Żarnowiec

Nazwa parametru Wartość min. Wartość max. Wartość średnia Jednostka
wartość opałowa 44,270 53,080 47,250 MJ/m3

zawartość C2H6 11,033 17,190 15,189 % obj.
zawartość CH4 63,294 76,654 71,846 % obj.
zawartość H2 0,058 0,087 0,067 % obj.
zawartość He 0,039 0,161 0,083 % obj.
zawartość N2 1,028 3,498 2,118 % obj.

Tab. 4.17. Parametry jakościowe gazu ziemnego w złożu Żarnowiec
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Historia produkcji: dane zestawiono w Tab. 4.18 – 4.19. i na Fig. 4.11 i 4.12.

Kopalina Główna – T; 
towarzysząca – N

Stan zasobów na dzień 
(rok/miesiąc/dzień)

Zasoby wydobywalne bilansowe (tys. ton)
kat. C

ropa parafinowa T 16/12/31 0,11

ropa parafinowa T 15/12/31 0,11

ropa parafinowa T 14/12/31 0,11

ropa parafinowa T 13/12/31 0,11

ropa parafinowa T 12/12/31 0,11

ropa parafinowa T 11/12/31 0,11

ropa parafinowa T 10/12/31 0,11

ropa parafinowa T 09/12/31 0,11

ropa parafinowa T 08/12/31 0,11

ropa parafinowa T 07/12/31 0,11

ropa parafinowa T 06/12/31 0,11

ropa parafinowa T 05/12/31 0,09

ropa parafinowa T 04/12/31 0,10

ropa parafinowa T 03/12/31 0,11

ropa parafinowa T 02/12/31 0,11

ropa parafinowa T 01/12/31 0,12

ropa parafinowa T 00/12/31 0,11

ropa parafinowa T 99/12/31 0,11

ropa parafinowa T 98/12/31 0,10

ropa parafinowa T 97/12/31 0,11

ropa parafinowa T 96/12/31 0,10

ropa parafinowa T 95/12/31 0,163

ropa parafinowa T 94/12/31 0,103

ropa parafinowa T 93/12/31 0,191

ropa parafinowa T 92/12/31 0,155

ropa parafinowa T 91/12/31 0,180

ropa parafinowa T 90/12/31 0,179

ropa parafinowa T 89/12/31 0,178

ropa parafinowa T 88/12/31 0,169

ropa parafinowa T 87/12/31 0,184

ropa parafinowa T 86/12/31 0,208

ropa parafinowa T 85/12/31 0,203

ropa parafinowa T 84/12/31 0,211

ropa parafinowa T 83/12/31 0,235

ropa parafinowa T 82/12/31 0,232

ropa parafinowa T 81/12/31 0,275

ropa parafinowa T 80/12/31 0,261

ropa parafinowa T 79/12/31 0,276

ropa parafinowa T 78/12/31 0,279

ropa parafinowa T 77/12/31 0,288

ropa parafinowa T 76/12/31 0,303

ropa parafinowa T 76/01/01 0,337

ropa parafinowa T 75/01/01 0,434

ropa parafinowa T 74/01/01 0,363

ropa parafinowa T 73/01/01 0,203

Tab. 4.18. Historia wydobycia ropy naftowej w złożu Żarnowiec (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez 
przedsiębiorcę)
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Kopalina Główna – T;  
towarzysząca – N

Stan zasobów na dzień 
(rok/miesiąc/dzień)

Zasoby wydobywalne bilansowe (mln m3)
kat. C

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 16/12/31 0,07

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 15/12/31 0,07

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 14/12/31 0,07

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 13/12/31 0,07

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 12/12/31 0,08

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 11/12/31 0,08

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 10/12/31 0,07

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 09/12/31 0,08

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 08/12/31 0,08

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 07/12/31 0,08

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 06/12/31 0,08

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 05/12/31 0,06

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 04/12/31 0,07

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 03/12/31 0,06

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 02/12/31 0,06

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 01/12/31 0,05

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 00/12/31 0,03

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 99/12/31 0,02

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 98/12/31 0,02

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 97/12/31 0,02

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 96/12/31 0,02

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 95/12/31 0,028

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 94/12/31 0,021

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 93/12/31 0,036

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 92/12/31 0,029

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 91/12/31 0,0317

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 90/12/31 0,0291

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 89/12/31 0,0275

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 88/12/31 0,0280

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 87/12/31 0,0335

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 86/12/31 0,0287

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 85/12/31 0,0312

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 84/12/31 0,0306

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 83/12/31 0,0382

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 82/12/31 0,0470

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 81/12/31 0,0900

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 80/12/31 0,0960

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 79/12/31 0,0940

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 78/12/31 0,0950

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 77/12/31 0,0960

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 76/12/31 0,1010

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 76/01/01 0,1096

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 75/01/01 0,1192

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 74/01/01 0,0344

gaz ziemny ze złóż ropy naftowej N 73/01/01 0,0121

Tab. 4.19. Historia wydobycia gazu ziemnego w złożu Żarnowiec (na podstawie corocznych zestawień zmian zasobów złóż przysyłanych przez 
przedsiębiorcę)
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5. OTWORY WIERTNICZE

5.1. INFORMACJE OGÓLNE

Na obszarze przetargowym „Wejherowo” znajdują się nastę-
pujące otwory osiągające interwały perspektywiczne (Fig. 5.1):

W następnych podrozdziałach przedstawiono ich ogólną 
charakterystykę. Otwory wyróżnione pogrubieniem na poniż-
szej liście znajdują się w granicach obszaru przetargowego, 
pozostałe zaś – w jego bliskim sąsiedztwie. Profil otworu 
Darżlubie IG 1 został opublikowany (Modliński, 2011) i stano-
wi Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

-2815,3

¯arnowiec IG-4
7,1 m n.p.m.

SYLUR

ORDOWIK

KAMBR 
ŒRODKOWY

¯arnowiec IG-1A
3,8 m n.p.m.

-2796,2

KAMBR 
GÓRNY

I
II

III

I, II, III - poziomy piaskowców

Fig. 4.13. Przekrój przez złoże ropy naftowej Żarnowiec (na podstawie Kicmana, 1994)

Nazwa otworu Głębokość [m p.p.t.] Stratygrafia na dnie

BIAŁOGÓRA 3 2733 kambr środkowy
BIAŁOGÓRA 4K 2845 kambr środkowy

DARŻLUBIE IG 1 3520 proterozoik
DĘBKI 2 2747 kambr środkowy
DĘBKI 4 2728 kambr środkowy

DĘBKI 5K 2862 kambr środkowy
DĘBKI 6 2729 kambr środkowy

DĘBKI 6A K-P 2806 kambr środkowy
DĘBKI 7K 2834 kambr środkowy

KOCHANOWO 1 3275 kambr środkowy
LUBLEWO LEP 1 2924 kambr środkowy

LUBLEWO LEP 1ST1H 4477 ordowik
LUBOCINO 1 3051 kambr środkowy

LUBOCINO 2H 3980 kambr środkowy
LUBOCINO 3H 3572 kambr środkowy
ŁEBIEŃ LE 1 3083 –

ŁEBIEŃ LE 1 2H 4071 –
OPALINO IG 1 1028 przydol

OPALINO 2 3050 kambr środkowy
OPALINO 3 3070 kambr środkowy
OPALINO 4 3000 kambr środkowy

ORLE IG 1 (ONZ-1) (ONZ-2) 1118 przydol
PIAŚNICA 2 2971,2 kambr środkowy

SŁAWOSZYNO LEP 1 (LEP 1ST1H) 2819 kambr
STRZESZEWO LE 1 3242 kambr

TĘPCZ 1 3428 kambr środkowy
WEJHEROWO IG 1 1295,8 przydol
ŻARNOWIEC IG 1 3276 prekambr

ŻARNOWIEC IG 1A 2800 kambr środkowy
ŻARNOWIEC IG 4 2822,4 kambr środkowy
ŻARNOWIEC 6K 2892 kambr środkowy
ŻARNOWIEC 7 2732 kambr środkowy

ŻARNOWIEC 8K 2836 kambr środkowy
ŻARNOWIEC 9K 2885 kambr środkowy

ŻELISTRZEWO IG 1 (ONZ-1) 1160 przydol



Obszar przetargowy „Wejherowo” 77

5.2. BIAŁOGÓRA 3

Głębokość otworu: 2733 m
Rok zakończenia wiercenia: 1990
Rdzenie: 561–588 m, 2643–2730 m, 92 skrzynki, PGNiG 
S.A. Centr. Magazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia: 
Dane te są własnością inwestora i nie mogą być opublikowa-
ne w niniejszym opracowaniu.
Stratygrafia na dnie: kambr środkowy

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań 

przepuszczalności, porowatości, zawartości siarki i zawar-
tości bituminów 176 próbek (Binder, 1991a). W wybranych 
próbkach oznaczono składniki grupowe węglowodorów (na-
sycone, aromatyczne, żywice, asfalteny), ciężar właściwy 
i potencjał redoks. Ponadto w dokumentacji wynikowej do-
stępne są wyniki analiz składu chemicznego ropy i gazu oraz 
rezultaty analizy petrolitologicznej utworów kambryjskich.

Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu badawczego Białogóra 3 
(Binder, 1991a). Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiert-
niczej wykonanych w następującym zakresie (dla podkreślo-
nych profilowań w CBDG dostępne są pliki LAS): 

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 4–140 m, 100–

780 m, 775–1840 m, 1840–2730 m;
• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 20–2732 m, 23–

139 m, 139–786 m, 785–1840 m, 785–2732 m, 1800–
2730 m;

• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 139–786 m, 
785–1832 m, 1800–2730 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
0–2732 m, 760–1840 m, 1800–2732 m, 0–139 m, 109–
787 m;

• profilowanie gamma–gamma gęstościowe (PGG): 109–
787 m, 760–1840 m, 1800–2732 m, 23–139 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 0–2732 m, 760–
1840 m, 1800–2732 m, 785–1838 m, 0–139 m, 109–
787 m;

• profilowanie neutron–gamma (wyniki zlogarytm.) 
(logPNG): 109–787 m, 760–1840 m, 1800–2732 m;

• profilowanie neutron–neutron (wyniki zlogarytm.) 
(logPNN): 109–787 m, 785–1838 m, 1800–2732 m;

• profilowanie oporności standardowe (A0.4M0.1N) (PO): 
785–1832 m, 1800–2730 m;

• profilowanie oporności standardowe (A0.5M0.1N) (PO): 
139–786 m;

• profilowanie oporności standardowe (A1.0M0.1N) (PO): 
785–1832 m, 139–786 m, 1800–2730 m;

• profilowanie oporności standardowe (A2.0M0.25N) (PO): 
785–1832 m, 139–786 m, 1800–2730 m;

• profilowanie oporności standardowe (A4.0M0.5N) (PO): 
785–1832 m, 1800–2730 m;

Fig. 5.1. Otwory wiertniczne na obszarze przetargowym „Wejherowo” i w jego sąsiedztwie
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• profilowanie oporności standardowe (A5.7M0.4N) (PO): 
139–786 m;

• profilowanie oporności standardowe (A8.0M1.0N) (PO): 
785–1832 m, 139–786 m, 1800–2730 m;

• profilowanie oporności standardowe (N6.0M0.5A) (PO): 
1800–2730 m;

• profilowanie oporności sterowane (POst): 590–602,5 m;
• profilowanie oporności sterowane (wyniki zlogarytm.) 

(logPOst): 785–1838 m, 139–786 m, 1800–2732 m;
• mikroprofilowanie oporności ster. (wyniki zlogarytm.) 

(logmPOst): 1800–2732 m;
• profilowanie akustyczne czasu interwałowego (PAdt): 

90–787 m, 90–2731 m, 1800–2731 m, 785–1838 m;
• profilowanie czasu akustycznego T1 (PAt1): 90–787 m, 

1800–2731 m, 785–1838 m;
• profilowanie czasu akustycznego T2 (PAt2): 90–787 m, 

1800–2731 m, 785–1838 m;
• profilowanie temperatury (PT): 2630–2730 m, 687–

787 m, 1738–1838 m.
W NAG dostępne jest również opracowanie pomiarów 

sejsmometrycznych w odwiercie Białogóra 3 (Klecan, 1991), 
w którym 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: 20–2700 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–
2700 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 110–
2703 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 590–
2703 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 125–
2703 m;

• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 110–
2703 m;

• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 
20–2700 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby złożo-
we: 

Dane te są własnością inwestora i nie mogą być opubliko-
wane w niniejszym opracowaniu.

Dokumentacje NAG:
Binder, I. 1991a. Dokumentacja wynikowa otworu: Biało-

góra 3. Inw. 132621, NAG, Warszawa. 
Binder, I. 1995. Dokumentacja geologiczna w kat. C złoża 

ropy naftowej „Białogóra E”. Inw. 246/96, NAG, Warszawa.
Klecan, A. 1991. Opracowanie pomiarów średnich pręd-

kości w odwiercie Białogóra 3. Kat. B62 VS, NAG, Warszawa.
Olszewska, K. 2010. Dokumentacja geologiczna zlikwi-

dowanego otworu Białogóra 3. Inw. 132621, NAG, Warszawa.

5.3. BIAŁOGÓRA 4K

Głębokość otworu: 2845 m
Rok zakończenia wiercenia: 1991
Rdzenie: 560–587 m, 2775–2845 m, 50 skrzynek, PGNiG 
S.A. Centr. Magazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia: 
Dane te są własnością inwestora i nie mogą być opublikowa-
ne w niniejszym opracowaniu.
Stratygrafia na dnie: kambr środkowy

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań 

przepuszczalności, porowatości, zawartości siarki i zawar-
tości bituminów 68 próbek (Binder, 1991b). W wybranych 
próbkach oznaczono składniki grupowe węglowodorów (na-
sycone, aromatyczne, żywice, asfalteny), ciężar właściwy 
i potencjał redoks. Ponadto w dokumentacji wynikowej do-
stępne są wyniki analiz składu chemicznego ropy i gazu.

Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu badawczego Białogóra 4K 
(Binder, 1991b). Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiert-
niczej wykonanych w następującym zakresie (dla podkreślo-
nych profilowań w CBDG dostępne są pliki LAS): 

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 25–765 m, 750–
1425 m, 2765–2805 m;

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 140–2806 m, 144–
767 m, 783–1428 m, 2766–2805 m;

• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 144–764 m, 
783–1425 m, 2766–2806 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
7–2806 m, 7–767 m, 740–1382 m, 1340–2759 m, 2700–
2806 m; 

• profilowanie gamma–gamma gęstościowe (PGG): 144–
767 m, 740–1382 m, 2766–2806 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 7–2806 m, 
7–767 m, 740–1382 m, 1340–2759 m, 2700–2806 m; 

• profilowanie neutron–neutron (PNN): 7–767 m, 2700–
2806 m;

• profilowanie oporności EL03 (PO): 140–2798 m;
• profilowanie oporności (A0.4M0.1N) (PO): 144–764 m, 

783–1425 m, 2766–2806 m;
• profilowanie oporności standardowe (A1.0M0.5N) (PO): 

144–764 m, 783–1425 m, 2766–2806 m;
• profilowanie oporności standardowe (A2.0M0.5N) (PO): 

144–764 m, 783–1425 m, 2766–2806 m;
• profilowanie oporności standardowe (A4.0M0.5N) (PO): 

144–764 m, 783–1425 m, 2766–2806 m;
• profilowanie oporności standardowe (A8.0M0.5N) (PO): 

144–764 m, 783–1425 m, 2766–2806 m;
• profilowanie oporności standardowe (N6.0M0.5A) (PO): 

2766–2806 m;
• profilowanie oporności sterowane (wyniki zlogarytm.) 

(logPOst): 783–1426 m, 144–765 m, 2766–2805 m;
• mikroprofilowanie oporności ster. (wyniki zlogarytm.) 

(logmPOst): 2766–2806 m;
• profilowanie akustyczne (PA): 2766–2804 m, 440–766 m, 

783–1383 m;
• profilowanie akustyczne czasu interwałowego (PAdt): 

440–2804 m;
• profilowanie gazowe (PGaz): 792–1566 m, 1566–2808 m, 

2808–2845 m;
• profilowanie temperatury (PT): 667–767 m, 2706–

2806 m, 1328–1428 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby złożowe: 
Dane te są własnością inwestora i nie mogą być opubliko-

wane w niniejszym opracowaniu.

Dokumentacje NAG:
Binder, I. 1991b. Dokumentacja wynikowa otworu: Biało-

góra 4K. Inw. 132762, NAG, Warszawa
Binder, I. 1995. Dokumentacja geologiczna w kat. C złoża 

ropy naftowej „Białogóra E”. Inw. 246/96, NAG, Warszawa
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5.4. DĘBKI 2

Głębokość otworu: 2747 m
Rok zakończenia wiercenia: 1972
Rdzenie: 588,5–798,0 m, 94 skrzynki, NAG, Arch. Rdzeni 
Wiertn. w Leszczach
Stratygrafia: 

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań 

właściwości fizykochemicznych 50 próbek rdzenia (Binder, 
1973). Ponadto w dokumentacji wynikowej dostępne są wy-
niki analiz składu chemicznego ropy i gazu, orzeczenie cha-
rakteru petrograficznego próbki rdzenia z głębokości 2617,7–
2620,6 m. W NAG dostępna jest również dokumentacja 
pomiarów gęstości objętościowej i porowatości skał (Szpor-
ko i Blus, 1974). W CBDG (2017) zgromadzone są również 
wyniki analiz petrofizycznych i pirolitycznych wykonanych na 
próbkach z otworu w ramach innych badań. 

0 110 kenozoik
110 163 cenoman
163 202,5 kelowej – baton środkowy

202,5 563 trias dolny 
563 794,5 perm górny 

563,00 565,00 dolomit płytowy Ca3 

565,00 601,00 dolomit główny Ca2 

601,00 620,00 anhydryt górny A1g 

620,00 745,00 sól kamienna najstarsza Na1 

745,00 787,00 anhydryt dolny A1d 

787,00 793,50 wapień cechsztyński Ca1 

793,50 794,50 łupek miedzionośny T1 

794,5 2524 przydol – wenlok 
2524 2589,5 landower (formacja iłowców z Pasłęka) 

2589,5 2597 aszgil (formacja margli i iłowców z Prabut) 
2597 2631 karadok (formacja iłowców z Sasina) 

2631 2641,5 lanwirn (formacje iłowców z Sasina  
i wapieni z Kopalina) 

2641,5 2650,5 arenig górny (formacja wapieni z Kopalina) 

2650,5 2660,3 arenig dolny (formacja iłowców z glaukoni-
tem ze Słuchowa) 

2660,3 2669 kambr górny (formacja piaśnicka  
i słowińska) 

2669 2675 kambr górny (formacje białogórska  
i dębkowska) 

2675 2747 kambr środkowy (formacja dębkowska) 

Głębokość 
(m)

Gęstość 
objęto-
ściowa
(g/cm3)

Gęstość 
stratygra-

ficzna
(g/cm3)

Stratygrafia Liczba 
pomiarów 

od do

0 110 2,06 2,06 kenozoik –
110 163 1,94 1,936 kreda górna –

163 202 2,02 2,02 jura  
środkowa –

202 292 2,14 2,136 trias dolny –
292 563 2,12 2,123 trias dolny –
563 576 2,22 2,343 perm górny –
576 600 2,22 2,343 perm górny 23

600 620 2,69 2,343 perm górny 13
620 630 2,69 2,343 perm górny –
630 745 2,14 2,343 perm górny 86
745 787 2,76 2,343 perm górny 29
787 794 2,35 2,343 perm górny 9
794 798 2,28 2,55 sylur 4

1200 1206 2,51 2,55 sylur 5
1431 1437 2,61 2,55 sylur 6
1738 1744 2,59 2,55 sylur 5
2047 2058 2,59 2,55 sylur 5
2285 2289 2,63 2,55 sylur 3
2512 2518 2,61 2,55 sylur 7
2518 2576 2,61 2,55 sylur –

2576 2594 2,57 2,593 ordowik 
górny –

2594 2600 2,57 2,593 ordowik 
górny 4

2616 2617 2,57 2,593 ordowik 
górny 1

2632 2639 2,63 2,593 ordowik 
górny 6

2650 2662 2,62 2,593 ordowik 
górny 11

2662 2675 2,54 2,565 kambr górny 3

2675 2696 2,57 2,565 kambr  
środkowy –

2696 2747 2,57 2,565 kambr  
środkowy 30

Głębokość Stratygrafia
Przepuszczalność 

pozioma  
(md)

Porowatość 
całkowita  

(%)

577,05

dolomit  
główny 

228,34 33,04
578,05 40,99 32,64
579,25 88,8 40,35
580,05 50,74 22,08
581,05 106,56 29,51
582,35 59,2 26,07
583,35 19,38 17,86
584,35 118,4 35,26
585,35 56,09 26,84
586,35 36,75 24,52
587,35 63,94 27,74
588,35 16,39 14,64
588,55 16,39 21,23
589,55 – 25,33
590,55 30,45 26,39
591,55 37,61 24,94
595,05 37,61 26,83
596,05 19,38 22,43
597,05 45,67 33,24
598,05 22,43 28,48
599,05 21,31 23,53
788,55

wapień 
cechsztyński

0,01 4,81
789,55 0 6,71
790,55 0 8,88
791,55 0 4,07
792,55 0 4,61

Tab. 5.1. Zestawienie wyników analiz gęstości średniej utworów 
z otworu Dębki 2

Tab. 5.2. Zestawienie wyników analiz petrofizycznych próbek z otwo-
ru Dębki 2
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Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu Dębki 2 (Binder, 1973). Za-
wiera ona wyniki badań geofizyki wiertniczej wykonanych 
w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań 
w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 70–2747 m;
• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 

0–2746 m;
• profilowanie neutron–gamma (PNG): 0–2746 m;
• profilowanie oporności EL03 (PO): 73–2745 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 

Dokumentacje NAG:
Binder, I. 1973. Dokumentacja wynikowa otworu: Dębki 2. 

Inw. 116450, NAG, Warszawa.
Binder, I., Lech, I., Sikorski, B. 1977. Dokumentacja geo-

logiczna złoża ropy naftowej Dębki-Żarnowiec. Inw. 12137 
CUG, NAG, Warszawa.

Szporko, R., Blus, R. 1974. Dokumentacja pomiarów 
gęstości objętościowej i porowatości skał 1973 [81 otworów 
wiertniczych]. Inw. 44482, ObO/1526, NAG, Warszawa.

5.5. DĘBKI 4

Głębokość otworu: 2728 m
Rok zakończenia wiercenia: 1991
Rdzenie: 2668–2728 m, 40 skrzynek,. Przedsięb. Posz. Nafty 
i Gazu Nafta S.A., Piła PGNiG S.A. Centr. Magazyn Rdzeni, 
Chmielnik
Stratygrafia: 

Dane te są własnością inwestora i nie mogą być opubliko-
wane w niniejszym opracowaniu.

Stratygrafia na dnie: kambr środkowy

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się m.in. rezultaty 

badań przepuszczalności i porowatości 55 próbek z kambru 
środkowego (Binder, 1992). W CBDG (2017) dostępne są wy-
niki oznaczeń refleksyjności witrynitu z kambru środkowego 
(34 oznaczenia) i kambru górnego (42 oznaczenia).

Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu badawczego Dębki 4 (Bin-
der, 1992). Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiertniczej 
wykonanych w następującym zakresie (dla podkreślonych 
profilowań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 775–1925 m, 2650–
2725 m, 0–95 m, 50–800 m, 1875–2665 m;

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 1–2729 m, 7–100 m, 
108–801 m, 805–2666 m, 1875–2666 m, 804–1880 m, 
2665–2730 m;

793,55
łupek  

miedzionośny

1,32 12,52
794,45 0 8,91
794,55 – 12,22
2695,5

kambr  
środkowy 

0,61 3,54
2695,6 0,607 3,54
2696,7 – 3,7

2696,75 – 3,7
2698,25 0,06 1,26
2698,3 0,064 1,6

2698,95 0,19 4,14
2699 0,192 4,14

2700,15 – 2,21
2700,3 – 2,21

2701,85 0,11 2,67
2701,9 0,107 2,67

2702,75 – 8,19
2702,8 – 8,19

2704,35 0,19 4,25
2704,4 0,193 4,25

2714,45 0,9 5,78
2714,5 895 5,78

2715,45 0,06 2,71
2715,5 0,064 2,71

2717,75 0,09 1,98
2717,8 0,087 1,98

2717,85 0,13 2,69
2717,9 0,132 2,69

2718,25 – 2,63
2718,3 – 2,63

2721,03 – 5,17
2721,1 – 5,17

2722,38 3,65 6,56
2722,4 3,645 6,56
2730,1 0,075 2,67

2730,15 0,08 2,67
2730,35 0,41 4,51
2730,4 0,405 4,51

2732,05 0,17 3,25
2732,1 0,174 3,25
2739,1 0,331 6,37

2739,15 0,33 6,37
2743,7 – 7,07

2743,75 – 7,07
2745,45 – 10,81
2745,5 – 10,81
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Tab. 5.3. Zestawienie wyników analiz pirolitycznych próbek z otworu 
Dębki 2

Głębokość (m) wg 
miary wiertniczej Stratygrafia Objawy

od do

2702,9 2740,0 kambr  
środkowy

zwiększony samowypływ 
płuczki; wypływ zgazowanej 

płuczki w czasie płukania 
otworu; plamy ropy na płuczce 

i w rdzeniach
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• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
0–2730 m, 0–100 m, 70–802 m, 770–1932 m, 1875–
2666 m, 2636–2730 m;

• profilowanie gamma–gamma gęstościowe (PGG): 0–100 m, 
108–802 m, 770–1932 m, 1875–2666 m, 2650–2730 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 0–2730 m, 0–100 m, 
70–802 m, 770–1932 m, 1875–2666 m, 2636–2730 m;

• profilowanie neutron–neutron (PNN): 770–1932 m, 
1875–2666 m, 2636–2730 m;

• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 7–100 m, 
108–801 m, 804–1928 m, 

• 1875–2665 m, 2665–2722 m;
• profilowanie oporności standardowe (A0.4M0.1N) (PO): 

804–1928 m, 2665–2722 m;
• profilowanie oporności standardowe (A0.5M0.1N) (PO): 

108–801 m, 1875–2665 m;
• profilowanie oporności standardowe (A1.0M0.1N) (PO): 

7–100 m, 108–801 m, 804–1928 m, 1875–2665 m, 2665–
2722 m;

• profilowanie oporności standardowe (A2.0M0.5N) (PO): 
2665–2722 m;

• profilowanie oporności standardowe (A2.5M0.25N) (PO): 
108–801 m, 1875–2665 m;

• profilowanie oporności standardowe (A4.0M0.5N) (PO): 
804–1928 m, 2665–2722 m; 

• profilowanie oporności standardowe (A5.7M0.4N) (PO): 
7–100 m, 108–801 m, 1875–2665 m; 

• profilowanie oporności standardowe (A8.0M0.1N) (PO): 
7–100 m, 108–801 m, 804–1928 m, 1875–2665 m, 2665–
2722 m;

• profilowanie oporności standardowe (N0.5M2.0A) (PO): 
804–1928 m;

• profilowanie oporności standardowe (N5.7M0.4N) (PO): 
108–801 m, 1875–2665 m;

• profilowanie oporności sterowane (wyniki zlogarytm.) 
(logPOst): 804–1933 m, 2665–2728 m, 1875–2666 m;

• mikroprofilowanie oporności ster. (wyniki zlogarytm.) 
(logmPOst): 1875–2666 m, 2665–2729 m;

• profilowanie akustyczne (PA): 50–801 m, 1875–2665 m, 
804–1931 m, 2665–2728 m;

• profilowanie akustyczne czasu interwałowego (PAdt): 
50–2728 m;

• profilowanie gazowe (PGaz): 108–804 m, 804–1933 m, 
1933–2665 m, 2665–2728 m;

• profilowanie temperatury (PT): 702–802 m, 1832–
1932 m, 2566–2666 m, 2630–2730 m.
W NAG dostępna jest również dokumentacja pomiarów sej-

smometrycznych w odwiercie Dębki 4 (Czaja, 1991), w której znaj-
dują się wyniki pomiarów wykonanych w następującym zakresie 
(dla podkreślonych profilowań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20–2700 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–2700 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 28–

2713 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 73–

2713 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 43–

2713 m;
• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 28–2713 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 

20–2700 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby złożowe: 
Dane te są własnością inwestora i nie mogą być opubliko-

wane w niniejszym opracowaniu.

Dokumentacje NAG:
Binder, I. 1992. Dokumentacja wynikowa odwiertu rozpo-

znawczego Dębki 4. Inw. 132903, NAG, Warszawa. 
Czaja, E. 1991. Dokumentacja pomiarów średnich pręd-

kości, odwiert Dębki 4. Inw. D34 VS, NAG, Warszawa.

5.6. DĘBKI 5K

Głębokość otworu: 2862 m
Rok zakończenia wiercenia: 1992
Rdzenie: 2813–2862 m, 33 skrzynki, PGNiG S.A. Centr. Ma-
gazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia: 
Dane te są własnością inwestora i nie mogą być opublikowa-
ne w niniejszym opracowaniu.
Stratygrafia na dnie: kambr środkowy

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań 

przepuszczalności, porowatości, zawartości siarki i zawarto-
ści bituminów 41 próbek rdzenia z kambru środkowego (Bin-
der, 1993). Ponadto w dokumentacji wynikowej dostępne są 
wyniki analiz składu chemicznego ropy, gazu i wód z utworów 
kambru środkowego (łącznie 7 oznaczeń).

Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu Dębki 5K (Binder, 1993). 
Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiertniczej wykonanych 
w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań 
w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 0–2860 m, 0–2840 m, 
2650–2840 m;

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 16–1373 m, 130–
2862 m, 1300–2146 m, 2650–2837 m, 2650–2862 m, 
2661–2841 m;

• średnica nominalna wiercenia (BS): 16–1373 m, 1300–
2146 m, 2650–2837 m, 
2650–2862 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
16–1373 m, 16–2862 m, 1300–2146 m, 2105–2710 m, 
2650–2837 m, 2650–2862 m, 2600–2841 m;

• profilowanie gamma–gamma (PGG): 120–1373 m, 1300–
2146 m, 2650–2837 m, 2800–2862 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 16–1373 m, 16–
2862 m, 1300–2146 m, 2105–2710 m, 2650–2837 m, 
2800–2862 m, 2600–2841 m;

• profilowanie neutron–neutron (PNN): 16–1373 m, 1300–
2146 m, 2650–2837 m, 2770–2862 m;

• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 140–1373 m, 
1300–2146 m, 2650–2837 m, 2800–2862 m;

• profilowanie oporności standardowe (PO): 1306,4–2146 m;
• profilowanie oporności standardowe (A0.4M0.1N) (PO): 

140–1375,9 m, 1360–2146 m, 2660–2831,4 m, 2768,5–
2855 m;

• profilowanie oporności standardowe (A1.0M0.1N) (PO): 
140–1375,9 m, 2660–2831,4 m, 2768,5–2855 m;

• profilowanie oporności standardowe (A2.0M0.5N) (PO): 
140–1375,9 m, 1360–2146 m, 2660–2831,4 m, 2768,5–
2855 m;

• profilowanie oporności standardowe (A4.0M0.5N) (PO): 
140–1375,9 m, 1360–2146 m, 2660–2831,4 m, 2768,5–
2855 m;

• profilowanie oporności standardowe (A8.0M0.1N) (PO): 
140–1375,9 m, 2660–2831,4 m, 2768,5–2855 m;
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• profilowanie oporności standardowe (N0.5M2.0A) (PO): 
140–1375,9 m, 1360–2146 m, 2660–2831,4 m, 2768,5–
2855 m;

• profilowanie oporności sondą 3–elektr. sterowaną (POst): 
145–2154,25 m, 2661–2860,25 m;

• profilowanie oporności sterowane (POst): 2650–2837 m, 
2770–2860 m, 140–1373 m, 1306,4–2146 m;

• mikroprofilowanie oporności sterowane (mPOst): 2650–
2837 m, 2770–2860 m;

• profilowanie akustyczne czasu interwałowego (PAdt): 
140–2157,25 m, 2650–2837 m, 2650–2860 m, 2770–
2860 m, 140–1373 m, 1306,4–2146 m;

• profilowanie czasu akustycznego T1 (PAt1): 2650–
2837 m, 2770–2860 m, 140–1373 m, 1306,4–2146 m;

• profilowanie czasu akustycznego T2 (PAt2): 2650–
2837 m, 2770–2860 m, 140–1373 m, 1306,4–2146 m;

• profilowanie gazowe (PGaz): 2667–2838 m, 2667–
2862 m;

• profilowanie temperatury (PT): 1300–2146 m, 2650–
2837 m, 2761–2862 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby zło-
żowe: 

Dane te są własnością inwestora i nie mogą być opubliko-
wane w niniejszym opracowaniu.

Inne prace wykonane na otworze:
Such, P., Darłak, B., Szostak, G. 1992. Ocena perspek-

tyw ropogazonośności utworów kambru na obszarze wynie-
sienia Łeby. Etap I. Załącznik do rozdziału II metryki próbek 
z odwiertów Białogóra 6, Dębki 4, Dębki 5k. Kat. 2597 PR 
OF/2 Arch. Inst. Nafty i Gazu, Kraków.

Dokumentacje NAG:
Binder, I. 1991c. Projekt badań geologicznych dla otwo-

rów rozpoznawczych w rejonie Dębek, gm. Krokowa, woj. 
Gdańskie. Inw. 6/92, NAG, Warszawa.

Binder, I. 1993. Dokumentacja wynikowa odwiertu rozpo-
znawczego: Dębki 5K. Inw. 133095, NAG, Warszawa

5.7. DĘBKI 6

Głębokość otworu: 2729 m
Rok zakończenia wiercenia: 1992
Rdzenie: 2691,0–2729,0 m, 29 skrzynek, PGNiG S.A. Centr. 
Magazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia: 
Dane te są własnością inwestora i nie mogą być opublikowa-
ne w niniejszym opracowaniu.
Stratygrafia na dnie: kambr środkowy

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań 

właściwości fizykochemicznych 37 próbek rdzenia z kambru 
środkowego (Zielińska-Pikulska, 1993b). Ponadto w doku-
mentacji wynikowej dostępne są rezultaty analiz składu che-
micznego ropy, gazu, wody i płuczki w 7 próbkach z kambru 
środkowego. Dostępne jest również podsumowanie analizy 
mikroskopowej próbek utworów kambru środkowego.

Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu Dębki 6 (Zielińska–Pikulska, 
1993b). Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiertniczej wyko-
nanych w następującym zakresie (dla podkreślonych profilo-

wań w CBDG dostępne są pliki LAS):
• profilowanie krzywizny otworu (PK): 0–2725 m, 750–

2070 m, 2050–2690 m;
• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 0–163 m, 20–2728 m, 

140–795 m, 714,7–2075 m, 1992–2699 m, 1992–
2700 m, 2625–2750 m, 2680–2758 m, 794–2699 m, 
2670–2728 m;

• średnica nominalna (BS): 0–163 m, 140–795 m, 714,7–
2075 m, 1992–2699 m, 1992–2700 m, 2625–2750 m, 
2670–2728 m, 2680–2758 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
0–163 m, 0–2728 m, 140–795 m, 714,7–2075 m, 1992–
2699 m, 1992–2700 m, 2670–2728 m, 2680–2758 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma od ura-
nu, toru i potasu (GSR): 2625–2750 m;

• profilowanie zawartości potasu (POTA): 2625–2750 m;
• profilowanie zawartości toru (THOR): 2625–2750 m;
• profilowanie zawartości uranu (URAN): 2625–2750 m;
• profilowanie gamma–gamma gęstościowe (PGG): 

0–163 m, 140–795 m, 714,7–2075 m, 1992–2700 m, 
2625–2750 m, 2670–2728 m;

• gęstość objętościowa (elektronowa) w stanie nasyconym 
(RHOB): 2625–2750 m;

• poprawka gęstości (dRoB): 2625–2750 m;
• porowatość gęstościowa w skali wapienia (DPHI): 2625–

2750 m;
• profilowanie neutron–gamma (PNG): 0–163 m, 

0–2728 m, 140–795 m, 714,7–2075 m, 1992–2700 m, 
2670–2728 m, 2680–2758 m; 

• profilowanie neutron–neutron (PNN): 140–795 m, 714,7–
2075 m, 1992–2700 m, 2670–2728 m; 

• profilowanie porowatości neutronowej w skali wapienia 
(NPHI): 2625–2750 m;

• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 0–163 m, 
110–795 m, 714,7–2075 m, 2670–2728 m, 2680–2758 m, 
1992–2700 m;

• profilowanie oporności EL03 (PO): 15–2723 m;
• profilowanie oporności standardowe (PO): 767–2072 m; 
• profilowanie oporności standardowe (A0.4M0.1N) (PO): 

1992–2693 m, 2695–2732 m;
• profilowanie oporności standardowe (A0.5M0.1N) (PO): 

15–163 m, 160–794 m;
• profilowanie oporności standardowe (A1.0M0.1N) (PO): 

15–163 m, 160–794 m, 781–2072,9 m, 1992–2693 m, 
2695–2732 m;

• profilowanie oporności standardowe (A2.0M0.5N) (PO): 
781–2072,9 m, 1992–2693 m, 2695–2732 m;

• profilowanie oporności standardowe (A2.5M0.25N) (PO): 
15–163 m, 160–794 m;

• profilowanie oporności standardowe (A4.0M0.5N) (PO): 
781–2072,9 m, 1992–2693 m, 2695–2732 m;

• profilowanie oporności standardowe (A5.7M0.4N) (PO): 
15–163 m, 160–794 m;

• profilowanie oporności standardowe (A8.0M1.0N) (PO): 
15–163 m, 160–794 m, 781–2072,9 m, 1992–2693 m, 
2695–2732 m;

• profilowanie oporności standardowe (N5.7M0.4N) (PO): 
160–794 m;

• profilowanie oporności standardowe (N6.0M0.4A) (PO): 
15–163 m;

• profilowanie oporności standardowe (N6.0M0.5A) (PO): 
1992–2693 m, 2695–2732 m;

• profilowanie oporności sterowane (LLD) o dużym zasięgu 
(POst): 2680–2758 m;

• profilowanie oporności sterowane (LLS) o małym zasięgu 
(POst): 2680–2758 m;
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• profilowanie oporności sterowane (POst): 2675,5–
2728,4 m;

• mikroprofilowanie oporności sterowane (ML) (mPOst): 
2675,5–2728,4 m;

• profilowanie współczynnika efektu fotoelektrycznego 
(PEF): 2625–2750 m;

• profilowanie akustyczne czasu interwałowego (PAdt): 
110–2728 m, 2680–2758 m, 110–795 m, 767–2072 m, 
1992–2699 m, 2675,5–2728,4 m;

• profilowanie czasu akustycznego T1 (PAt1): 110–795 m, 
767–2072 m, 1992–2699 m, 2675,5–2728,4 m;

• profilowanie czasu akustycznego T2 (PAt2): 110–795 m, 
767–2072 m, 1992–2699 m, 2675,5–2728,4 m;

• interwałowy czas akustyczny: 2680–2758 m;
• porowatość akustyczna (APHI): 2625–2750 m;
• profilowanie gazowe (PGaz): 166–795 m, 295–2097 m, 

2097–2699 m, 2699–2727 m;
• profilowanie temperatury (PT): 110–795 m, 714,7–

2075 m, 1992–2700 m, 2670–2728 m.
W NAG dostępna jest również dokumentacja pomiarów 

sejsmometrycznych w odwiercie Dębki 6 (Balcerowicz i Cza-
ja, 1993), w której znajdują się wyniki pomiarów wykonanych 
w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań 
w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20–2680 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–2680 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 13–

2683 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 13–

2683 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 13–

2683 m;
• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 13–2683 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 

20–2680 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby złożowe: 
Dane te są własnością inwestora i nie mogą być opubliko-

wane w niniejszym opracowaniu.

Dokumentacje NAG:
Balcerowicz, H., Czaja, E. 1993. Opracowanie pionowe-

go profilowania sejsmicznego w odwiercie Dębki-6. Opraco-
wanie pomiarów średnich prędkości w odwiercie Dębki 6. Kat. 
D35 VS, NAG, Warszawa.

Zielińska-Pikulska, J. 1993b. Dokumentacja wynikowa 
odwiertu rozpoznawczego: Dębki 6, Dębki-6A Warszawa. Inw. 
133162, NAG, Warszawa

5.8. DĘBKI 6A K-P

Głębokość otworu: 2806 m
Rok zakończenia wiercenia: 1993
Rdzenie: brak rdzeni w archiwum
Stratygrafia: 

Dane te są własnością inwestora i nie mogą być opubliko-
wane w niniejszym opracowaniu.
Stratygrafia na dnie: kambr środkowy
Wyniki badań skał: 

Badań nie przeprowadzono.

Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępny jest 

aneks do dokumentacji wynikowej otworu Dębki 6A K-P (Zie-

lińska-Pikulska, 1993b). Zawiera on wyniki badań geofizyki 
wiertniczej wykonanych w następującym zakresie (dla pod-
kreślonych profilowań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 20–2460 m, 748–
2114 m, 2050–2463 m, 794–2113 m, 794–2185 m, 794–
2460 m;

• średnica nominalna (BS): 748–2114 m, 2050–2463 m;
• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 

0–2720 m, 748–2114 m, 2050–2463 m, 500–2718 m, 
2365–2720 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 0–2720 m, 748–
2114 m, 2050–2463 m;

• profilowanie neutron–neutron termiczne (PNNt): 2365–
2720 m;

• profilowanie oporności EL03 (PO): 15–2458,75 m;
• profilowanie oporności sterowane (POst): 748–2114 m, 

2050–2463 m;
• profilowanie akustyczne czasu interwałowego (PAdt): 

110–2458,75 m, 748–2114 m, 2050–2463 m;
• profilowanie czasu akustycznego T1 (PAt1): 748–2114 m, 

2050–2463 m;
• profilowanie czasu akustycznego T2 (PAt2): 748–2114 m, 

2050–2463 m;
• profilowanie czasu akustycznego T3 (PAt3): 500–2718 m;
• profilowanie akustyczne (obraz falowy) (PA): 500–

2718 m;
• pomiar akustyczny stanu zacementowania rur okładzino-

wych (PAc): 500–2718 m;
• profilowanie akustyczne w celu określenia jakości zace-

mentowania (BI): 500–2718 m;
• mufolokator (połączone): 500–2718 m;
• profilowanie gazowe (PGaz): 2466–2774 m, 2774–

2806 m;
• profilowanie temperatury (PT): 2050–2463 m;
• profilowanie ekscentryczności (PEksc): 794–2113 m, 

794–2185 m, 794–2458 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby złożowe: 
Dane te są własnością inwestora i nie mogą być opubliko-

wane w niniejszym opracowaniu.

Dokumentacje NAG:
Zielińska-Pikulska, J. 1993b. Dokumentacja wy-

nikowa odwiertu rozpoznawczego: Dębki 6, Dębki 6A. 
Inw. 133162, NAG, Warszawa.

Zielińska-Pikulska, J. 1993c. Aneks do dokumentacji 
wynikowej odwiertu rozpoznawczego: Dębki 6A K-P. Inw. 
133228, NAG, Warszawa.

5.9. DĘBKI 7K

Głębokość otworu: 2834 m
Rok zakończenia wiercenia: 1993
Rdzenie: 2819–2834 m, 5 skrzynek, PGNiG S.A. Centr. Ma-
gazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia: 

Dane te są własnością inwestora i nie mogą być opubliko-
wane w niniejszym opracowaniu.
Stratygrafia na dnie: kambr środkowy

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań 

porowatości i przepuszczalności 5 próbek z kambru środko-
wego (Zielińska-Pikulska, 1993a) Ponadto w dokumentacji 
wynikowej dostępne są wyniki 3 analiz składu chemicznego: 
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ropy, gazu i wody z kambru środkowego. Na próbkach rdzeni 
kambru środkowego przeprowadzono analizę petrologiczną. 

Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu Dębki 7K (Zielińska-Pikul-
ska, 1993a). Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiertniczej 
wykonanychw następującym zakresie (dla podkreślonych 
profilowań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 25–300 m, 2540–
2650 m, 275–1810 m, 0–2830 m, 1800–1833 m, 1800–
2010 m, 1830–1863 m, 1850–2140 m, 1860–1895 m, 
1890–1932 m, 1910–1916 m, 1990–2089 m, 2060–
2182 m, 2187–2195 m, 2540–2800 m, 2790–2830 m;

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 0–300 m, 10–2827 m, 
270–1810 m, 1780–2550 m, 2500–2795 m, 2809–2827 m;

• średnica nominalna wiercenia (BS): 0–300 m, 270–
1810 m, 1780–2550 m, 

• 2500–2795 m;
• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 

0–300 m, 0–2833 m, 270–1810 m, 1780–2550 m, 2500–
2795 m, 2767–2833 m;

• profilowanie gamma–gamma gęstościowe (PGG): 
0–300 m, 270–1810 m, 1780–2550 m, 2500–2795 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 0–300 m, 
0–2833 m, 270–1810 m, 1780–2550 m, 2500–2795 m, 
2767–2833 m;

• profilowanie neutron–neutron (PNN): 0–300 m, 270–
1810 m, 1780–2550 m, 2500–2795 m, 2767–2833 m;

• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 270–1810 m, 
1780–2550 m, 2500–2795 m, 2809–2827 m;

• profilowanie gradientu potencjałów naturalnych (gPS): 
0–300 m;

• profilowanie oporności EL03 (PO): 16–2827 m;
• profilowanie oporności standardowe (A0.4M0.1N) 

(PO): 14–300 m, 300–1804 m, 1800–2545 m, 2503,5–
2790,9 m, 2809–2827 m;

• profilowanie oporności standardowe (A1.0M0.1N) 
(PO): 14–300 m, 300–1804 m, 1800–2545 m, 2503,5–
2790,9 m, 2809–2827 m;

• profilowanie oporności standardowe (A2.0M0.5N) 
(PO): 14–300 m, 300–1804 m, 1800–2545 m, 2503,5–
2790,9 m, 2809–2827 m;

• profilowanie oporności standardowe (A4.0M0.5N) 
(PO): 14–300 m, 300–1804 m, 1800–2545 m, 2503,5–
2790,9 m, 2809–2827 m;

• profilowanie oporności standardowe (A8.0M1.0N) 
(PO): 14–300 m, 300–1804 m, 1800–2545 m, 2503,5–
2790,9 m, 2809–2827 m;

• profilowanie oporności standardowe (N6.0M0.5A) (PO): 
14–300 m;

• profilowanie oporności sterowane (POst): 256–1808 m, 
1762–2550 m, 2503,5–2793,9 m;

• profilowanie oporności sterowane (wyniki zlogarytm.) 
(logPOst): 2809–2833 m;

• mikroprofilowanie oporności sterowane (ML) (mPOst): 
300–1804 m;

• mikroprofilowanie oporności sterowane (wyniki zloga-
rytm.) (logmPOst): 2809–2833 m; 

• profilowanie akustyczne (PA): 2809–2832 m;
• profilowanie akustyczne czasu interwałowego (PAdt): 256–

2832 m, 2503,5–2793,9 m, 256–1808 m, 1762–2550 m;

• profilowanie czasu akustycznego T1 (PAt1): 256–1808 m, 
2503,5–2793,9 m, 1762–2550 m;

• profilowanie czasu akustycznego T2 (PAt2): 256–1808 m, 
2503,5–2793,9 m, 1762–2550 m;

• profilowanie gazowe (PGaz): 625–1815 m, 1815–2552 m, 
2552–2800 m, 2800–2834 m;

• profilowanie temperatury przy nieustalonej równowadze 
termicznej (PTn): 270–1810 m;

• profilowanie temperatury (PT): 1780–2550 m, 2500–
2795 m, 2733–2833 m.
W NAG dostępna jest również dokumentacja pomiarów 

sejsmometrycznych w odwiercie Dębki 7K (Czaja, 1993), 
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: 20–2680 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–2680 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 78–

2697 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 63–

2697 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 93–

2697 m;
• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 63–2697 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 

20–2680 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby złożowe: 
Dane te są własnością inwestora i nie mogą być opubliko-

wane w niniejszym opracowaniu.

Dokumentacja NAG:
Czaja, E. 1993. Dokumentacja pomiarów średnich pręd-

kości, odwiert: Dębki 7K. Kat. D36 VS, NAG, Warszawa.
Kicman, W. 1994. Dodatek nr 1 do dokumentacji geolo-

gicznej złoża ropy naftowej Dębki Żarnowiec w kat. C. Inw. 
1065/95, NAG, Warszawa.

Zielińska-Pikulska, J. 1993a. Dokumentacja wynikowa 
odwiertu poszukiwawczego: Dębki 7K. Inw. 133193, NAG, 
Warszawa.

5.10. KOCHANOWO 1

Głębokość otworu: 3275 m
Rok zakończenia wiercenia: 2013
Rdzenie: 2980–3275 m, 277 skrzynek; PGNiG S.A. Centr. 
Magazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia na dnie: kambr środkowy

Dokumentacje NAG i inne opracowania:
Kudrewicz, R. 2017a. Spis zdawczo-odbiorczy rdzeni 

wiertniczych z otworu Kochanowo 1, miejscowość Roba-
kowo, gm. Luzino, pow. wejherowski, woj. pomorskie. Inw. 
7723/2017, NAG, Warszawa.

Makos, M. 2014. Activities of PGNiG in exploration of un-
conventional hydrocarbon resources in Poland. “Science for In-
dustry: Necessity is the mother of invention” Third Networking 
Event dedicated to the Polish experience in the field of shale 
gas exploration [http://www.ing.pan.pl/Atlab/Presentations/
Sci_4_Ind_2014/Presentations/06_presentation_PGNiG.pdf].

 Fig. 5.2. Szczegółowe wyniki badań geologicznych i geofizycznych utworów dolnego paleozoiku – otwór Kochanowo 1 (Makos, 2014 i 
literatura tam cytowana)
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Fig. 5.4. Wyniki oznaczeń petrofizycznych z desorpcji próbek z otworu Kochanowo 1 (Makos, 2014 i literatura tam cytowana)

Fig. 5.3. Wyniki oznaczeń geochemicznych próbek z otworu Kochanowo 1 (Makos, 2014 i literatura tam cytowana)
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5.11. LUBLEWO LEP 1

Głębokość otworu: 2924 m
Rok zakończenia wiercenia: 2014
Rdzenie: 2755–4477 m, 167 skrzynek; NAG, Arch. Rdzeni 
Wiertn. w Leszczach
Stratygrafia: 

Dane te pochodzą z bieżącego dokumentowania robót 
geol. i nie mogą być opublikowane w niniejszym opracowaniu.
Stratygrafia na dnie: kambr (oddział 3)

Wyniki geofizyki otworowej: 
Według dokumentacji likwidacji otworu (Ciesielski, 2014a; 

Dziadzio i Ciesielski, 2015a) wykonano następujące pomiary 
geofizyki otworowej w trakcie wiercenia:

• gamma naturalne GR: 541,16–1239,86 m w otworze nie-
orurowanym;

• pomiar krzywizny otworu: 541,16–2730,61 m; i po zakoń-
czeniu wiercenia:

• cementomierz akustyczny CBL w otworze zarurowanym: 
541,16–1239,86 m;

• gamma naturalne GR, spektrometryczne gamma, śred-
nica otworu, skaner akustyczny, inklinometr, skaner Rt, 
neutron, gęstość, oporność anizotropowa, spektroskopia 
elementarna, obrazowanie ściany otworu, dielektryczne 
w otworze niezarurowanym: 1239,86–2914,86 m. 

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby złożowe: 
Dane te pochodzą z bieżącego dokumentowania robót 

geologicznych i nie mogą być opublikowane w niniejszym 
opracowaniu.

Dokumentacje NAG:
Ciesielski, A. 2014a. Dokumentacja geologiczna z pro-

wadzenia robót geologicznych na otworze poszukiwawczym 
Lublewo LEP 1. Lane Energy Poland Sp. z o.o., Warszawa.

Dziadzio, P., Ciesielski, A. 2015a. Dokumentacja geolo-
giczna likwidacji otworu wiertniczego Lublewo LEP 1 (konce-
sja Lębork – 16/2007/p). Inw. 4000/2015, NAG, Warszawa.

5.12. LUBLEWO LEP 1ST1H

Głębokość otworu: 4477 m
Rok zakończenia wiercenia: 2014
Rdzenie: próbki okruchowe; NAG, Arch. Rdzeni Wiertn. 
w Leszczach
Stratygrafia: 

Dane te pochodzą z bieżącego dokumentowania robót 
geol. i nie mogą być opublikowane w niniejszym opracowaniu.
Stratygrafia na dnie: ordowik (formacja z Sasina)

Wyniki geofizyki otworowej: 
Według dokumentacji z prowadzenia robót geologicznych 

(Ciesielski, 2014b) wykonano pomiary geofizyczne w czasie 
wiercenia za pomocą sondy Neoscope:

• profilowanie gamma, azymutalne gamma ray (góra i dół), 
gamma ray (16-sektorowy obraz otworu), neutron, gę-
stość, oporność, spektroskopie, ECD/APWD (ekwiwa-
lentny ciężar płuczki podczas cyrkulacji/ciśnienie pier-
ścieniowe podczas wiercenia), ESD (ekwiwalentny ciężar 
płuczki bez cyrkulacji), temperatura na spodzie otworu, 

wibracje, średnica otworu, krzywizna otworu: prawdopo-
dobnie w interwale 2539,36–4462,86 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby złożowe: 
Dane te pochodzą z bieżącego dokumentowania robót 

geologicznych i nie mogą być opublikowane w niniejszym 
opracowaniu.

Inne prace wykonane na otworze:
• szczelinowanie (28.03.2014–20.04.2014 r.)

Dokumentacje NAG:
Ciesielski, A. 2014b. Dokumentacja geologiczna z prowa-

dzenia robót geologicznych na otworze poszukiwawczym Lu-
blewo LEP 1ST1H. Lane Energy Poland Sp. z o.o., Warszawa.

5.13. LUBOCINO 1

Głębokość otworu: 3051 m
Rok zakończenia wiercenia: 2011
Rdzenie: 796–3050 m, 870 skrzynek, PGNiG S.A. Centr. Ma-
gazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia na dnie: kambr środkowy

Wyniki geofizyki otworowej: 
Według dokumentacji wynikowej otworu Lubocino 1 (Mikoła-

jewski i in., 2014a) wykonano następujące pomiary geofizyczne:
• profilowanie krzywizny EXCELL 2000: 28–360 m; 359,5–

1087 m, 1087–2967,5 m, 2971–3051 m;
• profilowanie średnicy EXCELL 2000: 28–360 m, 359,5–

1086 m, 1087–2968 m, 2970–3050 m;
• profilowanie gamma EXCELL 2000: 28–360 m, 395,5–

1080,5 m, 1087–2949 m, 2970–3035 m;
• spektrometryczne profilowanie gamma EXCELL 2000: 

395,5–1080,5 m, 1087–2966,5 m, 2970–3044 m;
• profilowanie neutronowe EXCELL 2000: 359,5–1086 m, 

1087–2958 m, 2970–3047 m;
• profilowanie litologiczno-gęstościowe EXCELL 2000: 

395,5–1080 m, 1087–2971 m, 2970–3051 m;
• profilowanie akustyczne sondą dipolową EXCELL 2000: 

395,5–1082,5 m, 1087–2958 m, 2970–3044 m;
• profilowanie oporności EXCELL 2000: 395,5–1080 m, 

1087–2966 m, 2970–3046 m;
• sferyczne sterowane mikroprofilowanie oporności EXCELL 

2000: 395,5–1080 m, 1087–2971 m, 2970–3051 m;
• elektryczne obrazowanie ścian otworu: 2971–3049 m;
• cementomierz akustyczny SONDEX: 0–360 m, 0–1087 m, 

500–2972 m;
• prędkości średnie: 15–1020 m, 1035–3045 m;
• pionowe profilowanie sejsmiczne: 45–1020 m, 1035–3045 m.

W NAG dostępne jest opracowanie pomiarów sejsmome-
trycznych w odwiercie Lubocino 1 (Zawadzka-Gruza, 2011), 
w którym znajdują się wyniki pomiarów wykonanych w nastę-
pującym zakresie (dla podkreślonych profilowań w CBDG do-
stępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony PW1: 15–3045 m;
• profilowanie prędk. śr., czas zredukowany PW1: 20–2945 m;
• profilowanie prędk. śr., czas zredukowany PW1: 60–3045 m;
• profilowanie prędk. śr., czas zredukowany uśredniony: 

20–2945 m;
• profilowanie prędk. śr., czas zredukowany uśredniony: 

60–3045 m.

 Fig. 5.5. Szczegółowe wyniki badań geologicznych i geofizycznych utworów dolnego paleozoiku – otwór Lubocino 1 (Makos, 2014 i litera-
tura tam cytowana)
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Fig. 5.6. Wyniki oznaczeń geochemicznych w otworze Lubocino 1 (Makos, 2014 i literatura tam cytowana)

Fig. 5.7. Stopień przeobrażenia materii organicznej skał ordowiku i syluru z otworu Lubocino 1 (Makos, 2014 i literatura tam cytowana)
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Dokumentacje NAG:
Aleksandrowski, P. 2011. Wykonanie oznaczeń refleksyj-

ności witrynitu, oznaczeń mikropaleontologicznych oraz ma-
krofauny wraz z interpretacją wyników w ramach konsorcjum: 
Analiza paleontologiczna i petrograficzna materiału rdzenio-
wego z odwiertu Lubocino 1 pod kątem prospekcji gazu łup-
kowego. Inw. 1/2012, Państwowy Instytut Geologiczny, Od-
dział Dolnośląski, Wrocław.

Kudrewicz, R. 2017b. Spis zdawczo-odbiorczy rdzeni 
wiertniczych z otworu Lubocino 1, miejscowość Lubocino, 
gm. Krokowa, pow. pucki, woj. Pomorskie. Inw. 7171/2017, 
NAG, Warszawa.

Mikołajewski, Z., Nowicka, A., Zawierucha, T. 2014a. 
Dokumentacja wynikowa odwiertu badawczego Lubocino 1. 
PGNiG, Piła.

Zawadzka-Gruza, M. 2011. Opracowanie wyników piono-
wego profilowania sejsmicznego i pomiarów średnich pręd-
kości w otworze: Lubocino 1. Kat. L81 VS, NAG, Warszawa.

5.14. LUBOCINO 2H

Głębokość otworu: 3980 m (2924,29 m TVD)
Rok zakończenia wiercenia: 2011
Rdzenie: 796–3050 m, 871 skrzynek, NAG, Arch. Rdzeni 
Wiertn. w Chmielniku
Stratygrafia skrócona (m TVD):

• ~2851–2907 m – landower
• ~2907–2912 m – aszgil
• ~2912–2940 m – karadok

Stratygrafia na dnie: ordowik (formacja z Sasina)

Wyniki geofizyki otworowej: 
Według dokumentacji wynikowej otworu Lubocino 2H 

(Mikołajewski i in., 2014b) wykonano następujące pomiary 
geofizyczne (głębokości podane w m p.p.m.):

• profilowanie krzywizny EXCELL 2000: 0–362,5 m, 365–
1100 m, 1101–2680 m;

• profilowanie gamma: 28–361 m, 365–1091 m, 1101–
2677 m; 

• profilowanie średnicy: 28–364 m, 365–1100 m, 1101–
2675 m;

• profilowanie neutronowe: 365–1096 m, 1101–2594 m,
• profilowanie gęstościowe: 365–1096 m;
• profilowanie oporności: 365–1091 m, 1101–2642 m;
• sferyczne sterowane mikroprofilowanie oporności: 365–

1096 m, 1101–2646 m;
• profilowanie akustyczne: 365–1094 m, 1101–2672 m;
• spektrometryczne profilowanie gamma: 1101–2960 m; 
• profilowanie litologiczno-gęstościowe: 1101–2597 m;
• elektryczne obrazowanie ścian otworu: 1103–2580 m;
• cementomierz akustyczny: 15–365 m, 0–1101 m, 2300–

3142 m. 

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia, próby złożo-
we, szczelinowanie: 

W otworze wykonano perforację na głębokości 3543–
3545 m wg miary wiertniczej (Makos, 2014): 

• 376 l/min przy ciśnieniu max. 433 bary (1 próba), 
• 580 l/min przy średnim ciśnieniu 450 bar (2 próba), i uzy-

skano przypływy
• 500 m3/24h gazu,
• 3,5 m3/24h ropy i wody.

Dokumentacje NAG i inne opracowania:

Makos, M. 2014. Activities of PGNiG in exploration of 
unconventional hydrocarbon resources in Poland. “Scien-
ce for Industry: Necessity is the mother of invention” Third 
Networking Event dedicated to the Polish experience in the 
field of shale gas exploration [http://www.ing.pan.pl/Atlab/
Presentations/Sci_4_Ind_2014/Presentations/06_presenta-
tion_PGNiG.pdf].

Mikołajewski, Z., Nowicka, A., Zawierucha, T. 2014b. Do-
kumentacja wynikowa odwiertu badawczego Lubocino 2H. 
PGNiG, Piła.

5.15. LUBOCINO 3H

Głębokość otworu: 3572 m 
Rok zakończenia wiercenia: 2013

5.16. ŁEBIEŃ LE 1

Głębokość otworu: 3083 m
Rok zakończenia wiercenia: 2010
Rdzenie: 2839,42–3054,76 m, 236 skrzynek, NAG, Arch. 
Rdzeni Wiertn. w Leszczach; 430,00–3090,00 m, 9 skrzynek, 
NAG, Arch. Rdzeni Wiertn. w Halinowie
Stratygrafia:

Brak danych.

Wyniki geofizyki otworowej: 
Według dokumentacji likwidacji otworu (Dziadzio i Cie-

sielski, 2015d) w otworze wykonano profilowanie gamma 
sondą kablową w dwóch odcinkach: na głębokości ok. 375–
1060 m i 1085–3065 m wg miary wiertniczej. Pomiar ten był 
prawdopodobnie realizowany w zestawie z innymi sondami 
geofizyki otworowej, niestety do NAG nie spłynęły jeszcze po-
zostałe dokumenty związane z tym otworem. Ponadto w inter-
wale 1090–2820 m realizowano również profilowanie gamma 
za pomocą sondy typu MWD (umieszczonej na przewodzie 
wiertniczym). Co więcej, w czasie wiercenia realizowano cią-
gły pomiar profilowania całkowitej zawartości gazu i chroma-
tografii gazowej. Na profilu tym zaznaczono również kolejne 
doby wiercenia, użyte narzędzie wiertnicze, profil postępu 
wiercenia (od 425 m) wraz z zapisywanymi w zależności od 
zmian parametrami wiercenia i zapisywaną co ok. 100 m in-
klinometrią, głębokości buta rur okładzinowych, uproszczony 
profil składu i typu litologicznego, chronostratygrafię, rdzenio-
wanie, cementowanie, perforację i zabiegi związane z likwi-
dacją otworu (np. obecność korków cementowych) oraz opisy 
litologii i uwagi.

Dokumentacje NAG i inne opracowania:
Dziadzio, P., Ciesielski, A. 2015d. Dokumentacja likwida-

cji otworu wiertniczego Łebień LE 1. Inw. 4270/2015, NAG, 
Warszawa.

5.17. ŁEBIEŃ LE 2H

Głębokość otworu: 4071 m
Rok zakończenia wiercenia: 2011
Rdzenie: próbki okruchowe, NAG, Archiwum Rdzeni Wiertn. 
w Halinowie
Stratygrafia:

Brak danych.
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Wyniki geofizyki otworowej: 
Według dokumentacji likwidacji otworu (Dziadzio i Cie-

sielski, 2015e) w otworze wykonano profilowanie gamma 
sondą na przewodzie wiertniczym w dwóch odcinkach: ok. 
565–1078 m i 1080–4070 m według miary wiertniczej. Pomiar 
ten był być może wykonany wraz innymi pomiarami geofizyki 
otworowej, niestety do NAG nie spłynęły jeszcze pozostałe 
dokumenty związane z tym otworem. Co więcej, w czasie 
wiercenia realizowano ciągły pomiar profilowania całkowitej 
zawartości gazu i chromatografii gazowej. Na profilu tym za-
znaczono również kolejne doby wiercenia, użyte narzędzie 
wiertnicze, profil postępu wiercenia (od 18 m) wraz z zapisy-
wanymi w zależności od zmian parametrami wiercenia i zapi-
sywaną co ok. 100 m inklinometrią, głębokości buta rur okła-
dzinowych, uproszczony profil składu i typu litologicznego, 
chronostratygrafię, rdzeniowanie, cementowanie, perforację 
i zabiegi związane z likwidacją otworu (np. obecność korków 
cementowych) oraz opisy litologii i uwagi.

Dokumentacje NAG i inne opracowania:
Dziadzio, P., Ciesielski, A. 2015e. Dokumentacja geo-

logiczna likwidacji otworu wiertniczego Łebień LE 2H. Inw. 
4271/2015, NAG, Warszawa.

5.18. OPALINO IG 1

Głębokość otworu: 1028 m
Rok zakończenia wiercenia: 1966
Rdzenie: 76–1028,4 m, 496 skrzynek, NAG, Arch. Rdzeni 
Wiertn. w Leszczach
Stratygrafia: 

Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

karta otworu Opalino IG 1 (Dębski i Stępień, 1968). Zawiera 
ona wyniki badań geofizyki wiertniczej wykonanych w nastę-
pującym zakresie (dla podkreślonych profilowań w CBDG do-
stępne są pliki LAS):

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 25–475 m, 475–
1020 m;

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 0,1–1020,9 m, 1,2–
480,6 m, 5–475 m, 488,1–1024,8 m, 495–1023 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
1–1020,8 m, 0,3–491,9 m, 1–500 m, 1,1–499,7 m, 484,6–
1020,7 m, 500–1021 m; 

• profilowanie gamma-gamma gęstościowe (PGG): 
0–485 m, 5–495 m, 5,2–499,7 m, 492,5–1021,8 m, 495–
1025 m;

• profilowanie neutron-gamma (PNG): 48–1020,9 m, 48,2–
1024,8 m, 48–1026 m;

• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 5–475 m, 
495–1023 m, 5,2–470,9 m, 493,1–1016,5 m;

• profilowanie oporności standardowe (PO): 5–465 m;
• profilowania oporności standardowe (B0.1A1.0M) (PO): 

495–1020 m;
• profilowania oporności standardowe (B2.5A0.25M) (PO): 

495–1020 m;
• profilowania oporności standardowe (M0.5A0.1B) (PO): 

495–1020 m;
• profilowania oporności standardowe (M1.0A0.1B) (PO): 

495–1020 m;
• profilowania oporności standardowe (M2.5A0.25B) (PO): 

495–1020 m;
• profilowania oporności standardowe (M4.0A0.5B) (PO): 

495–1020 m;
• profilowania oporności standardowe (M8.0A0.5B) (PO): 

495–1020 m;
• profilowanie oporności E03L (B0.1A1.0M) (PO): 490,4–

1019,8 m;
• profilowanie oporności E03L (N0.1M1.0A) (PO): 1,1–

467,5 m;
• profilowanie oporności EL02 (A0.5M0.1N) (PO): 3,5–

473,5 m; 
• profilowanie oporności EL02 (M0.5A0.1B) (PO): 492,5–

1015,8 m;
• profilowanie oporności EL03 (A1.0M0.1N) (PO): 3,3–

468,9 m; 
• profilowanie oporności EL03 (M1.0A0.1B) (PO): 493,1–

1020,8 m;
• profilowanie oporności EL07 (A2.5M0.25N) (PO): 1,1–

379,9 m;
• profilowanie oporności EL07 (M2.5A0.25B) (PO): 491,1–

1019,8 m;
• profilowanie oporności EL09 (brak informacji) (PO): 

1–1020,2 m;
• profilowanie oporności EL14 (A4.0M0.5N) (PO): 2,2–

471,9 m;
• profilowanie oporności EL14 (M4.0A0.5B) (PO): 490,5–

1020,8 m;
• profilowanie oporności EL26 (A8.0M0.5N) (PO): 4,2–

470,9 m;
• profilowanie oporności EL26 (M8.0A0.5B) (PO): 490,4–

1021,8 m;
• profilowanie oporności EN10 (B2.5A0.25M) (PO): 490,1–

1019,8 m;
• profilowanie oporności EN10 (brak informacji) (PO): 2,3–

1020,4 m;
• profilowanie oporności EN10 (N2.5M0.25A) (PO): 2,3–

470,7 m;
• profilowanie oporności sterowane (POst): 489,3–1018,8 m, 

495–1019 m;
• profilowanie temperatury przy nieust. równowadze ter-

micznej (PTn): 64,2–1019,8 m, 65–1025 m, 9,1–492,9 m, 
10–492 m;

0,00 138,00 kenozoik
138,00 146,00 kampan
146,00 210,00 turon
210,00 282,00 cenoman
282,00 285,00 oksford dolny
285,00 320,00 kelowej – baton górny
320,00 337,50 baton środkowy
337,50 440,00 trias środkowy (warstwy lęborskie)
440,00 707,50 trias dolny (formacja pomorska i bałtycka)
707,50 1004,50 perm górny

707,50 712,50 stropowa seria terygeniczna  
cechsztynu

712,50 723,00 dolomit płytowy Ca3
723,00 725,00 anhydryt podstawowy A2
725,00 765,50 dolomit główny Ca2
765,50 785,00 anhydryt górny A1g
785,00 950,00 sól kamienna najstarsza Na1
950,00 996,00 anhydryt dolny A1d
996,00 1003,00 wapień cechsztyński Ca1

1003,00 1004,50 łupek miedzionośny T1
1004,50 1028,00 przydol (formacja iłowców z Pasłęka)
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• profilowanie oporności płuczki (POpl): 4,2–481,6 m, 
5–475 m.
W NAG dostępne jest opracowanie pomiarów sejsmo-

metrycznych w odwiercie Opalino IG1 (Grzeszczuk, 1966), 
w którym znajdują się wyniki pomiarów wykonanych w na-
stępującym zakresie (dla podkreślonych profilowań w CBDG 
dostępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20–1000 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–
1000 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 143–
1013 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 43–
1013 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 143–
1013 m;

• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 43–
1013 m;

• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 
20–1000 m.

Dokumentacje NAG:
Blus, R. 1968. Dokumentacja pomiarów gęstości obję-

tościowej i porowatości skał, rok 1967 [97 otworów wiertni-
czych]. Inw. 33/129, NAG, Warszawa.

Grzeszczuk, H. 1966. Dokumentacja pomiarów średnich 
prędkości. Odwiert: Opalino IG 1. Kat. O25 VS, NAG, Warszawa.

Dębski, J., Stępień, B. 1968. Karta otworu Opalino IG 1. 
Inw. 84729, NAG, Warszawa.

5.19. OPALINO 2

Głębokość otworu: 3050 m
Rok zakończenia wiercenia: 2012
Rdzenie: 2640–3044 m, 331 skrzynek, PGNiG S.A. Centr. 
Magazyn Rdzeni, Chmielnik 
Stratygrafia na dnie: kambr środkowy

Wyniki geofizyki otworowej: 
Według dokumentacji wynikowej otworu Opalino 2 (Twar-

duś i in., 2014) wykonano następujące pomiary geofizyczne 
(głębokości podane w m p.p.t.):

• profilowanie gamma: 36–356 m, 355,5–11074 m, 1116–
2930 m, 2947–3031 m;

• profilowanie krzywizny: 36–353 m, 355,5–1116 m, 1116–
2940 m, 2948,5–3050 m;

• profilowanie średnicy: 36–353 m, 355,5–1113 m, 1116–
2947 m, 2947–3050 m;

• spektrometryczne profilowanie gamma: 355,5–1102 m, 
1116–2942 m, 2947–3042 m;

• profilowanie litologiczno-gęstościowe: 355,5–1111 m, 
1116–2947 m, 2947–3048 m;

• profilowanie neutronowe: 355,5–1106 m, 1116–2943 m, 
2947–3045 m;

• profilowanie akustyczne: 355,5–1111 m, 1116–2931 m;
• profilowanie akustyczne sondą dipolową: 355–1113 m, 

1116–2941 m, 2947–3048 m;
• profilowanie oporności: 355,5–1109 m, 1116–2943 m, 

2947–3043 m;
• profilowanie oporności z odwróconym warkoczem: 763–

896 m;
• sferyczne sterowane mikroprofilowanie oporności: 2947–

3050 m;
• elektryczne obrazowanie ścian otworu: 1116–2945 m, 

2948,5–3050 m;
• spektrometryczne profilowanie neutron-gamma: 1116–

2945 m;
• cementomierz akustyczny: 40–355 m, 17–1116 m, 1375–

2948 m;
• profilowanie prędkości średnich: 15–3045 m;
• pionowe profilowanie sejsmiczne: 15–3045 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia, próby złożo-
we: 

W utworach środkowego kambru, w interwale 2947–
2978 m, stwierdzono porowatość 3,5% i przepuszczalność 
0,3 mD oraz przypływ gazu z płynnymi węglowodorami. W in-
terwale 2983–3050 m porowatość wynosiła 6,5%, a przepusz-
czalność 0,45 mD z przypływem gazu i płynnych węglowodo-
rów od 4 do 16 m3/min (Makos, 2014 i literatura tam cytowana).

Dokumentacje NAG i inne opracowania:
Kudrewicz, R. 2017c. Spis zdawczo-odbiorczy rdzeni 

wiertniczych z otworu Opalino 2, miejscowość Strzebielinek. 
Inw. 7727/2017, NAG, Warszawa.

Makos, M. 2014. Activities of PGNiG in exploration of un-
conventional hydrocarbon resources in Poland. “Science for In-
dustry: Necessity is the mother of invention” Third Networking 
Event dedicated to the Polish experience in the field of shale 
gas exploration [http://www.ing.pan.pl/Atlab/Presentations/
Sci_4_Ind_2014/Presentations/06_presentation_PGNiG.pdf].

Nowak, G. 2013. Wykonanie badań specjalistycznych 
dla otworu Opalino 2 wraz z ich interpretacją. Refleksyjność 
witrynitu (Ro). Składu macerałowego substancji organicznej. 
Inw. 26/2013, Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Dol-
nośląski, Wrocław.

Twarduś, E., Nowicka, A. i Zawierucha, T. 2014. Dokumen-
tacja wynikowa odwiertu badawczego Opalino-2. PGNiG, Piła.

5.20. OPALINO 3

Głębokość otworu: 3070 m
Rok zakończenia wiercenia: 2014
Rdzenie: 2830–3070 m, 220 skrzynek, PGNiG S.A. Centr. 
Magazyn Rdzeni, Chmielnik 
Stratygrafia na dnie: kambr środkowy

Prace wykonane na otworze:
Na otworze przeprowadzono szczelinowanie w marcu 

2013 roku.

Dokumentacje NAG:
Kudrewicz, R. 2017d. Spis zdawczo-odbiorczy rdzeni 

wiertniczych z otworu Opalino 3, miejscowość Strzebielinek. 
Inw. 7718/2017, NAG, Warszawa. 

5.21. OPALINO 4

Głębokość otworu: 3000 m
Rok zakończenia wiercenia: 2014
Rdzenie: 2760–3000 m, 219 skrzynek, PGNiG S.A. Centr. 
Magazyn Rdzeni, Chmielnik 
Stratygrafia na dnie: kambr środkowy

Wyniki geofizyki otworowej: 
Według dokumentacji wynikowej otworu Opalino 4 (Gam-

rot i in., 2016) wykonano następujące pomiary geofizyczne 
(głębokości podane w m p.p.t.):
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• profilowanie gamma: 29–345 m, 43–1073 m, 1081–
2892 m, 2895–2996,5 m; 

• profilowanie średnicy: 29–345 m, 343–1082 m, 1081–
2897 m, 2954–3070 m;

• profilowanie krzywizny: 0–345 m, 343–1081 m, 1081–
2892 m, 2895–2995 m;

• profilowanie akustyczne: 343–1077 m; 
• profilowanie gęstościowe: 343–1081 m;
• spektrometryczne profilowanie gamma: 1081–2890 m, 

2895–2995 m;
• profilowanie litologiczno-gęstościowe: 1081–2894,5 m, 

2895–3001 m;
• profilowanie neutronowe: 1081–2894,5 m, 2895–2998 m; 
• profilowanie spektrometrii neutron-gamma: 1081–

2886 m; 
• profilowanie oporności: 1081–2889 m, 2895–3001,5 m; 
• sferyczne sterowane mikroprofilowanie oporności 1081–

2895 m, 2895–3001,5 m;
• profilowanie akustyczne sondą dipolową: 1081–2885 m, 

2895–2999 m;
• elektryczne obrazowanie ścian otworu: 1081–2894 m, 

2897–3000 m;
• cementomierz akustyczny: 30–343 m, 15–1081 m, 1335–

2894 m;
• profilowanie średnich prędkości: 15–1080 m;
• pionowe profilowanie sejsmiczne: 1065–2985 m. 

Dokumentacje NAG i inne opracowania:
Kudrewicz, R. 2017e. Spis zdawczo-odbiorczy rdzeni 

wiertniczych z otworu Opalino 4, miejscowość Rybno. Inw. 
7726/2017, NAG, Warszawa.

Gamrot, J., Mikołajewski, Z., Chruścińska, J. 2016. Do-
kumentacja wynikowa odwiertu poszukiwawczego Opalino 4. 
PGNiG S.A., Piła.

5.22. ORLE IG 1 (ONZ-2) (ONZ-1)

Głębokość otworu: 1118 m
Rok zakończenia wiercenia: 1969
Rdzenie: brak
Stratygrafia: 

Wyniki badań skał i objawy węglowodorów w trakcie 
wiercenia: 

Brak dokumentacji wynikowej.

Wyniki geofizyki otworowej:
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja pomiarów geofizycznych z otworu Orle IG 1 
(ONZ-1) (ONZ-2) (Banaś, 1969). Zawiera ona wyniki badań 
geofizyki wiertniczej wykonanych w następującym zakresie:

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 225–600 m, 500–
1110 m;

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 44–600 m, 604–
1103 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
0–600 m, 550–1112 m, 750–1112 m;

• profilowanie gamma–gamma gęstościowe (PGG): 550–
1112 m, 750–1112 m, 44–600 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 44–600 m, 550–
1112 m, 750–1112 m;

• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 44–597 m, 
804–1110 m;

• profilowanie oporności standardowe (PO): 44–600 m, 
604–1112,5 m;

• profilowanie oporności sterowane (POst): 804–1111 m;
• mikroprofilowanie oporności (A0.025M0.025N) (mPO): 

44–600 m; (A0.05M)
• mikroprofilowanie oporności (mPO): 44–600 m;
• profilowanie akustyczne (PA): 140–655 m, 575–1118 m, 

576–1085 m, 591–1117 m;
• profilowanie temperatury (PT): 6–600 m, 600–1102 m;
• profilowanie oporności płuczki (POpl): 44–600 m, 604–

1112 m.
W NAG dostępne jest również sprawozdanie z pomiarów 

sejsmometrycznych w odwiercie Orle ONZ-2 (Wasylkowski, 
1969), w którym znajdują się wyniki pomiarów wykonanych 
w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań 
w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20–1040 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–
1040 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 100–
1050 m;

• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 100–
1050 m;

• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 
20–1040 m.

Dokumentacje NAG:
Banaś, A. 1969. Dokumentacja pomiarów geofizycznych 

otwór: Orle IG 1, ONZ-2 (ONZ-1). Inw. 111058, NAG, Warszawa.
Szostak, I., Blus, R. 1971. Dokumentacja pomiarów cię-

żarów objętościowych i porowatości skał, rok 1970 [104 otwo-
ry wiertnicze]. Inw. 43782, NAG, Warszawa.

Wasylkowski, Z. 1969. Sprawozdanie z pomiarów śred-
nich prędkości w odwiercie Orle ONZ-2. Kat. O27 VS, NAG, 
Warszawa.

5.23. PIAŚNICA 2

Głębokość otworu: 2971,2 m
Rok zakończenia wiercenia: 1972
Rdzenie: do głębokości 827,00 m, 198 skrzynek, NAG, Arch. 
Rdzeni Wiertn. w Leszczach; 2580–2971,20 m, 73 skrzynki, 
PGNiG S.A. Centr. Magazyn Rdzeni w Chmielniku

0,00 140,00 kenozoik
140,00 172,00 kampan
172,00 241,00 turon
241,00 312,00 cenoman
312,00 315,00 oksford dolny
315,00 371,00 kelowej – baton środkowy
371,00 495,00 trias środkowy (warstwy lęborskie)
495,00 785,50 trias dolny (formacja pomorska i bałtycka)
785,50 1082,50 perm górny
785,50 807,00 dolomit płytowy Ca3
807,00 820,00 anhydryt podstawowy A2
820,00 851,50 dolomit główny Ca2
851,50 869,00 anhydryt górny A1g
869,00 978,50 sól kamienna najstarsza Na1
978,50 1074,50 anhydryt dolny A1d

1074,50 1082,50 wapień cechsztyński Ca1,  
łupek miedzionośny T1

1082,50 1118,00 przydol (formacja iłowców i iłowców 
wapnistych z Pucka)
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Stratygrafia: 

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań 

właściwości fizykochemicznych 58 próbek rdzenia (Zwolen-
kiewicz, 1972; Tab. 5.5). Ponadto w dokumentacji wyniko-
wej dostępne są również wyniki opracowania charakterysty-
ki stratygraficznej kambru i ordowiku. W tworze wykonano 
również 4 analizy solanek z kambru środkowego i ordowiku 
oraz 5 analiz gazu z tożsamych utworów. W NAG dostępna 
jest również dokumentacja pomiarów gęstości objętościowej 
i porowatości skał (Szporko i Blus, 1974). W CBDG (2017) 
dostępne są również wyniki badań wykonanych na rdzeniu 
w późniejszych latach – refleksyjności witrynitu, gęstości oraz 
porowatości i przepuszczalności utworów kambru (Tab. 5.6, 
5.7 i 5.8) oraz 998 pomiarów gęstości objętościowej. 

0,00 159,00 kenozoik
159,00 185,00 cenoman

185,00 562,00 trias dolny (warstwy lęborskie, formacje  
bałtycka i pomorska)

562,00 821,00 perm górny

562,00 586,00 stropowa seria terygeniczna  
cechsztynu

586,00 594,00 dolomit płytowy Ca3
594,00 597,00 anhydryt podstawowy A2
597,00 635,00 dolomit główny Ca2
635,00 652,00 anhydryt górny A1g
652,00 778,00 sól kamienna najstarsza Na1
778,00 815,00 anhydryt dolny A1d

815,00 821,00 wapień cechsztyński Ca1, łupek mie-
dzionośny T1

821,00 2573,50 przydol – wenlok
2573,50 2604,00 landower (formacja iłowców z Pasłęka)
2604,00 2613,50 aszgil (formacja margli i iłowców z Prabut)
2613,50 2665,50 karadok – arenig górny
2613,50 2647,50 formacja iłowców z Sasina 
2647,50 2665,50 formacja wapieni z Kopalina 

2665,50 2678,40 arenig dolny (fm iłowców z glaukonitem  
ze Słuchowa)

2678,40 2690,00 kambr górny (formacja piaśnicka)
2690,00 2971,20 kambr środkowy
2690,00 2692,50 formacja białogórska 
2692,50 2723,20 formacja osiecka 
2723,20 2801,00 formacja dębkowska 
2801,00 2830,00 formacja sarbska 
2830,00 2971,20 formacja łebska 

Głębokość 
(m) Stratygrafia Porowatość 

całkowita (%)
Przepuszczalność 

pozioma (mD)
589,05

dolomit 
płytowy

17,6 –
589,55 23,31 –
590,05 11,91 –
590,55 15,59 0,03
593,55 7,79 –
594,55

anhydryt 
podstawowy

13,69 1,64
595,55 6,02 0,24
596,55 26,84 38,82

597,55

dolomit 
główny

20,32 8,68
598,55 25 26,35
599,55 32,96 73,76
600,05 28,04 49,18
601,05 25,28 38,82
602,05 31,67 –
603,05 34,96 92,21
604,05 33,73 79,03
605,05 38,83 100,59
607,05 26,74 105,38
608,05 31,33 9,84
613,05 15,33 24,59
614,05 21,04 67,06
619,05 35,63 624,01
620,05 32,43 136,5
621,05 23,45 67,2
622,05 22,23 39,71
623,05 24,27 62,4
624,05 26,28 43,68
625,05 27,21 54,6
628,05 26,23 18,44
629,05 26,84 33,53
630,05 30,36 22,05
631,05 6,14 0,01
632,05 18,06 0,03
817,05

wapień 
cechsztyński

10,16 0,02
818,05 7,27 –
819,05 2,49 –
820,05 4,75 –

2729,48

formacja 
dębkowska

3,31 –
2730,45 3,6 0,01
2732,75 1,87 –
2733,55 3,1 0,01
2735,05 4,51 0,04
2735,85 2,11 0,01
2736,35 8,66 –
2736,85 8,17 22,07
2737,35 8,56 17,17
2738,15 8,11 15,45
2738,65 8,3 22,07
2762,45 5,84 0,28
2763,55 6,19 0,46
2764,45 8,35 7,24
2919,55

formacja 
łebska

2,76 0,01
2920,55 1,42 0,91
2921,55 1,33 –
2950,75 2,81 0,04
2951,35 4,46 –
2969,55 1,89 0,01

Tab. 5.5. Zestawienie wyników analiz petrofizycznych próbek z otwo-
ru Piaśnica 2 na podstawie dokumentacji wynikowej (Zwolenkiewicz, 
1972)

Głębokość (m) Stratygrafia Refleksyjność witrynitu 
(% Ro)

2639 fm z Sasina 1,15

Tab. 5.6. Zestawienie wyników analiz dojrzałości termicznej próbek 
z otworu Piaśnica 2 (CBDG, 2017)
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Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu Piaśnica 2 (Zwolenkiewicz, 
1972). Zamieszczono w niej informacje o zakresie pomiarów 

geofizyki wiertniczej wykonanych w otworze (na Zał. 3 do do-
kumentacji naniesiono wybrane z poniższych profilowań):

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 25–125 m, 100–650 m, 
650–775 m, 775–2700 m, 2675–2950 m, 2950–2965 m;

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 28–120 m, 120–
652 m, 120–775 m, 630–774 m, 929–2710 m, 2715–
2949 m, 2716–2764 m, 2925–2964 m;

• mikroprofilowanie średnicy otworu (mPSr): 2715–2949 m, 
2716–2764 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
22–647 m, 630–775 m, 800–2712 m, 2670–2948 m, 
2925–2966 m, 2925–2966 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 22–647 m, 630–775 m, 
800–2712 m, 2670–2948 m, 2925–2966 m, 2925–2966 m;

• profilowanie oporności standardowe (PO): 30–124 m, 
120–652 m, 630–774 m, 929–2710 m, 2715–2949 m, 
2925–2964 m;

• profilowanie oporności sterowane (POst): 630–774 m, 
929–2710 m, 2715–2949 m, 2925–2964 m;

• mikroprofilowanie oporności (mPO): 1950–2710 m;
• profilowanie elektromagnetyczne: 400–1830 m; 
• profilowanie akustyczne (PA): 2715–2962 m;
• profilowanie akustyczne czasu interwałowego (PAdt): 

15–2666 m;
• profilowanie akustyczne tłumienia (PAT): 15–2666 m;
• profilowanie gazowe obiegowe (PGaz): 119–827 m, 

2536–2730 m, 2727,2–2734,8 m, 2785,6–2969,5 m, 
2835–2886 m, 2966,5–2971 m;

• profilowanie gazowe ciągłe (PGaz): 762–932 m, 2537,5–
2747,2 m, 2727,2–2734,8 m, 2787,6–2801,4 m, 2787,6–
2801,4 m, 2834–2886 m, 2894–2969,5 m, 2894–2969,5 m;

• profilowanie temperatury dla określenia wysokości wytło-
czenia cementu za rurami (PT): 30–2690 m.
W NAG dostępne jest również sprawozdanie z pomiarów 

sejsmometrycznych w odwiercie Piaśnica 2 (Burchat i Łom-
nicki, 1972), w którym znajdują się wyniki pomiarów wykona-
nych w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań 
w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20–2700 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–2700 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 88–2713 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 188–

2713 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 88–2713 m;
• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 88–2713 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 

20–2700 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 

Głębokość (m)
Stratygrafia

Gęstość  
objętościowa 

 (g/cm3)

Liczba 
pomiarów 
gęstościod do

0 126
kenozoik

2,19 –
126 159 1,97 –
159 308,5 trias, kreda 2,16 –

308,5 586 perm górny  
– triad dolny 2,11 –

586 635

perm  
górny

2,26 33
635 640 2,86 5
652 778 2,17 84
778 815 2,99 37
815 821 2,54 7
821 829

sylur

2,52 6
2579 2584 2,73 3
2584 2591 2,73 –
2591 2599 2,57 –
2599 2601 2,57 2
2640 2662

ordowik
2,67 17

2662 2675 2,67 –

2675 2685 ordowik – 
kambr górny 2,65 8

2685 2690 kambr górny 2,65 –
2690 2692,5

kambr  
środkowy

2,64 –
2692,5 2825 2,64 27
2825 2943 2,68 14
2943 2971,2 2,7 4

Tab. 5.7. Zestawienie wyników analiz gęstości średniej próbek 
z otworu Piaśnica 2 (CBDG, 2017)

Głębokość 
(m) Stratygrafia Przepuszczalność 

1 x (mD)
Porowatość 

całkowita (%)
2715,85

kambr

0,009 2,22
2729,4 – 3,31

2730,45 0,013 3,6
2732,75 – 1,87
2733,55 0,009 3,1
2735,05 0,036 4,51
2735,85 0,012 2,71
2736,35 – 8,66
2736,85 22,073 8,17
2737,35 17,168 8,56
2738,15 15,454 8,11
2738,65 22,073 8,3
2762,45 0,281 5,84
2763,55 0,456 6,19
2764,45 7,243 8,55
2919,55 0,013 2,76
2920,55 0 1,42
2921,55 0,912 1,33
2950,75 – 2,81
2951,35 – 4,46
2969,55 0,012 1,89

Tab. 5.8. Zestawienie wyników analiz przepuszczalności i porowato-
ści próbek z otworu Piaśnica 2 (CBDG, 2017)

Tab. 5.9. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia w otworze Pia-
śnica 2 na podstawie dokumentacji wynikowej (Zwolenkiewicz, 1972)

Głębokość (m)
Stratygrafia Objawy

od do
30,3 64,0

kenozoik
ucieczka płuczki 15 m3/h

73,0 124,2 ucieczka płuczki 20 m3/h
2644,3 2650,0 ordowik

zapach bitumiczny
2715,8 2716,6

kambr  
środkowy

2729,1 2731,5
2730,3 2731,5
2732,6 2733,4 punktowe ślady węglowodorów
2734,8 2738,9

zapach bitumiczny
2762,4 2764,4
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Dokumentacje NAG:
Binder, I., Lech, I., Sikorski, B. 1977. Dokumentacja geo-

logiczna złoża ropy naftowej Dębki-Żarnowiec. Inw. 12137 
CUG, NAG, Warszawa.

Szporko, R., Blus, R. 1974. Dokumentacja pomiarów 
gęstości objętościowej i porowatości skał 1973 [81 otworów 
wiertniczych]. Inw. 44482, ObO/1526, NAG, Warszawa.

Zwolenkiewicz, J., 1972. Dokumentacja wynikowa otwo-
ru: Piaśnica 2. 116120, NAG, Warszawa.

Burchat, B., Łomnicki, R. 1972. Sprawozdanie z pomia-
rów średnich prędkości w odwiercie Piaśnica 2. Kat. P49 VS, 
NAG, Warszawa. 

5.24. SŁAWOSZYNO LEP 1 (LEP 1ST1H)

Głębokość otworu: 2819 m
Rok zakończenia wiercenia: 2014
Rdzenie: próbki okruchowe, 18 skrzynek, NAG, Arch. Rdzeni 
Wiertn. w Leszczach
Stratygrafia: 

Inne prace na otworze:
W otworze wykonano szczelinowanie w lipcu 2014 roku.

Dokumentacje NAG i inne opracowania:
Dziadzio, P., Ciesielski, A. 2015b. Dokumentacja geolo-

giczna likwidacji otworu wiertniczego Sławoszyno LEP 1 (kon-
cesja Karwia – 11/2008/p). Inw. 4001/2015, NAG, Warszawa.

5.25. STRZESZEWO LE 1

Głębokość otworu: 3242 m
Rok zakończenia wiercenia: 2012
Rdzenie: 2935,64–3156,73 m, 270 skrzynek, NAG, Arch. 
Rdzeni Wiertn. w Leszczach
Stratygrafia:

Dane te pochodzą z bieżącego dokumentowania robót geolo-
gicznych i nie mogą być opublikowane w niniejszym opracowaniu.

Stratygrafia na dnie: kambr 

Wyniki geofizyki otworowej: 
Według dokumentacji likwidacji otworu (Dziadzio i Cie-

sielski, 2015c) w otworze wykonano profilowanie gamma 
sondą na przewodzie wiertniczym (MWD) w interwale ok. od 
470 do 3205 m według miary wiertniczej. Pomiar ten był być 
może wykonany wraz innymi pomiarami geofizyki otworowej, 
niestety do NAG nie spłynęły jeszcze pozostałe dokumen-
ty związane z tym otworem. Co więcej, w czasie wiercenia 
realizowano ciągłe profilowanie całkowitej zawartości gazu 
i chromatografię gazową. Na profilu tym zaznaczono również 
profil postępu wiercenia wraz z zapisywanymi w zależności 
od zmian parametrami wiercenia i zapisywaną co ok. 100 m 
inklinometrią, głębokości buta rur okładzinowych, uproszczo-
ny profil typu litologicznego, rdzeniowanie, cementowanie, 
perforację i zabiegi związane z likwidacją otworu (np. obec-
ność korków cementowych) oraz opisy litologii i uwagi.

Dokumentacje NAG:
Dziadzio, P., Ciesielski, A. 2015c. Dokumentacja geolo-

giczna likwidacji otworu wiertniczego Strzeszewo LE 1. Inw. 
4269/2015, NAG, Warszawa.

5.26. TĘPCZ 1

Głębokość otworu: 3428 m
Rok zakończenia wiercenia: 2014
Rdzenie: 3270,00–3288,00 m, 107 skrzynek, PGNiG S.A. 
Centr. Magazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia na dnie: kambr środkowy

Dokumentacje NAG:
Kudrewicz, R. 2017f. Spis zdawczo-odbiorczy rdzeni 

wiertniczych z otworu Tępcz 1, miejscowość Wyszecino, gm. 
Luzino, pow. wejherowski, woj. pomorskie. Inw. 7724/2017, 
NAG, Warszawa.

5.27. WEJHEROWO IG 1

Głębokość otworu: 1295,80 m
Rok zakończenia wiercenia: 1963
Rdzenie: 101,90–1295,80 m, 626 skrzynek, NAG, Arch. 
Rdzeni Wiertn. w Iwicznej
Stratygrafia: 

0 136,1 kenozoik
136,1 154 kreda górna
154 190 jura
190 584 trias
584 854 perm
584 655,1 cechsztyn

655,1 764 sól kamienna najstarsza Na1
764 848,9 anhydryt dolny A1d

848,9 854 wapień cechsztyński Ca1 
854 2 244,00 ludlow – przydol

2 104,00 2 244,00 ogniwo mułowców wapnistych Redy 
2 244,00 2 703,00 wenlok

2 691,00 2 703,00 ogniwo iłowców bitumicznych 
Jantaru 

2 703,00 2 776,50 ordowik
2 703,00 2 708,50 formacja margli i iłowców z Prabut 
2 708,50 2 744,00 formacja iłowców z Sasina 
2 744,00 2 762,80 formacja wapieni z Kopalina

2 762,80 2 776,50 formacja iłowców z glaukonitem  
ze Słuchowa 

2 776,50 2 819,00 ? – kambr
2 776,50 2 785,00 formacja piaśnicka
2 785,00 2 819,00 formacja białogórska

0,00 118,00 kenozoik
118,00 133,00 kampan górny
133,00 167,00 kampan dolny
167,00 188,00 koniak
188,00 251,00 turon
251,00 324,00 cenoman
324,00 336,00 oksford dolny
336,00 367,50 kelowej górny
367,50 400,00 baton górny
400,00 425,50 baton środkowy

425,50 865,00 trias dolny (warstwy lęborskie, formacja  
pomorska i bałtycka)

865,00 1189,00 perm górny

865,00 873,00 stropowa seria terygeniczna  
cechsztynu
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Wyniki badań skał: 

Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja otworu Wejherowo IG 1 („Pomiary geofizycz-
ne...”, 1963). Zawiera ona wyniki pomiarów geofizyki wiert-
niczej wykonanych w następującym zakresie (dla podkreślo-
nych profilowań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 400–900 m, 900–
1298 m;

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 400–1291 m, 405,5–
902 m, 0,1–1290,2 m, 400,25–1289,75 m, 405,25–
875,75 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
3–1395 m, 1–1294,9 m, 1,25–1294,75 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 3–1395 m, 2,6–
1294,9 m, 2,75–1294,75 m;

• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 405,5–902 m, 
405,25–902,25 m;

• profilowanie oporności E04N (M0.1A1.0B) (PO): 405,5–
902,25 m;

• profilowanie oporności EL02 (M0.5A0.1B) (PO): 405,5–
901,75 m, 850,25–1294,75 m;

• profilowanie oporności EL03 (M1.0A0.1B) (PO): 850,25–
1294,75 m;

• profilowanie oporności EL09 (brak informacji) (PO): 
405,3–1294,9 m;

• profilowanie oporności EL09 (M2.5A0.25B) (PO): 407,25–
902,5 m, 850,25–1294,75 m;

• profilowanie oporności EL14 (M4.0A0.5B) (PO): 409,25–
902,75 m, 850,25–1294,75 m;

• profilowanie oporności EL18 (M5.28A0.81B) (PO): 
411,25–901,75 m, 850,25–1294,75 m;

• profilowanie oporności EL26 (M8.0A0.5B) (PO): 412,25–
902,75 m, 850,25–1294,75 m;

• profilowanie oporności EN04 (B0.1A1.0M) (PO): 405,25–
901,75 m, 850,25–1294,75 m;

• profilowanie oporności EN10 (B2.5A0.25M) (PO): 
405,25–902,5 m, 850,25–1294,75 m;

• profilowanie oporności EN10 (brak informacji) (PO): 
407,3–1294,9 m;

• profilowanie oporności EN16 (B5.7A0.04M) (PO): 
850,25–1294,75 m, 405,25–901,25 m;

• profilowanie oporności EN64 (B4.48A1.62M) (PO): 
406,25–901,75 m, 850,25–1294,75 m;

• profilowanie oporności standardowe (PO): 405,5–902 m, 
900–1295 m;

• profilowanie oporności standardowe (B4.48A1.62M) 
(PO): 405,5–902 m, 900–1295 m;

• profilowanie oporności standardowe (B5.7A0.4M) (PO): 
405,5–902 m, 900–1295 m;

• profilowanie oporności standardowe (M5.28A0.81B) 
(PO): 405,5–902 m, 900–1295 m;

• mikroprofilowanie oporności A1”M1”N (mPO): 405,5–
902 m;

• mikroprofilowanie oporności A2”M (mPO): 405,5–902 m;
• mikroprofilowanie oporności sondą gradientową A1”M1”N 

(mPOg): 405,25–875,75 m;
• profilowanie temperatury po cementowaniu (PTc): 15–

1147 m;
• profilowanie temperatury przy ustalonej równowadze ter-

micznej (PTu): 67–1295 m;
• profilowanie oporności płuczki (POpl): 405,5–902 m, 

900–1295 m, 405,25–902,25 m, 850,25–1294,75 m.
W NAG dostępne jest również sprawozdanie z pomiarów 

sejsmometrycznych w odwiercie Wejherowo IG 1 (Krach i Ką-
dzioła, 1964), w którym znajdują się wyniki pomiarów wykona-
nych w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań 

873,00 877,00 anhydryt główny A3
877,00 918,50 dolomit płytowy Ca3
918,50 939,00 anhydryt podstawowy A2
939,00 949,00 dolomit główny Ca2
949,00 962,90 anhydryt górny A1g
962,90 969,50 brekcja podstawowa
969,50 1034,60 sól kamienna najstarsza górna Na1g

1034,60 1039,50 anhydryt środkowy A1s
1039,50 1077,80 sól kamienna najstarsza dolna Na1d

1077,80 1189,00 wapień cechsztyński Ca1,  
łupek miedzionośny T1

1189,00 1295,80 przydol (formacja iłowców i iłowców  
wapnistych z Pucka)

Głębokość 
(m)

Stratygrafia

Gęstość 
objęto-
ściowa 
(g/cm3)

Liczba 
pomia-
rów gę-
stości

Poro-
watość 

efektyw-
na (%)

Liczba 
pomia-

rów poro-
watościod do

0 92
czwartorzęd

1,92 – – –
92 93 1,92 1 19 1
93 97 1,9 6 12 6
97 118 kenozoik 1,906 – – –
118 228

kreda górna

1,87 – – –
228 237 1,83 – – –
237 244 1,83 2 10 2
244 249 1,83 – – –
249 302 1,91 – – –
302 303 1,91 1 6 1
303 324 1,91 – – –
324 350

jura  
środkowa  

– jura  
górna

1,91 – – –
350 356 1,92 4 14 4
356 395 2,44 – – –
395 396 2,44 1 6 1
396 400 2,44 – – –
400 412 1,86 – – –

412 445
trias dolny, 

jura  
środkowo

1,86 7 9 7

445 534 2,14 26 8 23
534 545

trias dolny
1,93 3 16 3

545 634 2,09 35 7 35

634 877 perm górny 
– trias dolny 2,16 187 4 184

877 898

perm górny

2,5 20 10 4
898 916 2,21 11 10 11
916 939 2,88 20 – –
939 950 2,4 10 – –
950 968 2,85 18 – –
968 1033 2,17 58 – –

1033 1040 2,68 8 – –
1040 1078 2,12 11 – –
1078 1180 2,92 94 – –
1180 1189 2,4 2 – –
1189 1296 sylur 2,46 87 – –

Tab. 5.10. Zestawienie wyników analiz gęstości średnich próbek 
z otworu Wejherowo IG 1 (CBDG, 2017)
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w CBDG dostępne są pliki LAS):
• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 

Tx2: 20–1260 m;
• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–

1260 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 140–

1265 m;
• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 140–

1040 m;
• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 140–

1265 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 

20–1260 m.

Inne prace wykonane na otworze:
Bielecka, W. 1964. Opracowanie stratygraficzne na pod-

stawie mikrofauny w 37 próbach z otworu Wejherowo IG 1, 
arkusz Gdańsk. Inw. 18256, Kat. 3127/73, NAG, Warszawa. 

Błaszkiewicz, A. 1964. Opracowanie makrofaunistycz-
ne prób z wiercenia Wejherowo IG 1, arkusz Gdańsk. Inw. 
18309, Kat. 3127/71, NAG, Warszawa.

Fajklewicz, Z., Lemberger, M., Grabowska, T., Pietsch, 
K., Rudzik, M. 1966. Diagram promieniowy dla krzywej śred-
nich prędkości dla: Turek 1, Wejherowo IG 1, Lębork IG 1, 
Bytów IG 1, Kamień Pom. IG 1, Krasnystaw IG 1, Niedrzwica, 
Kołobrzeg, uśrednionej krzywej z synklinorium lubelskiego. 
Kat. S-369 Arch. Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z o.o., Warszawa.

Gawor-Bieda, E., Bielecka, W. 1964. Opracowanie stra-
tygrafii na podstawie mikrofauny stwierdzonej w 37 próbkach 
z otworu Wejherowo IG 1. Kat. 3127/73, NAG, Warszawa.

Krach, B., Madej, H., Kądzioła, A. 1964. Krzywe pomia-
rów średnich prędkości, [otwory: Zatwarnica IG 1, Bąkowa IG 
1, Łubno 3, Zalesie 1, Jaksmanice 21, Rokietnica 6, Albigowa 
7, Wejherowo IG 1, Tomaszów Lub. IG 1, Kąty 6, Jadowniki 5, 
Zakrzów 1, Łyczana 5, Kętrzyn IG 2, Łęki Górne 1, Zakopa-
ne IG 1, Kazimierza Wlk.-4, Wiśniowa IG 1, Wola Jasienicka, 
Wągrowiec IG 1, Jaksmanice 26, Kęty 3, Boża Wola IG 1, 
Ostałów 1]. Kat. S-52. Arch. Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z o.o., 
Warszawa.

Kuźniarowa, A. 1965. Petrografia ordowiku i syluru na 
Niżu Polskim. Opracowanie petrograficzne syluru z otworu 
Wejherowo IG 1. Inw. 20121, Kat. 3026/39, NAG, Warszawa. 

Marcinkiewicz, T. 1964. Orzeczenie dotyczące prób 
z otworu Wejherowo IG I. Inw. 18277 Kat. 3127/70, NAG, 
Warszawa. Styk, O. 1965. Opracowanie stratygrafii na pod-
stawie mikrofauny stwierdzonej w 56 próbkach z otworu Wej-
herowo IG 1; arkusz Gdynia. Inw. 19466 Kat. 2930/27/63, 
NAG, Warszawa.

Dokumentacje NAG:
Bielecka W., 1965. Stratygrafia osadów jurajskich wier-

cenia Wejherowo IG 1 na podstawie mikrofauny. Inw. 5293 
CUG, 17804, 3127/68, NAG, Warszawa.

Dębski, J. Stępień, B. 1964. Karta otworu: Wejherowo IG 
1. Inw. 84728, NAG, Warszawa.

Krach, B., Kądzioła, A. 1964. Sprawozdanie z pomiarów 
średnich prędkości w otworze Wejherowo IG 1. Kat. W15 VS, 
NAG, Warszawa.

Orska, J. 1966. Złoże soli kamiennej i polihalitu w rejonie 
Zatoki Puckiej. Inw. 9700 CUG, NAG, Warszawa.

Pomiary geofizyczne w otworze Wejherowo IG 1 + karta 
otworu wiertniczego. 1963. Inw. 84728, NAG, Warszawa.

Szostak, I., Blus, R. 1969. Dokumentacja pomiarów cię-
żarów objętościowych i porowatości skał rok 1969 [118 otwo-
rów wiertniczych]. Inw. 93558, ObO/1251, NAG, Warszawa.

5.28. ŻARNOWIEC IG 1

Głębokość otworu: 3276 m
Rok zakończenia wiercenia: 1969
Rdzenie: 813,20–3276 m, 800 skrzynek, NAG, Arch. Rdzeni 
Wiertn. w Iwicznej
Stratygrafia: 

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej (Tomczyk, 1969) znajdują 

się m.in. charakterystyka kolejnych wydzieleń stratygraficz-
nych, dokumentacja fotograficzna prób rdzeniowych, wyniki 
badań 1575 prób okruchowych (opis pod binokularem), ta-
bela zbiorcza parametrów fizykochemicznych 174 próbek 
(m.in. gęstość właściwa, gęstość objętościowa, porowatość 
całkowita i porowatość efektywna), wyniki badań próbnikami 
rurowymi, wyniki geofizyki otworowej i prób złożowych. Dane 
te zostały opublikowane w ramach serii wydawniczej Profile 
Głębokich Otworów Wiertniczych PIG-PIB – Żarnowiec IG 1, 
zeszyt 32 (Witkowski, 1976), który stanowi Załącznik 2 do 
niniejszego dokumentu. W późniejszych latach na rdzeniu 
z otworu Żarnowiec IG 1 wykonano szereg dodatkowych ba-
dań, których wyniki są dostępne w formie cyfrowej w CBDG 
(2017). Najważniejsze z nich zaprezentowano w Tab. 5.11–
5.14. 

0,00 111,00 kenozoik

111,00 165,00 kreda górna

165,00 182,00 kelowej – baton

182,00 198,00 jura środkowa

198,00 320,00 trias środkowy (warstwy lęborskie)

320,00 574,00 trias dolny (formacja pomorska i bałtycka)

574,00 829,20 perm górny

574,00 616,00 dolomit główny Ca2

616,00 640,00 anhydryt górny A1g

640,00 678,00 sól kamienna najstarsza Na1

678,00 823,20 anhydryt dolny A1d

823,20 828,80 wapień cechsztyński Ca1

828,80 829,20 łupek miedzionośny T1

829,20 1315,00 przydol
1315,00 2320,00 ludford
2320,00 2420,00 gorst
2420,00 2582,00 wenlok
2582,00 2645,00 landower (formacja iłowców z Pasłęka)
2645,00 2655,30 aszgil (formacja margli i iłowców z Prabut)
2655,30 2687,50 karadok (formacja iłowców z Sasina)
2687,50 2689,20 lanwirn (formacja iłowców z Sasina)
2689,20 2697,00 lanwirn (formacja wapieni z Kopalina)
2697,00 2707,80 arenig górny (formacja wapieni z Kopalina)

2707,80 2721,80 arenig dolny (formacja iłowców z glaukonitem  
ze Słuchowa)

2721,80 2730,20 kambr górny

2730,20 3000,50 kambr środkowy

3000,50 3200,00 kambr dolny

3200,00 3236,50 kambr dolny – wend (formacja smołdzińska)

3236,50 3276,00 paleoproterozoik
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Głębokość 
(m) Stratygrafia Refleksyjność witrynitu 

(% Ro)
2615 fm iłowców z Pasłęka 1,23
2673 fm iłowców z Sasina 1,32

Tab. 5.11. Wyniki analiz dojrzałości termicznej próbek z otworu Żar-
nowiec IG 1 (CBDG, 2017)

Głębokość (m) Gęstość  
objętościowa  

(g/cm3)

Liczba 
pomiarów 
gęstości

Stratygrafia
od do

0 90 2,06 – czwartorzęd
90 111 1,96 – trzeciorzęd
111 165 1,91 – kreda górna
165 198 1,98 – jura środkowa
198 320 2,17 – trias środkowy
320 574 2,11 – trias dolny
574 800 2,54 –

perm górny
800 813 2,58 –
813 824 2,92 10
824 829 2,53 6
829 858 2,36 32

sylur

963 970 2,41 3
1042 1043 2,44 1
1207 1213 2,48 6
1361 1370 2,51 7
1459 1465 2,54 7
1585 1588 2,57 2
1752 1759 2,62 6
1835 1852 2,62 13
1852 1990 2,62 –
1990 2000 2,65 –
2000 2011 2,65 12
2071 2077 2,66 6
2137 2145 2,65 7
2201 2209 2,65 4
2209 2240 2,65 –
2240 2247 2,66 6
2325 2333 2,67 8
2400 2419 2,66 7
2450 2468 2,67 8
2491 2640 2,66 142

2640 2726 2,6 92 kambr, ordowik, 
sylur

2726 2790 2,64 50

kambr

2790 2960 2,66 193

3006 3025 2,68 14

3025 3041 2,61 –

3041 3080 2,6 43

3120 3138 2,63 25

3150 3172 2,62 24

3188 3235 2,53 50

3235 3247 2,55 –

3247 3256 2,71 19

3267 3276 2,76 11

Tab. 5.12. Zestawienie wyników analiz gęstości średnich próbek 
z otworu Żarnowiec IG 1 (CBDG, 2017)

Głębokość (m) Stratygrafia Porowatość  
całkowita (%)

2727,3 kambr górny 0,55
2731,8

kambr środkowy

2,16
2753,3 1,48
2754,4 1,81
2754,5 1,78
2765 3,12

2773,7 2,44
2786 2,35
2794 2,1

2804,5 1,16
2805,5 1,14
2810 7

2815,5 2,77
2820 3,12
2823 4,2

2832,8 0,47
2838,3 2,13
2843,8 1,45
2864,6 1,98
2890 1,29
3008

kambr dolny

1,64
3041,3 1,8
3042,5 4,4
3046,3 4,23
3047,6 2,6
3052,5 3,58
3054,4 2,48
3056,5 2,13
3058,8 1,81
3062,2 2,45
3071,9 2,32
3075 7,21

3079,6 4,61
3121,8 1,75
3129 2,69

3134,3 3,2
3141 2,55
3155 0,95
3157 2,25
3168 5,41
3170 1,8
3172 6,86
3190 3,67
3196 1,78
3198 2,25

3202,7

formacja smołdzińska

8,21
3210 1,7

3216,1 9,02
3217 9,56
3220 9,31
3224 3,4
3229 9,34
3234 3,46

Tab. 5.13. Zestawienie wyników analiz petrofizycznych utworów kam-
bryjskich z otworu Żarnowiec IG  1 (CBDG, 2017)
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Głębokość (m) Stratygrafia Tmax S1 S2 S3 PI S2_S3 PC TOC HI OI
829,2

sylur

366 0,05 0,05 0,28 0,18 0,5 0 0,39 12 71
852 341 0,01 0,05 0,6 0,08 0,17 0 0,24 20 250
963 374 0,02 0,02 0,86 0,02 0,5 0 0,23 8 373

1030 – 0 0 0,61 0 – 0 0,22 0 277
1204,1 – 0,1 0,06 0,7 0,09 0,62 0,01 0,24 25 291
1363 433 0,01 0,07 0,46 0,15 0,12 0 0,23 30 200

1459,8 428 0,02 0,06 0,69 0,09 0,25 0 0,1 33 383
1585 429 0,02 0,06 0,3 0,2 0,25 0 0,16 37 187

1752,5 427 0,01 0,03 0,5 0,06 0,25 0 0,14 21 357
1838,5 436 0,01 0,11 0,38 0,29 0,08 0,01 0,17 64 223
1845,5 435 0,02 0,09 0,25 0,36 0,2 0 0,17 52 147
2000,8 432 0,02 0,04 0,33 0,12 0,33 0 0,12 33 275
2071,7 – 0 0 0,08 0 – 0 0,07 0 114
2137,6 433 0,01 0,04 0,26 0,15 0,25 0 0,11 36 236
2201,4 441 0,24 0,6 0,17 3,53 0,29 0,07 0,54 111 31
2240 442 0,07 0,2 0,13 1,54 0,27 0,02 0,27 74 48

2325,1 440 0,1 0,28 0,05 5,6 0,26 0,03 0,34 82 14
2400,4 441 0,27 0,46 0 0 0,37 0,06 0,36 127 0
2408,4 440 0,34 0,5 0 0 0,4 0,07 0,35 142 0
2450 442 0,33 0,56 0 0 0,37 0,07 0,45 124 0
2450 – – – – – – – 0,4 – –

2450,1 – – – – – – – 0,45 – –
2451,3 – – – – – – – 0,54 – –
2451,4 – – – – – – – 0,91 – –
2451,6 – – – – – – – 0,54 – –
2456,5 437 0,44 0,98 0,16 0,31 0,33 0,12 0,45 217 36
2459,5 436 0,26 0,77 0,22 0,25 0,28 0,09 0,37 209 60
2491 441 0,44 0,69 0 0 0,39 0,09 0,43 160 0
2491 – – – – – – – 0,43 – –
2491 – – – – – – – 0,3 – –

2491,2 – – – – – – – 0,53 – –
2491,5 438 0,6 1,31 0,18 0,32 0,36 0,17 0,52 250 34
2492,3 – – – – – – – 0,59 – –
2492,4 – – – – – – – 0,79 – –
2499,3 – – – – – – – 0,7 – –
2499,4 – – – – – – – 0,84 – –
2500,7 441 0,6 1,74 0,15 0,25 0,44 0,2 0,63 275 24
2507,2 441 0,91 1,83 0,13 0,33 0,34 0,23 0,57 320 23
2509,2 441 0,45 1,26 0,2 0,26 0,33 0,15 0,47 266 43
2511,2 441 0,83 1,91 0,15 0,3 0,41 0,23 0,64 296 23
2512 – – – – – – – 0,5 – –

2513,1 440 0,89 1,9 0,16 0,32 0,48 0,24 0,72 264 23
2514,3 – – – – – – – 0,72 – –
2515,5 442 0,87 1,9 0,12 0,31 0,41 0,23 0,64 297 19
2517 – – – – – – – 0,6 – –

2517,2 – – – – – – – 0,96 – –
2518 439 0,8 1,29 0 0 0,38 0,17 0,62 208 0
2518 – – – – – – – 0,62 – –

2518,1 442 0,65 1,55 0,15 0,3 0,43 0,19 0,62 250 25
2520,1 442 0,43 1,03 0,17 0,3 0,26 0,13 0,38 268 44
2522 – – – – – – – 0,6 – –

2522,2 – – – – – – – 0,92 – –
2524,15 444 0,56 1,55 0,2 0,27 0,28 0,18 0,46 336 43
2527,05 444 0,82 1,68 0,18 0,33 0,39 0,21 0,61 277 29
2529,3 – – – – – – – 0,75 – –
2536,1 438 0,91 2,04 0,13 0,31 0,37 0,25 0,62 329 21
2538 – – – – – – – 0,7 – –

Tab. 5.14. Zestawienie wyników analiz pirolitycznych utworów dolnego paleozoiku z otworu Żarnowiec IG 1 (CBDG, 2017)
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Głębokość (m) Stratygrafia Tmax S1 S2 S3 PI S2_S3 PC TOC HI OI
2539,2

sylur

443 1,23 1,77 0 0 0,41 0,25 0,79 224 0
2539,2 – – – – – – – 0,79 – –
2539,3 – – – – – – – 0,99 – –
2540,3 439 1,3 2,81 0,18 0,32 0,56 0,35 0,91 310 20
2542,1 – – – – – – – 1,06 – –
2542,4 – – – – – – – 1,2 – –
2545,5 441 1,21 2,46 0,24 0,33 0,52 0,31 0,83 296 28
2546,5 – – – – – – – 1,06 – –
2546,6 – – – – – – – 1,1 – –
2546,7 – – – – – – – 1,26 – –
2548,4 442 1,14 2,32 0,14 0,33 0,46 0,29 0,76 307 19
2550 – – – – – – – 0,8 – –

2552,7 440 0,9 1,67 0,19 0,35 0,43 0,22 0,65 255 29
2554,7 – – – – – – – 0,99 – –
2555,9 444 0,87 1,63 0,2 0,35 0,36 0,21 0,58 282 34
2558,8 – – – – – – – 1,3 – –
2558,9 – – – – – – – 1,5 – –
2559,5 447 0,95 2,14 0,15 0,31 0,57 0,26 0,83 257 17
2562 – – – – – – – 1 – –

2562,6 – – – – – – – 0,98 – –
2563 – – – – – – – 0,9 – –

2563,5 448 1,19 2,7 0,25 0,31 0,98 0,33 1,32 205 19
2563,7 – – – – – – – 1,23 – –
2563,8 – – – – – – – 1,31 – –
2564,4 451 1,03 1,47 0,32 4,59 0,41 0,2 0,96 153 33
2564,4 – – – – – – – 0,96 – –
2567,7 – – – – – – – 0,96 – –
2570 – – – – – – – 0,9 – –

2570,7 – – – – – – – 1,07 – –
2570,8 – – – – – – – 1,1 – –
2576,7 – – – – – – – 1,03 – –
2584 – – – – – – – 0,5 – –
2585 452 0,77 1,4 0,26 5,38 0,36 0,18 0,95 147 27
2585 – – – – – – – 0,95 – –

2586,2 – – – – – – – 0,92 – –
2588,21 447 0,56 1,53 0,15 0,27 0,53 0,18 0,71 215 21
2590,4 445 0,64 2,07 0,13 0,23 0,87 0,23 1,1 189 12
2595,5 445 0,6 1,95 0,2 0,24 0,56 0,22 0,78 251 26
2601,5 – – – – – – – 0,3 – –

2603,61 452 0,28 1,18 0,29 0,19 1,27 0,13 1,4 84 21
2607,37 457 0,14 0,47 0,2 0,22 0,47 0,06 0,53 90 38
2614,4 455 0,03 0,04 0,24 0,17 0,5 0 0,17 23 141
2614,4 – – – – – – – 0,17 – –
2615 – – – – – – – 0,4 – –

2615,84 451 0,1 0,5 0,11 0,17 0,4 0,05 0,45 111 25
2627,8 453 0,22 1,65 0,09 0,12 0,96 0,16 1,12 147 8

2629,67 442 0,03 0,12 0,1 0,18 0,05 0,01 0,07 172 142
2632 458 0,07 0,02 0,12 0,17 0,87 0 0,19 10 63
2632 – – – – – – – 0,19 – –

2632,68 488 0,03 0,12 0,12 0,18 0,11 0,02 0,12 94 94
2632,7 346 1,53 2,33 0,08 0,4 0,31 0,32 0,64 367 12
2633 – – – – – – – 0,2 – –

2634,98 471 0,07 0,16 0,04 0,31 0,19 0,02 0,21 76 20
2637,3 – – – – – – – 4,52 – –
2638,4 – – – – – – – 3,87 – –
2638,5 – – – – – – – 3,34 – –
2638,6 446 2,64 15,17 0,21 0,15 6,13 1,49 7,62 199 3
2639,2 – – – – – – – 5,71 – –
2639,6 447 2,35 13,43 0,12 0,15 4,71 1,32 6,03 223 2
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Głębokość (m) Stratygrafia Tmax S1 S2 S3 PI S2_S3 PC TOC HI OI
2651

ordowik

344 0,23 0,09 0,16 0,56 0,72 0,02 0,26 34 61
2651 – – – – – – – 0,4 – –

2651,1 – – – – – – – 0,26 – –
2651,2 313 0,13 0,21 0,21 0,38 0,21 0,03 0,24 87 85
2652,2 475 0,08 0,16 0,17 0,35 0,26 0,02 0,28 54 58
2653,2 479 0,2 0,19 0,12 0,51 0,19 0,04 0,22 85 53
2654,2 433 0,06 0,17 0,26 0,25 0,18 0,03 0,2 81 127
2656,1 304 0,63 0,7 0,26 0,47 0,23 0,12 0,35 200 75

2657,73 445 1,97 6,6 0,08 0,23 1,22 0,71 1,94 340 4
2659,25 447 2,96 13,94 0,21 0,17 4,42 1,41 5,83 239 4
2660,4 – – – – – – – 3,76 – –
2661,7 445 2,69 11,41 0,12 0,19 3,24 1,18 4,42 258 3
2662 – – – – – – – 4,5 – –

2664,2 – – – – – – – 3,85 – –
2667,4 453 1,91 6,66 0,14 0,22 1,93 0,72 2,65 251 5
2669 454 2,21 6,26 0,26 24,1 0,24 0,7 2,86 218 9
2669 – – – – – – – 2,6 – –

2669,1 – – – – – – – 2,86 – –
2669,35 449 2,18 7,79 0,23 0,22 2,48 0,84 3,31 235 7
2670,2 – – – – – – – 2,61 – –
2670,2 453 2,55 8,71 0,14 0,23 2,1 0,94 3,05 286 5

2671,15 453 2,55 7,33 0,15 0,26 2,02 0,83 2,84 258 5
2673,4 – – – – – – – 0,78 – –
2673,7 452 0,07 0,23 0,2 0,24 0,17 0,03 0,2 111 96

2674,55 444 0,36 0,58 0,38 0,38 0,22 0,09 0,31 189 122
2675,3 – – – – – – – 0,73 – –

2676,34 446 0,42 0,75 0,36 0,36 0,27 0,11 0,38 197 94
2677,68 445 0,4 0,82 0,22 0,33 0,42 0,11 0,53 155 42
2678,19 454 0,31 0,62 0,11 0,34 0,21 0,08 0,29 216 37
2679,8 451 0,87 1,93 0,1 0,31 0,65 0,24 0,89 218 12

2680,23 449 0,96 1,29 0,1 0,43 0,32 0,19 0,51 255 20
2681,43 451 0,58 1,14 0,07 0,34 0,36 0,15 0,51 224 14
2682,65 451 1,56 3,21 0,16 0,33 1,03 0,4 1,43 224 11
2684,19 454 2,44 5,17 0,19 0,32 2,19 0,64 2,83 183 7
2684,75 434 0,21 0,25 0,13 0,45 – – 0,32 78,1 40,6
2685,2 – – – – – – – 3,55 – –

2686,26 450 2,21 7,22 0,22 0,23 3,16 0,79 3,95 183 6
2687 433 1,23 1,91 0,3 6,37 0,39 0,26 0,87 219 34
2687 – – – – – – – 1 – –

2687,1 – – – – – – – 0,87 – –
2718 432 1,64 6,53 0,49 13,3 0,2 0,68 4,83 135 10
2750

kambr  
środkowy

451 0,35 0,47 0,61 0,77 0,43 0,06 0,4 117 152
2793,4 448 0,09 0,3 1,09 0,28 0,24 0,03 0,24 125 454
2840,5 455 0,1 0,22 0,7 0,31 0,31 0,02 0,16 137 437
2864,5 448 0,08 0,19 0,61 0,31 0,31 0,02 0,18 105 338
2892,1 414 0,04 0,05 0 0 0,5 0 0,08 62 0
2919,2 459 0,03 0,06 0,35 0,17 0,37 0 0,15 40 233
2943,6 433 0,02 0,03 0,06 0,5 0,5 0 0,12 25 50
3006,7

kambr  
dolny

461 0,18 0,22 0,08 2,75 0,45 0,03 0,42 52 19
3041,2 – 0,01 0 0 0 – 0 0,05 0 0
3066,8 310 0,01 0,01 0 0 0,5 0 0,05 20 0
3120,4 – 0,01 0 0 0 – 0 0,03 0 0
3159,7 432 0,08 0,08 0,09 0,5 0,88 0,01 0,28 28 32
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Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu Żarnowiec IG 1 (Tomczyk, 
1969). Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiertniczej wyko-
nanych w następującym zakresie (dla podkreślonych profilo-
wań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 25–770 m, 771–
1475 m, 1400–2445 m, 2325–2740 m, 2580–3270 m;

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 0,25–3266,75 m, 
50,5–755,75 m, 57–755 m, 766,25–2437,75 m, 769,75–
1469,5 m, 771–1468 m, 774–2438 m, 2300–2740,6 m, 
2350,25–2733,75 m, 2350,25–3269,5 m, 2361–2731 m, 
2361–3271 m, 2362–2814,5 m;

• mikroprofilowanie średnicy otworu (mPŚr): 2361–2731 m, 
2361,5–2740 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
20,5–3266,5 m, 20–760 m, 20,5–771,75 m, 700,5–
2441,75 m, 710–2438 m, 2350,25–2753,75 m, 2400–
2731 m, 2477,25–3189,25 m, 2485–3185 m, 2580–
3266 m, 2582,25–3266,25 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 27,5–3266,75 m, 
27,5–1733,5 m, 28–1722 m, 765,25–1749,5 m, 771–1748 m, 
1699,25–2443,75 m, 1700–2438 m, 2350,25–2755,75 m, 
2400–2731 m, 2580–3268 m, 2584,25–3267,75 m;

• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 95–760 m, 
1700–2438 m, 1700–2438 m, 2400–2731 m, 2580–
3270 m, 50,5–774,75 m, 1699,25–2438,5 m, 2361,25–
2735,75 m, 2362,25–3265,75 m;

• profilowanie gradientu potencjałów naturalnych (gPS): 
2580–3270 m, 1700,5–2429,75 m, 2395,5–3269,5 m;

• profilowanie oporności EL02 (A0.5M0.1N) (PO): 769,25–
1749,25 m,1696,25–2439,75 m, 2360,25–2732,75 m;

• profilowanie oporności EL02 (M0.5A0.1B) (PO): 2562,25–
3269,5 m;

• profilowanie oporności EL02 (N0.1M1.0A) (PO): 56,5–
770,5 m;

• profilowanie oporności EL03 (A1.0M0.1N) (PO): 53,5–
764,5 m, 765,25–1746,75 m, 1695,5–2441,75 m, 
2360,25–2733,75 m;

• profilowanie oporności EL03 (M1.0A0.1B) (PO): 2582,5–
3269 m;

• profilowanie oporności EL03L (N0.1M1.0A) (PO): 767,5–
1749,5 m, 1695,5–2439,5 m, 2360,25–2732,75 m;

• profilowanie oporności EL07 (A2.5M0.25N) (PO): 
1696,25–2432,75 m;

• profilowanie oporności EL09 (A2.5M0.25N) (PO): 52,5–
768,75 m, 766,25–1748,75 m, 2350,25–2730,25 m;

• profilowanie oporności EL09 (M2.5A0.25B) (PO): 773,5–
2439,75 m, 2350,25–3269,5 m, 2360,25–3269,5 m;

• profilowanie oporności EL14 (A4.0M0.5N) (PO): 52,5–
768,5 m, 769,25–1748,75 m, 1697,5–2433,75 m, 
2360,25–2733,75 m;

• profilowanie oporności EL14 (M4.0A0.5B) (PO): 2360,25–
3269,5 m;

• profilowanie oporności EL26 (A8.0M0.5N) (PO): 52,25–
767,75 m, 772,25–1749,25 m, 2360,25–2732,5 m, 
2536,25–3269,5 m;

• profilowanie oporności EL26 (M8.0A0.5B) (PO): 1697,25–
2435,75 m;

• profilowanie oporności EN04 (B0.1A1.0M) (PO): 
2541,75–3260,75 m;

• profilowanie oporności EN10 (brak informacji) (PO): 
52,5–3266,75 m;

• profilowanie oporności EN10 (B2.5A0.25M) (PO): 
2534,25–3269,5 m, 2534,25–3268,75 m;

• profilowanie oporności EN10 (N2.5M0.25A) (PO): 

54,25–769,75 m, 765,25–1749,5 m, 1695,5–2435,75 m, 
2350,25–2730,75 m;

• profilowanie oporności EN16 (N5.7M0.4A) (PO): 50,5–
769,75 m;

• profilowanie oporności standardowe (PO): 2361–2731 m, 
2580–3270 m;

• profilowania oporności standardowe (A0.5M0.1N) (PO): 
771–1748 m, 1700–2438 m;

• profilowania oporności standardowe (A1.0M0.1N) (PO): 
57–760 m, 771–1748 m, 1700–2438 m;

• profilowania oporności standardowe (A2.5M0.25N) (PO): 
57–760 m, 771–1748 m, 1700–2438 m, 2361–2731 m;

• profilowania oporności standardowe (A4.0M0.5N) (PO): 
57–760 m, 771–1748 m, 1700–2438 m;

• profilowania oporności standardowe (A8.0M0.5N) (PO): 
57–760 m, 771–1748 m;

• profilowania oporności (B2.5A0.25M) (PO): 2580–3280 m;
• profilowania oporności standardowe (M2.5A0.25B) (PO): 

774–2438 m, 2361–3270 m;
• profilowania oporności standardowe (M4.0A0.5B) (PO): 

2361–3270 m;
• profilowania oporności standardowe (M8.0A0.5B) (PO): 

1700–2438 m;
• profilowania oporności standardowe (N0.1M1.0A) (PO): 

57–760 m, 771–1748 m, 1700–2438 m;
• profilowania oporności standardowe (N2.5M0.25A) (PO): 

57–760 m, 771–1748 m, 1700–2438 m, 2361–2731 m;
• profilowania oporności standardowe (N5.7M0.4A) (PO): 

57–760 m;
• profilowanie oporności sterowane (POst): 57–760 m; 
• profilowanie oporności sondą 3–elektr. sterowaną (LL3) 

(POst): 53,25–765,5 m; 
• mikroprofilowanie oporności (mPO): 2350–2731 m;
• mikroprofilowanie oporności (M0.05A) (mPO): 2580–3270 m;
• mikroprofilowanie oporności (N0.025M0.025A) (mPO): 

2580–3270 m;
• profilowanie akustyczne (PA): 2306–3276 m, 2310–

3276 m, 2318–3276 m;
• profilowanie temperatury (PT): 1680–2848 m, 2361–

3271 m, 2400–2731 m;
• profilowanie temperatury przy nieustalonej równowadze 

termicznej (PTn): 2350,25–2753,25 m, 2350,25–3269,5 m;
• profilowanie temperatury przy ustalonej równowadze 

term. (PTu): 13,25–3240,5 m;
• profilowanie oporności płuczki (POpl): 54,75–772,5 m, 57–

760 m, 770,25–1740,75 m, 771–1748 m, 1700–2438 m, 
1700,25–2444,75 m, 2360,25–2746,75 m, 2400–2731 m, 
2548,5–3267,75 m, 2580–3270 m.
W NAG dostępna jest również dokumentacja z pomiarów 

sejsmometrycznych w odwiercie Żarnowiec IG 1 (Burchat 
i Jeleń, 1969), w której znajdują się wyniki pomiarów wykona-
nych w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań 
w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20–2980 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–
2980 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 239–
2989 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 89–
2989 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 239–
2989 m;

• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 89–2989 m;
• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 

20–2980 m.
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Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 
Obserwacje obecności węglowodorów przeprowadzano 

na próbach okruchowych i rdzeniowych co 10 m. Próbę ucie-
rano w moździerzu, następnie po zalaniu chloroformem pro-
wadzano obserwację pod lampą Wooda. Objawy ropne w po-
staci jaśniejszego świecenia pod lampą Wooda, silny zapach 
bitumiczny, przypływ silnie zgazowanej solanki, „pocenie się” 
rdzenia obserwowano w całej serii piaskowcowo-ilastej kam-
bru środkowego i dolnego. 

Próby złożowe w trakcie wiercenia:
Zadaniem opróbowania było wyjaśnienie warunków wy-

stępowania złóż ropy i gazu oraz określenie warunków ciśnie-
niowych. Zbadano poziomy zbiornikowe kambru i ordowiku 
wyznaczone na podstawie objawów bitumicznych, własności 
zbiornikowych skał oraz wykresów profilowania geofizyczne-
go (Chmielewski, 1970; Tomczyk, 1969). Opróbowanie prze-
prowadzono zarówno w trakcie wiercenia (2 poziomy), jak i po 
jego zakończeniu (6 poziomów).

Opróbowanie w trakcie wiercenia
Poziom 2701,0–2735,0 m, ordowik: iłowce, wapienie, 

kambr: iłowce, piaskowce
Badanie wykonano w dniach 21–22.08.1968 r. próbnikiem 

rurowym typu Johnston. Obejmowało ono dwa okresy wzrostu 
ciśnienia i jeden okres przypływu. W wyniku opróbowania nie uzy-
skano przypływu. W przewodzie wiertniczym stwierdzono jedynie 
około 300 l płuczki, która wpłynęła w trakcie zapinania próbni-
ka. Podczas początkowego wzrostu ciśnienia (I okres) ciśnienie 
denne odbudowało się do 42,3 at (ciśnienie nieustabilizowane), 
a podczas końcowego pomiaru ciśnienia (II okres) zaledwie do 
20,6 at. Określenie ciśnienia warstwy nie było możliwe. Tempera-
tura badanego poziomu na głębokości 2703,0 m wynosiła 88°C.

Poziom 2795,0–2822,0 m, kambr: piaskowce
Badanie przeprowadzono w dniach 1–12.10.1968 r. prób-

nikiem rurowym typu Johnston w dwóch okresach pomiaro-
wych. W sumarycznym okresie przypływu trwającym 147 min 
uzyskano 3800 l wody złożowej silnie zgazowanej gazem pal-
nym palącym się dużym niebieskim płomieniem oraz płuczki 
pochodzącej spod pakera próbnika. Średni przypływ wynosił 
około 1500 l/h. Krzywa wzrostu ciśnienia w okresie przypływu 
była nieregularna, co świadczy o silnym okresowym dopły-
wie gazu (Bojarski, 1976). Spowodowało to zatykanie zaworu 
próbnika w okresie wzrostu ciśnienia. W związku z tym ciśnie-
nie denne zamiast wzrastać spadło z 183,8 at do 165,0 at, co 
uniemożliwiło wyekstrapolowanie statycznego ciśnienia den-
nego oraz określenie parametrów złożowych. Temperatura na 
głębokości 2796,6 m wynosiła 83°C.

W solance wśród anionów zdecydowanie przeważały 
chlorki (w ilości 99,3% mval), a wśród kationów oprócz sodu 
i potasu (48,8% mval) duże stężenia osiągnął wapń (42,5% 
mval). W składzie gazu dominował metan (w ilości 49,5% 
obj.), drugorzędnie występowały azot i dwutlenek węgla. 
Skład chemiczny solanki i gazu przedstawiono w Tab. 5.15 
i 5.16. Solanka odznaczała się bardzo wysokim stopieniem 
metamorfizmu, jednym z największych znanych w kambrze 
obniżenia bałtyckiego (Bojarski, 1976). Wskaźnik metamorfi-
zmu rNa

rCl  przy stosunku Cl
Br = 206 wskazuje na istnienie solanek re-

liktowych, silnie przeobrażonych w długotrwałych procesach 
geologicznych. Wskaźnik siarczanowości rSO

rCl = 0,0124
− · 100  świadczy 

o warunkach środowiska redukcyjnego bardzo korzystnego 
dla istnienia węglowodorów. Podwyższone wartości jodu (12 
mg/dm3) można wiązać z obecnością substancji bitumicznej. 
Z odgazowania 1 l wody złożowej uzyskano 113 ml czyste-
go gazu ziemnego bezgazolinowego o sumie węglowodorów 
49,64% obj. i sumie składników palnych 50,70% obj. 

Opróbowanie po zakończeniu wiercenia
Poziom 3210,5–3276,0 m, kambr: piaskowce, proterozo-

ik: gnejsy
Badanie przeprowadzono w dniach 26–27.04.1969 r., 

wytłaczając płyn kompresorem do buta rur i przeprowadza-
jąc pomiary kontrolne aparatem Jakowlewa. Z powodów 
technicznych pomiary przypływu nie były udane. Ostatecznie 
przez wytłoczenie płynu z przewodu w sposób bardzo orien-
tacyjny określono średni przypływ wody złożowej (bez śladów 
gazu) z głębokości 3230,0 m, który wynosił 127 l/h. Poziom 
wody stwierdzono na głębokości 2720,0 m. Z uwagi na sil-
ne zanieczyszczenie wody złożowej płuczką nie wykonano 
analizy laboratoryjnej. Po zakończeniu opróbowania badany 
poziom zlikwidowano korkiem cementowym.

Poziomy 3065,0–3071,0 m i 3098,0–3103,0 m, kambr: 
piaskowce, mułowce

Badanie rozpoczęto w dniu 3.09.1969 r., wykonując 
perforację rur. Następnie przystąpiono do wytłaczania płynu 
kompresorem. Z przyczyn technicznych (urwanie rurek sy-
fonowych) badanie uznano za nieudane. Po bezskutecznej 
instrumentacji podjęto decyzję o likwidacji otworu korkiem 
mechanicznym B.O.A. do głębokości 2668,0 m.

Poziomy 2633,0–2638,0 m, 2644,0–2648 m i 2654–
2664,0 m, sylur: iłowce, ordowik: iłowce, wapienie

W dniach 7–8.02.1970 r. wykonano perforację rur. Po wy-
tłoczeniu kompresorem płynu do spodu otworu nie stwierdzono 
przypływu. Kontrolny pomiar poziomu płynu w otworze, wyko-
nany za pomocą aparatu Jakowlewa, potwierdził brak przypły-
wu, stwierdzono jedynie ściekanie wody technicznej z rur.

Inne prace wykonane na otworze:
Karcz, P. 2014. Analiza pirolityczna skał łupkowych wybra-

nego obszaru Pomorza Polski w świetle rozpoznania niekonwen-

Składnik wody
Zawartość

mg/dm3 mval/dm3 % mval
Cl– 111 900 3156,0 99,30
Br– 1230 15,3 0,48
I- 12 0,0 –

SO4
2– 21 0,4 0,03

HCO3
– 391 6,3 0,19

Aniony razem 113 554 3178,0 100,00
Ca2+ 26 000 1295,0 42,50
Mg2+ 3150 258,0 8,46

Na++K+ 34 550 1487,0 48,84
Fe3+ 125 6,7 0,20

Kationy razem 63 825 3046,7 100,00
pH: 7; Ciężar właściwy: 1,1363 g/cm3

Mineralizacja: 176,0 g/dm3

Tab. 5.15. Skład chemiczny solanki uzyskanej z głębokości 2795,0–2822,0 m

Składnik
Zawartość w czystym gazie
% obj. g/Nm3

CH4 49,48 354,772
C2H6 0,14 1,904
C3H8 0,02 0,400
C4H10 ślady -
CO2 14,94 295,812
N2 34,36 429,500
H2 1,06 0,954

Razem 100,00 1083,342

Tab. 5.16. Skład chemiczny gazu uzyskanego z głębokości 2795,0–2822,0 m
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5.29. ŻARNOWIEC IG 1A

Głębokość otworu: 2800 m
Rok zakończenia wiercenia: 1971
Rdzenie: 2676,2–2800 m, 126 skrzynek, NAG, Arch. Rdzeni 
Wiertn. w Iwicznej
Stratygrafia: 

Wyniki badań skał: 
Zestawienie wyników badań właściwości fizykochemicznych 

stanowi załącznik do dokumentacji wynikowej otworu Żarno-
wiec IG 1A (Tomczyk, 1972). Dla 56 próbek rdzenia z głęboko-
ści 2727,6–2798,3 m (kambr środkowy) pomierzono porowatość 
i przepuszczalność (Tab. 5.17). W CBDG (2017) znajdują się jesz-
cze wyniki oznaczeń gęstości objętościowej 504 próbek z kambru. 

0,00 120,00 kenozoik
120,00 179,00 cenoman
179,00 218,00 kelowej – baton

218,00 588,50 trias dolny (warstwy lęborskie, formacja 
pomorska i bałtycka)

588,50 823,50 perm górny
588,50 643,00 dolomit główny Ca2
643,00 678,00 sól kamienna najstarsza Na1

678,00 823,50 anhydryt (A1), wapień cechsztyński 
Ca1, łupek miedzionośny T1

823,50 2569,00 przydol – wenlok
2569,00 2637,00 landower (formacja iłowców z Pasłęka)
2637,00 2646,00 aszgil (formacja margli i iłowców w Prabut)
2646,00 2678,50 karadok (formacja iłowców z Sasina)
2678,50 2689,50 lanwirn (formacja wapieni z Kopalina)
2689,50 2698,50 arenig górny (formacja wapieni z Kopalina)

2698,50 2713,00 arenig dolny (formacja iłowców z glaukoni-
tem ze Słuchowa)

2713,00 2726,60 kambr górny
2726,60 2800,00 kambr środkowy (formacja piaśnicka)

Głębokość (m) Przepuszczalność (mD) Porowatość  
całkowita (%)

2727,6 0,8 1,2
2740,6 0,16 1,3
2741,8 0,46 1,5
2742,4 0,83 1,8
2743,6 0,12 1
2744,4 0,26 1,7
2746,1 0,83 1,9
2748 0,66 2,1

2748,5 0,17 2,5
2749,6 0,28 1,5
2750,5 0,16 1
2751,6 9 1,6
2752 0,16 2,6

2752,3 0,2 1,1
2752,5 1,3 2,4
2754,8 0,16 1,9
2755,4 5,5 4,2
2755,9 0,16 2,8
2758 0,24 0

2761,2 – 0,5
2761,8 0,12 1,3
2763 0,4 1,4

2763,5 0,53 1,3
2764,2 0,28 1,8
2765,2 0,43 1,2
2771 0,53 1,1

2772,6 0,48 1,1
2779 0,54 1
2784 0,28 1,1

2785,1 9,5 5,6
2785,15 3 7
2785,2 – 4,3
2785,3 – 2,5
2785,4 20 6,9
2785,5 – 7,5
2785,6 9,5 7
2785,7 5,5 6,4
2785,8 15 7,6
2785,9 – 8,4
2786 13 7,8

2786,1 12 6,3
2786,15 9 6,8
2786,25 20 7,5
2786,5 20 7,9
2788,1 – 1
2788,7 – 1,9
2789,9 – 1,4
2790,2 – 1,6
2793,5 6,5 8
2794,4 1,8 5,6
2795 – 2,2

2795,9 – 2,9
2796,4 0,35 4,9
2797,5 0,3 6,2
2798,3 0,25 4,2

Tab. 5.17. Zestawienie wyników analiz petrofizycznych próbek utwo-
rów kambryjskich z otworu Żarnowiec IG 1A
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Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu Żarnowiec IG 1A (Tomczyk, 
1972). Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiertniczej wyko-
nanych w następującym zakresie (dla podkreślonych profilo-
wań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 25–850 m, 800–
2720 m, 2725–2795 m;

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 0,25–2804 m, 
824,75–2721,75 m, 250,25–849,75 m, 258–845 m, 
845,5–2720 m, 2710,25–2803,75 m, 2721,4–2788 m, 
2725–2799 m, 2725–2800 m, 2738,4–2769,4 m;

• mikroprofilowanie średnicy otworu (mPŚr): 2725–2798 m;
• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 

2700–2800 m, 829–2807,75 m, 0–845 m, 0,5–864,5 m, 
829,25–2719,5 m, 845–2720 m, 2670–2799 m, 2670,25–
2807,75 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 2600–2800 m, 821–
2807,75 m, 0–845 m, 0,5–846,75 m, 749,25–910,5 m, 775–
900 m, 821,25–2724,25 m, 845–2720 m, 2590,25–2724,75 m, 
2600–2725 m, 2670–2799 m, 2670,25–2808,75 m;

• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 258–845 m, 
845,5–2717,5 m, 256,25–842,75 m, 829,25–2721,75 m, 
2727,25–2800,75 m;

• profilowanie gradientu potencjałów naturalnych (gPS): 
845,5–2717,5 m, 2725–2799 m, 820,25–2724,75 m;

• profilowanie oporności EL02 (M0.5A0.1B) (PO): 2545,25–
2719,5 m, 2720,25–2797,75 m;

• profilowanie oporności EL03 (M1.0A0.1B) (PO): 2546,25–
2719,5 m, 2720,25–2799,5 m;

• profilowanie oporności EL09 (brak informacji) (PO): 
250,25–2799,5 m;

• profilowanie oporności EL09 (M2.5A0.25B) (PO): 250,25–
844,25 m, 835,25–2721,5 m, 2715,25–2797,75 m;

• profilowanie oporności EL18 (M5.28A0.82B) (PO): 
2545,25–2716,75 m, 2720,25–2799,5 m;

• profilowanie oporności EL26 (M8.0A1.0B) (PO): 2545,25–
2726,75 m, 2720,25–2799,25 m; 

• profilowanie oporności EN10 (B2.5A0.25M) (PO): 
250,25–844,75 m, 835,5–2719,5 m, 2715,5–2799,25 m;

• profilowanie oporności EN10 (brak informacji) (PO): 
250,25–2798 m;

• profilowanie oporności EN16 (B5.7A0.4M) (PO): 
2545,25–2719,75 m, 2720,25–2799,5 m;

• profilowanie oporności EN64 (B4.48A1.62M) (PO): 
2720,25–2798,75 m;

• profilowanie oporności standardowe (PO): 2550–2720 m, 
2725–2799 m;

• profilowanie oporności (B2.5A0.25M) (PO): 258–845 m, 
845,5–2720 m, 2725–2799 m;

• profilowanie oporności standardowe (B5.7A0.4M) (PO): 
2725–2799 m;

• profilowanie oporności standardowe (M1.0A0.1B) (PO): 
2738,4–2767 m;

• profilowanie oporności standardowe (M2.5A0.25B) (PO): 
258–845 m, 845,5–2720 m, 2725–2799 m;

• profilowanie oporności standardowe (M5.28A0.82B) 
(PO): 2725–2799 m;

• profilowanie oporności sterowane (POst): 2725–2799 m; 
• profilowanie oporności sondą 3–elektr. sterowaną (LL3) 

(POst): 2722,25–2799,5 m; 
• profilowanie akustyczne (PA): 100–2761 m;
• profilowanie temperatury przy nieustalonej równowadze 

termicznej (PTn): 2693,25–2801,75 m, 250,25–849,75 m;
• profilowanie temperatury (PT): 2725–2799 m, 258–845 m;
• profilowanie oporności płuczki (POpl): 2550–2720 m, 

2700,25–2804,75 m, 2725–2799 m.

Inne prace wykonane na otworze:
Doktór, S., Łukaszewski, A., Rejman, M. 1971. Sprawoz-

danie wynikowe z pracy laboratorium firmy Geoservices na 
otworze wiertniczym Żarnowiec IG 1A. Kat. 707/WA/S, Arch. 
Przeds. Geol. POLGEOL S.A., Warszawa.

Kudaś, E., 1972. Dokumentacja końcowa badań geofi-
zycznych. Odwiert: Żarnowiec IG 1a. Rejon: Synekliza Pery-
bałtycka, rok badań 1970, 1971. Kat. R-245, Arch. Przeds. 
Bad. Geofiz. Sp. z o.o., Warszawa.

Dokumentacje NAG:
Binder, I., Lech, I., Sikorski, B. 1977. Dokumentacja geo-

logiczna złoża ropy naftowej Dębki-Żarnowiec. Inw. 12137 
CUG, NAG, Warszawa.

Szporko, R., Blus, R. 1974. Dokumentacja pomiarów 
gęstości objętościowej i porowatości skał 1973 [81 otworów 
wiertniczych]. Inw. 44482. Kat. ObO/1526, NAG, Warszawa.

Tomczyk, H. 1972. Dokumentacja wynikowa głębokiego 
wiercenia Żarnowiec IG 1A. Inw. 113665, NAG, Warszawa.

5.30. ŻARNOWIEC IG 4

Głębokość otworu: 2822,4 m
Rok zakończenia wiercenia: 1972
Rdzenie: 2596,40–2822,40 m, 178 skrzynek, NAG, Arch. 
Rdzeni Wiertn. w Iwicznej Iwiczna
Stratygrafia: 

Wyniki badań skał: 
Sprawozdanie wynikowe z pracy laboratorium firmy Geo-

srvices na otworze Żarnowiec IG 4 stanowi załącznik do do-
kumentacji wynikowej otworu (Jaskowiak-Schoeneichowa 
i in., 1972). W CBDG (2017) znajdują się wyniki badań poro-
watości i przepuszczalności 210 próbek rdzenia z głębokości 
1813,7–2812,1 m (Tab. 5.18). 

0,00 117,00 kenozoik
117,00 176,00 cenoman
176,00 210,00 kelowej – baton

210,00 565,00 trias dolny (warstwy lęborskie, formacja 
pomorska)

565,00 830,50 perm górny
588,00 637,00 dolomit główny Ca2
637,00 654,00 anhydryt górny A1g
654,00 764,00 sól kamienna najstarsza Na1
764,00 823,50 anhydryt dolny A1d
823,50 829,50 wapień cechsztyński Ca1
829,50 830,50 łupek miedzionośny T1
830,50 2568,50 przydol – wenlok

2568,50 2625,00 landower (formacja iłowców z Pasłęka)
2625,00 2633,50 aszgil (formacja margli i iłowców z Prabut)
2633,50 2665,50 karadok (formacja iłowców z Sasina)

2665,50 2677,00 lanwirn (formacja iłowców z Sasina  
i wapieni z Kopalina)

2677,00 2685,00 arenig górny (formacja wapieni z Kopalina)

2685,00 2699,50 arenig dolny (formacja iłowców z glaukoni-
tem ze Słuchowa)

2699,50 2710,00 kambr górny (formacja piaśnicka)
2710,00 2822,40 kambr środkowy
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Głębokość (m) Stratygrafia Przepuszczalność (mD) Porowatość całkowita (%)
1813,7

przydol - wenlok

0,2 3
1814,8 0,2 5,6
1815,9 0,2 4,1
1817,9 0,2 6,5
1819,7 0,2 2,7
1820,5 0,2 0,8
2479 0,2 2,75

2577,7 landower 0,2 2,93
2718,9

kambr środkowy

0,1 2,27
2722,5 0,1 1,59
2728,8 0,1 1,03
2728,9 0,1 0,39
2739,4 0,1 2,27
2740 0,1 1,61

2741,8 0,1 2,58
2743,6 0,1 1,69
2744,1 0,2 2,84
2745,1 0,2 2,84
2745,7 0,2 2,47
2746,7 0,2 1,51
2747,6 0,2 1,22
2748,5 0,2 2,56
2750,1 0,2 2,94
2751,3 0,2 0,28
2751,8 0,2 1,31
2752,4 0,2 1,99
2753,2 0,2 2,36
2754,5 0,2 1,7
2754,5 0,2 2,83
2754,9 0,2 1,99
2756 0,2 3,88

2756,1 0,7 6,06
2756,2 2,2 6,98
2756,3 10,5 8,09
2756,4 7,3 7,93
2756,5 8 8,98
2756,6 13,5 9,93
2756,7 8,9 9,26
2756,8 15 9,43
2756,9 8,8 9,6
2757,1 10,8 9,98
2757,3 16,2 9,98
2757,4 6,9 9,65
2757,5 15,5 9,15
2757,6 9,4 9,44
2757,7 10,8 9,87
2757,8 8,9 9,65
2757,9 8 10,15
2758 6,9 8,65

2758,1 6,4 8,56
2758,3 0,2 3,08
2758,6 0,2 3,67
2759 0,2 2,31

2759,3 0,25 2,24
2759,6 0,1 2,79
2760 0,2 2,43

2760,3 0,2 3,05

Tab. 5.18. Zestawienie wyników analiz petrofizycznych próbek z otworu Żarnowiec IG 4 (CBDG, 2017)
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Głębokość (m) Stratygrafia Przepuszczalność (mD) Porowatość całkowita (%)
2760,5

kambr środkowy

0,2 2,77
2760,55 0,2 4,17
2760,65 1,1 6,14
2760,7 1 6,74
2760,8 1,5 6,89
2760,9 3 7,41
2761 3,7 7,82

2761,1 2,3 5,76
2761,2 3,4 4,67
2761,3 4,2 5,45

2761,35 3,7 5,73
2761,4 3,8 6,13

2761,45 2,5 5,43
2761,55 2,5 5,74
2761,6 1,8 6,19
2761,7 1,2 5,09

2761,95 0,1 0,93
2762,3 0,22 3,15
2762,4 0,48 4,5

2762,45 0,37 5,35
2762,55 0,71 4,66
2762,7 0,84 5,45
2762,7 0,41 6,37
2762,8 0,84 5,68

2762,85 0,41 5,82
2762,95 1 6,04
2763,05 0,81 5,12
2763,35 0,1 0,8
2763,7 0,1 0,83
2764,1 1,3 1,2
2764,8 0,1 1,35
2766,8 0,1 1,56
2767,2 0,1 1,54
2768,5 0,37 1,19
2770,4 0,48 1
2771,2 0,6 3,86
2772,2 0,1 2,72
2773,5 0,1 3,45
2774,8 0,1 2,28
2775 0,1 2,85

2776,6 0,1 1,58
2777,2 0,1 2,2
2778 0,1 2,2

2778,7 0,1 1,85
2779,2 0,1 1,69
2779,7 0,1 0,91
2780,3 0,1 1,8

2780,55 0,1 2,38
2780,9 0,39 5,16
2781,3 1,86 5,57
2781,9 0,25 4,15
2782,5 0,16 2,4
2783 1 2,38

2783,35 0,1 4,12
2783,65 0,1 1,85
2783,8 0,1 2,76
2783,9 0,1 2,76
2783,9 0,1 2,76
2784 0,58 6,18

2784,05 0,31 1,55
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Głębokość (m) Stratygrafia Przepuszczalność (mD) Porowatość całkowita (%)
2784,1

kambr środkowy

0,75 6,49
2784,2 1 8,42
2784,3 2 8,42
2784,5 4,3 8,92
2784,6 6,9 8,85
2784,7 6,2 9,72
2784,8 6 9,93
2784,9 1,6 7,07
2785 0,51 8,13

2785,1 1 9,95
2785,2 12,5 10,7
2785,3 14,8 11,1
2785,3 15 11,7
2785,4 19,8 11,32
2785,5 14 10,35
2785,6 20,5 11,66
2785,7 19 11,78
2785,9 17 11,9
2786,1 11,1 11,32
2786,2 17,8 12,06
2786,3 21 11,3
2786,4 13,5 11,46
2786,5 15,4 11,96
2786,6 13,8 11,95
2786,7 15,4 11,75
2786,8 7,8 10,9
2786,9 18,5 11,38
2786,9 7,7 10,9
2787 20,2 11,1

2787,1 18 10,44
2787,2 9,2 10,46
2787,3 16,5 10,67
2787,4 5,1 9,8
2787,5 16,5 11,21
2787,6 20,5 11,44
2787,7 23,5 11,76
2788,1 16,5 10,71
2789,5 16,5 11,35

2789,95 1,6 9,43
2790 17,5 11,48

2790,1 16,5 10,88
2790,2 18 13,12
2790,3 15 11,41
2790,4 14,5 11,41
2790,5 22,5 10,68
2790,6 19 11,41
2790,7 22 12,43
2790,8 22 12,43
2790,9 18,7 10,6
2791 17,5 10,98

2791,1 14 12,51
2791,2 15 10,98
2791,3 23 11,04
2791,4 14,5 10,25
2791,5 18,7 10,68
2791,6 20,5 10,98
2791,7 19,2 10,97
2791,8 16,7 10,8
2791,9 17 11,07
2792 17,5 11,16
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Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu Żarnowiec IG 4 (Jaskowiak-
-Schoeneichowa i in., 1972). Zawiera ona wyniki badań geo-
fizyki wiertniczej wykonanych w następującym zakresie (dla 
podkreślonych profilowań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 25–880 m, 800–
2015 m, 1950–2731 m, 2675–2775 m, 2700–2785 m, 
2725–2816 m;

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 2738,4–2767 m, 
0,25–2816,75 m, 174,75–890,75 m, 205–882 m, 842,75–
2017,75 m, 880,5–2734,75 m, 884,5–2007,5 m, 885–
2731 m, 2710,5–2822,75 m, 2711,5–2788,75 m, 2730–
2816 m, 2738–2782 m, 2738–2816 m;

• mikroprofilowanie średnicy otworu (mPŚr): 2738,4–
2776,4 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma 
(PG): 6,25–2816,75 m, 6,25–888,5 m, 13–882 m, 
620–2007,5 m, 820,25–2007,75 m, 1928,5–2734,75 m, 
1957–2731 m, 2651–2731 m, 2684,25–2786,5 m, 2688–
2782 m, 2716,25–2816,75 m, 2730–2816 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 13,25–2816,75 m, 
13,25–899,75 m, 15–650 m, 600–2007,5 m, 818,75–
2009,75 m, 1930,5–2734,75 m, 1957–2731 m, 
2597,5–2787,5 m, 2598,75–2787,75 m, 2600–2782 m, 
2651–2731 m, 2710,5–2818,75 m, 2730–2816 m, 
2730,25–2819,5 m, 2738–2816 m;

• profilowanie neutron–neutron termiczne (PNNt): 2728,5–
2819,5 m, 2738–2816 m;

• profilowanie neutron–neutron nadtermiczne (PNNnt): 

2730,25–2819,5 m, 2738–2816 m;
• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 205–882 m, 

2738–2816 m, 212,5–894,5 m, 214,75–762,75 m, 
858,25–2019,75 m, 882,25–2734,75 m, 2718,25–
2818,75 m, 2737,25–2785,25 m;

• profilowanie gradientu potencjałów naturalnych (gPS): 
205–882 m, 884,5–2007,5 m, 885–2731 m, 2651–
2731 m, 2738–2782 m;

• profilowanie oporności EL02 (M0.5A0.1B) (PO): 2604,25–
2730,75 m, 2735,5–2783,75 m, 2735,5–2816,75 m;

• profilowanie oporności EL03 (M1.0A0.1B) (PO): 2572,75–
2734,75 m, 2735,5–2781,75 m, 2735,5–2816,75 m;

• profilowanie oporności EL09 (brak informacji) (PO): 196–
2816 m;

• profilowanie oporności EL09 (M2.5A0.25B) (PO): 
200,25–899,75 m, 880,5–2729,75 m, 881,5–2019,75 m, 
2710,5–2817,75 m, 2730,25–2788,75 m;

• profilowanie oporności EL18 (M5.28A0.82B) (PO): 
2620,25–2730,5 m, 2735,5–2784,5 m, 2735,5–2817,5 m;

• profilowanie oporności EL26 (M8.0A1.0B) (PO): 2605,25–
2733,75 m, 2735,5–2784,5 m, 2735,5–2815,75 m;

• profilowanie oporności EN10 (B2.5A0.25M) (PO): 196,25–
889,75 m, 874,75–2019,75 m, 1920,25–2729,75 m, 
2730,25–2786,25 m, 2730,25–2815,75 m;

• profilowanie oporności EN10 (brak informacji) (PO): 200–
2816,75 m;

• profilowanie oporności EN16 (B5.7A0.4M) (PO): 2610,25–
2730,75 m, 2735,5–2782,5 m, 2735,5–2814,5 m;

• profilowanie oporności EN64 (B4.48A1.62M) (PO): 
2614,25–2729,75 m, 2735,5–2784,75 m, 2735,5–

Głębokość (m) Stratygrafia Przepuszczalność (mD) Porowatość całkowita (%)
2792,1

kambr środkowy

12,3 11,66
2792,2 13 10,88
2792,3 14,5 11,24
2792,4 13,5 10,25
2792,5 11 9,61
2792,6 6 8,97
2792,7 3 7,72
2792,8 0,78 7,2
2792,9 0,1 6,48
2793 0,21 7,71

2793,5 0,12 6,25
2794 2 2,51

2794,5 0,1 6,48
2795 0,12 5,67

2795,5 2 2,17
2796 0 1,93

2796,5 0 1,62
2797 0 2,03

2797,5 0 3,45
2798 0 4,87

2798,5 0 2,24
2799 0,11 6,41

2799,5 0,2 5,9
2800,8 0,2 7,5
2803 0,2 3,2

2803,9 0,2 3
2806,5 0,2 4,6
2807,2 0,2 6,9
2807,9 0,2 3
2809,2 0,2 4,8
2810,3 0,2 3,8
2812,1 0,2 5,8
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2816,75 m;
• profilowanie oporności standardowe (PO): 885–2731 m, 

2738–2782 m, 2738–2816 m, 2738,4–2769,4 m;
• profilowanie oporności sondą gradientową (POg): 2651–

2731 m;
• profilowanie oporności (B2.5A0.25M) (PO): 205–882 m, 

884,5–2007,5 m, 1957–2731 m, 2738–2782 m, 2738–
2816 m;

• profilowanie oporności standardowe (B4.48A1.62M) 
(PO): 2651–2731 m; 

• profilowanie oporności standardowe (B5.7A0.4M) (PO): 
2651–2731 m;

• profilowanie oporności standardowe (M1.0A0.1B) (PO): 
2651–2731 m, 2738–2782 m, 2738–2816 m;

• profilowanie oporności standardowe (M2.5A0.25B) 
(PO): 205–882 m, 884,5–2007,5 m, 885–2731 m, 2738–
2782 m, 2738–2816 m;

• profilowanie oporności sterowane (POst): 2651–2731 m, 
2738–2782 m;

• profilowanie oporności sondą 3–elektr. sterowaną (LL3) 
(POst): 2602,25–2731,25 m, 2736,25–2783,5 m;

• mikroprofilowanie oporności sterowane (mPOst): 2651–
2731 m;

• profilowanie akustyczne (PA): 60–2739 m, 65–2740 m, 
870–2733 m, 870–2734 m, 875–2733 m;

• profilowanie czasu akustycznego T1 (PAt1): 870,75–
2733,25 m;

• profilowanie czasu akustycznego T2 (PAt2): 881,25–2733 m;
• profilowanie temperatury przy nieustalonej równowadze 

termicznej (PTn): 2528,25–2734,75 m;
• profilowanie temperatury (PT): 14–2581 m, 2531–2731 m;
• profilowanie oporności płuczki (POpl): 2640,25–

2732,75 m, 2651–2731 m, 2713,25–2789,75 m, 2738–
2782 m, 2738–2816 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 
W trakcie wiercenia objawy węglowodorów obserwowano 

od głębokości 2686,6 m. Po reakcji z chloroformem rdzenie 
świeciły w świetle UV na żółtozielonkawo, wykazywały za-
pach bitumiczny. Szczegółowe dane zawarte są w sprawoz-
daniu wynikowym z pracy laboratorium firmy Geoservices 
(Łukaszewski, 1972). Objawy bituminów w płuczce obserwo-
wano w sposób ciągły za pomocą kompleksu aparatów detek-
cyjnych. Wyniki zestawiono w Tab. 5.19. 

Inne prace wykonane na otworze:
Chmielewski, W. 1972. Karta geologiczno-techniczna 

otworu wiertniczego Żarnowiec IG 4. Kat. 283/WA/O, Arch. 
Przeds. Geol. POLGEOL S.A., Warszawa. 

Łukaszewski A., 1972. Sprawozdanie wynikowe z pracy 
laboratorium firmy Geoservices na otworze wiertniczym Żar-
nowiec IG 4. Kat. 831/WA/S, Arch. Przeds. Geol. POLGEOL 
S.A., Warszawa. 

Dokumentacja NAG:
Blus, R., Szczypa, Z. 1973. Dokumentacja pomiarów cię-

żarów objętościowych i porowatości skał, rok 1972 [96 otworów 
wiertniczych]. Inw. 44269. Kat. ObO/1438, NAG, Warszawa.

Jaskowiak-Schoeneichowa, M., Bojarski, L., Szczyper-
ko, A., Tomczyk, H., Wagner, R., Witkowski, A., Lendzion, K., 
Modliński, Z. 1972. Dokumentacja wynikowa głębokiego wier-
cenia Żarnowiec IG 4. Inw. 117037, NAG, Warszawa.

5.31. ŻARNOWIEC 6K

Głębokość otworu: 2892 m
Rok zakończenia wiercenia: 1987
Rdzenie: 580–637 m, 1434–1443 m, 2016–2025 m, 2528–
2537 m, 2699–2715 m, 2758–2775 m, 2814–2839 m, 2854–
2859 m, 2863–2892 m, 152 skrzynki, PGNiG S.A. Centr. Ma-
gazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia: 

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań 

233 próbek rdzenia (Binder, 1987). Pomierzono przepusz-
czalność, porowatość, zawartość siarki, zawartość bitumi-
nów. W wybranych próbkach oznaczono składniki grupowe 
węglowodorów (nasycone, aromatyczne, żywice, asfalteny) 
oraz ciężar właściwy. Ponadto w dokumentacji wynikowej do-
stępne są wyniki analiz składu chemicznego ropy (2 analizy) 
i gazu (14 analiz). 

Straty-
grafia Litologia Interwał (m)

Skład gazu w mieszance 
z powietrzem

Metan 
(%)

Cięższe węglo-
wodory C2+

sylur iłowce 2420–2625 0,0–1,5 rejestracji nie 
prowadzono

ordowik

iłowce 2625–2675,4 0,0–7,5 rejestracji nie 
prowadzono

wapienie 
margliste 2675,4–2693,9 0,0–2,25 rejestracji nie 

prowadzono

iłowce 2693,9–2699,5 0,0–1,05 rejestracji nie 
prowadzono

kambr

iłowce 2699,5–2739,2 0,0–2,25 rejestracji nie 
prowadzono

piaskowce 
kwarcytowe 2739,2–2808,5 0,0–20

C2 – etan  
C3 – propan  

C4 – izobutan  
nC4-n – butan

Tab. 5.19. Zestawienie wyników pomiarów składu gazu w płuczce 
z otworu Żarnowiec IG 4 (CBDG, 2017)

0,00 132,50 kenozoik
132,50 148,00 kreda górna
148,00 211,50 kelowej – baton
211,50 584,90 trias dolny
584,90 820,00 perm górny
584,90 595,80 anhydryt podstawowy A2
595,80 633,80 dolomit główny Ca2
633,80 645,80 anhydryt górny A1g
645,80 775,30 sól kamienna najstarsza Na1
775,30 813,10 anhydryt dolny A1d
813,10 819,10 wapień cechsztyński Ca1
819,10 820,00 łupek miedzionośny T1
820,00 2685,00 przydol – wenlok

2685,00 2748,00 landower (formacja iłowców z Pasłęka)
2748,00 2758,50 aszgil (formacja margli i iłowców z Prabut)
2758,50 2793,00 karadok (formacja iłowców z Sasina)

2793,00 2805,50 lanwirn (formacja iłowców z Sasina i wapie-
ni z Kopalina)

2805,50 2815,00 arenig górny (formacja wapieni z Kopalina)

2815,00 2825,00 arenig dolny (formacja iłowców z glaukoni-
tem ze Słuchowa)

2825,00 2892,00 kambr środkowy
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Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu Żarnowiec 6K (Binder, 1987). 
Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiertniczej wykonanych 
w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań 
w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 0–330 m, 300–
815 m, 1820–1900 m, 1860–2440 m, 2330–2390 m, 
2400–2890 m, 2489–2458 m; 

• profilowanie średnicy otworu (Pśr): 3–330 m, 3–2892 m, 
1410–2440 m, 2680–2890 m, 338–815 m, 1410–1900 m, 
1875–2440 m, 2680–2890 m;

• mikroprofilowanie średnicy otworu (mPśr): 2680–2892 m, 
2839–2892 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
0–2892 m, 3–330 m, 290–813 m, 780–1900 m, 1875–
2440 m, 2410–2892 m, 2818–2892 m;

• profilowanie gamma–gamma gęstościowe (PGG): 1410–
1900 m, 1875–2440 m, 2680–2891 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 0–2892 m, 3–330 m, 
290–813 m, 780–1900 m, 1875–2440 m, 2410–2892 m, 
2818–2892 m;

• profilowanie neutron–gamma (wyniki zlogarytm.) 
(logPNG): 290–813 m, 780–1900 m, 1875–2440 m, 
2410–2892 m, 2818–2892 m;

• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 1410–1900 m, 
2680–2890 m, 3–330 m;

• profilowanie oporności EL03 (PO): 2–2890 m;
• profilowanie oporności standardowe (A0.5M0.1N) (PO): 

3–330 m;
• profilowanie oporności standardowe (A1.0M0.1N) (PO): 

3–330 m, 338–815 m, 1410–1900 m, 1875–2438 m, 
2680–2890 m, 2680–2890 m; 

• profilowanie oporności standardowe (A2.5M0.25N) (PO): 
3–330 m;

• profilowanie oporności standardowe (A5.7M0.4N) (PO): 
3–330 m, 338–815 m, 1410–1900 m, 1875–2438 m, 
2680–2890 m; 

• profilowanie oporności standardowe (A8.0M1.0N) (PO): 
3–330 m, 338–815 m, 1410–1900 m, 1875–2438 m, 
2680–2890 m;

• profilowanie oporności standardowe (N5.7M0.4A) (PO): 
3–330 m;

• profilowanie oporności sterowane (wyniki zlogarytm.) 
(logPOst): 2680–2889 m, 2839–2889 m, 1410–1900 m, 
1875–2440 m;

• mikroprofilowanie oporności sterowane (wyniki zloga-
rytm.) (logmPOst): 2680–2889 m;

• profilowanie akustyczne czasu interwałowego (PAdt): 
1410–2888 m, 1410–1900 m, 1875–2440 m, 2630–
2888 m, 2838–2888 m;

• profilowanie czasu akustycznego T (PAt): 0–2840 m;
• profilowanie czasu akustycznego T1 (PAt1): 1410–

1900 m, 1875–2440 m, 2630–2888 m, 2838–2888 m;
• profilowanie czasu akustycznego T2 (PAt2): 0–2840 m, 

400–2677 m, 1410–1900 m, 1875–2440 m, 2630–
2888 m, 2838–2888 m;

• profilowanie akustyczne amplitudy (A) (PAa): 0–2840 m;
• profilowanie akustyczne amplitudy (A2) (PAa2): 

0–2840 m, 400–2677 m;
• profilowanie gazowe (PGaz): 1310–2441 m, 2441–

2685 m, 2680–2892 m;
• profilowanie temperatury (PT): 1800–1900 m, 2790–

2890 m, 2340–2440 m;
• profilowanie ekscentryczności (Peksc): 1410–2400 m, 

1410–2464 m.

Dokumentacje NAG:
Binder, I. 1987. Dokumentacja wynikowa odwiertu poszu-

kiwawczego: Żarnowiec 6K. Inw. 130620, NAG, Warszawa.

5.32. ŻARNOWIEC 7

Głębokość otworu: 2732 m
Rok zakończenia wiercenia: 1988
Rdzenie: 544–579 m, 2690–2732 m, 51 skrzynek, PGNiG 
S.A. Centr. Magazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia: 

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty ba-

dań przepuszczalności i porowatości 64 próbek (Zasławski, 
1988). W wybranych próbkach oznaczono składniki grupowe 
węglowodorów (nasycone, aromatyczne, żywice, asfalteny). 

Głębokość (m)
Stratygrafia Liczba oznaczeń Przepuszczalność średnia (nm2) Porowatość średnia (%)

od do
580,0 637,0 perm górny 76 1856,73 22,3

2016,0 2715,0 sylur 40 – 1,56
2758,0 2814,0 ordowik 37 – 1,89
2815,0 2892,0 kambr i arenig 80 594 2,3

Tab. 5.20. Wyniki badań petrofizycznych (skrócone) próbek z otworu Żarnowiec 6K na podstawie dokumentacji wynikowej (Binder, 1987)

0,00 119,00 kenozoik
119,00 136,00 kreda górna
136,00 192,50 kelowej – baton
192,50 541,50 trias dolny
541,50 809,00 perm górny
541,50 545,00 anhydryt podstawowy A2
545,00 585,00 dolomit główny Ca2
585,00 601,00 anhydryt górny A1g
601,00 736,00 sól kamienna najstarsza Na1
736,00 802,50 anhydryt dolny A1d
802,50 808,00 wapień cechsztyński Ca1
808,00 809,00 łupek miedzionośny T1
809,00 2529,50 przydol – wenlok

2529,50 2599,50 landower (formacja iłowców z Pasłęka)
2599,50 2609,00 aszgil (formacja margli i iłowców z Prabut)
2609,00 2640,00 karadok (formacja iłowców z Sasina)

2640,00 2650,00 lanwirn (formacja iłowców z Sasina i wa-
pieni z Kopalina)

2650,00 2660,50 arenig górny (formacja wapieni z Kopalina)

2660,50 2671,00 arenig dolny (formacja iłowców z glaukoni-
tem ze Słuchowa)

2671,00 2688,00 kambr górny – kambr środkowy
2688,00 2732,00 kambr środkowy
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Głębokość (m) Stratygrafia Porowatość całkowita (mD) Przepuszczalność pozioma (nm2)
544,05 anhydryt podstawowy 17,14 746
544,65 3,34 10
545,05

dolomit główny

14,87 –
545,65 20,92 54834
546,05 14,12 21268
546,65 20,11 54834
547,05 25,35 179794
547,65 34,64 207455
548,05 27,36 92041
548,65 25,76 192640
549,05 22,69 192640
549,65 31,13 502027
550,05 10,88 2527
552,65 30,98 460191
561,05 36,22 25267
561,65 29,07 283195

2706,05

kambr środkowy

6,52 26298
2706,65 1,16 –
2707,05 2,03 –
2707,65 1,4 –
2708,05 1,4 12
2708,65 2,54 –
2709,05 1,94 –
2709,65 1,42 21
2710,05 1,31 –
2710,65 0,98 –
2711,05 1 27
2711,65 2,35 –
2712,05 0,86 –
2712,65 2,09 –
2713,05 1,36 –
2713,65 1,28 –
2714,05 1,65 –
2714,65 1,97 –
2715,05 0,81 –
2715,65 0,9 –
2716,05 0,44 –
2716,65 0,76 –
2717,05 0,27 –
2717,65 1,19 –
2718,05 1,43 –
2718,65 0,57 –
2719,05 1,14 –
2719,65 0,61 –
2720,05 0,7 –
2720,65 1,02 –
2721,05 1,09 –
2721,65 0,7 –
2722,05 1,33 –
2722,65 4,75 684
2723,05 4,5 –
2723,65 8,4 25261
2724,05 5,78 –
2724,65 3,46 249
2725,05 1,63 –
2725,65 1,29 –
2726,05 1,18 –
2726,65 0,85 –
2727,05 3,98 21
2727,65 2,17 –
2728,05 2,9 –
2728,65 2,72 –
2729,05 2,75 39
2730,05 1,71 –

Tab. 5.21. Wyniki badań petrofizycznych próbek z otworu Żarnowiec 7 na podstawie dokumentacji wynikowej (Zasławski, 1988)
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Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu Żarnowiec 7 (Zasławski, 
1988). Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiertniczej wyko-
nanych w następującym zakresie (dla podkreślonych profilo-
wań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 25–810 m, 800–
2690 m, 2675–2730 m;

• profilowanie średnicy otworu (Pśr): 80–2732 m, 89–
807 m, 843–2690 m, 2688–2732 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
0–2730 m, 0–811 m, 785–2690 m, 2680–2730 m;

• profilowanie gamma–gamma gęstościowe (PGG): 
0–811 m, 843–2690 m, 2688–2730 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 0–2730 m, 0–811 m, 
785–2690 m, 2680–2730 m;

• profilowanie neutron–gamma (wyniki zlogarytm.) 
(logPNG): 0–811 m, 785–2690 m, 2680–2730 m;

• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 89–807 m, 
843–2690 m, 2688–2731 m;

• profilowanie oporności EL03 (PO): 85–2731 m;
• profilowanie oporności standardowe (A0.5M0.1N) (PO): 

843–2690 m, 2688–2731 m;
• profilowanie oporności standardowe (A1.0M0.1N) (PO): 

89–807 m, 843–2690 m, 2688–2731 m;
• profilowanie oporności standardowe (A2.5M0.25N) (PO): 

843–2690 m, 2688–2731 m;
• profilowanie oporności standardowe (A5.7M0.4N) (PO): 

89–807 m, 843–2690 m, 2688–2731 m; 
• profilowanie oporności standardowe (A8.0M1.0N) (PO): 

89–807 m, 843–2690 m, 2688–2731 m;
• profilowanie oporności standardowe (N5.7M0.4A) (PO): 

843–2690 m, 2688–2731 m; 
• profilowanie oporności sterowane (POst): 2688–2731 m;
• profilowanie oporności sterowane (wyniki zlogarytm.) 

(logPOst): 2688–2731 m;
• mikroprofilowanie oporności sterowane (mPOst): 2688–2731 m;
• mikroprofilowanie oporności sterowane (wyniki zloga-

rytm.) (logmPOst): 2688–2731 m; 
• profilowanie akustyczne czasu interwałowego (PAdt): 

45–2730 m, 39–805 m, 2688–2730 m; 
• profilowanie czasu akustycznego T1 (PAt1): 39–805 m, 

2688–2730 m; 
• profilowanie czasu akustycznego T2 (PAt2): 39–805 m, 

2512–2732 m, 2688–2730 m; 
• profilowanie akustyczne amplitudy (A2) (PAa2): 2512–2732 m;
• profilowanie gazowe (PGaz): 2690–2730 m, 812–2690 m; 
• profilowanie temperatury(PT): 700–810 m, 2640–2690 m, 

2680–2730 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia: 

Dokumentacje NAG:
Zasławski, S. 1988. Dokumentacja wynikowa odwiertu po-

szukiwawczego: Żarnowiec 7. Inw. 131496, NAG, Warszawa.

5.33. ŻARNOWIEC 8K

Głębokość otworu: 2836 m
Rok zakończenia wiercenia: 1989
Rdzenie: 848–851 m, 2765–2836 m, 27 skrzynek, PGNiG 
S.A. Centr. Magazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia na dnie: kambr środkowy

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań 

właściwości fizykochemicznych 42 próbek rdzenia. 

Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu Żarnowiec 8K (Zasławski, 
1989). Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiertniczej wyko-
nanych w następującym zakresie (dla podkreślonych profilo-
wań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 0–890 m, 2775–
2830 m, 900–2200 m, 2275–2760 m;

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 150–2835 m, 900–
1550 m, 152–897 m, 896–2762 m, 900–2201 m, 2175–
2762 m, 2765–2833 m, 2765–2835 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
7–2835 m, 875–2201 m, 2175–2765 m, 2743–2835 m, 
2750–2835 m, 7–897 m;

• profilowanie gamma–gamma gęstościowe (PGG): 896–
2762 m, 2765–2835 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 7–2835 m; 
7–897 m, 2743–2835 m; 

• profilowanie neutron–gamma (wyniki zlogarytm.) 
(logPNG): 7–897 m, 2743–2835 m;

• profilowanie neutron–neutron (PNN): 875–2201 m, 
2175–2765 m, 2743–2835 m, 2750–2835 m;

• profilowanie neutron–neutron (wyniki zlogarytm.) 
(logPNN): 875–2201 m, 2175–2765 m, 2743–2835 m, 
2750–2835 m;

• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 152–897 m, 
900–2201 m, 2175–2762 m, 2765–2835 m;

• profilowanie oporności EL03 (PO): 150–2835 m;
• profilowanie oporności standardowe (A0.5M0.1N) (PO): 

900–2201 m, 2175–2762 m;
• profilowanie oporności standardowe (A1.0M0.1N) (PO): 

152–897 m, 900–2201 m, 2175–2762 m, 2765–2835 m;
• profilowanie oporności standardowe (A2.5M0.25N) (PO): 

900–2201 m, 2175–2762 m;
• profilowanie oporności standardowe (A5.7M0.4N) (PO): 

152–897 m, 900–2201 m, 2175–2762 m, 2765–2835 m;
• profilowanie oporności standardowe (A8.0M1.0N) (PO): 

152–897 m, 2175–2762 m, 2765–2835 m;
• profilowanie oporności standardowe (N5.7M0.4A) (PO): 

900–2201 m, 2175–2762 m;
• profilowanie oporności sterowane (POst): 2765–2830 m;

Głębokość (m) Stratygra-
fia Objawy

od do

1640,0 1693,0 przydol – 
wenlok

obecność gazu niepalnego o okre-
sowych wskazaniach w profilu 

ciągłych i obiegowym

2032,0 2534,0 wenlok – 
landower

słabe zgazowanie płuczki; obecność 
gazu niepalnego o wskazaniach w 

profilowaniu ciągłym: C1=0,1-0,16%, 
C2= śladowe do 0,04%; w profilowa-

niu obiegowym C1=0,15 – 0,01%, 
C2=0,02%

Tab. 5.22. Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia w otworze Żar-
nowiec 7 na podstawie dokumentacji wynikowej (Zasławski, 1988)

2560,0 2732,0 ordowik – 
kambr 

gaz niepalny o wskazaniach w pro-
filowaniu ciągłym i obiegowym od 

śladowych do 0,01%

2721,0 2730,0 kambr 
środkowy

wzdłuż mikroszczelin obserwowano 
suche plamy ropne barwy żółtosele-
dynowej (po podgrzaniu) oraz słaby 

delikatny zapach bituminów
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• profilowanie oporności ster. (wyniki zlogarytm.) (logPOst): 
2765–2830 m, 152–897 m, 2765–2835 m;

• profilowanie akustyczne czasu interwałowego (PAdt): 
102–2835 m, 2743–2835 m, 102–897 m, 900–2201 m, 
2175–2762 m;

• profilowanie czasu akustycznego T1 (PAt1): 2743–
2835 m, 102–897 m, 900–2201 m, 2175–2762 m;

• profilowanie czasu akustycznego T2 (PAt2): 2743–
2835 m, 102–897 m, 900–2201 m, 2175–2762 m;

• profilowanie gazowe (PGaz): 757–897 m, 897–2202 m, 
2202–2765 m, 2765–2835 m;

• profilowanie temperatury (PT): 2100–2200 m, 2640–
2760 m, 2790–2830 m, 797–897 m, 2765–2830 m;

• profilowanie ekscentryczności (PEksc): 900–1550 m, 
900–1630 m, 900–1810 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby złożowe: 
Dane te są własnością inwestora i nie mogą zostać ujaw-

nione w niniejszym opracowaniu.

Dokumentacja NAG:
Zasławski, S. 1989. Dokumentacja wynikowa odwiertu po-

szukiwawczego: Żarnowiec 8K. Inw. 131819, NAG, Warszawa.

5.34. ŻARNOWIEC 9K

Głębokość otworu: 2885 m
Rok zakończenia wiercenia: 1990
Rdzenie: 2773–2782 m, 2812–2850 m, 2851–2870 m, 2882–
2885 m, 56 skrzynek, 
PGNiG S.A. Centr. Magazyn Rdzeni, Chmielnik
Stratygrafia na dnie: kambr środkowy 

Wyniki badań skał: 
W dokumentacji wynikowej znajdują się rezultaty badań 

92 próbek (Binder, 1990). 

Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu Żarnowiec 9K (Binder, 1990). 
Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiertniczej wykonanych 
w następującym zakresie (dla podkreślonych profilowań 
w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 25–850 m, 850–
2850 m, 2840–2880 m;

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 785–2885 m, 2417,5–
2850 m, 2850–2882 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
0–2882 m, 2800–2882 m, 0–846 m, 800–2850 m, 2400–
2850 m;

• profilowanie gamma–gamma gęstościowe (PGG): 2400–
2850 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 0–2882 m, 2800–
2882 m, 0–846 m, 800–2850 m, 2400–2850 m;

• profilowanie neutron–gamma (wyniki zlogarytm.) 
(logPNG): 2800–2882 m, 800–2850 m, 2400–2850 m;

• profilowanie neutron–neutron (PNN): 2400–2850 m;
• profilowanie neutron–neutron (wyniki zlogarytm.) 

(logPNN): 2400–2850 m;
• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 2417,5–

2846 m, 2850–2882 m;
• profilowanie oporności EL03 (PO): 2415–2882 m;
• profilowanie oporności standardowe (A0.4M0.1N) (PO): 

2417,5–2846 m;
• profilowanie oporności standardowe (A0.5M0.1N) (PO): 

2850–2882 m;
• profilowanie oporności standardowe (A1.0M0.1N) (PO): 

2417,5–2846 m, 2850–2882 m;
• profilowanie oporności standardowe (A2.0M0.1N) (PO): 

2417,5–2846 m;
• profilowanie oporności standardowe (A2.5M0.25N) (PO): 

2850–2882 m;
• profilowanie oporności standardowe (A4.0M0.5N) (PO): 

2417,5–2846 m;
• profilowanie oporności standardowe (A5.7M0.4N) (PO): 

2850–2882 m;
• profilowanie oporności standardowe (A8.0M1.0N) (PO): 

2417,5–2846 m, 2850–2882 m;
• profilowanie oporności standardowe (N5.7M0.4A) (PO): 

2850–2882 m;
• profilowanie oporności standardowe (N6.0M0.5A) (PO): 

2417,5–2846 m;
• profilowanie oporności ster. (wyniki zlogarytm.) (logPOst): 

2418–2850 m;
• mikroprofilowanie oporności sterowane (wyniki zloga-

rytm.) (logmPOst): 2418–2850 m;
• profilowanie akustyczne czasu interwałowego (PAdt): 

2418–2850 m;
• profilowanie czasu akustycznego T1 (PAt1): 2418–

2850 m;
• profilowanie czasu akustycznego T2 (PAt2): 2418–

2850 m;
• profilowanie gazowe (PGaz): 1555–2850 m;
• profilowanie temperatury (PT): 2750–2850 m, 2800–

2880 m.

Objawy węglowodorów w trakcie wiercenia i próby złożowe: 
Dane te są własnością inwestora i nie mogą zostać ujaw-

nione w niniejszym opracowaniu.

Dokumentacja NAG:
Binder, I. 1990. Dokumentacja wynikowa odwiertu poszu-

kiwawczego: Żarnowiec 9K. Inw. 132363, NAG, Warszawa.

5.35. ŻELISTRZEWO IG 1 (ONZ-1)

Głębokość otworu: 1160 m
Rok zakończenia wiercenia: 1968
Rdzenie: 115–1160 m, 554 skrzynki, NAG, Arch. Rdzeni 
Wiertn. w Leszczach
Stratygrafia: 

0,00 138,00 kenozoik
138,00 150,00 kampan
150,00 181,00 turon górny
181,00 203,00 turon dolny
203,00 279,00 cenoman
279,00 330,00 oksford
330,00 340,00 kelowej – baton górny

340,00 826,50 trias dolny (warstwy lęborskie, formacja 
pomorska i bałtycka)

826,50 1130,50 perm górny
826,50 829,00 anhydryt główny A3
829,00 855,50 dolomit płytowy Ca3
855,50 872,50 anhydryt podstawowy A2
872,50 881,50 dolomit główny Ca2
881,50 900,50 anhydryt górny A1g
900,50 1059,50 sól kamienna najstarsza Na1
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Wyniki badań skał:
W dokumentacji wynikowej znajdują się m.in. wyniki ba-

dań gęstości objętościowej i porowatości 51 próbek skalnych 
(Tab. 5.23). W CBDG (2017) dostępne są również wyniki po-
miarów gęstości objętościowej 2228 próbek. 

1059,50 1120,00 anhydryt dolny A1d
1120,00 1129,50 wapień cechsztyński Ca1
1129,50 1130,50 łupek miedzionośny T1

1130,50 1160,00 przydol (formacja łowców i iłowców  
wapnistych z Pucka)

Głębokość (m)
Stratygrafia Gęstość objętościowa 

(g/cm3)
Porowatość efektywna 

(%) Liczba pomiarów
od do
0 10

kenozoik

2,14 – –
10 25 2,14 14 4
25 45 2,08 – –
45 50 2,05 22 2
50 70 2 – –
70 71 1,88 22 1
71 76 1,88 – –
76 82 2,25 10 4
82 92 2 – –
92 115 1,86 24 17
115 138 1,94 13 19
138 150

kreda górna

1,91 21 8
150 182 1,86 18 29
182 193 1,76 11 10
193 206 1,66 7 8
206 255 1,94 24 32
255 282 jura górna – kreda górna 1,92 19 17
282 288

jura środkowa  
– jura górna

1,88 32 5
288 308 1,89 – –
308 315 1,9 26 6
335 340 2,14 11 4
360 366

trias dolny

1,85 11 4
386 391 2,01 16 2
411 417 2,08 17 3
417 429 2,09 – –
429 433 2,14 – –
433 485 2,14 16 10
485 505 2,14 – –
505 521 2,17 6 9
521 541 2,17 – –
541 547 2 18 5
547 568 2 – –
568 574 1,99 17 3
574 584 2,05 – –
584 594 2,14 – –
594 600 2,16 6 2
620 626 2,04 7 3
646 652 2,08 3 5
672 678 2,12 2 4
698 701 2,13 2 2
721 724 2,02 12 2
744 750 2,09 2 2
760 824 2,17 3 42
824 846 perm górny – trias dolny 2,5 2 12
846 869

perm górny

2,83 1 17
869 879 2,31 6 9
879 899 2,77 2 7
899 1055 2,11 – –

1055 1117 2,85 – –
1117 1123 2,52 – –
1123 1160 sylur, perm górny 2,37 – –

Tab. 5.23. Wyniki badań petrofizycznych próbek z otworu Żelistrzewo IG 1 (ONZ-1) na podstawie dokumentacji wynikowej (Szostak i Blus, 1971)
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Wyniki geofizyki otworowej: 
W Narodowym Archiwum Geologicznym dostępna jest 

dokumentacja wynikowa otworu Żelistrzewo IG 1 (ONZ–1) 
(Marzec, 1969). Zawiera ona wyniki badań geofizyki wiertni-
czej wykonanych w następującym zakresie (dla podkreślo-
nych profilowań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie krzywizny otworu (PK): 0–175 m, 521–
1150 m;

• profilowanie średnicy otworu (PŚr): 0,1–1160 m, 520,25–
1159,75 m, 2–392 m, 18,25–391,75 m, 521–1159,5 m;

• profilowanie naturalnego promieniowania gamma (PG): 
800–1150 m, 0,4–1163,9 m, 0–1159,5 m, 0,5–1163,75 m, 
800,2–1162,6 m;

• profilowanie gamma–gamma gęstościowe (PGG): 800–
1150 m, 800,2–1154,8 m, 0,5–1159,25 m, 1–1159,5 m;

• profilowanie neutron–gamma (PNG): 800–1150 m, 0,4–
1163,9 m, 0,5–1163,75 m, 2–1159,5 m, 800,2–1162,8 m; 

• profilowanie potencjałów naturalnych (PS): 5–512 m, 
521–1159,5 m, 1,5–504,75 m, 508,5–1163,75 m;

• profilowanie oporności standardowe EL02 (A0.5M0.1N) 
(PO): 1,5–514,75 m, 520,25–1160,75 m;

• profilowanie oporności standardowe EL03 (A1.0M0.1N) 
(PO): 5,25–511,75 m, 520,25–1159,75 m; 

• profilowanie oporności standardowe EL03 (N0.1M1.0A) 
(PO): 520,25–1160,5 m; 

• profilowanie oporności standardowe EL07 (A2.5M0.25N) 
(PO): 3,5–514,75 m, 520,25–1159,75 m;

• profilowanie oporności EL09 (brak informacji) (PO): 3,4–
1160,1 m;

• profilowanie oporności standardowe EL14 (A4.0M0.5N) 
(PO): 14,25–513,75 m, 520,25–1162,75 m;

• profilowanie oporności standardowe EL26 (A8.0M0.5N) 
(PO): 6,25–514,75 m, 520,25–1161,75 m;

• profilowanie oporności EN04 (N1.0M0.1A) (PO): 7,25–
511,75 m;

• profilowanie oporności standardowe EN10 (brak informa-
cji) (PO): 5–1161 m;

• profilowanie oporności standardowe EN10 (N2.5M0.25A) 
(PO): 5,25–511,75 m, 520,25–1160,75 m; 

• profilowanie oporności standardowe (PO): 5–512 m;
• profilowanie oporności standardowe (A0.5M0.1N) (PO): 

521–1159,5 m;
• profilowanie oporności standardowe (A1.0M0.1N) (PO): 

521–1159,5 m;
• profilowanie oporności standardowe (A2.5M0.25N) (PO): 

521–1159,5 m;
• profilowanie oporności standardowe (A4.0M0.5N) (PO): 

521–1159,5 m;
• profilowanie oporności standardowe (A8.0M0.5N) (PO): 

521–1159,5 m;
• profilowanie oporności standardowe (N0.1M1.0A) (PO): 

521–1159,5 m;
• profilowanie oporności standardowe (N2.5M0.25A B) 

(PO): 521–1159,5 m;
• mikroprofilowanie oporności (mPO): 521–1139,5 m;
• mikroprofilowanie oporności sondą potencjałową (mPOp): 

520,25–1162,5 m;
• profilowanie oporności sterowane (POst): 521–1139,5 m;
• profilowanie oporności sondą 3–elektr. sterowaną (LL3) 

(POst): 520,5–1162,75 m;
• profilowanie temperatury przy nieustalonej równowadze 

termimczej (PTn): 20–500 m;
• profilowanie temperatury (PT): 18,25–505,75 m, 40,25–

524,75 m, 520,25–1159,5 m, 45–525 m, 521–1159,5 m;
• profilowanie oporności płuczki (POpl): 10,5–512,75 m, 

514,75–1161,75 m, 20–500 m, 521–1159,5 m.

W NAG dostępna jest również dokumentacja pomiarów 
sejsmometrycznych w odwiercie Żelistrzewo IG 1 (ONZ-1) 
(Grzeszczuk, 1968), w której znajdują się wyniki pomiarów 
wykonanych w następującym zakresie (dla podkreślonych 
profilowań w CBDG dostępne są pliki LAS):

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany podwojony 
Tx2: 20–1080 m;

• profilowanie prędk. śr., czas interpolowany TW: 20–
1080 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW1: 107–
1097 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW2: 107–
1097 m;

• profilowanie prędk. śr., czas pomierzony Tr_PW3: 157–
1097 m;

• profilowanie prędk. śr., czas uśredniony Tr_PO: 107–
1097 m;

• profilowanie prędk. śr., gradient czasu interpol. DT_VSP: 
20–1080 m.

Dokumentacje NAG:
Grzeszczuk, H. 1968. Dokumentacja pomiarów średnich 

prędkości, odwiert: Żelistrzewo ONZ-1. Kat. Ż15 VS, NAG, 
Warszawa.

Marzec, M. 1969. Dokumentacja otworu wiertniczego Że-
listrzewo IG 1 (ONZ-1). Inw. 89161, NAG, Warszawa.

Szostak, I., Blus, R. 1971. Dokumentacja pomiarów cię-
żarów objętościowych i porowatości skał, rok 1970 [104 otwo-
ry wiertnicze]. Inw. 43782, NAG, Warszawa.

6. SEJSMIKA

W zasięgu obszaru przetargowego „Wejherowo” i w jego 
otoczeniu w ciągu ostatnich pięciu dekad wykonano liczne ba-
dania sejsmiczne realizowane w ramach projektów 2D i 3D 
(Tab. 6.1–6.3, Fig. 6.1, 6.2). 

W latach 1966–1969 wykonano regionalne prace sej-
smiczne, które były ukierunkowane na poszukiwanie złóż soli 
potasowej w osadach cechsztynu. Prace te były finansowane 
z funduszu ONZ, a wykonane przez Przedsiębiorstwo Poszu-
kiwań Geofizycznych w Warszawie.

Pierwsze badania sejsmiczne ukierunkowane na roz-
poznanie utworów podcechsztyńskich wykonano w latach 
1969–1972 na zlecenie Górnictwa Naftowego. Badania sej-
smiczne w latach 60. i na początku lat 70. XX w. wykonywane 
były przy wykorzystaniu zapisu analogowego, dlatego obecna 
wartość ich wyników przy poszukiwaniach złóż węglowodo-
rów jest niewielka.

W roku 1976 w rejonie Zatoki Puckiej przeprowadzo-
no badania sejsmiczne 2D ukierunkowane na rozpoznanie 
utworów cechsztynu, prowadzone już przy użyciu cyfrowej 
rejestracji. W związku z planami budowy elektrowni jądrowej, 
w celu rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej, w 1989 r. 
wykonano badania sejsmiczne 2D w rejonie Żarnowca. 

W latach 1992–1994 na północ od obszaru przetargo-
wego „Wejherowo” wykonano badania sejsmiczne 2D prze-
prowadzone w ramach tematu/projektu Łeba-Żarnowiec 2D, 
rejon Lubiny-Białogóra. W ramach tego zdjęcia wykonano 82 
profile sejsmiczne o łącznej długości ok. 809 km. Kilka profili 
z tematu Łeba-Żarnowiec 2D w roku 2002 zostało poddanych 
reprocessingowi (powtórnemu przetwarzaniu) poprzez zasto-
sowanie nowych procedur przetwarzania, co znacznie popra-
wiło jakość materiału sejsmicznego. 

W latach 2003–2004 przez Geofizykę Kraków wykonane 
zostały badania sejsmiczne w temacie Kościerzyna-Gdańsk 
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2D, w wyniku prac pomierzono ok. 573 km profili sejsmicz-
nych 2D.

W 2008 roku przez Geofizykę Toruń zrealizowane zostało 
„Opracowanie badań sejsmicznych 2D Kościerzyna-Gdańsk”, 
w ramach którego wykonano i zinterpretowano 20 nowych 
profili sejsmicznych oraz zreprocesowano i zinterpretowano 
15 profili wykonanych w latach 2003–2004.

Kolejnymi pracami sejsmicznymi były badania zrealizo-
wane w temacie Opalino-Lubocino 2D. W ramach tych badań 
wykonano w 2010 r. 13 nowych profili sejsmicznych oraz rein-
terpretację 15 profili wykonanych w latach 2003–2007.

W związku z poszukiwaniami niekonwencjonalnych złóż 
węglowodorów w zasięgu obszaru przetargowego „Wejhe-
rowo” wykonano w ostatnich latach zdjęcia sejsmiczne 3D: 
Opalino 3D, Lubocino 3D i Kochanowo-Tępcz-Cząstkowo 3D 

(Fig. 6.1 i 6.2, Tab. 6.2). Celem zdjęć sejsmicznych 3D było 
rozpoznanie strukturalne osadów starszego paleozoiku, okre-
ślenie regionalnych naprężeń i wyznaczenie parametrów geo-
mechanicznych, a w rezultacie wskazanie miejsc najbardziej 
perspektywicznych pod względem poszukiwań niekonwen-
cjonalnych złóż węglowodorów. Badania te wykonane zostały 
przez Geofizykę Toruń na zlecenie PGNiG S.A. 

Przez analizowany obszar przebiegają także częściowo 
dwa głębokie profile sejsmiczne (PL1–1200 i PL1–5600) wy-
konane w ramach projektu PolandSPAN (Fig. 6.1 i 6.2 oraz 
Fig. 2.17; Mazur i in., 2015). 

W zasięgu zdjęcia sejsmicznego Opalino 3D wyznaczono 
w poziomie kambru środkowego obiekty stanowiące poten-
cjalne strukturalne pułapki złożowe: Opalino, Opalino W, Opa-
lino S, Lubocino (Sikorska-Piekut i Puchalski, 2017).

Lp. Tytuł opracowania Autorzy Rok Numery archiwalne

1 Dokumentacja badań sejsmicznych  
na temacie: Wyniesienie Łeby Kulig W. 1966 Inw. 30353, Kat. 2925/52 NAG, Warszawa 

Kat. S-429, Arch. Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z o.o., Warszawa

2 Dokumentacja badań sejsmicznych we 
wschodniej części wyniesienia Łeby, rok 1967 Stasiak W. 1968

Kat. 2926/199, NAG, Warszawa
Inw. 37268, Kat., 2926/71 NAG, Warszawa

Kat. S-507, Arch. Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z o.o., Warszawa

3
Dokumentacja badań sejsmicznych  

we wschodniej części Wyniesienia Łeby  
rok 1967/68

Stasiak W. 1969 Inw. 42417, Kat. 2926/85 NAG, Warszawa
Kat. S-608, Arch. Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z o.o., Warszawa

4
Dokumentacja badań sejsmicznych  
wykonanych w 1968 roku, temat:  

Wyniesienie Łeby – ONZ

Betlej K.  
Białek A. 1969 Inw. 42469, Kat. 3026/63 NAG, Warszawa

Kat. S-606, Arch. Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z o.o., Warszawa

5
Dokumentacja sejsmicznych badań  

refleksyjnych na profilu 1-IV-68/69: Żarnowiec 
– Prabuty – Nidzica rok 1968-1969

Białek A. 
Midura A. 1969

Kat. 34/209, NAG, Warszawa
Kat. 22/69, Arch. PGNiG S.A., Warszawa

Kat. S-671, Arch. Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z o.o., Warszawa

6

Dokumentacja sejsmicznych badań  
refleksyjnych na obszarze Wyniesienia Łeby /
ONZ/ opracowana na podstawie badań prze-
prowadzonych pod kierunkiem specjalistów 
FS ONZ d/s Poszukiwań Soli Potasowych 

w Polsce w latach 1968/69

Midura A. 
Stasiak W. 1970

Inw. 43809, Kat. 2925/76 NAG, Warszawa 
Kat. 33/185, NAG, Warszawa 

Kat. 24/69, Arch. PGNiG S.A., Warszawa 
Kat. S-699, Arch. Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z o.o., Warszawa

7
Opracowanie badań sejsmicznych wykona-
nych w rejonie: Darłowo – Wejherowo przez 

Grupę Sejsmiczną nr.8 PGGN w 1971 r.

Konarski S. 
Wiński M. 
Wnuk Z.

1972

Inw. 43997, Kat. 3123/107, NAG, Warszawa
Kat. 497, Arch. Geofizyka Toruń S.A., Toruń

Kat. 5/71, Arch. PGNiG S.A., Warszawa
Kat. S-937, Arch. Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z o.o., Warszawa

8
Sprawozdanie wraz z uzupełnieniem z badań 

sejsmiczno-inżynierskich dla Elektrowni  
Jądrowej "Żarnowiec", 1975 rok

Kulig W. 
Linowski H. 

Antonowicz J. 
Duszyńska M.

1975
Inw. 12241d CUG, NAG, Warszawa

Kat. S-1215, Arch. Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z o.o.,  
Warszawa

9
Dokumentacja sejsmicznych badań refleksyj-

nych doświadczalno-metodycznych temat: 
Rejon Zatoki Puckiej

Białek A. 
Radwański A. 

Mikosz M. 
Jabłoński E.

1977

116W, Geofizyka Toruń S.A., Toruń
3027/291, NAG, Warszawa

22982, 2926/173, NAG, Warszawa
5/76, PGNiG S.A., Warszawa

S-1389, Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z o.o., Warszawa

10
Opracowanie wyników badań sejsmicznych 

temat: Kościerzyna – Gdańsk – 2D  
(I i II etap) rok 2003

Wilk A. 2004

Inw. 1/2007, NAG, Warszawa
Kat. 983/6, Arch. PGNiG S.A., Oddz., Piła

Kat. 493/S, Arch. PGNiG S.A., Oddz., Zielona Góra
Kat. 33/03, Arch. PGNiG S.A., Warszawa

11
Opracowanie badań sejsmicznych  

Kościerzyna-Gdańsk 2D  
(+reinterpretacja 15 profili z 2003 r.)

Wnuk Z. 2008

Inw. 43997, Kat. 3123/107, NAG PIG, Warszawa
Kat. 497, Arch. Geofizyka Toruń S.A., Toruń

Kat. 5/71, Arch. PGNiG S.A., Warszawa
Kat. S-937, Arch. Przeds. Bad. Geofiz. Sp. z o.o., Warszawa

12
Opracowanie badań sejsmicznych 2D, temat: 

Opalino-Lubocino. Przetwarzanie danych 
sejsmicznych 2D

Grzywa E. 
Trzupek K. 2011

Inw. 2591/2012, NAG, Warszawa
Kat. 1236, Arch. Geofizyka Toruń S.A., Toruń
Kat. 1154/6, Arch. PGNiG S.A., Oddz., Piła

Kat. 2/11, Arch. PGNiG S.A., Warszawa

13 Raport końcowy z prac polowych  
Lubocino 3D

Wójcik K.
Gryboś B. 2012 Kat. 1165/6, Arch. PGNiG S.A., Oddz., Piła

Tab. 6.1. Wykaz głównych archiwalnych opracowań z wynikami badań sejsmicznych w zasięgu obszaru przetargowego „Wejherowo” i jego 
bezpośredniego sąsiedztwa (kolejność chronologiczna). Opracowano na podstawie informacji zawartych w CBDG – stan na 25.11.2017 r. – 
oraz „Dokumentacji prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny…” (Sikorska-Piekut i Puchalski, 2017)
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14
Opracowanie badań sejsmicznych 3D, temat 
Lubocino. Przetwarzanie specjalne danych 

sejsmicznych 3D
Orzeszko M. 2012 Kat. 1178/6, Arch. PGNiG S.A, Oddz., Piła

15 Prace sejsmiczne 3D Lubocino

Makarewicz J.
Dalętka A.
Rudzki M.
Kicińska E.

2012 Inw. 4057/2015, NAG, Warszawa
Kat. 1177/6, Arch. PGNiG S.A., Oddz., Piła

16 Raport końcowy z sejsmicznych prac  
polowych Opalino 3D

Knapczyk M.
Bobakowska E.

Białorucki M.
Bąk M.

2013 Kat. 1202/6, Arch. PGNiG S.A., Oddz., Piła

17
Opracowanie badań sejsmicznych. Przetwa-

rzanie i interpretacja danych sejsmicznych 3D 
Opalino

Grzywa E. 
Makarewicz J. 

Dalętka A. 
Rudzki M.

2014 Kat. 1218/6, Arch. PGNiG S.A., Oddz., Piła

18 Raport końcowy z sejsmicznych prac  
polowych Kochanowo- Tępcz- Cząstkowo 3D

Białorucki M. 
Cudo P. 
Tabor J. 
Torba T.

2014 Kat. 1215/6, Arch. PGNiG S.A., Oddz., Piła

19
Opracowanie badań sejsmicznych. Przetwa-

rzanie i interpretacja danych sejsmicznych 3D 
Kochanowo-Tępcz-Cząstkowo

Makarewicz J. 
Kicińska E. 2015 brak w NAG, brak informacji o przechowywaniu 

 w innym archiwum

Nazwa Rok Właściciel

Lubocino 3D 2012 Skarb Państwa
Opalino 3D 2013 Skarb Państwa

Kochanowo-Tępcz-Cząstkowo 3D 2014 Skarb Państwa

Tab. 6.2. Wykaz zdjęć sejsmicznych 3D zlokalizowanych w granicach obszaru przetargowego „Wejherowo”

Nazwa Rok Temat Właściciel Długość [km]
W0020490 1990 Elektr. Jądrowa Żarnowiec

Skarb Państwa

3,98
W0030490 1990 Elektr. Jądrowa Żarnowiec 3,75
WA010490 1990 Elektr. Jądrowa Żarnowiec 2,17
WA020490 1990 Elektr. Jądrowa Żarnowiec 4,96
WC010490 1990 Elektr. Jądrowa Żarnowiec 2,81
12-9-03K 2003 Kościerzyna-Gdańsk 25,99
13-9-03K 2003 Kościerzyna-Gdańsk 25,21
14-9-03K 2003 Kościerzyna-Gdańsk 23,63
2-9-03K 2003 Kościerzyna-Gdańsk 24,59
3-9-03K 2003 Kościerzyna-Gdańsk 29,98
4-9-03K 2003 Kościerzyna-Gdańsk 27,94

T0014307 2007 Kościerzyna-Gdańsk 11,46
T0014607 2007 Kościerzyna-Gdańsk 8,63
T0024307 2007 Kościerzyna-Gdańsk 26,16
T0024607 2007 Kościerzyna-Gdańsk 5,85
T0034307 2007 Kościerzyna-Gdańsk 30,17
T0034607 2007 Kościerzyna-Gdańsk 4,59
T0044307 2007 Kościerzyna-Gdańsk 28,42
T0044607 2007 Kościerzyna-Gdańsk 3,45
T0054307 2007 Kościerzyna-Gdańsk 22,45
T0064307 2007 Kościerzyna-Gdańsk 7,51
T0074307 2007 Kościerzyna-Gdańsk 17,07
T0084307 2007 Kościerzyna-Gdańsk 23,99
T0084607 2007 Kościerzyna-Gdańsk 3,18
T0094307 2007 Kościerzyna-Gdańsk 27,43
T0094607 2007 Kościerzyna-Gdańsk 4,3
T0104307 2007 Kościerzyna-Gdańsk 6,42
T0104607 2007 Kościerzyna-Gdańsk 4,58

Tab. 6.3. Wykaz profili sejsmicznych 2D zlokalizowanych w całości lub w części (powyżej 2 km długości) w granicach obszaru przetargowego 
„Wejherowo”
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7. GRAWIMETRIA, MAGNETYKA  
I MAGNETOTELLURYKA

7.1. GRAWIMETRIA

Historia badań

Pierwsze pomiary grawimetryczne w rejonie obszaru prze-
targowego „Wejherowo” wykonano w latach 50. ubiegłego 
wieku, w ramach regionalnego zdjęcia Pomorza (Stolarek i in., 
1958). Zdjęcie to nie zostało jednak nigdy scyfrowane. Kolej-
nym krokiem było wykonanie w latach 70. zdjęcia o charakte-
rze półszczegółowym, o średnim zagęszczeniu 1,75  pkt/km2 
(Okulus i Wasiak, 1970; fioletowe punkty na Fig. 7.1). Efekty 
tych prac zostały zestawione w postaci mapy grawimetrycznej 
w skali 1:200 000 (Grobelny, 1970; Soćko i Szczypa, 1978, 
1979). Zdjęcie to zostało scyfrowane i zunifikowane w sys-
temie IGSN 71 wraz z innymi zdjęciami półszczegółowymi 
obszaru Polski w ramach realizacji „Atlasu grawimetrycznego 
Polski” (Królikowski i Petecki, 1995). Anomalie grawimetrycz-
ne zostały tu wyznaczone według formuły GRS80.

Na obszarze przetargowym „Wejherowo” oraz w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie zostało wykonanych również kilka 
zdjęć o charakterze szczegółowym (Kleszcz, 1973 – zielo-
ne i niebieskie punkty na Fig. 7.1; Kleszcz, 1976 – granatowe 
punkty na Fig. 7.1; Linowski i in., 1991 – czarne punkty i linie 
na Fig. 7.1). Lądowe zdjęcie w rejonie Pucka (Kleszcz, 1973) 
zostało wykonane ze średnim zagęszczeniem 23 pkt/km2. Jest 
to zdjęcie regularne, a punkty rozlokowano w siatce o boku 
200 m. Zdjęcie w rejonie Żarnowca – Krokowej (Kleszcz, 
1976) zrealizowano ze średnim zagęszczeniem 25 pkt/km2, 
a zdjęcie w rejonie Żarnowca (Linowski i in., 1991) było reali-
zowane wzdłuż profili, z krokiem pomiarowym równym 20 m. 
W wyniku interpretacji powyższych zdjęć stwierdzono, że 
anomalie rezydualne związane są głównie z morfologią an-
hydrytu Werry.

Wymienione dotychczas dokumentacje posłużyły do 
wykonania kilku opracowań o charakterze interpretacyjnym 
(Gaczyński i in., 1986; Królikowski, 1986). Niestety wszystkie 
opisane zdjęcia realizowane były na podstawie podkładów to-
pograficznych w układzie Borowa Góra, którego współrzędne 
obarczone są błędem niedającym się opisać żadnym algo-

rytmem. Współrzędne te zostały przeliczone na układ 1992 
przez Instytut Geodezji i Kartografii (Kryński, 2007). Należy 
jednak pamiętać, że tak przeliczone współrzędne charaktery-
zują się błędem przekraczającym w niektórych przypadkach 
100 m. 

W 2004 r. wykonano pomiary grawimetryczne w rejonie 
Gdańsk–Kościerzyna (Ostrowski, 2004– żółte punkty na Fig. 
7.1). Interpretacja tego zdjęcia pozwoliła na określenie prze-
biegu granic gęstościowych występujących w obrębie utwo-
rów permskich (także granicy związanej z utworami dolomitu 
głównego) oraz kambryjskich. Dodatkowo wytyczono strefy 
zaburzone tektonicznie. Pomiary wykonano zarówno w siatce 
rozproszonej (4 pkt/km2), jak i wzdłuż wybranych linii profili 
sejsmicznych (krok pomiarowy 250 m) – tzw. system on-line. 
Opracowano mapy podstawowe i transformowane, a także 
przeprowadzono wstępną interpretację jakościową rozkładu 
pola grawitacyjnego.

Ostatnią z dokumentacji grawimetrycznych zrealizowa-
nych na obszarze przetargowym „Wejherowo” jest opraco-
wanie skupione na rozpoznaniu tzw. strefy małych prędkości 
(Stefaniuk i in., 2008– czerwony profil na Fig. 7.1). Pomiary 
grawimetryczne wykonano wzdłuż linii sejsmicznej i magneto-
tellurycznej, a w ramach interpretacji podjęto próbę znalezie-
nia relacji między parametrami petrofizycznymi wynikającymi 
ze wszystkich trzech metod. 

Charakterystyka obrazu grawimetrycznego

Na Fig. 7.2 zamieszczono mapę anomalii grawimetrycznych 
w redukcji Bouguera (gęstość redukcji równa 2,25 g/cm3), która 
została skonstruowana na podstawie bazy danych opracowa-
nej na potrzeby realizacji „Atlasu grawimetrycznego Polski” 
(Królikowski i Petecki, 1995). Zgodnie z podziałem na regio-
nalne jednostki grawimetryczne przyjętym w „Atlasie…” ob-
szar przetargowy „Wejherowo” znajduje się w obrębie ujem-
nej anomalii związanej z syneklizą perybałtycką, mieszczącej 
się w obrębie regionu nazwanego wyżem mazursko-mazo-
wieckim. Region ten jest obszarem grawimetrycznie bardzo 
zaburzonym, czego przyczyny należy upatrywać w płytkim 
występowaniu podłoża krystalicznego i względnie płaskim, 
niezaburzonym zaleganiu skał osadowych (Królikowski i Pe-
tecki, 1995). 

Nazwa Rok Temat Właściciel Długość [km]
T0114307 2007 Kościerzyna-Gdańsk

Skarb Państwa

17,37
T0114607 2007 Kościerzyna-Gdańsk 4,85
T0124607 2007 Kościerzyna-Gdańsk 5,41
T0134607 2007 Kościerzyna-Gdańsk 5,56
T0154307 2007 Kościerzyna-Gdańsk 7,63
T0154607 2007 Kościerzyna-Gdańsk 4,29
T0016810 2010 Opalino-Lubocino 11,92
T0026810 2010 Opalino-Lubocino 21,42
T0036810 2010 Opalino-Lubocino 16,9
T0046810 2010 Opalino-Lubocino 25,58
T0056810 2010 Opalino-Lubocino 16,22
T0066810 2010 Opalino-Lubocino 16,53
T0076810 2010 Opalino-Lubocino 15,22
T0086810 2010 Opalino-Lubocino 11,75
T0096810 2010 Opalino-Lubocino 11,95
T0106810 2010 Opalino-Lubocino 12,89
T0116810 2010 Opalino-Lubocino 12,72
T0126810 2010 Opalino-Lubocino 11,48
T0136810 2010 Opalino-Lubocino 9,44
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Fig. 7.1. Lokalizacja punktów pomiarowych półszczegółowych i szczegółowych zdjęć grawimetrycznych na obszarze przetargowym „Wejherowo” 
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Pomiary grawimetryczne uzyskane w wyniku realizacji 
nowego zdjęcia w rejonie Gdańska – Kościerzyny (Ostrow-
ski, 2004) nie wprowadziły istotnych zmian w obrazie anoma-
lii pola siły ciężkości omawianego obszaru. Autorzy zdjęcia 
stwierdzili, że źródła znacznej formy anomalnej, względnie 
ujemnej w stosunku do ogólnego trendu pola, należy upatry-
wać w podłożu prekambryjskim, potwierdzając tym samym 
wcześniejsze interpretacje. Jednocześnie zaobserwowano 
jednak liczne anomalie o zasięgu lokalnym i nieregularnych 
kształtach, często wydłużone, a nawet pasmowe. Aby określić 
ich źródło, wykonano zestaw map transformowanych. W wy-
niku analizy obrazu anomalii rezydualnych w przedziale głębo-
kości 2,5–4,5 km (teoretycznie) stwierdzono dużą zmienność 
litologiczno-gęstościową utworów syluru (co potwierdzają 
wyniki badań sejsmicznych i magnetotellurycznych). Przykła-
dem takiego zróżnicowania jest lokalne podniesienie wartości 
w okolicy otworu Darżlubie IG 1, które może świadczyć o lo-
kalnym nagromadzeniu cięższych osadów syluru, być może 
nadbudowanych na niewielkim wyniesieniu bezpośredniego 
podłoża m.in. kambru. Względnie dodatnia anomalia w tym 
rejonie występuje również na mapie anomalii rezydualnych 
w przedziale głębokości 0,5–2,5 km (Fig. 7.3). Tutaj za źródło 
anomalii uznano wyniesienie cięższych osadów permu. Po-
dobnie intepretowane są dodatnie anomalie w rejonie otwo-
rów Opalino IG 1 i Wejherowo IG 1. 

Dokumentacje grawimetryczne

Gaczyński, E., Petecki, Z., Zientara, P., Wybraniec, S. 
1986. Analiza obszarów badań geofizycznych na podstawie 
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fizyczne na obszarze ujemnych anomalii grawimetrycznych 
w północno-zachodniej Polsce, 1986. Inw. 34526, NAG, War-
szawa.

Grobelny, A. 1970. Zestawienie, analiza interpretacji 
mapy grawimetrycznej 1:200 000 oraz historia badań i cha-
rakterystyka grawimetryczna Syneklizy Perybałtyckiej i Wy-
niesienia Łeby, 1970. Inw. 1612, NAG, Warszawa.

Kleszcz, T. 1973. Dokumentacja szczegółowych badań 
grawimetrycznych temat: Puck 1972. Inw. 1748, NAG, War-
szawa.

Kleszcz, T. 1976. Dokumentacja szczegółowych badań 
grawimetrycznych; temat: Żarnowiec–Krokowa, 1975–1976 r. 
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1986. Inw. 35725, NAG, Warszawa.

Królikowski, C., Petecki, Z. 1995. Atlas grawimetryczny 
Polski. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

Fig. 7.3. Rozkład anomalii rezydualnych (mGal) dla kompleksu zalegającego w przedziale głębokości 0,5 – 2,5 km p.p.m. obliczony metodą 
Griffina (Ostrowski, 2004). Czerwony poligon – zasięg obszaru przetargowego „Wejherowo”, granatowe punkty – profile grawimetryczne, 
czarne punkty – otwory badawcze
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Warszawa.
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4516/2013, NAG, Warszawa.

Soćko, A., Szczypa, S. 1978. Mapa grawimetryczna Pol-
ski, skala 1:200 000, arkusz 1 – Łeba, 2 – Puck, 1977–1978. 
Kat. N33–XII/3, NAG, Warszawa.

Soćko, A., Szczypa, S. 1979. Mapa grawimetryczna Pol-
ski, skala 1:200 000, arkusz 7 – Gdańsk, 1977–1978. Kat. 
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Stefaniuk, M., Targosz, P., Wojdyła, M. 2008. Dokumenta-
cja prac magnetotellurycznych i grawimetrycznych Kościerzy-
na – Gdańsk 2007 r. Inw. 4696/2013, NAG.

Stolarek, J., Grzywacz, J., Kruk, B. 1958. Sprawozdanie 
z regionalnych badań grawimetrycznych na Pomorzu 1957 
rok. Inw. 40925, NAG, Warszawa.

7.2. MAGNETYKA

Historia badań

Pierwsze badania pola magnetycznego w rejonie ob-
szaru przetargowego „Wejherowo” wykonano pod koniec lat 
50. ubiegłego wieku. Wykonano wówczas zdjęcie regionalne 
składowej pionowej ΔZ (Kozera, 1955; Orecki, 1955 – czar-
ne punkty na Fig. 7.4), o średnim zagęszczeniu 0,33 pkt/km2. 
Prace te posłużyły do opracowania mapy anomalii ΔZ w skali 
1:300 000 w cięciu arkuszy 1:100 000 (Dąbrowski i in., 1956), 
a ta stała się bazą dla opracowań interpretacyjnych (Szlachta, 
1971).

Do badań magnetycznych w rejonie Wejherowa po-
wrócono dopiero w latach 90. ubiegłego wieku. Wykonano 
wówczas zdjęcie całkowitego natężenia ziemskiego pola 
magnetycznego T obejmujące brzeżną strefę platformy pre-
kambryjskiej (Kosobudzka, 2002). Zdjęcie to wykonano ze 
średnim zagęszczeniem 2 pkt/km2, a dokładność pomiarów 
osiągnęła poziom 1,5–2,0 nT. Dużym problemem w realiza-
cji tego zdjęcia okazały się zakłócenia pochodzące od zelek-
tryfikowanych linii kolejowych. Problem ten został rozwiąza-
ny przez Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych, w którym 
opracowano tzw. metodykę różnicową (Kosobudzka, 1988), 
umożliwiającą wyeliminowanie tego rodzaju zakłóceń. Meto-
dykę tę zastosowano w trakcie realizacji wymienionego po-
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Fig. 7.4. Lokalizacja punktów zdjęć magnetycznych ΔT: 1 i 2 – Kosobudzka (2002); 3 - regionalnego zdjęcia ΔZ (Kozera, 1955; Orecki, 1955). 
Czerwony poligon – obszar przetargowy „Wejherowo”, duże czarne punkty – otwory badawcze
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wyżej zdjęcia a charakterystyczny, pasmowy układ punktów 
w obrębie obszaru przetargowego (Fig. 7.4) wskazuje, że me-
todą różnicową objęto go prawie w całości. 

Na Fig. 7.4 zaznaczono również lokalizację pomiarów 
morskich (niebieskie punkty i linie) wykonanych w latach 60. 
i 70. ubiegłego wieku (Kosobudzka i Paprocki, 1994). Ponie-
waż nie dotyczą one jednak bezpośrednio obszaru przetargo-
wego, nie będą tu omawiane. 

Charakterystyka obrazu magnetycznego

Mapa anomalii całkowitego natężenia ziemskiego pola 
magnetycznego ΔT przedstawiona na Fig. 7.5 została spo-
rządzona na podstawie zbioru danych przygotowanych na 
potrzeby opracowania mapy magnetycznej Polski (Petecki 
i in., 2003; Petecki i Rosowiecka, 2017). Zgodnie z podziałem 
na domeny magnetyczne zastosowanym przez Peteckiego 
i Rosowiecką (2017) obszar przetargowy „Wejherowo” należy 
przypisać do domeny bałtyckiej. Domena ta charakteryzuje 
się obecnością silnych anomalii dodatnich (dwa maksima wi-
doczne na północ od granic obszaru przetargowego na Fig. 
7.5), powiązanych z wczesnomezoproterozoicznym magma-
tyzmem asocjacji AMCG (anortozyt-mangeryt-czarnokit-gra-
nit). Domena ta pokrywa się z geologicznym regionem zde-
finiowanym jako pasmo pomorze-blekinge (Krzemińska i in., 
w druku). 

Dokumentacje magnetyczne
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Kosobudzka, I. 2002. Półszczegółowa mapa magnetycz-
na T w brzeżnej strefie platformy prekambryjskiej, 1998–2002 
rok. Inw. 1311/2002, NAG, Warszawa. 
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Grupę Magnetyczną II PPG w roku 1954. Inw. 40596, NAG, 
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wiecka, O., Taran, L., Johansson, A., Pecskay, Z., Demaiffe, 
D., Grabowski, J., Zieliński, G. (w druku). Geological Map of 
Crystalline Basement in the Polish part of the East European 
Platform 1:1 000 000. Państwowy Instytut Geologiczny, War-
szawa.

Orecki, A. 1955. Sprawozdanie z regionalnych badań 
magnetycznych na północnym Mazowszu, Mazurach i Warmii 
w 1954 r. Inw. 40599, NAG, Warszawa.
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Petecki, Z., Polechońska, O., Wybraniec, S., Cieśla, E. 
2003. Mapa magnetyczna Polski, 1:500 000. Państwowy In-
stytut Geologiczny, Warszawa.

Szlachta, K. 1971. Interpretacja anomalii magnetycz-
nych na obszarze wschodniej części syneklizy perybałtyckiej 
1971 r. Kat. 34/84, NAG, Warszawa.

7.3. MAGNETOTELLURYKA

Historia badań

Pierwsze, zwiadowcze badania telluryczne w rejonie ob-
szaru przetargowego „Wejherowo” wykonane zostały już w la-
tach 60. ubiegłego wieku (Święcicka-Pawliszyn, 1965; zielone 
punkty na Fig. 7.6). Badania te miały na celu określenie charak-
teru i głębokości zalegania formacji solonośnej oraz zbadanie 
możliwości śledzenia starszego wysokooporowego podłoża. 
Wyniki potwierdziły taką możliwość z dokładnością około 10%.

Do badań magnetotellurycznych powrócono w tym rejonie 
dopiero w pierwszej dekadzie obecnego stulecia. Wykonano 
dwa zdjęcia w rejonie Kościerzyna – Gdańsk (Stefaniuk i Woj-
dyła, 2004 – niebieskie punkty na Fig. 7.6; Stefaniuk i in., 2008 
– fioletowe punkty na Fig. 7.6) o zupełnie odmiennych celach. 
W pierwszym z opracowań (Stefaniuk i Wojdyła, 2004) wykona-
no zestaw sondowań i dwa profile ciągłe, przebiegające wzdłuż 
wybranych profili sejsmicznych, tak aby ich wyniki uzupełniły 
interpretację danych sejsmicznych i grawimetrycznych. Bada-
nia były ukierunkowane na rozwarstwienie i rozpoznanie lito-
logiczne utworów paleozoiku, a także prześledzenie tektoniki 

kompleksu podcechsztyńskiego. W wyniku przeprowadzonych 
badań stwierdzono silne lateralne zróżnicowanie oporności 
w kompleksie sylurskim (lub też uznawanym za utwory syluru). 
Na podstawie wyników profilowań opracowano modele geolo-
giczne. Część z wyznaczonych na modelu uskoków koreluje 
się ze strefami gradientów maksymalnych anomalii grawime-
trycznych. Stwierdzono, że morfologia stropu prekambru jest 
zróżnicowana, wykształcenie kambru nie jest jednolite, a strefy 
dominacji litotypu piaskowcowego wiążą się prawdopodobnie 
z wyniesieniami podłoża prekambryjskiego. Kompleks cechsz-
tynu charakteryzuje się zróżnicowaną i stosunkowo niewielką 
opornością w stosunku do otoczenia, wobec czego jego inter-
pretacja jest niepewna. Wyrazistą granicę geoelektryczną two-
rzy kontakt węglanowych i ewentualnie klastycznych utworów 
kredy i górnej jury z ilasto-mułowcowymi utworami niższych 
poziomów jury i górnych triasu. 

Celem drugiego opracowania (Stefaniuk i in., 2008) było 
natomiast opracowanie metodyki i interpretacji danych dla 
rozpoznania rozkładu prędkości fali sejsmicznej w płytkich 
częściach przekrojów sejsmicznych na podstawie szczegóło-
wych danych grawimetrycznych i magnetotellurycznych. Cel 
ten został osiągnięty. 

Dokumentacje magnetotelluryczne

Stefaniuk, M., Wojdyła, M. 2004. Dokumentacja badań 
magnetotellurycznych w rejonie Kościerzyna – Gdańsk. Inw. 
4868/2013, NAG, Warszawa.

Stefaniuk, M., Targosz, P., Wojdyła, M. 2008. Dokumenta-
cja prac magnetotellurycznych i grawimetrycznych Kościerzy-
na – Gdańsk 2007 r. Inw. 4696/2013, NAG, Warszawa.
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Fig. 7.6. Lokalizacja badań magnetotellurycznych w rejonie obszaru przetargowego „Wejherowo” (czerwony poligon). Duże czarne punkty – 
otwory badawcze; 1 – Stefaniuk i Wojdyła (2004); 2 – Stefaniuk i in. (2008); 3 – Święcicka-Pawliszyn (1965)
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Święcicka-Pawliszyn, J. 1965. Dokumentacja badań tel-
lurycznych, temat: „Wyniesienie Łeby”, rok 1964 + analiza 
opracowania. Inw. 17938, NAG, Warszawa.

8. OCENA PERSPEKTYWICZNOŚCI  
GEOLOGICZNEJ

Obszar przetargowy „Wejherowo“ wyznaczony został 
w obrębie gdańskiej prowincji naftowej i zajmuje fragment blo-
ku koncesyjnego o numerze 29. Jest zlokalizowany w połu-
dniowo-zachodniej, polskiej części syneklizy perybałtyckiej/ba-
senu bałtyckiego (patrz rozdział 2 „Opis budowy geologicznej“).

Perspektywy poszukiwawcze na wyznaczonym obszarze 
są związane z utworami kambru, ordowiku i syluru (patrz roz-
dział 3. „System naftowy”).

Na ropo- i gazonośność skał kambru, ordowiku i syluru 
na terenie obszaru przetargowego wskazują odkryte złoża 
naftowe, zlokalizowane na północ od obszaru przetargowego 
(Białogóra-E, Żarnowiec W, Żarnowiec, Dębki; patrz rozdział 4. 
„Charakterystyka złóż węglowodorów na obszarze przetargo-
wym i w jego sąsiedztwie”), liczne objawy węglowodorów zaob-
serwowane w otworach wiertniczych (patrz rozdział 5. „Otwory 
wiertnicze”), jak również odkrycie akumulacji gazu ziemnego 
w utworach kambru nawierconych otworem Opalino 2 (akumu-
lacja nieudokumentowana jako złoże) przez Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo SA (poprzedni właściciel koncesji „Wej-
herowo” w latach 2009–2016; PGNiG, 2012). Akumulacja gazu 
ziemnego w strukturze Opalino zlokalizowana jest w północno-
-zachodniej części obszaru przetargowego, na południowym 
skłonie wyniesienia Łeby (Fig. 3.22; PGNiG, 2012). 

Z północną częścią obszaru należy wiązać więc perspek-
tywy odkrycia złóż konwencjonalnych i, co bardziej prawdo-
podobne ze względu na niekorzystne parametry zbiornikowe 
piaskowców kambru środkowego (Fig. 3.13), złóż niekonwen-
cjonalnych ropy naftowej i gazu ziemnego typu zamkniętego 
(ang. tight oil, tight gas).

Ponadto obszar przetargowy znajduje się na obszarze stref 
perspektywicznych dla występowania złóż niekonwencjonalnych 
typu ropy naftowej i gazu ziemnego z formacji łupkowych (ang. 
shale oil, shale gas; Podhalańska i in., 2016b; Fig. 8.1–8.4). 
Do ropo- i gazonośnych formacji łupkowych na omawianym 
obszarze należą: formacja z Piaśnicy (kambr górny), formacja 
z Sasina (ordowik górny, karadok), ogniwo iłowców bitumicz-

nych z Jantaru (sylur, landower) oraz formacja z Pelplina (sy-
lur, wenlok). Południowa i południowo-zachodnia część obszaru 
przetargowego wydają się być predestynowane do poszukiwań 
tego typu złóż ze względu na zwiększającą się w tym kierun-
ku miąższość formacji z Sasina, ogniwa z Jantaru oraz forma-
cji z Pelplina, jak również ze względu na dojrzałość termiczną 
materii organicznej, która wg Grotek (2016; Fig. 3.9) znajduje 
się tam na stopniu przeobrażenia odpowiadającym fazie genero-
wania gazu mokrego/kondensatu, w przeciwieństwie do części 
północno-wschodniej, która znajduje się na stopniu przeobra-
żenia odpowiadającym fazie generowania ropy naftowej. Prace 
geologiczne na obszarze koncesji „Wejherowo – 4/2009/p” nie 
doprowadziły do udokumentowania złóż niekonwencjonalnych 
w formacjach łupkowych pomimo pozytywnych wyników, jak np. 
uzyskanie przypływu gazu ziemnego po przeprowadzonym za-
biegu szczelinowania w otworze Lubocino 1 (PGNiG, 2013). 

Na obszarze „Wejherowo” wykonano regionalną siatkę 
profili sejsmicznych 2D oraz trzy nowe zdjęcia sejsmiczne 3D. 

Wyniki prac poszukiwawczych PGNiG na obszarze wy-
gasłej koncesji „Wejherowo – 4/2009/p” nie są dostępne 
w domenie publicznej w trakcie przygotowywania opracowa-
nia dotyczącego obszaru przetargowego.

Minimalny zakres prac

Proponowany minimalny zakres prac, które umożliwią 
rozpoznanie perspektywiczności występowania węglowodo-
rów i ewentualne udokumentowanie złoża, obejmuje:

• Etap I: czas trwania: 18 miesięcy, zakres: reprocessing, 
integrację oraz reinterpretację archiwalnych danych sej-
smicznych i otworowych;

• Etap II: czas trwania: 24 miesiące, zakres: wykonanie 
otworu poszukiwawczego o głębokości maksymalnej 
5000 m TVD wraz wraz z obowiązkowym rdzeniowaniem 
interwałów perspektywicznych oraz z pomiarami geofi-
zycznymi umożliwiającymi analizę petrofizyczną, litologii 
i nasycenia oraz bezpieczne wykonanie robót górniczych. 
W przypadku odkrycia złoża wykonanie testów i udostęp-
nienie złoża przy ew. zastosowaniu zabiegów wspomaga-
jących wydobycie. 

• Etap III: czas trwania: 12 miesięcy, zakres: wykonanie 
analiz uzyskanych danych.
Podstawowe informacje o obszarze przetargowym „Wejhe-

rowo” zostały zebrane w formie karty informacyjnej (Tab. 8.1).
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nc
es

ji

nazwa obszaru: „WEJHEROWO”

lokalizacja:

Na lądzie
Arkusze mapy topograficznej w skali 1:50 000: Sławoszyno 5, Puck 6, Wejherowo 14, Rumia 15

Fragmenty bloków koncesyjnych nr: 29
Położenie administracyjne:
województwo pomorskie:

powiat Gdynia: gmina m. Gdynia (5,57%)
powiat pucki:

gmina: Kosakowo (1,45%), Krokowa (2,92%), Puck (14,77%)
powiat wejherowski:

gmina: Gniewino (11,84%), Linia (<0,01%), Luzino (14,57%), Łęczyce (5,15%), m. Reda (4,71%), m. Rumia 
(4,23%), Szemud (3,82%), m. Wejherowo (3,80%), Wejherowo (27,18%)

typ: poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż

czas obowiązywania: koncesja na 10 lat w tym: faza poszukiwawczo-rozpoznawcza (4,5 roku),  
faza wydobywcza – po uzyskaniu decyzji inwestycyjnej

Udziały zwycięzca przetargu 100%

Powierzchnia [km2] 709,63

 Tab. 8.1. Karta informacyjna obszaru przetargowego „Wejherowo”
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Rodzaj złoża złoża ropy naftowej: konwencjonalne w utworach kambru środkowego  
i niekonwencjonalne w utworach kambru środkowego, ordowiku i syluru

Piętra strukturalne

kenozoiczne
permo-mezozoiczne 
dolnopaleozoiczne

prekambryjskie

Systemy naftowe

I – kambryjski konwencjonalny i niekonwencjonalny – ropa zamknięta i gaz zamknięty  
(ang. tight oil, tight gas)

II – dolnopaleozoiczny niekonwencjonalny – ropa naftowa i gaz ziemny z formacji łupkowych  
(ang. shale oil, shale gas)

Skały zbiornikowe
I – piaskowce kambru środkowego

II – mułowce i iłowce kambru górnego (formacja z Piaśnicy), ordowiku (formacja z Sasina)  
i syluru (ogniwo iłowców bitumicznych z Jantaru, formacja z Pelplina)

Skały macierzyste I, II – mułowce i iłowce kambru górnego (formacja z Piaśnicy), ordowiku (formacja z Sasina)  
i syluru (ogniwo iłowców bitumicznych z Jantaru, formacja z Pelplina)

Skały uszczelniające I, II – mułowce i iłowce dolnego paleozoiku oraz skały ewaporatowe cechsztynu
Miąższość nadkładu I, II – 2500 – 3000 m

Typ pułapki I – strukturalne, stratygraficzne, litologiczne
II – brak pułapki złożowej, niekonwencjonalne akumulacje typu ciągłego (ang. continous play)

Złoża rozpoznane  
w pobliżu

Brak udokumentowanych złóż na obszarze przetargowym,
cztery złoża węglowodorów w utworach kambru środkowego na północ od obszaru: Żarnowiec” (RN) odkryte 
w 1972, wydobycie kumulacyjnie (45 lat) 7,88 tys. t ropy naftowej, 2,53 mln m3 gazu towarzyszącego; w 2016 
roku produkcja 0,11 tys. t kondensat, 0,07 mln m3 gaz tow.; zasoby wydobywalne 42,22 tys. t, (przemysłowe 

1,57 tys. t); 6,89 mln m3, (przemysłowe 1,32 mln m3)
„Żarnowiec W” (RN) odkryte w 1990, wydobycie kumulacyjne (22 lata) 4,26 tys. t kondensat, 26,13 mln m3 
gazu towarzyszącego; w 2016 roku produkcja 0,06 tys. t kondensat, 0,48 mln m3 gaz tow.; zasoby wydoby-

walne 17,75 tys. t, (przemysłowe 3,78 tys. t); 1,88 mln m3, (przemysłowe 1,03 mln m3) 
„Dębki (RN) odkryte w 1978, wydobycie kumulacyjne (45 lat) 36,689 tys. t ropa naftowa, 10,351 mln m3 gazu 
towarzyszącego; w 2016 roku produkcja 0,52 tys. t ropa naftowa, 0,15 mln m3 gaz tow.; zasoby wydobywalne 

8,10 tys. t, (przemysłowe 8,13 tys. t); 2,86 mln m3, (przemysłowe 2,88 mln m3) 
 „Białogóra–E” (RN) odkryte w 1991, wydobycie kumulacyjne (16 lat) 2,917 tys. t ropa naftowa, 2,4185 mln m3 
gazu towarzyszącego; w 2016 roku produkcja brak; zasoby wydobywalne pozabilansowe 1,43 tys. t, (przemy-

słowe 0,38 tys. t); pozabilansowe 0,86 mln m3, (przemysłowe 1,02 mln m3) 

Zrealizowane zdjęcia 
sejsmiczne, rejon, 

 (właściciel)

2012 – Lubocino 3D (Skarb Państwa)
2013 – Opalino 3D (Skarb Państwa)

2014 – Kochanowo-Tępcz-Cząstkowo 3D (Skarb Państwa)
1990 – 5 profili zdjęcia 2D Elektr. Jądrowa Żarnowiec (Skarb Państwa)

2003 – 6 profili zdjęcia 2D Kościerzyna-Gdańsk (Skarb Państwa)
2007 – 24 profile zdjęcia 2D Kościerzyna-Gdańsk (Skarb Państwa)

2010 – 13 profili zdjęcia 2D Opalino-Lubocino (Skarb Państwa)
2 profile PolandSPAN (ION)

Otwory reperowe (MD) 

reperowe: 
Darżlubie IG 1 (3520,0 m)

offsetowe: 
Kochanowo 1 (3275,0 m)

Lubocino 1 (3051,0 m)
Lubocino 2H (3980 m)
Lubocino 3H (3572 m)
Opalino IG 1 (1028 m)

Opalino 2 (3050 m)
Opalino 3 (3070 m)
Opalino 4 (3000 m)
Orle IG 1 (1118 m)
Tępcz 1 (3428 m)

Wejherowo IG 1 (1295,8 m)
Żelistrzewo IG 1 (1160 m)

Proponowany  
minimalny program  

prac fazy  
poszukiwawczo-rozpo-

znawczej

Etap I 
czas trwania: 18 miesięcy 

zakres: reprocessing, integracja oraz reinterpretacja archiwalnych danych sejsmicznych i otworowych

Etap II
czas trwania: 24 miesiące 

zakres: wykonanie otworu poszukiwawczego o głębokości maksymalnej 5000 m TVD wraz z obowiązkowym 
rdzeniowaniem interwałów perspektywicznych oraz z pomiarami geofizycznymi umożliwiającymi analizę 

petrofizyczną litologii i nasycenia oraz bezpieczne wykonanie robót górniczych. W przypadku odkrycia złoża 
wykonanie testów i udostępnienie złoża przy ew. zastosowaniu zabiegów wspomagających wydobycie

Etap III 
czas trwania: 12 miesięcy 

zakres: wykonanie analiz uzyskanych danych
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Zdzis³aw MODLIÑSKI

WSTÊP

Otwór wiertniczy Dar¿lubie IG 1 wykonano w ramach
„Projektu geologicznych badañ regionalnych w pó³nocno-za-
chodniej czêœci syneklizy peryba³tyckiej”. Projekt zosta³ opra-
cowany w 1971 r. przez zespó³ geologów i geofizyków z Insty-
tutu Geologicznego w Warszawie pod kierunkiem Z. Modliñ-
skiego. Prezes Centralnego Urzêdu Geologii zatwierdzi³ projekt
do realizacji dnia 7.01.1972 r. decyzj¹ KOPBG/015/1344/72.

Otwór wiertniczy Dar¿lubie IG 1 jest usytuowany w
pó³nocnej Polsce, ok. 5 km na zachód od Pucka (fig. 1), w za-
chodniej czêœci obni¿enia ba³tyckiego, w rejonie, gdzie utwory
kambryjskie s¹ pogr¹¿one na g³êbokoœæ ok. 3000 m (fig. 2, 3),
a ich roponoœnoœæ zosta³a udokumentowana wierceniami na
pobliskiej strukturze ¯arnowca. Podstawowym celem wyko-
nania otworu zaprojektowanego do g³êb. 3550 m by³o zbada-
nie zmiennoœci mi¹¿szoœciowo-litofacjalnej i parametrów
zbiornikowych utworów kambryjskich (Modliñski, red.,
1974). Ponadto otwór mia³ dostarczyæ informacji o zasiêgu
osadów formacji smo³dziñskiej (¿arnowieckiej; ediakar–naj-
ni¿szy kambr dolny) oraz g³êbokoœci wystêpowania i sk³adzie
petrograficznym fundamentu krystalicznego. Drugoplano-
wym celem wiercenia by³o rozpoznanie profilu osadów per-
mu pod k¹tem wystêpowania soli potasowych.

Podstaw¹ usytuowania otworu wiertniczego Dar¿lubie
IG 1 by³y wyniki badañ refleksyjnego profilu sejsmicznego
12-IV-69. Otwór zlokalizowano miêdzy punktami strza³owy-
mi PS 133.65 i PS 139.15, w miejscu kulminacji niewielkiego
przydyslokacyjnego podniesienia strukturalnego. Sytuacjê
sejsmiczn¹ otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1 przedstawio-
no równie¿ na tle najnowszych danych sejsmicznych uzyska-
nych dziêki uprzejmoœci Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa SA.

Lokalizacja otworu wiertniczego (fig. 1)

Miejscowoœæ: Dar¿lubie
Powiat: Puck
Województwo: pomorskie
Wspó³rzêdne geograficzne: d³ugoœæ 18°20'15'',

szerokoœæ 54°42'04''
Wysokoœæ nad poziomem morza: 49,3 m
Arkusz mapy 1:100 000: Gdynia (30-27)

Podstawowe dane o przebiegu wiercenia

Wiercenie rozpoczêto: 20.01.1972 r.
Wiercenie zakoñczono: 11.02.1973 r.
Koñcowa g³êbokoœæ otworu: 3520,0 m

Przebieg wiercenia
W trakcie wiercenia otworu kilkakrotnie mia³y miejsce przer-
wy w jego g³êbieniu zwi¹zane z krótkotrwa³ymi instrumenta-
cjami. Dnia 21.01.1972 r. w trakcie poszerzania otworu na
g³êb. 25,7 m nast¹pi³o ukrêcenie graniatki. Instrumentacjê za-
koñczono 23.01.1972 r. Dnia 20.03.1972 r. w trakcie wiercenia
na g³êb. 1160,0 m nast¹pi³o ukrêcenie przewodu, w otworze
pozosta³ aparat i obci¹¿niki. Awariê usuniêto tego samego
dnia. Nastêpne instrumentacje mia³y miejsce przy przewierca-
niu utworów kambru: 20.08.1972 r. na g³êb. 3069,8 m pozo-
sta³ aparat diamentowy, wydobyty 24.08.1972 r., a 8.10.1972
r. nast¹pi³o zaklinowanie aparatu na g³êb. 3064,75 m – otwór
oczyszczono 11.10.1972 r.

Œredni postêp wiercenia
a) przemys³owy (od dnia rozpoczêcia do zakoñczenia) –

9,0 m/dobê;
b) mechaniczny (uwzglêdniaj¹cy tylko czas wiercenia) –

14,6 m/dobê.

Nadzór wiercenia:
Geolog nadzoru geologicznego – Z. Modliñski
Geolog nadzoru opróbowania – L. Bojarski
Geolodzy dozoru geologicznego – M. Borkowski,
J. Derna³owicz, W. Glinka.

0 1 km

Fig. 1. Szkic lokalizacyjny otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1

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

Locality map sketch of the Dar¿lubie IG 1 borehole

Derived from 1:50 000 Topographic Base Maps (General Staff of PAF),
borehole location after PGI-NRI Central Geological Database (CBDG)
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Fig. 2. Po³o¿enie otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1 na tle Mapy geologicznej zachodniej i centralnej czêœci
obni¿enia ba³tyckiego bez utworów permu i m³odszych (Pokorski, Modliñski, red., 2007)

Location of the S³upsk IG 1 borehole on Geological Map of the Southern Baltic without Permian and younger deposits

(Pokorski, Modliñski, eds., 2007)

Fig. 3. Przekrój geologiczny S³upsk–Dar¿lubie–Hel

ª – kambr + formacja smo³dziñska (¿arnowiecka), O – ordowik, Sw-l – sylur landower i wenlok, Sl – sylur ludlow, Sp – sylur przydol, P – perm, T – trias,

J – jura, K – kreda, CZ – kenozoik

Geological cross-section S³upsk–Dar¿lubie–Hel

ª – Cambrian + Smo³dzino (¯arnowiec) Formation, O – Ordovician, Sw-l – Silurian Llandovery and Wenlok, Sl – Silurian Ludlow, Sp – Silurian Pridoli,
P – Permian, T – Triassic, J – Jurassic, K – Cretaceous, CZ – Cenozoic



Opróbowanie

W trakcie wiercenia zbadano próbnikiem Halliburtona na-
stêpuj¹ce poziomy:

816,6–832,0 m (cechsztyn) – brak przyp³ywu
3002,5–3047,3 m (ordowik–kambr górny–kambr œrodkowy)

– brak przyp³ywu
3035,0–3067,2 m (kambr œrodkowy) – badanie nieudane
3002,5–3076,2 m (ordowik–kambr górny–kambr œrodkowy)

s³aby przyp³yw p³uczki z gazem palnym
3077,0–3092,5 m (kambr œrodkowy) – brak przyp³ywu
3086,2–3101,3 m (kambr œrodkowy) – s³aby przyp³yw

solanki z p³uczk¹ – œlady ropy
3305,8–3335,0 m (kambr dolny) – badanie nieudane
3335,0–3353,0 m (kambr dolny) – badanie nieudane
3325,2–3353,2 m (kambr dolny) – badanie nieudane
3438,3–3468,8 m (kambr dolny) – brak przyp³ywu

Po zakoñczeniu wiercenia opróbowano metod¹ ³y¿kowa-
nia poziom:
3002,5–3135,0 m (ordowik–kambr górny–kambr œrodkowy)

– przyp³yw 0,7 m3/dobê solanki + 10 l ropy

Wykonawca i parametry techniczne otworu wiertniczego

Wykonawca: Przedsiêbiorstwo Geologiczne w Warszawie
Kierownicy wiercenia: Z. £awrynowicz i J. Rostocki
Typ aparatu wiertniczego: UM- 5D

Konstrukcja otworu

0,0–35,5 m rury Ø 508 mm (20'')
0,0–344,0 m rury Ø 339,7 mm (13 3/8'')
0,0–1158,6 m rury Ø 244,5 mm (9 5/8'')
0,0–3002,5 m rury Ø 168,0 mm (6 5/8'')

Wykonane badania laboratoryjne

W laboratoriach polowych Przedsiêbiorstwa Geologicz-
nego w Warszawie zainstalowanych na otworze wiertniczym
Dar¿lubie IG 1 wykonano badania porowatoœci efektyw-
nej i ca³kowitej, przepuszczalnoœci, ciê¿aru objêtoœciowego
i w³aœciwego, zawartoœci wêglanów, badania rdzeni lamp¹
UW oraz badania bituminów metod¹ ekstrakcji.

Zakres rdzeniowania

Otwór by³ prowadzony z czêœciowym rdzeniowaniem.
Odcinki rdzeniowane profilu, jak równie¿ uzysk rdzenia
w poszczególnych interwa³ach g³êbokoœciowych przedsta-

wiono w sposób graficzny na profilu litologiczno-stratygra-
ficznym (fig. 4)1 i w tabeli 1. Z ca³ego profilu otworu wiertni-
czego uzyskano 931,2 m rdzenia, co stanowi 26% ca³ego
przewierconego profilu.

Z uwagi na ograniczony zakres rdzeniowania profilu Dar¿-
lubie IG 1, przypuszczalny przebieg wiêkszoœci granic straty-
graficznych wyznaczono na podstawie pomiarów geofizyki
otworowej, przy wykorzystaniu korelacji geofizycznej z inny-
mi reperowymi otworami wiertniczymi obni¿enia ba³tyckiego
(m.in. ¯arnowiec IG 1, Lêbork IG 1, Gdañsk IG, Koœcierzyna
IG 1). Szczególnie przydatne by³y wykresy natê¿enia natural-
nego promieniowania gamma (PG). Pomiar ten w niektórych
przypadkach (np. w profilu ordowiku czy syluru) wykazuje
wielkie podobieñstwo krzywych pomiarowych z ró¿nych
otworów, co umo¿liwia pewn¹ korelacjê wyró¿nianych
poziomów, których izochronicznoœæ raczej nie budzi w¹t-
pliwoœci.

Rdzenie z otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1 s¹ zdepo-
nowane w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Iwicznej ko³o
Piaseczna.

Pomiary geofizyczne w otworze wykona³o Przedsiêbior-
stwo Poszukiwañ Geofizycznych w Warszawie, a szcze-
gó³owy wykaz tych pomiarów przedstawiono w tabeli 26.
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T a b e l a 1

Zakres rdzeniowania w otworze wiertniczym Dar¿lubie IG 1

Coring in the Dar¿lubie IG 1 borehole

System/eratem Mi¹¿szoœæ
[m]

Odcinek rdze-
niowany [m]

Zakres rdzenio-
wania [%]

Kenozoik 148,0 0,0 0,0

Kreda 102,0 13,0 12,7

Jura 117,0 0,0 0,0

Trias 393,0 16,5 4,1

Perm 311,0 182,3 58,6

Sylur 1862,0 183,6 9,9

Ordowik 70,0 48,0 68,5

Kambr–ediakar 506,0 479,5 94,8

Paleoproterozoik 11,0 8,3 75,5

1 Figura 4 znajduje siê pod opask¹ na koñcu ksi¹¿ki
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PROFIL STRATYGRAFICZNY

KENOZOIK CENOZOIC

CZWARTORZÊD QUATERNARY

PLEJSTOCEN PLEISTOCENE

0,0–132,0 (132,0)

PALEOGEN PALEOGENE

EOCEN EOCENE

E O C E N G Ó R N Y U P P E R E O C E N E

132,0–148,0 (16,0)

Formacja pomorska Pomeranian Formation 132,0–148,0 (16,0)

MEZOZOIK MESOZOIC

KREDA CRETACEOUS

KREDA GÓRNA UPPER CRETACEOUS

148,0–250,0 (102,0)

K O N I A K D O L N Y – T U R O N L O W E R C O N I A C I A N – T U R O N I A N

148,0–179,0 (31,0)

C E N O M A N C E N O M A N I A N

179,0–250,0 (71,0)

JURA JURASSIC

250,0–?367,0 (?117,0)

JURA GÓRNA UPPER JURASSIC

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

250,0–292,0 (42,0)

Formacja Brdy Brda Formation 250,0–281,0 (31,0)

pars Formacja £yny £yna Formation 281,0–292,0 (11,0)



JURA ŒRODKOWA MIDDLE JURASSIC

292,0–?367,0 (?75,0)

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

292,0–329,5 (37,5)

KELOWEJ GÓRNY I ŒRODKOWY UPPER AND MIDDLE CALLOVIAN

292,0–306,0 (14,0)

pars Formacja £yny £yna Formation 292,0–306,0 (14,0)

KELOWEJ DOLNY LOWER CALLOVIAN

306,0–329,5 (23,5)

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

329,5–?367,0 (?37,5)

BATON GÓRNY UPPER BATHONIAN

329,5–361,0 (31,5)

BATON ?ŒRODKOWY, ?DOLNY ?MIDDLE, ?LOWER BATHONIAN

361,0–?367,0 (?6,0)

TRIAS TRIASSIC

?367,0–760,0 (?393,0)

TRIAS ?GÓRNY UPPER TRIASSIC

?367,0–452,5 (?85,5)

Warstwy zb¹szyneckie Zb¹szynek Beds ?367,0–452,5 (?85,5)

TRIAS DOLNY LOWER TRIASSIC

P s t r y p i a s k o w i e c B u n t s a n d s t e i n

452,5–760,0 (307,5)

Pstry piaskowiec œrodkowy Middle Buntsandstein

452,5–525,5 (73,0)

N I ¯ S Z Y O L E N E K L O W E R M O S T O L E N E K I A N

SMIT SMITHIAN

452,5–462,5 (10,0)

Formacja po³czyñska Po³czyn Formation 452,5–462,5 (10,0)

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

NAJNI¯SZY SMIT/DIENER LOWERMOST SMITHIAN/DIENERIAN

462,5–525,5 (63,0)

Formacja pomorska Pomeranian Formation 462,5–525,5 (63,0)

Pstry piaskowiec dolny Lower Buntsandstein

I N D I N D U A N

525,5–760,0 (234,5)

Formacja ba³tycka Balt ic Formation 525,5–760,0 (234,5)
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PALEOZOIK PALEOZOIC

PERM PERMIAN

PERM GÓRNY UPPER PERMIAN

C e c h s z t y n Z e c h s t e i n

760,0–1071,0 (311,0)

Cechsztyn PZ4 Zechstein PZ4

760,0–765,0 (5,0)

Stropowa seria terygeniczna (PZt) Top Terrigenous Series (PZt) 760,0–765,0 (5,0)

Cechsztyn PZ3 Zechstein PZ3

765,0–799,0 (34,0)

Anhydryt g³ówny (A3) Main Anhydrite (A3) 765,0–767,0 (2,0)

Dolomit p³ytowy (Ca3) Platy Dolomite (Ca3) 767,0–797,0 (30,0)

Szary i³ solny (T3) Grey Pelite (T3) 797,0–799,0 (2,0)

Cechsztyn PZ2 Zechstein PZ2

799,0–828,0 (29,0)

Anhydryt podstawowy (A2) Basal Anhydrite (A2) 799,0–817,4 (18,4)

Dolomit g³ówny (Ca2) Main Dolomite (Ca2) 817,4–828,0 (10,6)

Cechsztyn PZ1 Zechstein PZ1

828,0–1071,0 (243,0)

Anhydryt górny (A1g) Upper Anhydrite (A1g) 828,0–846,0 (18,0)

Najstarsza sól kamienna (Na1) Oldest Halite (Na1) 846,0–1011,0 (165,0)

Anhydryt dolny (A1d) Lower Anhydrite (A1d) 1011,0–1061,5 (50,5)

Wapieñ cechsztyñski (Ca1) Zechstein Limestone (Ca1) 1061,5–1070,2 (8,7)

£upek miedzionoœny (T1) Copper Shale (T1) 1070,2–1070,9 (0,7)

Zlepieniec podstawowy (Zp1) Basal Conglomerate (Zp1) 1070,9–1071,0 (0,1)

SYLUR SILURIAN

1071,0–2933,0 (1862,0)

PRZYDOL PRIDOLI

1071,0–1615,0 (544,0)

pars Formacja z Pucka Puck Formation 1071,0–1615,0 (544,0)

LUDLOW LUDLOW

1615,0–2738,0 (1123,0)

L U D F O R D L U D F O R D I A N

1615,0–?2230,0 (?615,0)

pars Formacja z Pucka Puck Formation 1615,0–?2230,0 (?615,0)
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G O R S T G O R S T I A N

?2230,0–2738,0 (?508,0)

Formacja z Kociewia Kociewie Formation ?2230,0–2620,0 (?390,0)

pars Formacja z Pelpl ina Pelpl in Formation 2620,0–2738,0 (118,0)

WENLOK WENLOCK

2738,0–2877,5 (139,5)

H O M E R H O M E R I A N

2738,0–2857,5 (119,5)

pars Formacja z Pelpl ina Pelpl in Formation 2738,0–2857,5 (119,5)

S H E I N W O O D S H E I N W O O D I A N

2857,5–2877,5 (20,0)

pars Formacja z Pelpl ina Pelpl in Formation 2857–2877,5 (20,0)

LANDOWER LLANDOVERY

2877,5–2933,0 (55,5)

T E L Y C H T E L Y C H I A N

2877,5–2925,0 (47,5)

pars Formacja z Pas³êka Pas³êk Formation 2877,5–2925,0 (47,5)

A E R O N – R H U D D A N A E R O N I A N – R H U D D A N I A N

2925,0–2933,0 (8,0)

pars Formacja z Pas³êka Pas³êk Formation 2925,0–2933,0 (8,0)

ORDOWIK ORDOVICIAN

2933,0–3003,0 (70,0)

H I R N A N T – K A T – S A N D B ( A S Z G I L – K A R A D O K )
H I R N A N T I A N – K A T I A N – S A N D B I A N ( A S H G I L L + C A R A D O C ) 1

2933,0–2966,2 (33,2)

Formacja z Prabut Prabuty Formation 2933,0–2941,5 (8,5)

pars Formacja z Sasina Sasino Formation 2941,5–2966,2 (24,7)

D A R R I W I L ( L A N W I R N ) D A R R I W I L I A N ( L L A N V I R N )

2966,2–2978,0 (11,8)

pars Formacja z Sasina Sasino Formation 2966,2–2967,5 (1,3)

pars Formacja z Kopalina Kopalino Formation 2967,5–2978,0 (10,5)

D A P I N G – F L O ( A R E N I G ) D A P I N G I A N – F L O I A N ( A R E N I G )

2978,0–3003,0 (25,0)

pars Formacja z Kopalina Kopalino Formation 2978,0–2987,5 (9,5)

Formacja ze S³uchowa S³uchowo Formation 2987,5–3003,0 (15,5)

Profil stratygraficzny 13

1 Tradycyjny podzia³ brytyjski ordowiku (w nawiasach) zachowano ze wzglêdu na jego du¿e znaczenie korelacyjne na obszarze Polski



KAMBR CAMBRIAN

3011,5–3491,0 (480,0)2

KAMBR GÓRNY (~FURONG) UPPER CAMBRIAN (~FURONGIAN)

3011,5–3019,3 (7,8)

Formacja piaœnicka Piaœnica Formation 3011,5–3019,3 (7,8)

KAMBR ŒRODKOWY (~ODDZIA£ 3) MIDDLE CAMBRIAN (~SERIES 3)

3019,3–3278,4 (259,1)

Poziom Paradoxides paradoxissimus Paradoxides paradoxissimus Zone

3020,5–3111,0 (90,5)

Formacja bia³ogórska Bia³ogóra Formation 3019,3–3020,5 (2,2)

Formacja osiecka Osieki Formation 3020,5–3035,8 (15,3)

Formacja dêbkowska Dêbki Formation 3035,8–3111,0 (75,2)

Poziom Acadoparadoxides oelandicus Acadoparadoxides oelandicus Zone

3111,0–3281,2 (170,2)

pars Formacja sarbska Sarbsko Formation 3111,0–3278,4 (167,4)

KAMBR DOLNY (TERENEW + (~) ODDZIA£ 2
LOWER CAMBRIAN (TERRENEUVIAN + (~) SERIES 2)

3278,4–3491,0 (212,6)

Poziomy Protolenus + Holmia kjerulfi Protolenus + Holmia kjerulfi zones

3281,2–3416,7 (135,5)

pars Formacja sarbska Sarbsko Formation 3278,4–3304,1 (25,7)

pars Formacja ³ebska £eba Formation 3304,1–3416,7 (112,6)

Poziom ?Schmidtiellus mickwitzi ?Schmidtiellus mickwitzi Zone

3416,7–3492,5 (75,8)

pars Formacja ³ebska £eba Formation 3416,7–3459,3 (42,6)

Formacja klukoska Kluki Formation 3459,3–3491,0 (31,7)

KAMBR–EDIAKAR CAMBRIAN–EDIACARAN

3491,0–3509,3 (18,3)

Formacja smo³dziñska (¿arnowiecka)
Sma³dzin Formation (¯arnowiec formation) 3491,0–3509,3 (18,3)

PALEOPROTEROZOIK PALEOPROTEROZOIC

3509,3–3520,0 (10,7)

14 Profil stratygraficzny

2 G³êbokoœci podane wed³ug rdzenia zaznaczono podkreœleniem; rdzeñ jest przesuniêty wzglêdem karota¿u o ok. 8,5 m



SZCZEGÓ£OWY PROFIL LITOLOGICZNO-STRATYGRAFICZNY

G³êbokoœæ w m Opis litologiczny1

Maria JASKOWIAK-SCHOENEICHOWA

CZWARTORZÊD

PLEJSTOCEN
(wed³ug pomiarów geofizycznych 0,0–132,0 m; mi¹¿szoœæ 132,0 m)

0,0–5,0 Glina zwa³owa silnie piaszczysta, szaro¿ó³ta, z drobnym ¿wirkiem ska³ pó³nocnych (granity, gnejsy
i piaskowce), HCl+

Próbki okruchowe na g³êb. 0,0–150,0 m

5,0–20,0 Piasek kwarcowy, drobnoziarnisty z domieszk¹ ziaren œrednich, szary, z pojedynczymi ¿wirkami ska³
pó³nocnych (granity, gnejsy i piaskowce)

20,0–40,0 Piasek kwarcowy jw. z du¿¹ domieszk¹ ska³ pó³nocnych (granity, gnejsy i piaskowce). Wed³ug pomia-

rów geofizycznych – przypuszczalnie ¿wir

40,0–60,0 Piasek kwarcowy, ró¿noziarnisty, szary z domieszk¹ ¿wirku ska³ pó³nocnych (granity, gnejsy i pias-
kowce) o � do 1 cm. Wed³ug pomiarów geofizycznych – przypuszczalnie ¿wir

60,0–95,0 I³ zastoiskowy, marglisty, szary, pylasty z ziarnami kwarcu, miejscami z pojedynczymi ¿wirkami ska³
pó³nocnych (przypuszczalnie sypi¹ siê z góry). Wed³ug pomiarów geofizycznych na g³êb.: 60,0–65,5 m
– przypuszczalnie ¿wir, 65,5–88,0 m – utwory ilaste, 88,0–95,0 m – piaski

95,0–120,0 Piasek kwarcowy, ró¿noziarnisty, o ziarnach dobrze obtoczonych ze ¿wirkami ska³ pó³nocnych (grani-
ty, gnejsy i piaskowce) o � do 1 cm. Wed³ug pomiarów geofizycznych – piasek

120,0–130,0 Piasek kwarcowy, gruboziarnisty, jasnoszary, z domieszk¹ ¿wirku kwarcowego o � do 4 mm. Ziarna
Ÿle obtoczone. W sp¹gu okruchy zwêglonego drewna

130,0–132,0 Mu³ek piaszczysty szary, HCl+. Wed³ug pomiarów geofizycznych – piasek

Jacek KASIÑSKI

PALEOGEN

EOCEN

E O C E N G Ó R N Y

Formacja pomorska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 132,0–148,0 m; mi¹¿szoœæ 16,0 m)

132,0–133,5 Wed³ug pomiarów geofizycznych – i³y

133,5–141,5 Wed³ug próbek okruchowych i pomiarów geofizycznych – mu³ki (prawdopodobnie piaszczyste).
W osadach mikrofauna otwornicowa: Uvigerinea jacksonensis Cushman, Spiroplectamina azoviensis

Nikitin, Cibicides biumbnatus Fursenko et Fursenko i Melonia affina (Reiss), wskazuj¹ca na priabon

1 Litologiê odcinków nierdzeniowanych okreœlono na podstawie profilowañ geofizyki wiertniczej i analiz próbek okruchowych



141,5–144,5 Wed³ug pomiarów geofizycznych – utwory ilasto-mu³kowe

144,5–148,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych – piaski margliste ze ¿wirkiem kwarcowym i konkrecjami fosforyto-
wymi. Na podstawie litologii nale¿¹ce zapewne do bartonu

Maria JASKOWIAK-SCHOENEICHOWA, Krzysztof LESZCZYÑSKI

KREDA

KREDA GÓRNA
(wed³ug pomiarów geofizycznych 148,0–250,0 m; mi¹¿szoœæ 102,0 m)

K O N I A K D O L N Y – T U R O N

(wed³ug pomiarów geofizycznych 148,0–179,0 m; mi¹¿szoœæ 31,0 m)

148,0–150,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych – przypuszczalnie utwory mulasto-piaszczyste, jak w rdzeniu poni¿ej

150,0–156,02 6,00 m rdzenia, w tym:

1,20 m – mu³ek piaszczysty, szary z lekkim odcieniem zielonkawym, z licznym glaukonitem i drobny-
mi blaszkami miki, s³abo spojony, kruchy, na g³êb. 150,3–150,7 m ilasty, HCl–

0,30 m – mu³owiec wapnisty skrzemionkowany, typu czertu, zbity, bardzo twardy, szary, z glaukonitem;
w HCl nie rozpada siê. W szlifie z g³êb. 151,3 m widoczne: pojedyncze ziarna kwarcu frakcji mulastej, bar-
dzo liczne jasnozielone ziarna glaukonitu o � 0,02–0,07 mm, doœæ liczne drobne blaszki miki. Analiza che-
miczna: g³êb. 151,25 m – 37,5% CaCO3; 151,3 m – 50,8% CaC03, 2,7% MgCO3, 37,1% SiO2, 5,2% Al2O3

0,05 m – mu³ek piaszczysty jw.

0,05 m – mu³ek ilasty, ciemnoszary z odcieniem brunatnym, s³abo spojony, o pokroju p³ytkowym, HCl–

1,70 m – mu³ek piaszczysty, szary z lekkim odcieniem zielonkawym, z licznym glaukonitem i drobny-
mi blaszkami miki, s³abo spojony, HCl–

0,02 m – mu³owiec piaszczysty, glaukonitowy, ciemnozielony, doœæ zwiêz³y, HCl+

0,48 m – mu³ek ilasty ciemnoszary, z glaukonitem, spoisty, HCl–

1,20 m – mu³ek piaszczysty, szary z lekkim odcieniem zielonkawym, z licznym glaukonitem i drobny-
mi blaszkami miki, s³abo spojony, HCl–. Analiza chemiczna: g³êb. 155,0 m – 1,5% CaCO3

0,20 m – mu³owiec ilasty ciemnoszary, œrednio zwiêz³y, warstwowany, o pokroju doœæ regularnych
p³ytek, HCl–

0,80 m – mu³ek piaszczysty, szary z lekkim odcieniem zielonkawym, z licznym glaukonitem i drobny-
mi blaszkami miki, s³abo zwiêz³y, HCl–

156,0–170,0 Okruchy i³owców ciemnoszarych HCl+. Wed³ug pomiarów geofizycznych: 156,0–157,5 m – utwory
mulaste; 157,5–170,0 m – utwory ilaste. Analiza chemiczna: g³êb. 160,0 i 170,0 m – 1,0% CaC03

Próbki okruchowe na g³êb. 156,0–240,0 m

170,0–179,0 Okruchy i³owców popielatych, HCl+. Wed³ug pomiarów geofizycznych – utwory ilaste

C E N O M A N

(wed³ug pomiarów geofizycznych 179,0–250,0 m; mi¹¿szoœæ 71,0 m)

179,0–240,0 Okruchy i³owców turoñskich z domieszk¹ piasku

Wed³ug pomiarów geofizycznych: na g³êb. 179,0–216,0 m – piaski, w dolnej czêœci z pojedynczymi
wk³adkami marglisto-piaszczystymi; na g³êb. 216,0–240,0 m – mu³ki piaszczyste. Analiza chemiczna:
na g³êb. 180,0 m – 21,5% CaCO3; na g³êb. 190,0 m – 20,0%, na g³êb. 200,0 m – 13,5%, na g³êb. 210,0 m
– 30,0%, na g³êb. 220,0 m – 28,5%, na g³êb. 230,0 m – 34,0%

16 Szczegó³owy profil litologiczno-stratygraficzny
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240,0–247,0 7,00 m rdzenia – mu³ek piaszczysty, glaukonitowy, ciemnoszary, z odcieniem zielonkawym, s³abo spo-
jony spoiwem wêglanowym. Miejscami pojedyncze szcz¹tki skorup ma³¿y, na g³êb. 242,5 i 243,0 m
³awiczki detrytu skorup inoceramów i pectenów. HCl+++. Makrofauna: g³êb. 242,5 m – Inoceramus cf.
crippsi Mantell, Pecten (Syncyclonema) sp. Analiza chemiczna: 8,0–18,1% CaCO3, 2,1–2,7% MgCO3,
61,6–71,9% SiO2, 6,5–7,7% Al2O3

247,0–250,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych – mu³ek piaszczysty jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 247,0–450 m

Jadwiga DEMBOWSKA , Anna FELDMAN-OLSZEWSKA

JURA

(wed³ug pomiarów geofizycznych 250,0–?367,0 m; mi¹¿szoœæ ?117,0 m)

JURA GÓRNA

O K S F O R D

(wed³ug pomiarów geofizycznych 250,0–292,0 m; mi¹¿szoœæ 42,0 m)

Formacja Brdy

(wed³ug pomiarów geofizycznych 250,0–281,0 m; mi¹¿szoœæ 31,0 m)

250,0–265,0 Wapienie jasnoszare ze szcz¹tkami korali, ma³¿y, ramienionogów (L. Malinowska oznaczy³a Cheiro-

thyris sp./ex gr. fleuriausa d’Orbigny) oraz fragmentem amonita. Brak przewodniej mikrofauny
(charakter litologiczy osadów górnooksfordzki). Wed³ug pomiarów geofizycznych – wapienie

265,0–281,0 Wapienie piaszczyste, szare i ¿ó³tawoszare, okruchy wapieni detrytyczno-onkoidowych, nieliczne bia³e
ooidy. Znaleziono Cheirothyris sp. Mikrofauna typowa dla œrodkowego i górnej czêœci dolnego oksfordu.
Byæ mo¿e wapienie piaszczyste s¹ ska³¹ in situ, œrodkowooksfordzk¹, a górnooksfordzkie wapienie detry-
tyczno-onkoidowe pochodz¹ z wy¿szych czêœci profilu. Wed³ug pomiarów geofizycznych – wapienie

Formacja £yny

(wed³ug pomiarów geofizycznych 281,0–306,0 m; mi¹¿szoœæ 25,0 m)

281,0–292,0 Piaskowiec jasnoszary i mu³owiec ciemnoszary oraz okruchy wapieni jw. Mikrofauna z oksfordu
dolnego (g³êb. 280,0–290,0 m). Wed³ug pomiarów geofizycznych – do g³êb. 287,5 piaskowce mu³owco-
we, ni¿ej mu³owce. Wed³ug pomiarów geofizycznych doln¹ granicê oksfordu przyjêto na g³êb. 292 m

Krystyna DAYCZAK-CALIKOWSKA , Anna FELDMAN-OLSZEWSKA

JURA ŒRODKOWA
(wed³ug pomiarów geofizycznych 292,0–?367,0 m; mi¹¿szoœæ ?75,0 m)

K E L O W E J

(wed³ug pomiarów geofizycznych 292,0–329,5 m; mi¹¿szoœæ 37,5 m)

KELOWEJ GÓRNY I ŒRODKOWY

(wed³ug pomiarów geofizycznych 292,0–306,0 m; mi¹¿szoœæ 14,0 m)

cd. formacja £yny

292,0–296,0 Margiel ilasty, szary, z domieszk¹ zlimonityzowanych skorupek fauny. Wed³ug pomiarów geofizycz-

nych – warstwa piaskowców chlorytowych

296,0–306,0 Muszlowiec kruchy, szary, o spoiwie piaszczysto-mu³owcowym, liczne ziarna kwarcu o � do 1 mm
oraz ¿wirki kwarcowe o lekko zaokr¹glonych naro¿ach (do g³êb. 300,0 m). Detryt skorup ma³¿y (ostry-
gi, meleagrinelle). ¯wirek kwarcowy, konkrecje o � 8 mm, w b³yszcz¹cej limonitowej otoczce,
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okruchy mu³owca piaszczysto-marglistego szarego, muszlowcowego (g³êb. 305,0 m). Wed³ug pomia-

rów geofizycznych – pakiet mu³owcowo-i³owcowy

KELOWEJ DOLNY

(wed³ug pomiarów geofizycznych 306,0–329,5 m; mi¹¿szoœæ 23,5 m)

306,0–329,5 Okruchy mu³owca muszlowcowego, detryt skorup ma³¿y, ¿wirek kwarcowy (g³êb. 310,0 m)

Na g³êb. 315,0 m – mu³owiec szary, marglisty z detrytem fauny. Na g³êb. 320,0 m – mu³owiec jw. z do-
mieszk¹ drobnych konkrecji marglisto-syderytycznych. Na g³êb. 325,0 m – ³upek mu³owcowy czarny
z niewielk¹ domieszk¹ drobnych, dobrze obtoczonych ¿wirków kwarcowych o � do 2 mm, z licznym
detrytem fauny: Astarte sp., Trigonia sp., Meleagrinella sp. Bardzo liczne brunatne, kuliste konkrecje
piaszczysto-syderytyczne o � 3–6 mm. Wed³ug pomiarów geofizycznych – pakiet piaskowcowy

B A T O N

(wed³ug pomiarów geofizycznych 329,5–?367,0 m; mi¹¿szoœæ ?37,5 m)

BATON GÓRNY

(wed³ug pomiarów geofizycznych 329,5–361,0 m; mi¹¿szoœæ 31,5 m)

329,5–334,0 £upek mu³owcowy czarny z domieszk¹ drobnych, dobrze obtoczonych ¿wirków kwarcowych oraz licz-
nym detrytem fauny. Drobne konkrecje piaszczysto-syderytowe (g³êb. 330,0 m) – ska³a jak na g³êb.
325,0 m. Wed³ug pomiarów geofizycznych – warstwa i³owców

334,0–340,0 Mu³owiec czarny jw. z drobnym ¿wirkiem kwarcowym. Detryt fauny bardzo nieliczny (g³êb. 335,0 i 340,0 m).

Wed³ug profilowania geofizycznego – piaskowce, w ni¿szej czêœci nieco ilaste

340,0–355,0 Mu³owiec czarny z domieszk¹ ¿wirków jw. (g³êb. 340,0 m), z drobnymi konkrecjami piaszczysto-piry-
towymi (g³êb. 345,0 m) oraz fragmentami skorup ma³¿y Pecten sp. (g³êb. 350,0 i 355,0 m). Wed³ug

pomiarów geofizycznych – pakiet piaskowcowy

355,0–361,0 Mu³owiec czarny jw., liczniejsze i grubsze ¿wirki kwarcowe o � do 5 mm, domieszka skorupek limoni-
towych (g³êb. 360,0 m). Wed³ug pomiarów geofizycznych – mu³owce

BATON ?ŒRODKOWY, ?DOLNY

(wed³ug pomiarów geofizycznych 361,0–?367,0 m; mi¹¿szoœæ ?6,0 m)

361,0–367,0 ¯wir kwarcowy ró¿noziarnisty, przewa¿nie o � 3–5 mm, maksymalnie do 10 mm, okruchy mu³owca
czarnego z detrytem fauny, okruchy piaskowców szarych i lekko zielonkawych i³owców (g³êb. 365,0 m).
Wed³ug pomiarów geofizycznych – piaskowce

Anna SZYPERKO-TELLER, Grzegorz PIEÑKOWSKI

TRIAS

(wed³ug pomiarów geofizycznych ?367,0–760,0 m; mi¹¿szoœæ ?393,0 m)

TRIAS ?GÓRNY

Warstwy zb¹szyneckie

(wed³ug pomiarów geofizycznych ?367,0–452,5 m; mi¹¿szoœæ ?85,5 m)

367,0–450,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych – piaskowce z wk³adkami mu³owców

450,0–457,0 1,80 m rdzenia, w tym:

1,00 m – piaskowiec drobnoziarnisty, wapnisty, jasnoszary, prawie bia³y, twardy i bardzo twardy w ob-
rêbie skupieñ konkrecyjnych o wiêkszej zawartoœci CaCO3. Miejscami jamki, pró¿nie wygl¹daj¹ce jak
powsta³e przez wy³ugowanie skorup fauny. Obecne s¹ otoczaki, okruchy zielonego i rudego marglu.
Ska³a o nieregularnym prze³amie
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TRIAS DOLNY
(wed³ug pomiarów geofizycznych 452,5–760,0 m; mi¹¿szoœæ 307,5 m)

P s t r y p i a s k o w i e c

(wed³ug pomiarów geofizycznych 452,5–760,0 m; mi¹¿szoœæ 307,5 m)

Pstry piaskowiec œrodkowy

(wed³ug pomiarów geofizycznych 452,5–525,5 m; mi¹¿szoœæ 73,0 m)

N I ¯ S Z Y O L E N E K

SMIT

Formacja po³czyñska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 452,5–462,5 m; mi¹¿szoœæ 10,0 m)

cd. 450,0–457,0 0,80 m – masywny piaskowiec drobnoziarnisty, szaroró¿owy, z nieliczn¹ drobn¹ rozproszon¹ mik¹.
Brak widocznych makroskopowo struktur sedymentacyjnych

457,0–462,5 Wed³ug profilowania geofizycznego – piaskowce

Próbki okruchowe na g³êb. 457,0–500,0 m

O L E N E K / I N D

NAJNI¯SZY SMIT/DIENER

Formacja pomorska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 462,5–525,5 m; mi¹¿szoœæ 63,0 m)

462,5–500,0 Wed³ug profilowania geofizycznego: do g³êb. 476,0 m – ska³y mu³owcowo-i³owcowe, poni¿ej – pias-
kowce z grubsz¹ wk³adk¹ mu³owcowo-i³owcow¹ na g³êb. 480,0–481,5 m

500,0–505,0 5,00 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, ceglasty, masywny, z nieliczn¹ rozproszon¹ w skale
drobn¹ mik¹. Brak wyraŸnych struktur sedymentacyjnych

505,0–525,5 Wed³ug profilowania geofizycznego – piaskowce

Próbki okruchowe na g³êb. 505,0–694,0 m

Pstry piaskowiec dolny

I N D

Formacja ba³tycka

(wed³ug pomiarów geofizycznych 525,5–760,0 m; mi¹¿szoœæ 234,5 m)

525,5–694,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych – ska³y mu³owcowo-i³owcowe

694,0–698,5 2,00 m rdzenia, w tym:

1,00 m – ska³a niejednorodna ceglasto-brunatna; mu³owiec wapnisty i i³owiec wapnisty w nieregular-
nych przerostach i przewarstwieniach, miejscami heterolity piaszczysto-mu³owcowe, be¿owe i zielone.
W skale rozproszona drobna mika, miejscami nieliczne skupienia anhydrytu. Na niektórych powierzch-
niach skorupki Conchostraca (muszloraczków). Widoczne szczeliny z wysychania lub szczeliny dehy-
dratacyjno-kompakcyjne. W ni¿szej czêœci, na g³êb. 0,70–1,00 m od stropu warstwy – nieregularne
przerosty wapienia oolitowego. Ska³a bardzo twarda, o nieregularnym prze³amie

1,00 m – i³owiec wapnisty, nieco mu³owcowy, ceglasty, zawieraj¹cy drobn¹ rozproszon¹ mikê i nielicz-
ne skupienia anhydrytu. Ska³a bardzo twarda, ³upi¹ca siê nieregularnie b¹dŸ skorupowo

698,5–760,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych – ska³y mu³owcowo-i³owcowe

Próbki okruchowe na g³êb. 698,5–760,0 m
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Ryszard WAGNER, Grzegorz CZAPOWSKI (sole)

PERM

PERM GÓRNY

C e c h s z t y n

(wed³ug pomiarów geofizycznych 760,0–1071,0 m; mi¹¿szoœæ 311,0 m)

Cechsztyn PZ4

Stropowa seria terygeniczna (PZt)

(wed³ug pomiarów geofizycznych i rdzenia 760,0–765,0 m; mi¹¿szoœæ 5,0 m)

760,0–766,5 3,00 m rdzenia, w tym:
0,80 m – mu³owiec jasnobrunatny, dolomityczny, nieregularnie (smu¿yœcie i soczewkowo) warstwowa-
ny mu³owcem piaszczystym z ³yszczykami. Widoczne nieliczne nieregularne skupienia anhydrytu
o � do 1 cm. Licznie wystêpuj¹ szczeliny z wysychania

1,40 m – mu³owiec brunatny, dolomityczny, o bardzo nieregularnych strukturach sedymentacyjnych.
Przewa¿a typ warstwowania smu¿ystego. Niektóre warstewki s¹ pokruszone i zbrekcjowane (brekcje
synsedymentacyjne). Miejscami obecne smugi szarego piaskowca kwarcowego, liczne szczeliny z wy-
sychania oraz liczne bardzo drobne skupienia i kryszta³ki gipsu. Kontakt z anhydrytem niezachowany

Cechsztyn PZ3

(wed³ug pomiarów geofizycznych 765,0–799,0 m; mi¹¿szoœæ 34,0 m)

Anhydryt g³ówny (A3)

(wed³ug pomiarów geofizycznych 765,0–767,0 m; mi¹¿szoœæ 2,0 m)

cd. 760,0–766,5 0,80 m – anhydryt silnie zgipsowany, jasnoszary, gruboziarnisty, gêsto, cienko ¿y³kowany be¿owo-
szarym dolomitem

766,5–767,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych – anhydryty

Próbki okruchowe na g³êb. 766,5–813,0 m

Dolomit p³ytowy (Ca3)

(wed³ug pomiarów geofizycznych 767,0–797,0 m; mi¹¿szoœæ 30,0 m)

767,0–797,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych – ska³y wêglanowe

Szary i³ solny (T3)

(wed³ug pomiarów geofizycznych 797,0–799,0 m; mi¹¿szoœæ 2,0 m)

797,0–799,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych – ska³y terygeniczne, mu³owce

Cechsztyn PZ2

(wed³ug pomiarów geofizycznych 799,0–828,0 m; mi¹¿szoœæ 29,0 m)

Anhydryt podstawowy (A2)

(wed³ug pomiarów geofizycznych 799,0–817,4 m; mi¹¿szoœæ 18,4 m)

799,0–813,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych – anhydryty

813,0–822,5 9,50 m rdzenia, w tym:
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4,40 m – anhydryt niebieskawoszary, gruboziarnisty, masywny, miejscami cienko ¿y³kowany
be¿owym dolomitem. W sp¹gowych 20 cm warstwy nieregularnie, cienko pasemkowany dolomitem
Kontakt przejœciowy

Dolomit g³ówny (Ca2)

(wed³ug pomiarów geofizycznych i rdzenia 817,4–828,0 m; mi¹¿szoœæ 10,6 m)

cd. 813,0–822,5 0,30 m – dolomit be¿owoszary, o strukturze agregacyjnej, kierunkowej, masywny, miejscami impreg-
nowany sol¹ kamienn¹. Obecne nieliczne drobne skupienia anhydrytu

1,20 m – dolomit ciemnobe¿owoszary, masywny, z cienkimi przewarstwieniami ³upka ilasto-mu³ow-
cowego z obfit¹ sieczk¹ roœlinn¹. Miejscami widoczna impregnacja sol¹. Fauna ma³¿owa

0,40 m – dolomit marglisty, ciemnoszary, smu¿yœcie warstwowany substancj¹ ilast¹. Obecna obfita
sieczka roœlinna. Fauna ma³¿owa

2,10 m – dolomit szarobe¿owy, masywny, z cienkimi (do 10 cm) przewarstwieniami ciemnoszarego
dolomitu marglistego z obfit¹ sieczk¹ roœlinn¹. Fauna: liczne ma³¿e i œlimaki

1,10 m – dolomit szarobe¿owy, masywny, impregnowany sol¹ kamienn¹. Fauna: liczne ma³¿e i œlimaki

822,5–832,0 9,50 m rdzenia, w tym:

1,10 m – dolomit jw.

1,90 m – dolomit marglisty, szary, masywny, z cienkimi przewarstwieniami ciemnoszarego mu³owca
dolomitycznego z obfit¹ sieczk¹ roœlinn¹. Fauna ma³¿owa

0,50 m – dolomit be¿owoszary, lekko marglisty, masywny, z cienkimi (do 2 cm) warstewkami szarego
dolomitu marglistego

1,50 m – dolomit be¿owy, miejscami jasnobe¿owy, w górnej czêœci (ok. 1,0 m) odcinka drobnoonkoli-
towy, ni¿ej o strukturze gruze³kowej, masywny, impregnowany sol¹ kamienn¹. Miejscami widoczne
drobne skupienia anhydrytu. Fauna: liczne ma³¿e i œlimaki

Kontakt ostry

0,50 m – dolomit szary, lekko marglisty, masywny, z licznymi gruz³owatymi skupieniami anhydrytu
o � do 5 cm

Kontakt przejœciowy

Cechsztyn PZ1

(wed³ug pomiarów geofizycznych i rdzenia 828,0–1071,0 m; mi¹¿szoœæ 243,0 m)

Anhydryt górny (A1g)

(wed³ug pomiarów geofizycznych i rdzenia 828,0–846,0 m; mi¹¿szoœæ 18,0 m)

cd. 822,5–832,0 1,00 m – anhydryt mikroziarnisty, niebieskawoszary, nieregularnie grubo i cienko pasemkowany szar¹
substancj¹ ilast¹, rzadziej szarym dolomitem

3,00 m – anhydryt œrednioziarnisty, niebieskawoszary, nieregularnie cienko i grubo ¿y³kowany szarym
dolomitem

832,0–851,0 15,00 m rdzenia, w tym:

8,00 m – anhydryt œrednio- i drobnoziarnisty, szary, masywny, miejscami cienko, nieregularnie pasem-
kowany i cienko ¿y³kowany ciemnoszar¹ substancj¹ ilast¹

0,70 m – anhydryt mikroziarnisty, ciemnoszaroniebieskawy, gêsto ¿y³kowany, miejscami przepojony
ciemnoszar¹ substancj¹ ilast¹

1,80 m – anhydryt masywny jw.

3,50 m – anhydryt mikroziarnisty, niebieskawoszary, silnie przepojony ciemnoszar¹ substancj¹ ilast¹,
miejscami przechodz¹cy w brekcjê anhydrytowo-ilast¹
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1,00 m – anhydryt drobnosparytowy, szaroniebieski, w dolnej czêœci bezteksturalny („masywny”),
wy¿ej smugowany faliœcie brunatn¹ substancj¹ ilasto-dolomityczn¹, a nastêpnie ci¹g³e przejœcie w an-
hydryt o strukturze gruz³owej (gruz³y o œrednicy 2–30 mm, matriks ilasto-dolomityczny)

Najstarsza sól kamienna (Na1)

(wed³ug pomiarów geofizycznych 846,0–1011,0 m; mi¹¿szoœæ 165,0 m)

851,0–869,43 16,0 m rdzenia, w tym:

4,50 m – halityt bia³awy, pó³przezroczysty, zbudowany z przewarstwieñ soli równokrystalicznej (typ
strukturalny A, kryszta³y halitu o œrednicy 2–6 mm, przeciêtna � kryszta³ów – 3–4 mm, gruboœæ
warstw – 6–10 cm) i soli ró¿nokrystalicznej (typ strukturalny B, kryszta³y halitu o � 2–8 mm, gruboœæ
warstw – 3–4 cm). Liczne kryszta³y halitu ze œladami budowy zonalnej oraz wyd³u¿one wskutek prze-
budowy tektonicznej (strefy wystêpowania takich kryszta³ów w odstêpach 20–30 cm). Delikatne hory-
zontalne i faliste smugowanie rozproszonymi skupieniami anhydrytu

8,50 m – halityt bia³awy, pó³przezroczysty, zbudowany z przewarstwieñ soli 2 typów (sól typu A, krysz-
ta³y halitu o przeciêtnej � 2–4 mm, gruboœæ warstw – 2–5 cm i soli typu B, kryszta³y halitu o � 2–12 mm,
gruboœæ warstw – 5–10 cm). W sp¹gu 2 cm gruboœci warstwa pierwotnej soli wielkokrystalicznej war-
stwowej (typ strukturalny C). W górnej czêœci profilu faliœcie ugiête laminy (o gruboœci 1 mm) anhydrytu,
nachylone pod k¹tem 10–15°.W odstêpach 30–50 cm – 2 cm warstwy soli ciemniejszej (anhydryt z do-
mieszk¹ substancji ilastej), reprezentuj¹ce przypuszczalne poziomy ³ugowania (rozmycia)

3,00 m – halityt bia³awy, pó³przezroczysty, ró¿nokrystaliczny (typ B, kryszta³y halitu o � 2–15 mm).
W odstêpach 60–80 cm faliœcie ugiête laminy (o gruboœci 1 mm) anhydrytu, nachylone pod k¹tem
0–10° oraz partie soli ciemniejszej (anhydryt z domieszk¹ substancji ilastej) w odstêpach 80–100 cm.
Liczne kryszta³y halitu ze œladami budowy zonalnej. Ponadto wystêpuj¹ warstwy soli typu C o gruboœci
1–4 cm i wyraŸnych granicach, niekiedy podkreœlonych nagromadzeniem anhydrytu

869,4–888,0 8,0 m rdzenia, w tym:

4,00 m – halityt bia³awy, pó³przezroczysty, rytmit z³o¿ony z sekwencji (gruboœæ sekwencji 15–30 cm)
3 typów strukturalnych soli: sól równokrystaliczna (typ A, kryszta³y halitu o przeciêtnej � 2–4 mm,
delikatna równoleg³a, faliœcie zaburzona laminacja skupieniami anhydrytu) o gruboœci warstw 2–3 cm,
sól ró¿nokrystaliczna (typ B, kryszta³y halitu o � 1–12 mm) o gruboœci warstw 10–15 cm i sól typu C
o gruboœci 2–3 cm. Sp¹g niektórych sekwencji nierówny, erozyjny. W dolnej czêœci profilu pakiety soli
typu C cechuje „laminacja wewnêtrzna” (Czapowski, 1986) i wyraŸne systemy spêkañ

4,00 m – halityt bia³awy, pó³przezroczysty, rytmit z³o¿ony z sekwencji (gruboœæ sekwencji 15–30 cm)
g³ównie 2 typów strukturalnych soli: sól ró¿nokrystaliczna (typ B, kryszta³y halitu o � 1,5–15,0 mm)
o gruboœci warstw 10–20 cm i sól typu C o gruboœci 0,6–4,0 cm. Niekiedy wystêpuj¹ te¿ w sekwencjach
warstwy o gruboœci 2 cm soli równokrystalicznej (typ A, kryszta³y halitu o przeciêtnej � 1,5–2,0 mm,
delikatna równoleg³a laminacja skupieniami anhydrytu). W pakietach soli typu C widoczna „laminacja
wewnêtrzna”, granice pakietów s¹ podkreœlone skupieniami anhydrytu. Laminy anhydrytowe czêsto
faliœcie ugiête. W profilu stwierdzono liczne kryszta³y halitu ze œladami budowy zonalnej

888,0–925,2 Wed³ug pomiarów geofizycznych – sole kamienne

Próbki okruchowe na g³êb. 888,0–925,2 m

925,2–943,8 16,0 m rdzenia – halityt szarawobe¿owy, pó³przezroczysty i przezroczysty, rytmit, z³o¿ony z sekwencji
3 typów strukturalnych soli: sól równokrystaliczna (typ A, kryszta³y halitu o przeciêtnej � 1,0–2,5 mm,
delikatna równoleg³a, faliœcie zaburzona laminacja skupieniami anhydrytu) o gruboœci warstw 2 cm, sól
ró¿nokrystaliczna (typ B, kryszta³y halitu o � 1,5–12,0 mm) o gruboœci warstw 3–10 cm i sól typu C
o gruboœci 0,5–4,5 cm. W pakietach przezroczystej soli typu C widoczna „laminacja wewnêtrzna”,
plastyczne ugiêcia oraz systemy spêkañ. Sp¹g niektórych warstw w obrêbie sekwencji jest nierówny,
erozyjny. W profilu s¹ widoczne liczne kryszta³y halitu ze œladami budowy zonalnej. W odstêpach
15–20 cm wystêpuj¹ grubsze (1,0–2,5 mm) laminy anhydrytu, plastycznie zaburzone, zwykle w obrêbie
soli typu A. Nachylenie laminacji i pakietów soli wynosi 10°
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943,8–960,1 16,3 m rdzenia – halityt szarawobe¿owy, pó³przezroczysty i przezroczysty, rytmit z³o¿ony g³ównie
z sekwencji 2 typów strukturalnych soli: sól ró¿nokrystaliczna (typ B, kryszta³y halitu o � 1,5–10 mm)
o gruboœci warstw 2–8 cm i sól typu C o gruboœci 0,5–2,5 cm. Rzadziej pojawiaj¹ siê warstwy o gru-
boœci 1,0–2,0 cm soli równokrystalicznej (typ A) z delikatn¹ równoleg³¹, faliœcie zaburzon¹ laminacj¹
skupieniami anhydrytu. Pakiety soli C plastycznie ugiête i spêkane. W profilu stwierdzono liczne krysz-
ta³y halitu ze œladami budowy zonalnej

960,1–978,7 16,30 m rdzenia – halityt szarawobe¿owy, pó³przezroczysty i przezroczysty, jw. W odstêpach 8–10 cm
wystêpuj¹ grubsze (1–3 mm) laminy anhydrytu, niekiedy plastycznie zaburzone

978,7–989,3 10,6 m rdzenia – halityt szarawobe¿owy, pó³przezroczysty, rytmit z³o¿ony g³ównie z sekwencji
2 typów strukturalnych soli: sól równokrystaliczna (typ A, kryszta³y halitu o przeciêtnej � 1,0–2,5 mm;
delikatna, równoleg³a, faliœcie zaburzona laminacja skupieniami anhydrytu) o gruboœci warstw 2–8 cm
i sól typu C o gruboœci 1–2 cm, spêkana. W odstêpach 5–15 cm wystêpuj¹ grubsze (2–3 mm) laminy
anhydrytu, niekiedy plastycznie zaburzone, nachylenie laminacji i pakietów soli siêga 10°

989,3–1008,0 18,70 m rdzenia, w tym:

2,00 m – halityt be¿owy, pó³przezroczysty, rytmit jw. z³o¿ony g³ównie z sekwencji 2 typów struktural-
nych soli: sól równokrystaliczna (typ A, kryszta³y halitu o przeciêtnej � 1,5–2 mm, w dolnej czêœci pro-
filu pojedyncze kryszta³y o � do 10 mm; delikatna, równoleg³a, faliœcie zaburzona laminacja
skupieniami anhydrytu) o gruboœci warstw 15–25 cm i sól typu C o gruboœci warstw 1 cm, spêkanych,
czasem plastycznie ugiêtych. W odstêpach 2–10 cm wystêpuj¹ grubsze (2–4 mm) laminy anhydrytu,
niekiedy plastycznie zaburzone, nachylenie laminacji i pakietów soli siêga 15°

16,7 m – halityt be¿owoszary, w czêœci œrodkowej (na odcinku 6–13 m od stropu marszu) brunatnawy
(zapach siarkowodoru), pó³przezroczysty, ró¿nokrystaliczny (typ B, kryszta³y halitu o przeciêtnej �

1,0–2,5 mm, maksymalnie – 5–6 mm; gêsta, równoleg³a, faliœcie zaburzona laminacja skupieniami
anhydrytu). W odstêpach 2–8 cm wystêpuj¹ grubsze (2–4 mm) laminy anhydrytu

1008,0–1022,5 14,50 m rdzenia, w tym:

3,00 m – halityt be¿owoszary jw., g³ównie ró¿nokrystaliczny (typ B, kryszta³y halitu o przeciêtnej �

1,0–2,5 mm, maksymalnie – 4,0 mm; gêsta, równoleg³a, faliœcie zaburzona laminacja skupieniami an-
hydrytu). W odstêpach 1–5 cm wystêpuj¹ grubsze (2–10 mm) laminy anhydrytu, w dolnej czêœci profilu
coraz grubsze i gêœciej wystêpuj¹ce, niekiedy plastycznie zaburzone, nachylenie laminacji do 15°.
Ponadto zaznaczaj¹ siê pojedyncze, 1–2 cm gruboœci partie soli o zabarwieniu brunatnawym i sp¹gu
podkreœlonym skupieniami anhydrytu

0,10 m – anhydryt drobnosparytowy, szaroniebieski, w dolnej czêœci bezteksturalny („masywny”),
smugowany równolegle brunatn¹ substancj¹ ilasto-dolomityczn¹, ostra granica z le¿¹cym ni¿ej halitytem

0,90 m – halityt be¿owoszary jw., równokrystaliczny (typ A)

Anhydryt dolny (A1d)

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1011,0–1061,5 m; mi¹¿szoœæ 50,5 m)

cd. 1008,0–1022,5 6,20 m – anhydryt drobnoziarnisty, ciemnoszary, regularnie, gêsto, cienko pasemkowany ciemnoszar¹
substancj¹ ilasto-dolomityczn¹. Wyczuwalny zapach siarkowodoru

4,30 m – anhydryt jw. z du¿ymi (o � do 30 cm) syngenetycznymi konkrecjami jasnoszarego, krypto-
ziarnistego anhydrytu

1022,5–1061,5 Wed³ug pomiarów geofizycznych – anhydryty

Próbki okruchowe na g³êb. 1022,5–1067,5 m

Wapieñ cechsztyñski (Ca1)

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1061,5–1070,2 m; mi¹¿szoœæ 8,7 m)

1061,5–1067,5 Wed³ug pomiarów geofizycznych – ska³y wêglanowe
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1067,5–1075,6 4,50 m rdzenia, w tym:

0,40 m – wapieñ szary, masywny, z rozproszonymi drobnymi onkolitami

0,60 m – wapieñ szary, drobnoonkolitowy, niewarstwowany

0,20 m – wapieñ szary, masywny, niewarstwowany

0,50 m – wapieñ ciemnoszary, masywny, z przewarstwieniami ciemnoszarego dolomitu marglistego,
nieregularnie laminowany substancj¹ ilast¹

0,70 m – wapieñ szary, masywny, onkolitowy

0,30 m – wapieñ ciemnoszary z doœæ regularn¹ laminacj¹ ciemnoszar¹ substancj¹ ilast¹

Kontakt przejœciowy

£upek miedzionoœny (T1)

(wed³ug pomiarów geofizycznych i rdzenia 1070,2–1070,9 m; mi¹¿szoœæ 0,7 m)

cd. 1067,5–1075,6 0,70 m – ³upek mu³owcowy, wapnisty, szaro-czarny, regularnie laminowany. W dolnych 10 cm war-
stwy silnie okruszcowany siarczkami (g³ównie pirytem). Okruszcowanie wystêpuje w warstewkach
równoleg³ych do laminacji
Kontakt ostry, równy

Zlepieniec podstawowy (Zp1)

(wed³ug rdzenia 1070,9–1071,0 m; mi¹¿szoœæ 0,1 m)

cd. 1067,5–1075,6 0,1 m – piaskowiec kwarcowy, szary, gruboziarnisty, ze ¿wirkiem kwarcowym (ziarna do � 0,5 cm),
wapnisty, okruszcowany pirytem

Kontakt z ³upkami syluru ostry o nierównej powierzchni

Henryk TOMCZYK , Teresa PODHALAÑSKA

SYLUR

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1071,0–2933,0 m; mi¹¿szoœæ 1862,0 m)
(wed³ug rdzenia 1071,0–2943,5 m; mi¹¿szoœæ 1872,5 m)

PRZYDOL
(wed³ug pomiarów geofizycznych 1071,0–1615,0 m; mi¹¿szoœæ 544,0 m)

Formacja i ³owców i i ³owców wapnistych z Pucka

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1071,0–?2230,0 m; mi¹¿szoœæ ?1159,0 m)

cd. 1067,5–1075,6 1,0 m – i³owce szare z odcieniem zielonkawym, silnie zwietrza³e i spêkane w postaci rumoszu

1075,6–1078,8 3,0 m rdzenia – i³owce masywne, zielonkawe i wiœniowobrunatne, plamiste, z nielicznymi wk³adkami
wapieni marglistych szarych b¹dŸ detrytycznych o gruboœci do 3 cm. Fauna nieliczna: fragmenty ma³¿y
i sp³aszczonych g³owonogów. U³o¿enie warstw poziome

1078,8–1160,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce szarozielone, w górnej czêœci plami-
ste, miejscami z wk³adkami wapieni detrytycznych

Próbki okruchowe na g³êb. 1078,8–1078,8 m

1160,0–1164,0 3,0 m rdzenia – i³owce margliste, masywne, szarozielone. Miejscami wystêpuj¹ nieliczne i cienkie
soczewki lub wk³adki wapieni detrytycznych z bogat¹ i zró¿nicowan¹ faun¹: ma³¿y, œlimaków,
ma³¿oraczków, ramienionogów, rzadziej tentakulitów i g³owonogów. U³o¿enie warstw poziome

1164,0–1189,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce szarozielone jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 1164,0–1189,0 m
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1189,0–1207,0 17,3 m rdzenia – i³owce szarozielone, miejscami margliste, grubolaminowane i wyraŸnie ³upkowate
z licznymi kilkucentymetrowymi wk³adkami i soczewkami wapieni detrytycznych lub marglistych,
zwiêz³ych. W i³owcach, a szczególnie w wapieniach marglistych, bogata i zró¿nicowana fauna: ma³¿e
(z rodzajów Ctenodonta, Nuculites, Pterinea, Modiolopsis i inne), œlimaki (Murchisonia, Bellerophon),
ma³¿oraczki (Nodibeyrichia, Neobeyrichia, Klodenia i inne), brachiopody (Chonetes striatellus (Dal-
man), Ancillotoechia cf. ancillans (Barrande) i inne) oraz tentakulity i g³owonogi. U³o¿enie warstw jw.

1207,0–1267,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce margliste, laminowane, ³upkowate jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 1207,0–1267,0 m

1267,0–1285,0 18,0 m rdzenia – i³owce szarozielone, margliste, laminowane i ³upkowate z cienkimi (o gruboœci 1–3 cm)
wk³adkami wapieni detrytycznych. Na niektórych p³aszczyznach oddzielnoœci widoczne struktury sedy-
mentacyjne pochodzenia mechanicznego. Bogata fauna: ma³¿e, ma³¿oraczki, œlimaki, ramienionogi, ten-
takulity, cz³ony krynoidów, fragmenty trylobitów; ponadto na g³êb. 1272,3 m stwierdzono dwa fragmenty
rabdozomów graptolitów z rodzaju Pristiograptus i Monograptus. U³o¿enie warstw poziome jw.

1285,0–1345,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce szarozielone jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 1285,0–1345,0 m

1345,0–1356,0 10,0 m rdzenia – i³owce szarozielone jw., miejscami nieliczne i bardzo cienkie (o gruboœci do 0,5 cm)
nieregularne wk³adki wapieni detrytycznych i marglistych z bogat¹ faun¹: ma³¿y, œlimaków, brachio-
podów, trylobitów (tylko szcz¹tki), ma³¿oraczków, tentakulitów, g³owonogów. U³o¿enie warstw poziome

1356,0–1416,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce szarozielonkawe, margliste, lamino-
wane, jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 1356,0–1416,0 m

1416,0–1425,0 9,0 m rdzenia – i³owce szare i szarozielonkawe, ³upkowate, margliste, z nielicznymi i nieregularnymi
przewarstwieniami wapieni marglistych lub detrytycznych z bogat¹ faun¹. Fauna: Nuculites sp., Pteri-

nea sp., Ctenodonta sp., Chonetes striatellus (Dalman), Ancillotoechia sp., A. cf. ancillans (Barrande),
Atrypa sp., Neobeyrichia sp., z trylobitów Acaste sp. oraz Calymene sp. oraz jeden okaz graptolita
Pristiograptus sp. U³o¿enie warstw poziome

1425,0–1485,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce szare z odcieniem zielonkawym, wap-
niste, jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 1425,0–1485,0 m

1485,0–1494,5 9,4 m rdzenia – i³owce szare z odcieniem zielonkawym jw., margliste, laminowane i wyraŸnie ³upkowa-
te, miejscami nieregularne, bardzo cienkie wk³adki wapieni marglistych z faun¹: ma³¿y, ramieniono-
gów, œlimaków, tentakulitów, rzadziej trylobitów z rodzaju Acaste, Acastella, ponadto sp³aszczone
ortocerakony g³owonogów. U³o¿enie warstw jw.

1494,5–1554,5 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce szare i szarozielonkawe, margliste,
laminowane i ³upkowate jw. W niektórych okruchach szcz¹tki ma³¿y i ramienionogów

Próbki okruchowe na g³êb. 1494,5–1554,5 m

1554,5–1564,0 9,5 m rdzenia – i³owce szare i szarozielonkawe, margliste, wyraŸnie laminowane i ³upkowate. Liczna
fauna: ma³¿e, œlimaki, ramienionogi, trylobity, krynoidy oraz g³owonogi

1564,0–1615,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce szare i szarozielonkawe, margliste,
laminowane i ³upkowate jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 1564,0–1619,5 m
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LUDLOW
(wed³ug pomiarów geofizycznych 1615,0–2738,0 m; mi¹¿szoœæ 1123,0 m)

L U D F O R D

(wed³ug pomiarów geofizycznych 1615,0–?2230,0; mi¹¿szoœæ ?615,0 m)

cd. formacja i ³owców i i ³owców wapnistych z Pucka

1615,0–1619,5 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce szare z odcieniem zielonkawym, mar-
gliste, s³abo ³upkowate jw.

1619,5–1631,5 12,0 m rdzenia – i³owce, szare z odcieniem zielonkawym, margliste, miejscami masywne. Fauna wystê-
puje bardzo rzadko, stwierdzono: Conularia sp., Orthoceras sp., Pristiograptus sp., kilka okazów P. cf.
dubius (Suess) oraz Monoclimacis sp. U³o¿enie warstw jw.

1631,5–1830,5 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce szare z odcieniem zielonkawym,
miejscami margliste, jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 1631,5–1830,5 m

1830,5–1835,0 4,5 m rdzenia – i³owce szare i szarozielonkawe masywne, silnie spêkane i zgniecione, bez fauny. Upady
6–8°

1835,0–1850,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce szarozielone jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 1835,0–2018,0 m

1850,0–2018,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce szare, margliste, wyraŸnie laminowa-
ne i ³upkowate z licznymi fragmentami rabdozomów graptolitów

2018,0–2023,0 5,0 m rdzenia – i³owce szare i szarozielonkawe, laminowane, margliste i wyraŸnie ³upkowate. Bogata
i zró¿nicowana fauna graptolitów: Monoclimacis cf. ultimus (Perner), Linograptus sp., L. cf. posthumus

(Richter), Pristiograptus sp., P. dubius (Suess), Monograptus sp. i inne; ponadto sp³aszczone g³owono-
gi oraz fragmenty ma³¿y Cardiola sp. U³o¿enie warstw jw.

2023,0–2216,5 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce szare i ciemnoszare jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 2023,0–2216,5 m

2216,5–2221,5 5,0 m rdzenia – i³owce szare i ciemnoszare, margliste, laminowane i wyraŸnie ³upkowate. Bogaty
zespó³ graptolitów: Pristiograptus sp., P. dubius (Suess), Linograptus posthumus (Richter), Monocli-

macis cf. ultimus (Perner), Monograptus sp., M. ex gr. formosus i inne. U³o¿enie warstw poziome jw.

2221,5–2230,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce szare, margliste

Próbki okruchowe na g³êb. 2221,5–2440,0 m

G O R S T

(wed³ug pomiarów geofizycznych ?2230,0–2738,0 m; mi¹¿szoœæ ?508,0 m)

Formacja i ³owców i mu³owców z Kociewia

(wed³ug pomiarów geofizycznych ?2230,0–2620,0 m; mi¹¿szoœæ ?390,0 m)

2230,0–2440,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce szare, margliste z wk³adkami mu³owców

2440,0–2444,0 4,0 m rdzenia – i³owce i mu³owce naprzemianleg³e, szare i ciemnoszare, miejscami konwolutnie
i przek¹tnie laminowane, margliste, z nielicznymi strukturami pochodzenia mechanicznego. U³o¿enie
warstw jw.

2444,0–2516,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – naprzemianleg³e i³owce i mu³owce jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 2444,0–2516,0 m
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2516,0–2525,1 8,3 m rdzenia – laminaty mu³owcowo-i³owcowe, miejscami wk³adki mu³owców o gruboœci do 60 cm,
z wyraŸnie podkreœlon¹ laminacj¹ przek¹tn¹, krzy¿ow¹ i konwolutn¹, z licznymi strukturami pochodze-
nia mechanicznego na powierzchniach warstw. Fauna uboga: g³ównie g³owonogi ‘Orthoceras’ oraz
graptolity Bohemograptus. U³o¿enie warstw jw.

2525,1–2620,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce i mu³owce jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 2525,1–2623,0 m

Formacja i ³owców z Pelpl ina

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2620,0–2877,5 m; mi¹¿szoœæ 257,5 m)
(wed³ug rdzenia do 2857,5 m)

2620,0–2623,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce szare, margliste

2623,0–2632,0 9,0 m rdzenia – i³owce szare i ciemnoszare, laminowane i ³upkowate, miêkkie. Liczne graptolity:
Cucullograptus sp., Seatograptus sp., Monoclimacis haupti (Kühne), Pristiograptus dubius (Suess),
P. dubius frequens Jarkel, Bohemograptus bohemicus tenuis (Bouèek) i inne

2632,0–2710,5 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce szare i ciemnoszare z graptolitami jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 2632,0–2710,5 m

2710,5–2720,0 9,5 m rdzenia, w tym:

3,5 m – i³owce ciemnoszare jw. Liczne graptolity: Lobograptus sp., Bohemograptus bohemicus (Bar-
rande), Monograptus uncinatus Tullberg, Saetograptus chimera (Barrande), Pristiograptus cf. dubius

(Suess), Neodiversograptus sp. i inne

0,1 m – wapieñ marglisty, szary, zwiêz³y

5,9 m – i³owce ciemnoszare i szare, laminowane, ³upkowate, miejscami silnie margliste. Liczne grapto-
lity: Monograptus sp., M. uncinatus Tullberg, Pristiograptus dubius (Suess), Colonograptus colonus

(Barrande), Neodiversograptus nilssoni (Lapworth), Bohemograptus sp., Lobograptus sp., Plectograp-

tus sp. i inne

2720,0–2738,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce margliste, ciemnoszare

Próbki okruchowe na g³êb. 2720,0–2795,0 m

WENLOK
(wed³ug pomiarów geofizycznych 2738,0–2877,5 m; mi¹¿szoœæ 139,5 m)

H O M E R

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2738,0–2857,5 m; mi¹¿szoœæ 119,5 m)

cd. formacja i ³owców z Pelpl ina

2738,0–2755,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce ciemnoszare, margliste jw.

2755,0–2795,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce ciemnoszare, margliste, laminowane
i miejscami ³upkowate jw.

2795,0–2804,3 9,3 m rdzenia – i³owce ciemnoszare, margliste, laminowane, wyraŸnie ³upkowate w dolnej czeœci od-
cinka spêkane pionowo. Liczne graptolity: Testograptus testis (Barrande), Testograptus sp., Cyrto-

graptus sp., C. cf. hamatus Bailly, C. lundgreni Tullberg, Monoclimacis hemipristis (Meneghini),
M. flumendosae (Gortani), Pristiograptus sp., P. pseudodubius Boucek oraz g³owonogi ‘Orthoceras’.
U³o¿enie warstw jw.

2804,3–2857,5 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce ciemnoszare jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 2804,3–2857,5 m
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S H E I N W O O D

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2857,5–2877,5 m; mi¹¿szoœæ 20,0 m)

cd. formacja i ³owców z Pelpl ina

2857,5–2862,5 5,0 m rdzenia, w tym:

3,0 m – i³owce ciemnoszare, pionowo spêkane, miejscami zlustrowane, z nielicznymi wk³adkami wa-
pieni o gruboœci do 10 cm. Bogata fauna graptolitów: Monograptus sp., M. cf. latus McCoy, Pristio-

graptus sp., P. dubius (Suess), Cyrtograptus sp., Streptograptus sp., S. antenularis (Meneghini),
Plectograptus sp. i inne

2,0 m – i³owce ciemnoszare z liczn¹ faun¹ graptolitów, jw.

2862,5–2877,5 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce ciemnoszare z graptolitami

Próbki okruchowe na g³êb. 2862,5–2918,5 m

LANDOWER
(wed³ug pomiarów geofizycznych 2877,5–2933,0 m; mi¹¿szoœæ 50,5 m)

T E L Y C H

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2877,5–2925,0 m; mi¹¿szoœæ 47,5 m)
(wed³ug rdzenia sp¹g na g³êb. 2935,5 m)

Formacja i ³owców z Pas³êka

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2877,5–2933,0 m; mi¹¿szoœæ 55,5 m)
(wed³ug rdzenia sp¹g na g³êb. 2943,5 m)

2877,5–2918,5 I³owce szare i zielonkawoszare, wapnisto-dolomityczne z czêstymi wk³adkami i³owców ciemnoszarych
i czarnych

2918,5–2935,5 15,0 m rdzenia, w tym:

3,00 m – i³owce zielonkawe, masywne, dolomityczno-wapniste, z nielicznymi wk³adkami (o gruboœci
do 5 cm) ³upków czarnych z graptolitami: Monoclimacis sp., M. cf. griestonensis (Nicol), Monograptus

marri Perner oraz retiolitami

0,05 m – i³owiec czarny z graptolitami

0,25 m – i³owiec zielonkawy, dolomityczno-wapnisty, bez graptolitów, jw.

0,05 m – i³owiec lub ³upek czarny z licznymi graptolitami: Monograptus sp., M. velves (Richter), Retio-

lites sp., Monoclimacis cf. marri Perner i inne

0,20 m – i³owiec marglisty zielonkawy

0,10 m – i³owiec szary i ciemnoszary, marglisty, z nielicznymi graptolitami

0,25 m – wapieñ marglisty dolomityczny, zielonkawy z okruchami krynoidów

4,10 m – i³owce zielonkawe, lekko margliste, dolomityczne, z nielicznymi wk³adkami ³upków czarnych
(o gruboœci maksymalnie do 3 cm), z licznymi graptolitami: Monograptus sp., M. cf. crispus Wood,
Retiolites sp., M. marri Perner, M. velves (Richter) i inne

2,90 m – i³owce zielonkawe, dolomityczno-wapniste, z licznymi wk³adkami i przewarstwieniami ³up-
ków czarnych, smolistych z licznymi graptolitami poziomu Spirograptus turriculatus (Barrande)

0,10 m – wapieñ marglisty z cz³onami liliowców oraz licznymi skupieniami i gniazdami pirytu

1,00 m – i³owce szare i ciemnoszare, miejscami laminowane i ³upkowate, z nielicznymi graptolitami

3,00 m – i³owce szare i zielonkawe z licznymi wk³adkami ³upków czarnych, z liczn¹ faun¹ graptolitów.
Miejscami wystêpuj¹ liczne poœlizgi i lustra tektoniczne pod k¹tem ok. 60°

A E R O N – R H U D D A N

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2925,0–2933,0 m; mi¹¿szoœæ 8,0 m)
(wed³ug rdzenia 2935,5–2943,5 m; mi¹¿szoœæ 8,0 m)
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cd. formacja i ³owców z Pas³êka

2935,5–2943,5 8,0 m rdzenia – i³owce i ³upki ciemnoszare i czarne, laminowane, smoliste, miêkkie, czêsto z licznymi
skupieniami i gniazdami krystalicznego pirytu lub markasytu. Widoczne spêkania i poœlizgi tektonicz-
ne. Bogata i zró¿nicowana fauna graptolitów z rodzajów: Climacograptus, Demirastrites, Rastrites,
Orthograptus, Akidograptus, Pseudoclimacograptus, Pristiograptus, Diplograptus, Dimorphograptus,
Raphidograptus, Diversograptus, Petalograptus i innych

Zdzis³aw MODLIÑSKI, Bronis³aw SZYMAÑSKI

ORDOWIK

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2933,0–3003,0 m; mi¹¿szoœæ 70,0 m)
(wed³ug rdzenia do g³êb. 3011,5 m)

H I R N A N T – K A T – S A N D B

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2933,0–2966,2 m; mi¹¿szoœæ 33,2 m)

( A S Z G I L )

Formacja margli i i ³owców z Prabut

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2933,0–2941,5 m; mi¹¿szoœæ 8,5 m)

2943,5–2952,0 Brak rdzenia

Wed³ug pomiarów geofizycznych: na g³êb. 2933,0–2936,0 m – margle i i³owce; na g³êb. 2936,0–2941,5 m
– mu³owce ilaste

Próbki okruchowe na g³êb. 2943,5–2953,5 m

( K A R A D O K )

Formacja i ³owców z Sasina

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2941,5–2967,5 m; mi¹¿szoœæ 26,0 m)
(wed³ug rdzenia do g³êb. 2976,3 m)

2952,0–2953,5 Brak rdzenia

Wed³ug pomiarów geofizycznych: od g³êb. 2941,5 m – i³owce

2953,5–2967,5 14,0 m rdzenia, w tym:

1,0 m – i³owce czarne o ³upliwoœci p³ytkowej; na niektórych powierzchniach widoczne bardzo liczne
blaszki biotytu. Bardzo liczna fauna graptolitów: Dicranograptus clingani Carruthers, Climacograptus

sp., Dicellograptus sp., bezzawiasowe brachiopody: Hisingerella nitens (Hisinger), Paterula portlocki

(Geinitz), Obolous sp.

8,3 m – i³owce czarne o ³upliwoœci p³ytkowej; w górnej czêœci bezwapienne, ni¿ej nieco wapniste.
W œrodkowej czêœci widoczne cienkie, prawie pionowe ¿y³ki kalcytu oraz mineralizacja siarczkowa
(piryt, chalkopiryt). Na g³êb. 2,3 m od stropu warstwy soczewki i gruz³y czarnych, drobnokrystalicznych
wapieni; wk³adki bentonitowe na g³êb.: 1,2 m – 0,5 cm; 1,6 m – 0,7 cm; 1,7 m – 0,5 cm; 3,0 m – 1 cm;
3,05 m – 0,5 cm; 3,25 m – 0,3 cm; 4,45 –3 cm; 7,2 m – 0,3 cm; 7,5 m – 0,2 cm; 8,7 – 0,5 cm. Fauna: liczne
graptolity: Dicranograptus clingani Carruthers, Orthograptus truncatus intermedius Elles et Wood,
O. calcaratus vulgatus Lapworth, O. cf. calcaratus robustus Hadding, O. calcaratus tenuicornis Elles et
Wood, Diplograptus multidens comapctus Lapworth, Lasiograptus harknessi (Nicholson), Dicello-

graptus sp., Amplexograptus sp., Corynoides cf. gracilis Hopkinson, Dictyonema cf. donaticum Obut;
brachiopody: Paterula portlocki (Geinitz), Hisingerela nitens (Hisinger), Obolus ornatus Hadding, Seri-

coidea sp.

0,2 m – i³owiec ciemnoszary, prawie czarny, z licznymi szarymi cêtkami, bezwapienny. Fauna: bra-
chiopody Sowerbyella rosetana Henningsmoen oraz bardzo s³abo zachowane szcz¹tki graptolitów

0,7 m – i³owce bezwapienne, ciemnoszare z szarymi i szarozielonymi plamami, liczne drobne skupienia
pirytu. Cienkie wk³adki bentonitowe na g³êb. (od stropu warstwy): 0,05 m – 1 cm; 0,15 m – 0,7 cm;
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0,2 m – 0,5 cm, ponadto na niektórych powierzchniach warstw wystepuj¹ liczne blaszki biotytu. Fauna:
s³abo zachowane fragmenty graptolitów oraz liczne bezzawiasowe brachiopody

1,0 m – i³owce szare ze s³abym odcieniem zielonkawym, miejscami przechodz¹ce w szarozielone, bezwa-
pienne, z licznymi drobnymi skupieniami pirytu i chalkopirytu. Na g³êb. 1,1 m od stropu warstwy 1 cm
wk³adka bentonitu. Fauna: nieliczne szcz¹tki bezzawiasowych brachiopodów, graptolitów i trylobitów

2,8 m – i³owce ciemnoszare, przechodz¹ce ku do³owi w czarne, bezwapienne, o niewyraŸnej ³upliwoœci
p³ytkowej. Wk³adki bentonitów na g³êb. (od stropu ): 1,0 m – 1 cm; 2,4 m – 1 cm; 2,9 m – 0,5 cm; 3,0 m –
0,5 cm. Fauna: Diplograptus molestus Thorslund, Amplexograptus arctus Elles et Wood, Remopleurides sp.,
Paterula bohemica Barrande, P. portlocki (Geinitz), Sericoidea sp., Lingula sp., szcz¹tki œlimaków

2967,5–2977,5 9,00 m rdzenia, w tym:

0,20 m – i³owiec czarny, zsylifikowany, z licznym biotytem. Fauna: graptolity Pseudoclimacograptus

sp. oraz bezzawiasowe brachiopody Paterula sp.

0,55 m – bentonit szarobe¿owy, w czêœci przystropowej i przysp¹gowej kruchy, w œrodkowej zwiêz³y

0,25 m – i³owiec czarny, zsylifikowany, z fragmentami graptolitów Diplograptus sp.

0,40 m – bentonit oliwkowy, kruchy

0,15 m – i³owiec czarny, zsylifikowany, z cienkimi pionowymi ¿y³kami kalcytu

1,35 m – i³owiec czarny, zsylifikowany, z wk³adkami bentonitu na g³êb. (od stropu warstwy): 0,0 m –
1 cm; 0,05 m – 1,5 cm; 0,1 m – 3 cm; 0,25 m – 0,5 cm; 0,65 m – 10 cm; 1,3 m – 1 cm. Fauna: Diplo-

graptus cf. molestus Thorslund, Amplexograptus sp., Obolus sp.

0,25 m – bentonit oliwkowy, kruchy, rozsypliwy

0,85 m – i³owiec czarny, zsylifikowany. Fauna: Climacograaptus cf. antiquus Lapworth, Diplograptus sp.

2,75 m – i³owiec czarny, niezsylifikowany, w czêœci dolnej oko³o 1,3 m z zooidami ¿elazistymi. Wk³adki
bentonitowe na g³êb. (od stropu warstwy): 0,0 m – 5 cm i 0,75 m – 1,0 cm. W sp¹gu warstwy wyraŸna spi-
rytyzowana powierzchnia rozmycia. Fauna: Nemagraptus sp., Hustedograptus teretiusculus (Hisinger),
Amplexograptus artus Elles et Wood, Lasiograptus mucronatus Hall, Orthograptus calcaratus acutus

Elles et Wood, Climacograptus sp., Pseudoclimacograptus sp., Paterula bohemica Barrande, P. portlocki

(Geinitz), Hisingerella nitens (Hisinger), Obolus ornatus Hadding, O. kiaeri Hadding

D A R R I W I L ( L A N W I R N )

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2966,2–2978,0 m; mi¹¿szoœæ 11,8 m)
(wed³ug rdzenia sp¹g na g³êb. 2975,0 m)

cd. formacja i ³owców z Sasina

cd. 2967,5–2977,5 0,25 m – i³owiec ciemnoszary, prawie czarny, spirytyzowany, silnie wapnisty. Fauna: bardzo liczne
bezzawiasowe brachiopody, mniej liczne graptolity Pseudoclimacograptus scharenbergi (Lapworth)
oraz ma³¿oraczki

0,7 m – i³owiec ciemnoszary, miejscami przechodz¹cy w margiel, na g³êb. 0,1 m od stropu warstwy
gruz³y i soczewki czarnego wapienia krystalicznego. W dolnej czêœci wk³adka i³owca cêtkowanego.
Fauna: Botrioides sp., B. cf. bronni (Sars et Boeck), Pseudoclimacograptus scharenbergi (Lapworth),
Hustedograptus sp. oraz bezzawiasowe brachiopody

0,12 m – i³owiec szary, wapnisty, bardzo intensywnie spirytyzowany ze skupieniami pirytu do-
chodz¹cymi do � 1,5 cm. Nieliczne szcz¹tki graptolitów

0,06 m – i³owiec ciemnoszary, prawie czarny, nieco wapnisty

0,06 m – wapieñ przepe³niony du¿ymi pizoidami ¿elazistymi o � 2–5 mm. W sp¹gu warstwy bardzo
wyraŸna nierówna powierzchnia rozmycia

Formacja wapieni z Kopalina

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2967,5–2987,5 m; mi¹¿szoœæ 20,0 m)
(wed³ug rdzenia sp¹g na g³êb. 2976,3 m)

cd. 2967,5–2977,5 0,06 m – wapieñ szary, plamisty, przechodz¹cy w i³owiec szarozielony, prawie bezwapienny
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0,2 m – wapieñ organodetrytyczny, szary, z przerostami ciemnoszarych i³owców. Obecne powierzchnie
nieci¹g³oœci sedymentacyjnych. Fauna: liczne szcz¹tki trylobitów z rodzaju Asaphus oraz brachiopodów

0,8 m – wapieñ marglisty, szary przechodz¹cy w szarozielony. Obecne powierzchnie nieci¹g³oœci sedy-
mentacyjnych, cienkie przerosty margliste, miejscami struktura gruz³owa. Na g³êb. 0,8 m od stropu
warstwy cienka (2–3 mm) wk³adka bentonitu

2977,5–2978,5 Wed³ug pomiarów geofizycznych – wapienie

Próbki okruchowe na g³êb. 2977,5–2997,5 m

D A P I N G – F L O ( A R E N I G )

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2978,0–3003,0 m; mi¹¿szoœæ 25,0 m)
(wed³ug rdzenia sp¹g na g³êb. 3011,5 m)

cd. formacja wapieni z Kopalina

2978,0–2987,5 Wed³ug pomiarów geofizycznych – wapienie margliste

Formacja i ³owców z glaukonitem ze S³uchowa

(wed³ug pomiarów geofizycznych 2987,5–3003,0 m; mi¹¿szoœæ 15,5 m)
(wed³ug rdzenia sp¹g na g³êb. 3011,5 m)

2987,5–2997,5 Wed³ug pomiarów geofizycznych – i³owce

2997,5–3010,0 12,00 m rdzenia, w tym:

10,00 m – i³owiec szary z odcieniem zielonkawym, o wyraŸnej ³upliwoœci p³ytkowej, laminowany i³ow-
cem czarnym. Na g³êb. 0,50 i 0,65 m od stropu warstwy cienkie (1 cm) wk³adki bentonitu, a na g³êb.
0,5–0,6 i 6,5 m w i³owcu liczny glaukonit. Fauna: bardzo liczne graptolity, na g³êb. 0,0–3,0 m od stropu
warstwy stwierdzono Pseudophyllograptus angustifolius elongatus Bulman, P. tenuis Monsen, P. ilici-

folius Hall, P. densus Törnquist, Didymograptus sp., D. extensus linearis Monsen, Tetragraptus bigsbyi

askerensis Monsen; na g³êb. 3,0–6,3 m – Pseudophyllograptus densus Törnquist, P. ilicifolius glaber

Monsen, Didymograptus protoidentus Monsen, D. cf. suecicus Tullberg, D. cf. minutus Törnquist,
Tetragraptus bigsbyi (Hall), T. astericus Monsen, Broggeria salteri (Holl), Acrotreta sp., a na g³êb.
6,3–10,0 m – Didymograptus balticus vicinatus Monsen, D. deflexus Elles et Wood, D. vacillan atte-

nuatus Monsen, D. cf. affinis Nicholson, D. holmi solidus Monsen, D. holmi Törnquist, Dichograptus

quadribrachiatus Hall, Azygograptus sp. oraz brachiopody Broggeria salteri (Holl) i Acrotreta sp.

0,10 m – i³owiec szary z odcieniem zielonkawym, z licznymi drobnymi ziarnami glaukonitu. Fauna:
Didymograptus holmi Törnquist

0,30 m – i³owiec ciemnoszarozielony z bardzo licznym glaukonitem, g³ównie w postaci rozproszonych
drobnych ziaren oraz mniej licznych skupieñ ziaren glaukonitu. Liczna fauna ?Caryocaris sp. oraz bez-
zawiasowych brachiopodów

0,15 m – i³owiec ciemnoszary z odcieniem zielonkawym, miejscami nieco wapnisty. Liczny glaukonit
w postaci rozproszonych ziaren oraz nieregularnych smug i skupieñ

1,30 m – i³owiec szary z odcieniem zielonkawym o ³upliwoœci p³ytkowej, laminowany i³owcem czar-
nym. Fauna: Tetragraptus phyllograptoides Linnarsson, T. aff. phyllograptoides Linnarsson, Didymo-

graptus holmi Törnquist, D. cf. holtedahli Monsen, Herrmannograptus sp., Temnograptus sp.,
Lingulella lepis Salter, Ceratiocaris sp.

0,15 m – i³owce szarozielone i szare przepe³nione glaukonitem z gruz³ami i okruchami wapienia jasno-
szarego

3010,0–3020,5 10,50 m rdzenia, w tym:

0,50 m – i³owiec szary, bezwapienny, o ³upliwoœci p³ytkowej. Fauna: liczne szcz¹tki bezzawiasowych
brachiopodów

0,15 m – i³owiec ciemnoszary, wapnisty, przewarstwiony i³owcem ciemnozielonym z drobnymi ziarna-
mi glaukonitu
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0,65 m – i³owiec ciemnoszary, laminowany i³owcem czarnym, miejscami silnie wapnisty. Niektóre
warstewki i³owca przepe³nione ciemnozielonym glaukonitem, w dolnej czêœci warstwy wzrasta iloœæ
glaukonitu. Na g³êb. 0,15 i 0,17 m od stropu warstwy cienkie (0,5 cm) wk³adki bentonitu. Fauna: liczne
bezzawiasowe brachiopody, fragmenty graptolitów ?Clonograptus sp. oraz skorupiaki Ceratiocaris sp.

0,10 m – i³owiec szary z licznymi ziarnami glaukonitu oraz cienk¹ kilkumilimetrow¹ wk³adk¹ bentonitu

0,10 m – glaukonityt zailony, nieco wapnisty, ciemnozielony, przechodz¹cy ku do³owi w zlepieniec
z³o¿ony ze s³abo obtoczonych klastów ciemnobr¹zowych ska³ fosforanowych oraz wapieni. W sp¹gu
wyraŸna nierówna powierzchnia rozmycia

KAMBR

(wed³ug pomiarów geofizycznych 3003,0–3490,0 m; mi¹¿szoœæ 487,0 m)
(wed³ug rdzenia 3011,5–3491,0 m; mi¹¿szoœæ 480,0 m)

Bronis³aw SZYMAÑSKI (litologia, nowelizacja stratygrafii),
Kazimiera LENDZION (fauna, biostratygrafia na podstawie trylobitów)

KAMBR GÓRNY (~FURONG)
(wed³ug pomiarów geofizycznych 3003,0–3011,0 m; mi¹¿szoœæ 8,0 m)

(wed³ug rdzenia 3011,5–3019,3 m; mi¹¿szoœæ 7,8 m)

Formacja piaœnicka

(wed³ug pomiarów geofizycznych 3003,0–3011,0 m; mi¹¿szoœæ 8,0 m)
(wed³ug rdzenia 3011,5–3019,3 m; mi¹¿szoœæ 7,8 m)

cd. 3010,0–3020,5 1,10 m – wapieñ ciemnoszary, organodetrytyczny, z licznymi szcz¹tkami trylobitów; miejscami drobno-
krystaliczny, ciemnoszary, przewarstwiony i³owcem czarnym, w którym tkwi¹ soczewki wapienia o ró¿-
nej wielkoœci. Miejscami wapieñ spêkany i zuskokowany. Liczne konkrecje i cienkie laminy pirytu

0,40 m – i³owiec czarny z cienkimi laminami wapienia szarego

1,70 m – wapieñ szary i ciemnoszary w postaci nieregularnych warstw i ró¿nej wielkoœci soczewek,
przedzielonych i³owcem czarnym, silnie bitumicznym, z wykwitami a³unu. Wapieñ spêkany i zuskoko-
wany, wtórnie spojony kalcytem, z wachlarzowymi kryszta³ami kalcytu. Fauna: w wapieniu liczne sko-
rupki brachiopodów Orusia lenticularis (Wahlenberg) i fragmenty pancerzy Olenus sp.

1,60 m – i³owiec czarny z wk³adkami i soczewkami wapienia szarego i czarnego z licznymi Agnostus

pisiformis (Linnaeus)

1,90 m – i³owiec czarny, silnie bitumiczny z wykwitami a³unu

1,30 m – piaskowiec kwarcowy drobno- i œrednioziarnisty z licznymi ziarnami glaukonitu, w czêœci
przysp¹gowej z drobnymi intraklastami i³owców o � do 3 mm, szary miejscami o odcieniu be¿owym, nie-
regularnie poprzerastany mu³owcem, którego liczne nieregularne przerosty nadaj¹ brekcjowaty pokrój skale.
Spoiwo piaskowców wêglanowe. Sporadyczne konkrecje pirytu. Bardzo liczne fragmenty brachiopodów

Krzysztof JAWOROWSKI (litostratygrafia), Kazimiera LENDZION (litologia, biostratygrafia na podstawie trylobitów),
Jolanta PACZEŒNA (uzupe³nienia litologii, skamienia³oœci œladowe)

KAMBR ŒRODKOWY (~ODDZIA£ 3)
(wed³ug pomiarów geofizycznych 3011,0–3273,0 m; mi¹¿szoœæ 262,0 m)

(wed³ug rdzenia 3019,3–3278,4 m; mi¹¿szoœæ 259,1 m)

Formacja bia³ogórska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 3011,0–3013,5 m; mi¹¿szoœæ 2,5 m)
(wed³ug rdzenia 3019,3–3020,5 m; mi¹¿szoœæ 2,2 m)

cd. 3010,0–3020,5 0,80 m – piaskowiec drobnoziarnisty, szary, z bardzo licznym glaukonitem, z nieregularnymi przerosta-
mi materia³u frakcji ilastej i mu³owcowej. Piaskowiec o spoiwie wêglanowym. Obecne liczne konkre-
cje pirytu. Fauna: bardzo liczne brachiopody oraz fragment trylobita Paradoxides sp.
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0,20 m – i³owiec ciemnoszary, smugowany drobnymi blaszkami muskowitu, przewarstwiony piaskow-
cem drobnoziarnistym, szarym, zwiêz³ym, z licznym glaukonitem i toczeñcami czarnego mu³owca.
Piaskowiec miejscami o spoiwie wêglanowym, z nielicznymi skupieniami pirytu. W i³owcu liczne
powierzchnie œlizgów. Fauna: w piaskowcu bardzo liczne skorupki brachiopodów

Poziom Paradoxides paradoxissimus

(wed³ug rdzenia 3020,5–3111,0 m; mi¹¿szoœæ 90,5 m)

Formacja osiecka

(wed³ug pomiarów geofizycznych 3013,5–3029,0 m; mi¹¿szoœæ 15,5 m)
(wed³ug rdzenia 3020,5–3035,8 m; mi¹¿szoœæ 15,3 m)

3020,5–3032,0 11,5 m rdzenia – mu³owiec ciemnoszary, z licznymi cienkimi przewarstwieniami piaskowca drobnoziar-
nistego, jasnoszarego i sporadycznymi, cienkimi przewarstwieniami czarnego wapienia. Liczne spêkania
i powierzchnie œlizgów w i³owcach i konkrecje pirytu. Fauna: trylobity Paradoxides paradoxissimus (Wah-
lenberg), Paradoxides sp., Hypagnostus sp. Skamienia³oœci œladowe: Margaritichnus isp., Bergaueria isp.

3032,0–3038,8 4,4 m rdzenia, w tym:

3,0 – i³owiec, miejscami przechodz¹cy w mu³owiec ciemnoszary, z przewarstwieniami piaskowca
kwarcytowego, drobnoziarnistego, jasnoszarego oraz piaskowca mu³owcowego. Fauna: trylobity Para-

doxides paradoxissimus (Wahlenberg), Paradoxides sp.

Formacja dêbkowska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 3029,0–3105,0 m; mi¹¿szoœæ 76,0 m)
(wed³ug rdzenia 3035,8–3111,0 m; mi¹¿szoœæ 75,2 m)

cd. 3032,0–3038,8 0,8 m – i³owiec, miejscami przechodz¹cy w mu³owiec ciemnoszary, z przewarstwieniami piaskowca
kwarcytowego, drobnoziarnistego, jasnoszarego oraz piaskowca mu³owcowego. Fauna: trylobity Para-

doxides paradoxissimus (Wahlenberg), Paradoxides sp.

0,6 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y. Nierówne powierzchnie piaskowca s¹ pokryte
czarnym i³owcem

3038,8–3040,0 1,2 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y, z nielicznymi cienkimi przewarstwie-
niami oraz soczewkowatymi skupieniami i³owca. Nierówne powierzchnie piaskowca s¹ pokryte cienki-
mi warstewkami czarnego i³owca

3040,0–3047,3 4,0 m rdzenia, w tym:

3,0 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y, z licznymi, nieregularnymi powierzchniami
pokrytymi czarnym i³owcem. Nieliczne przewarstwienia mu³owca. Liczne drobne konkrecje pirytu

0,9 m – mu³owiec szary z bardzo licznymi drobnymi blaszkami muskowitu, nieregularnymi, cienkimi
przewarstwieniami piaskowca jasnoszarego. Skamienia³oœci œladowe: Planolites beverleyensis (Billings)

0,1 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, drobnolaminowany szarym mu³owcem

3047,3–3051,0 2,6 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y, z nielicznymi, cienkimi laminami
czarnego i³owca

3051,0–3051,5 0,2 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary

3051,5–3060,8 2,6 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary. Bardzo liczne, nierówne powierzchnie warstw
pokryte mu³owcem ciemnoszarym, który wystêpuje równie¿ w postaci przewarstwieñ o gruboœci mak-
symalnie do 15 cm. Skamienia³oœci œladowe: Planolites beverleyensis (Billings), P. montanus Richter

3060,8–3064,1 3,0 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary. Liczne przewarstwienia ciemnoszarego
i³owca. W odcinkach bez przewarstwieñ i³owca piaskowiec masywny, nasycony solank¹

3064,1–3065,2 1,1 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y. Liczne nierówne powierzchnie
warstw s¹ pokryte czarnym i³owcem. Obecne nieliczne przewarstwienia mu³owca ciemnoszarego oraz
wk³adka piaskowca drobnoziarnistego o mi¹¿szoœci 40 cm
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3065,2–3067,2 1,4 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, zwiêz³y, jasnoszary, z licznymi cienkimi przewarstwienia-
mi mu³owca ciemnoszarego, z bardzo licznymi blaszkami muskowitu

3067,2–3069,8 1,40 m rdzenia, w tym:

1,35 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y, przewarstwiaj¹cy siê z czarnym i³owcem

0,05 m – mu³owiec ciemnoszary z bardzo licznymi blaszkami muskowitu, przewarstwiaj¹cy siê z pias-
kowcem jasnoszarym

3069,8–3070,7 0,1 m rdzenia – mu³owiec ciemnoszary, z licznymi blaszkami muskowitu, nieregularnie przewar-
stwiaj¹cy siê z jasnoszarym piaskowcem drobnoziarnistym

3070,7–3071,6 0,3 m rdzenia – mu³owiec z bardzo licznymi blaszkami muskowitu, z nielicznymi, nieregularnymi,
cienkimi przewarstwieniami jasnoszarego, zwiêz³ego piaskowca drobnoziarnistego

3071,6–3076,5 2,7 m rdzenia, w tym:

1,6 m – i³owiec ciemnoszary z drobnymi blaszkami muskowitu, z bardzo nieregularnymi przewarstwie-
niami piaskowca jasnoszarego, zwiêz³ego, który tworzy warstwy o maksymalnej mi¹¿szoœci 5 cm

1,1 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y, w stropie z nielicznymi, cienkimi, nieregular-
nymi przewarstwieniami i³owca. Skamienia³oœci œladowe: Bergaueria major Palij

3076,5–3077,4 0,3 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, z bardzo nielicznymi przewarstwieniami czar-
nego i³owca

3077,4–3083,0 5,0 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, w stropie o odcieniu be¿owym, z nieregularny-
mi laminami i³owca i warstwami mu³owca o maksymalnej mi¹¿szoœci 10 cm. Skamienia³oœci œladowe:
Bergaueria isp., Planolites montanus Richter

3083,0–3089,6 5,5 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y, z licznymi nieregularnymi, cienkimi
przewarstwieniami ciemnoszarego mu³owca

3089,6–3092,5 2,9 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y, z nieregularnymi, cienkimi przewar-
stwieniami i³owca. W sp¹gu wk³adka i³owca o mi¹¿szoœci 1 m, z licznymi blaszkami muskowitu

3092,5–3100,6 6,5 m rdzenia, w tym:

2,0 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y, z licznymi, cienkimi, nieregularnymi prze-
warstwieniami czarnego i³owca. Niekiedy przewarstwienia i³owca o maksymalnej mi¹¿szoœci 5 cm
z cienkimi smugami materia³u piaszczystego

2,5 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y, z nielicznymi laminami czarnego i³owca

2,0 m – piaskowiec drobnoziarnisty, szarobe¿owy, porowaty

3100,6–3101,3 0,2 m rdzenia, w tym:

0,1 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y

0,1 m – i³owiec ciemnoszary, z licznymi, nieregularnymi skupieniami materia³u piaszczystego. Liczne
blaszki muskowitu

3101,3–3110,3 9,0 m rdzenia, w tym:

3,7 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y, z nielicznymi laminami czarnego i³owca

5,2 m – piaskowiec drobnoziarnisty, szary, zwiêz³y, z licznymi, ró¿nej gruboœci przewarstwieniami
ciemnoszarego i³owca, nieregularnie smugowanego i przewarstwionego piaskowcem drobnoziarni-
stym, jasnoszarym. Skamienia³oœci œladowe: Trichophycus pedum (Seilacher)

3110,3–3111,9 1,6 m rdzenia, w tym:

0,7 m – piaskowiec drobnoziarnisty, szary, zwiêz³y, z licznymi przewarstwieniami i³owca o maksymal-
nej mi¹¿szoœci 5 cm
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Przypuszczalny poziom Acadoparadoxides oelandicus

(wed³ug rdzenia 3111,0–3281,2 m; mi¹¿szoœæ 170,2 m)

Formacja sarbska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 3105,0–3302,0 m; mi¹¿szoœæ 197,0 m)
(wed³ug rdzenia 3111,0–3304,1 m; mi¹¿szoœæ 193,1 m)

cd. 3111,9–3111,9 0,9 m – i³owiec ciemnoszary, miejscami przechodz¹cy w mu³owiec, z bardzo licznymi, ró¿nej gruboœci
przewarstwieniami piaskowca drobnoziarnistego, jasnoszarego. Skamienia³oœci œladowe: Bifungites

isp., Bergaueria isp., Planolites montanus Richter

3111,9–3121,5 9,6 m rdzenia – i³owiec ciemnoszary, miejscami mu³owiec z drobnymi blaszkami muskowitu, z bardzo
licznymi, ró¿nej gruboœci przewarstwieniami piaskowca drobnoziarnistego, jasnoszarego

3121,5–3130,2 5,0 m rdzenia – i³owiec ciemnoszary z blaszkami muskowitu, z bardzo licznymi, ró¿nej mi¹¿szoœci, nie-
regularnymi przewarstwieniami piaskowca drobnoziarnistego, szarego, zwiêz³ego, a niekiedy drobno-
laminowanego materia³em ilastym. Bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Bifungites isp., Teichichnus

isp., Bifungites fezzanensis Desio, Planolites montanus Richter, Teichichnus rectus Seilacher, Arenico-

lites isp.

3130,2–3139,4 9,0 m rdzenia – i³owiec ciemnoszary z czêsto nieregularnymi o ró¿nej mi¹¿szoœci przewarstwieniami
piaskowca drobnoziarnistego, jasnoszarego. W i³owcu liczne pogr¹zy piaskowca. Skamienia³oœci œla-
dowe: Planolites beverleyensis (Billings), Bergaueria cf. perata Prantl

3139,4–3148,5 9,1 m rdzenia – i³owiec ciemnoszary, miejscami mu³owiec z blaszkami muskowitu, z licznymi cienkimi
przewarstwieniami i laminami piaskowca drobnoziarnistego, jasnoszarego, zwiêz³ego

3148,5–3157,5 9,0 m rdzenia – i³owiec, miejscami mu³owiec ciemnoszary z drobnymi blaszkami muskowitu, z liczny-
mi cienkimi przewarstwieniami piaskowca drobnoziarnistego, jasnoszarego. Fauna: nieliczne fragmen-
ty ramienionogów. Bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Bifungites fezzanensis Desio, Bifungites isp.,
Teichichnus rectus Seilacher, Planolites beverleyensis (Billings)

3157,5–3162,3 4,8 m rdzenia – i³owiec ciemnoszary, z cienkimi, nieregularnymi przewarstwieniami piaskowca jasno-
szarego i szarego, zwiêz³ego. Liczne skamienia³oœci œladowe: Bifungites isp., Planolites montanus

Richter

3162,3–3169,2 6,9 m rdzenia – i³owiec ciemnoszary, z licznymi, cienkimi i nieregularnymi przewarstwieniami oraz
pogr¹zami piaskowca. Fauna: trylobity Paradoxides sp. Skamienia³oœci œladowe: Planolites montanus

Richter, P. beverleyensis (Billings), Teichichnus rectus Seilacher

3169,2–3178,7 8,6 m rdzenia – i³owiec ciemnoszary, z licznymi nieregularnymi skupieniami, smugami oraz przewar-
stwieniami materia³u piaszczystego o maksymalnej mi¹¿szoœci 3 cm. Miejscami obecne pogr¹zy pias-
kowca w i³owcu. Fauna: miêczaki Hyolithus sp. Skamienia³oœci œladowe: Planolites montanus Richter,
P. beverleyensis (Billings), Teichichnus isp.

3178,7–3188,0 9,3 m rdzenia – i³owiec ciemnoszary, z licznymi nieregularnymi przewarstwieniami piaskowca drobno-
ziarnistego, jasnoszarego. Liczne pogr¹zy materia³u piaszczystego w i³owcu. Fauna: liczne fragmenty
trylobitów Paradoxides sp. Skamienia³oœci œladowe: Planolites montanus Richter, P. beverleyensis

(Billings)

3188,0–3197,4 9,4 m rdzenia – i³owiec, ku sp¹gowi przechodz¹cy w mu³owiec ciemnoszary, z nieregularnymi skupie-
niami materia³u piaszczystego; niekiedy pogr¹zy piaskowca w i³owcu. Fauna: trylobity Paradoxides sp,
fragmenty brachiopodów. Liczne skamienia³oœci œladowe: Planolites montanus Richter, P. beverleyen-

sis (Billings), Teichichnus rectus Seilacher

3197,4–3203,8 6,4 m rdzenia – mu³owiec ciemnoszary z licznymi, nieregularnymi skupieniami materia³u piaszczyste-
go; drobne blaszki muskowitu. Nieliczne przewarstwienia piaskowca drobnoziarnistego, jasnoszarego,
o mi¹¿szoœci maksymalnie 2 cm. Fauna: trylobity Paradoxides sp. oraz fragmenty brachiopodów.
Skamienia³oœci œladowe: Teichichnus rectus Seilacher
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3203,8–3213,5 9,4 m rdzenia – i³owiec ciemnoszary, z drobnymi blaszkami muskowitu; nieliczne nieregularne skupie-
nia materia³u piaszczystego oraz pogr¹zy piaskowca w i³owcu. Fauna: trylobity Paradoxides sp.

3213,5–3223,0 9,2 m rdzenia – i³owiec ciemnoszary, z drobnymi blaszkami muskowitu oraz nielicznymi, nieregularny-
mi skupieniami materia³u piaszczystego. Miejscami i³owiec stopniowo przechodzi w mu³owiec.
Nieliczne skamienia³oœci œladowe: Teichichnus rectus Seilacher

3223,0–3231,8 6,5 m rdzenia – mu³owiec szary, miejscami ze znaczn¹ domieszk¹ materia³u piaszczystego, ku do³owi
stopniowo przechodzi w i³owiec. Liczne nieregularne przewarstwienia piaskowca drobnoziarnistego,
jasnoszarego o maksymalnej mi¹¿szoœci 2 cm. Fauna: trylobity Paradoxides sp. i brachiopody Troma-

tobolus sp.

3231,8–3241,0 9,4 m rdzenia, w tym:

2,5 m – mu³owiec piaszczysty, szary, z nieregularnymi cienkimi przewarstwieniami piaskowca drobno-
ziarnistego, jasnoszarego. Fauna: trylobity Acadoparadoxides cf. sjoegreni (Linnarsson) oraz fragmen-
ty brachiopodów. Skamienia³oœci œladowe: Teichichnus rectus Seilacher

6,9 m – mu³owiec szary, z drobnymi blaszkami muskowitu, nieliczne skupienia materia³u piaszczystego
oraz glaukonitu. Fauna: liczne trylobity Paradoxides sp. i brachiopody Tromatobolus sp.

3241,0–3250,2 Brak rdzenia

Wed³ug pomiarów geofizycznych – mu³owce

3250,2–3259,0 8,3 m rdzenia – mu³owiec ciemnoszary, kilkakrotnie przechodz¹cy w mu³owiec piaszczysty, miejscami
ze skupieniami glaukonitu. Nieliczne nieregularne, cienkie przewarstwienia piaskowca drobnoziarni-
stego, jasnoszarego. Fauna: liczne trylobity Paradoxides sp. i brachiopody Tromatobolus sp.

3259,0–3264,5 5,50 m rdzenia, w tym:

1,30 m – mu³owiec ciemnoszary, z drobnymi blaszkami muskowitu

0,70 m – piaskowiec mu³owcowy, szary, poziomo laminowany materia³em ilastym, w dolnej czêœci
laminacja zaburzona, liczne skupienia glaukonitu

0,85 m – piaskowiec gruboziarnisty, z bardzo licznym glaukonitem, z nieregularnymi przerostami ma-
teria³u ilastego, ciemnoszarego; w stropie na odcinku 3 cm wystêpuj¹ toczeñce mu³owca fosforytowego

0,05 m – zlepieniec z³o¿ony z toczeñców mu³owca fosforytowego, tkwi¹cych w ró¿noziarnistym pias-
kowcu z ziarnami glaukonitu

0,70 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, jasnoszary, z licznymi ziarnami glaukonitu, z bardzo licznymi,
nieregularnymi przerostami materia³u o frakcji mu³owcowej. W sp¹gu odcinka, w interwale 10 cm,
wystêpuj¹ toczeñce mu³owca fosforytowego oraz otoczaki kwarcu

0,80 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, jasnoszary, z glaukonitem i z bardziej regularnymi przerostami
materia³u mu³owcowego

1,10 m – cienko i gêsto przewarstwiaj¹ce siê mu³owce ciemnoszare z piaskowcem jasnoszarym
z glaukonitem

3264,5–3273,5 9,0 m rdzenia – i³owiec ciemnoszary, z drobnymi blaszkami muskowitu, z nielicznymi skupieniami
glaukonitu. Fauna: bardzo liczne, drobne skorupki brachiopodów Acrotreta sp.

3273,5–3282,5 5,7 m rdzenia, w tym:

4,9 m – i³owiec ciemnoszary z drobnymi blaszkami muskowitu, z cienkimi przewarstwieniami pias-
kowca drobnoziarnistego, jasnoszarego. Fauna: liczne drobne skorupki brachiopodów Acrotreta sp.
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KAMBR DOLNY (TERENEW + (~) ODDZIA£ 2)
(wed³ug pomiarów geofizycznych 3273,0–3490,0 m; mi¹¿szoœæ 217,0 m)

(wed³ug rdzenia 3278,4–3491,0 m; mi¹¿szoœæ 212,6 m)

cd. formacja sarbska

Poziomy Protolenus + Holmia kjerulfi

(wed³ug rdzenia 3281,2–3416,7 m; mi¹¿szoœæ 135,5 m)

cd. 3273,5–3282,5 0,8 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, jasnoszary, w dolnej czeœci z wiêkszym udzia³em grubszych ziaren
kwarcu. W stropie, na odcinku 50 cm, piaskowiec nieregularnie poprzerastany mu³owcem

3282,5–3285,5 2,0 m rdzenia – piaskowiec ró¿noziarnisty, jasnoszary, z bardzo nielicznymi ziarnami glaukonitu.
W stropie, na odcinku 1 m, z cienkimi przewarstwieniami i³owca ciemnoszarego

3285,5–3294,5 9,00 rdzenia, w tym:

0,95 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, nieregularnie przewarstwiaj¹cy siê z mu³owcem
ciemnoszarym; w piaskowcu liczne ziarna glaukonitu

8,05 m – mu³owiec szary, miejscami piaszczysty lub bardziej ilasty, z nieregularnymi przerostami i sku-
pieniami materia³u piaszczystego, z licznymi ziarnami glaukonitu

3294,5–3303,5 9,0 m rdzenia – mu³owiec szary, miejscami z przewarstwieniami piaskowca nieregularnie poprzerastanego
mu³owcem z ziarnami glaukonitu. W mu³owcu nieregularne skupienia i przerosty materia³u piaszczystego.
Fauna: bardzo drobne skorupki brachiopodów Lingulella sp. i Acrotreta sp. Skamienia³oœci œladowe:
Bergaueria isp.

3303,5–3312,5 8,7 m rdzenia, w tym:

0,6 m – mu³owiec szary, z licznymi przerostami materia³u piaszczystego z nielicznymi ziarnami
glaukonitu

Formacja ³ebska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 3302,0–3460,0 m; mi¹¿szoœæ 158,0 m)
(wed³ug rdzenia 3304,1–3459,3 m; mi¹¿szoœæ 155,2 m)

cd. 3303,5–3312,5 3,9 m – piaskowiec mu³owcowy, szary, nieregularnie przewarstwiaj¹cy siê z materia³em mu³owcowym
z glaukonitem i piaskowcem drobnoziarnistym jasnoszarym. Na g³êb. 30 cm od sp¹gu wk³adka pias-
kowca o mi¹¿szoœci 2 cm z toczeñcami mu³owca fosforytowego. Fauna: brachiopody Acrotreta sp.

1,2 m – mu³owiec ciemnoszary, z cienkimi przewarstwieniami piaskowca drobnoziarnistego, jasno-
szarego z glaukonitem

3,0 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, z glaukonitem, nieregularnie poprzerastany mu³owcem
szarym. Na g³êb. 2 m od sp¹gu, w piaskowcu wystêpuj¹ toczeñce mu³owca fosforytowego. Skamie-
nia³oœci œladowe: Planolites montanus Richter, Rusophycus isp.

3312,5–3325,5 12,4 m rdzenia, w tym:

1,1 m – piaskowiec drobnoziarnisty, szary, z glaukonitem, nieregularnie poprzerastany mu³owcem

4,0 m – i³owiec ciemnoszary, z nielicznymi cienkimi przewarstwieniami piaskowca drobnoziarnistego,
jasnoszarego

3,2 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, z glaukonitem, nieregularnie poprzerastany mu³owcem
szarym. Skamienia³oœci œladowe: Planolites montanus Richter, Dimorphichnus isp.

4,1 m – i³owiec szarozielony

3325,5–3335,1 9,3 m rdzenia, w tym:

5,5 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, z licznymi ziarnami glaukonitu, z nielicznymi cienkimi
przewarstwieniami i³owca czarnego

2,7 m – piaskowiec drobnoziarnisty z glaukonitem, jasnoszary, nieregularnie poprzerastany mu³owcem
i i³owcem. Miejscami przewarstwienia piaskowca drobnoziarnistego o mi¹¿szoœci 10 cm, szarego,
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zwiêz³ego oraz w sp¹gu przewarstwienia i³owca czarnego i szarozielonego o maksymalnej mi¹¿szoœci
2 cm. W sp¹gu, na odcinku 20 cm, wystêpuje zlepieniec z³o¿ony z otoczaków mu³owca fosforytowego
i kwarcu oraz drobnych konkrecji pirytu

1,1 m – nieregularnie przewarstwiaj¹ce siê piaskowce drobnoziarniste, jasnoszare i szare, zwiêz³e,
z glaukonitem, z i³owcem ciemnoszarym i szarozielonym. Skamienia³oœci œladowe: Planolites monta-

nus Richter, Gordia isp.

3335,1–3343,1 4,8 m rdzenia, w tym:

0,8 m – piaskowiec drobnoziarnisty, szary, z glaukonitem, z nielicznymi cienkimi, nieregularnymi prze-
warstwieniami i³owca ciemnoszarego

3,2 m – piaskowiec drobnoziarnisty, szary, z glaukonitem, nieregularnie poprzerastany i³owcem lub
mu³owcem. Przewarstwienia piaskowca ró¿noziarnistego, jasnoszarego, z bardzo licznym glaukonitem

0,8 m – i³owiec ciemnoszary, gêsto, nieregularnie poprzerastany piaskowcem drobnoziarnistym,
szarym, z licznym glaukonitem

3343,1–3347,7 2,8 m rdzenia – i³owiec ciemnoszary, z bardzo licznymi cienkimi, nieregularnymi przerostami piaskow-
ca drobnoziarnistego, z glaukonitem oraz przewarstwieniami piaskowca drobnoziarnistego, jasnoszare-
go lub szarozielonego o maksymalnej mi¹¿szoœci 15 cm, z poziomymi laminami glaukonitu

3347,7–3353,2 5,0 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y, z poziomymi lub lekko skoœnymi la-
minami glaukonitu, z cienkimi, nieregularnymi przewarstwieniami i³owca czarnego oraz mu³owca nie-
regularnie poprzerastanego piaskowcem drobnoziarnistym

3353,2–3361,5 0,1 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y, z licznym glaukonitem, z przewar-
stwieniami i³owca ciemnoszarego. Skamienia³oœci œladowe: Palaeophycus isp.

3361,5–3366,3 4,1 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, miejscami ró¿noziarnisty, z bardzo licznymi
ziarnami glaukonitu, z licznymi, ró¿nej gruboœci przewarstwieniami i³owca ciemnoszarego. Bardzo
liczne skamienia³oœci œladowe: Teichichnus isp., Diplichnites isp., Planolites montanus Richter

3366,3–3375,5 8,4 m rdzenia, w tym:

1,6 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, jasnoszary, z nielicznymi ziarnami glaukonitu, z bardzo licznymi
przewarstwieniami i³owca ciemnoszarego, niekiedy ze skupieniami materia³u piaszczystego. Skamie-
nia³oœci œladowe: Teichichnus rectus Seilacher, Teichichnus isp.

6,8 m – mu³owiec szarozielony, z bardzo licznymi, nieregularnymi przewarstwieniami piaskowca drob-
no- i ró¿noziarnistego, z bardzo licznym glaukonitem. Miejscami mu³owiec przechodzi w i³owiec. Bar-
dzo liczne skamienia³oœci œladowe: Teichichnus rectus Seilacher, Planolites beverleyensis (Billings),
P. montanus Richter

3375,5–3384,8 7,6 m rdzenia, w tym:

4,3 m – mu³owiec szarozielony, nieregularnie przewarstwiaj¹cy siê z piaskowcem drobnoziarnistym
z glaukonitem. Na g³êb. 3,4 m od stropu warstwy wystêpuje wk³adka zlepieñca o mi¹¿szoœci 1 cm z bar-
dzo dobrze obtoczonymi ¿wirkami kwarcu

1,9 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, jasnoszary, z licznymi ziarnami glaukonitu i pojedynczymi,
zwietrza³ymi ziarnami ró¿owego skalenia. Przewarstwienia mu³owca szarozielonego, nieregularnie
poprzewarstwianego piaskowcem

1,4 m – mu³owiec szarozielony, miejscami ilasty, nieregularnie poprzewarstwiany materia³em piasz-
czystym, szarym, drobnoziarnistym z licznym glaukonitem

3384,8–3394,0 9,2 m rdzenia, w tym:

1,6 m – mu³owiec ciemnoszary o odcieniu zielonym, z bardzo licznymi, ró¿nej gruboœci przewarstwie-
niami piaskowca drobnoziarnistego, jasnoszarego, z bardzo licznym glaukonitem. W dolnej czêœci nie-
regularne cienkie warstwy i toczeñce czarnego i³owca z drobnymi skupieniami pirytu. Skamienia³oœci
œladowe: Teichichnus isp.

7,6 m – mu³owiec szarozielony, z nielicznymi, nieregularnymi skupieniami materia³u piaszczystego
z glaukonitem; jedynie w stropie odcinka warstwa piaskowca drobnoziarnistego jasnoszarego, lamino-
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wanego glaukonitem, o mi¹¿szoœci 5 cm. Liczne skamienia³oœci œladowe: Didymaulichnus isp., Mono-

morphichnus isp., Gyrolithes polonicus Fedonkin

3394,0–3400,8 6,2 m rdzenia – mu³owiec szarozielony, z nielicznymi nieregularnymi skupieniami materia³u piaszczy-
stego z glaukonitem oraz bardzo nielicznymi przewarstwieniami piaskowca drobnoziarnistego, jasno-
szarego, laminowanego glaukonitem

3400,8–3410,2 9,4 m rdzenia, w tym:

0,2 m – piaskowiec gruboziarnisty, jasnoszary, z bardzo licznym glaukonitem i nieregularnymi, du¿ymi
toczeñcami mu³owca szarozielonego oraz toczeñcami mu³owca fosforytowego. Skamienia³oœci œlado-
we: Planolites montanus Richter, Gordia isp.

0,6 m – i³owiec ciemnoszary z nieregularnymi, cienkimi przewarstwieniami piaskowca jasnoszarego,
drobnoziarnistego i ró¿noziarnistego z licznymi ziarnami glaukonitu, a w stropie z drobnymi toczeñca-
mi mu³owca fosforytowego. Skamienia³oœci œladowe: Gyrolithes polonicus Fedonkin, Teichichnus rec-

tus Seilacher, Planolites montanus Richter

0,4 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, z licznymi ziarnami glaukonitu. W sp¹gu odcinka war-
stwa piaskowca mu³owcowego o mi¹¿szoœci 5 cm, szarozielonego, z licznym glaukonitem, le¿¹cego
na nierównej powierzchni i³owca czarnego tworz¹cego warstwê o mi¹¿szoœci 2 cm

2,2 m – piaskowiec mu³owcowy, szarozielony, z bardzo licznymi ziarnami glaukonitu, z przewarstwie-
niami i³owca czarnego o maksymalnej mi¹¿szoœci 2 cm

6,0 m – mu³owiec szarozielony z przewarstwieniami i³owca ciemnoszarego, miejscami stopniowo prze-
chodz¹cego w mu³owiec piaszczysty, z licznymi ró¿nej gruboœci przewarstwieniami piaskowca drob-
noziarnistego oraz piaskowca mu³owcowego, szarego, z licznymi laminami glaukonitu. Skamienia³oœci
œladowe: Teichichnus rectus Seilacher, Planolites montanus Richter

3410,2–3419,5 9,3 m rdzenia, w tym:

4,1 m – mu³owiec szarozielony z licznymi przewarstwieniami i³owca ciemnoszarego i piaskowca drob-
noziarnistego, jasnoszarego, niekiedy bardzo zwiêz³ego, laminowanego glaukonitem. Skamienia³oœci
œladowe: Teichichnus rectus (Seilacher)

2,4 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, z ziarnami glaukonitu, z nielicznymi cienkimi
przewarstwieniami i³owca czarnego

Poziom ?Schmidtiellus mickwitzi

(wed³ug rdzenia 3416,7–3492,5; mi¹¿szoœæ 75,8 m)

cd. 3410,2–3419,5 2,8 m – mu³owiec piaszczysty, szarozielony, nieregularnie poprzewarstwiany piaskowcem jasnoszarym
z glaukonitem

3419,5–3428,7 9,0 m rdzenia – mu³owiec szarozielony, miejscami piaszczysty, z nieregularnymi przerostami piaskow-
ca oraz przewarstwieniami piaskowca ró¿noziarnistego, jasnoszarego, z glaukonitem, o mi¹¿szoœci
20 cm. Fauna: Mobergella holsti (Moberg), Mobergella sp.

3428,7–3436,0 5,6 m rdzenia, w tym:

2,0 m – mu³owiec ciemnoszary z przewarstwieniami piaskowca drobnoziarnistego, jasnoszarego,
z glaukonitem. Na odcinku od 60 do 70 cm w mu³owcu wystêpuj¹ przewarstwienia piaskowca grubo-
ziarnistego z toczeñcami i³owca i mu³owca fosforytowego

3,1 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary; wraz z g³êbokoœci¹ wzrasta domieszka grubszych
ziaren kwarcu i stopniowo przechodzi w ró¿noziarnisty, z ziarnami glaukonitu, z przewarstwieniami
i³owca ciemnoszarego

0,5 m – mu³owiec szary, z nieregularnymi przerostami materia³u piaszczystego i przewarstwieniami pias-
kowca drobnoziarnistego, jasnoszarego, z glaukonitem. Skamienia³oœci œladowe: Monocraterion isp.

3436,0–3441,0 5,0 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, z bardzo licznymi, ró¿nej gruboœci przewar-
stwieniami mu³owca szarego, czêsto nieregularnie poprzerastanego piaskowcem. Skamienia³oœci œlado-
we: Teichichnus rectus Seilacher, Gyrolithes polonicus Fedonkin, Treptichnus cf. bifurcus Miller

Szczegó³owy profil litologiczno-stratygraficzny 39



3441,0–3446,5 5,0 m rdzenia, w tym:

1,6 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, nieregularnie poprzerastany mu³owcem. Nieliczne
przewarstwienia piaskowca drobnoziarnistego, jasnoszarego, zwiêz³ego o maksymalnej mi¹¿szoœci
15 cm. Skamienia³oœci œladowe: Skolithos linearis Haldemann

3,4 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, w stropie warstwa piaskowca ró¿noziarnistego o mi¹¿-
szoœci 50 cm z bardzo nielicznymi przewarstwieniami i³owca czarnego oraz drobnymi soczewkowaty-
mi skupieniami materia³u piaszczystego

3446,5–3451,2 4,4 m rdzenia, w tym:

0,2 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary

1,3 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, nieregularnie przewarstwiaj¹cy siê z mu³owcem.
Bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Monocraterion isp., Skolithos linearis Haldemann, Diplocrate-

rion parallelum Torell

2,9 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y, z licznymi nieregularnymi przewarstwieniami
i³owca ciemnoszarego. Bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Monocraterion isp., Skolithos linearis

Haldemann, Diplocraterion parallelum Torell

3451,2–3455,5 4,0 m rdzenia, w tym:

2,0 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, miejscami ró¿noziarnisty, z licznymi, szczególnie
w stropie, przewarstwieniami i³owca czarnego, nieregularnie poprzerastanego piaskowcem. Skamie-
nia³oœci œladowe: Planolites beverleyensis (Billings), P. montanus Richter

2,0 m – mu³owiec piaszczysty

3455,5–3459,3 0,1 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y

Formacja klukoska

(wed³ug pomiarów geofizycznych 3460,0–3490,0 m; mi¹¿szoœæ 30,0 m)
(wed³ug rdzenia 3459,3–3491,0 m; mi¹¿szoœæ 31,7 m)

3459,3–3468,8 8,6 m rdzenia, w tym:

5,7 m – mu³owiec szary, nieregularnie poprzerastany piaskowcem drobnoziarnistym, jasnoszarym.
Bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Monocraterion isp., Skolithos linearis Haldemann, Diplocrate-

rion parallelum Torell

2,6 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, z glaukonitem, z cienkimi przewarstwieniami
mu³owca szarego lub i³owca ciemnoszarego

0,3 m – mu³owiec ciemnoszary z bardzo licznymi nieregularnymi, cienkimi przewarstwieniami pias-
kowca drobnoziarnistego, jasnoszarego, z glaukonitem

3468,8–3472,0 2,0 m rdzenia, w tym:

1,0 m – mu³owiec szary, nieregularnie poprzerastany piaskowcem drobnoziarnistym, jasnoszarym

1,0 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, przewarstwiaj¹cy siê z szarym mu³owcem. Bardzo
liczne skamienia³oœci œladowe: Monocraterion isp., Skolithos linearis Haldemann, Diplocraterion pa-

rallelum Torell

3472,0–3478,0 6,0 m rdzenia, w tym:

2,5 m – mu³owiec szary, nieregularnie poprzerastany piaskowcem drobnoziarnistym, jasnoszarym;
miejscami z przewarstwieniami piaskowca drobnoziarnistego o mi¹¿szoœci do 15 cm, zwiêz³ego, z nie-
licznymi ziarnami glaukonitu. Bardzo liczne skamienia³oœci œladowe: Monocraterion isp., Skolithos

linearis Haldemann, Diplocraterion parallelum Torell

3,5 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y, z przewarstwieniami mu³owca. Bardzo liczne ska-
mienia³oœci œladowe: Monocraterion isp., Skolithos linearis Haldemann, Diplocraterion parallelum Torell

3478,0–3480,0 0,2 m rdzenia – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y

3480,0–3489,0 Brak rdzenia. Wed³ug pomiarów geofizycznych – piaskowce
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3489,0–3498,0 5,2 m rdzenia, w tym:

1,4 m – piaskowiec jasnoszary, drobnoziarnisty, z pojedynczymi ziarnami skalenia, poziomo lub nieznacz-
nie przek¹tnie warstwowany, z przewarstwieniami mu³owcowo-piaskowcowymi. Bardzo liczne skamie-
nia³oœci œladowe: Monocraterion isp., Skolithos linearis Haldemann, Diplocraterion parallelum Torell

0,6 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, szary o odcieniu zielonym. Bardzo liczne skamienia³oœci œladowe:
Monocraterion isp., Skolithos linearis Haldemann, Diplocraterion parallelum Torell

Borys AREÑ , Krzysztof JAWOROWSKI (nowelizacja litostratygrafii)

KAMBR – EDIAKAR

(wed³ug pomiarów geofizycznych 3491,0–3509,0 m; mi¹¿szoœæ 18,0 m)
(wed³ug rdzenia 3491,0–3509,3 m; mi¹¿szoœæ 18,3 m)

Formacja smo³dziñska (¿arnowiecka)

(wed³ug pomiarów geofizycznych 3490,0–3509,0 m; mi¹¿szoœæ 19,0 m)
(wed³ug rdzenia 3491,0–3509,3 m; mi¹¿szoœæ 18,3 m)

cd. 3489,0–3498,0 0,4 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, szary o odcieniu zielonym, z liczniejszymi ziarnami skalenia

0,8 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, pstry

0,5 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, pstry, przewarstwiaj¹cy siê z piaskowcem gruboziarnistym
ze skaleniami

0,8 m – piaskowiec gruboziarnisty, przek¹tnie warstwowany

0,7 m – piaskowiec gruboziarnisty, szary, z przewarstwieniami jasnego piaskowca kwarcowego, drobno-
ziarnistego. Wraz z g³êbokoœci¹ wzrasta zawartoœæ ziaren skaleni, a piaskowce maj¹ pstre zabarwienie

3498,0–3503,6 4,2 m rdzenia, w tym:

0,20 m – piaskowiec drobnoziarnisty, szary

0,80 m – piaskowiec gruboziarnisty z nielicznymi przewarstwieniami piaskowca kwarcowego, drobno-
ziarnistego; nieliczne otoczaki o œrednicy do 2 cm

0,40 m – piaskowiec jw. z przewarstwieniami zlepieñca

0,70 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, pstry

1,40 m – piaskowiec pstry, w dolnej czêœci odcinka brunatnoczerwony, miejscami plamisty

0,05 m – w stropie odcinka wk³adka jasnego piaskowca kwarcowego o mi¹¿szoœci 5 cm w kontakcie
z piaskowcem ró¿noziarnistym, pstrym

3503,6–3512,0 7,4 m rdzenia, w tym:

2,5 m – piaskowiec œrednioziarnisty, pstry

0,5 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, pstry

1,5 m – piaskowiec ró¿noziarnisty, pstry, plamisty, o zabarwieniu ceglastym

0,5 m – piaskowiec ró¿noziarnisty oraz zlepieniec z³o¿ony z otoczaków kwarcu i skaleni pod³o¿a
krystalicznego, le¿¹cy na zwietrza³ych ska³ach krystaliniku

El¿bieta KRYSTKIEWICZ, Wac³aw RYKA

PALEOPROTEROZOIK

(wed³ug rdzenia 3509,3–3520,0 m; mi¹¿szoœæ 10,7 m)

cd. 3503,6–3512,0 0,3 m – granitoidy przeobra¿one hipergenicznie, zwiêz³e, bladozielonkawe

1,9 m – granitoidy jw., lecz bardziej zwiêz³e, zielonkawordzawe, o teksturze bez³adnej

0,2 m – migmatyt stromatytowy, przeobra¿ony hydrotermalnie (jak ni¿ej)
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3512,0–3515,0 1,2 m rdzenia – migmatyt stromatytowy, przeobra¿ony hydrotermalnie, ciemnozielony, a w miejscach
bogatego nagromadzenia mikroklinu – szaroró¿owy. Struktura heteroblastyczna, przewa¿nie drobno-
blastyczna; tekstura kierunkowa, widoczna w uporz¹dkowanym u³o¿eniu minera³ów ciemnych pod
k¹tem 20–40°. Zgodnie z tym kierunkiem u³o¿one s¹ laminy mikroklinu o gruboœci do 1 cm

3515,0–3517,4 Brak rdzenia. Wed³ug postêpu wiercenia – migmatyt jw.

3517,4–3520,0 2,4 m rdzenia – migmatyt stromatytowy przeobra¿ony hydrotermalnie. Kierunkowoœæ ska³y zaznaczo-
na pod k¹tem 20–40°, zwi¹zana z uprzywilejowanym u³o¿eniem biotytu i chlorytowych pseudomorfoz
po minera³ach femicznych oraz lamin mikroklinu. Miejscami mikroklin jest dominuj¹cym sk³adnikiem
ska³y i wówczas obserwuje siê zmianê barwy z ciemnozielonej na ciemnoró¿ow¹. Struktura ska³y hete-
roblastyczna, drobnoblastyczna. Ska³a jest niespêkana i nieu¿ylona
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WYNIKI BADAÑ LITOLOGICZNYCH, STRATYGRAFICZNYCH,
SEDYMENTOLOGICZNYCH, PETROGRAFICZNYCH

I GEOCHEMICZNYCH

PALEOPROTEROZOIK – SKA£Y FUNDAMENTU KRYSTALICZNEGO

Anna DZIEDZIC, El¿bieta KRYSTKIEWICZ, Wac³aw RYKA

WYNIKI BADAÑ LITOLOGICZNYCH, PETROGRAFICZNYCH I GEOCHEMICZNYCH

Litologia

W otworze wiertniczym Dar¿lubie IG 1 ska³y prekambryj-
skie fundamentu krystalicznego nawiercono na g³êb. 3509,3 m,
a ich g³êbienie zakoñczono na g³êb. 3520,0 m. Z odcinka
o mia¿szoœci 10,7 m wydobyto rdzeñ o d³ugoœci 6,0 m, z które-
go pobrano 12 próbek do badañ petrograficznych i geoche-

micznych. Spis próbek oraz informacje dotycz¹ce rodzaju
ska³ i wykonanych badañ przedstawiono w tabeli 2.

Ska³y nawiercone w pod³o¿u krystalicznym s¹ monoton-
ne. W górnej czêœci s¹ reprezentowane przez granitoidy (mig-
matyty stromatytowe) przeobra¿one hydrotermalnie, które
w dolnej czêœci nie zawieraj¹ ju¿ produktów przeobra¿eñ.
Struktura i tekstura w czêœci przeobra¿onej hydrotermalnie
nie zmienia siê, jedynie zwiêz³oœæ ska³y jest mniejsza, a barwa
jaœniejsza. Udzia³ poszczególnych ska³ w profilu Dar¿lubie
IG 1 ilustruje tabela 3.

Rzeczywista gruboœæ strefy przeobra¿onej hydrotermalnie
nie jest znana, jej dolna granica mieœci siê w odcinku nierdze-
niowanym, na g³êb. 3515,0–3517,4 m. Równie¿ strefa zmienio-
na hipergenicznie mog³a w przesz³oœci byæ znacznie grubsza.

Pod wzglêdem megaskopowym s¹ to ska³y ukierunkowa-
ne pod k¹tem 20–40°, co jest widoczne w u³o¿eniu bioty-
tu i chlorytowych pseudomorfoz po amfibolu oraz lamin mi-
kroklinu. Struktura ska³y jest heteroblastyczna, przewa¿nie
drobnoblastyczna. Ska³a jest zabarwiona na ciemnozielono,
a w miejscach nagromadzenia mikroklinu przybiera barwê
od szaro- do ciemnoró¿owej. Granitoidy nie s¹ spêkane ani
u¿ylone.

T a b e l a 2

Spis próbek i wykonanych badañ pod³o¿a krystalicznego

List of samples and analytical studies of crystalinic rocks

Nr
próbki

G³êbokoœæ
[m]

Nazwa ska³y
Przeprowadzone

analizy

1 3509,5
granitoid przeobra¿ony
hydrotermalnie

P

2 3510,0
granitoid przeobra¿ony
hydrotermalnie

P

3 3510,9
granitoid przeobra¿ony
hydrotermalnie

P

4 3511,5
granitoid przeobra¿ony
hydrotermalnie

P, G

5 3512,5 migmatyt stromatytowy P, G

6 3513,5 migmatyt stromatytowy P, G

7 3514,0 migmatyt stromatytowy P, G, Ach

8 3517,45 migmatyt stromatytowy P, G

9 3517,55 migmatyt stromatytowy P, G

10 3519,4 migmatyt stromatytowy P, G

11 3519,9 migmatyt stromatytowy P, G, Ach

12 3529,0 migmatyt stromatytowy P,G

Analizy: P – petrograficzna, G – geochemiczna, Ach – chemiczna

Analyses: P – petrographic, G – geochemical, Ach – chemical

T a b e l a 3

Udzia³ zespo³ów skalnych w pod³o¿u krystalicznym

Precambrian rocks

Nazwa ska³y
Mi¹¿szoœæ
pozorna [m]

Udzia³
[% obj.]

Migmatyty stromatytowe 2,6 31,3

Granitoidy przeobra¿one
hydrotermalnie

3,2 30,1

Granitoidy przeobra¿one
hipergenicznie

2,5 38,6

Razem 8,3 100,0



Wyniki badañ petrograficznych

Badania mikroskopowe wykaza³y, ¿e tekstura ska³ jest
s³abo ukierunkowana poprzez zgodne u³o¿enie blaszek bioty-
tu. W miejscach, gdzie biotyt wystêpuje w bardzo ma³ych
iloœciach lub w ogóle go nie stwierdzono, tekstura jest
bez³adna. Struktura ska³ jest heteroblastyczna. Najwiêksze
œrednice osi¹gaj¹ kwarc i mikroklin, a najmniejsze biotyt.
Czasami struktura jest drobno- i œrednioblastyczna, w miej-
scach pojawienia siê mikroklinu, kwarcu bywa równie¿ porfi-
roblastyczna, a ze wzglêdu na obfitoœæ wrostków w blastach
mikroklinu jest tak¿e poikiloblastyczna. Partie ska³y s³abiej
zdyferencjowane odznaczaj¹ siê zwykle struktur¹ homeobla-
styczn¹. Sk³ad mineralny ska³y wskazuje na strukturê
granolepidoblastyczn¹.

Na podstawie wyników analiz planimetrycznych (tab. 4)
stwierdzono, ¿e g³ównymi sk³adnikami granitoidów s¹:
kwarc, skalenie i biotyt, a podrzêdnymi i akcesorycznymi: mi-
nera³y nieprzezroczyste, apatyt, cyrkon oraz produkty wtór-
nych przeobra¿eñ – chloryt i serycyt.

Na projekcji trójk¹tnej Winklera (1967) wszystkie anali-
zowane próbki granitoidów grupuj¹ siê w œrodkowej czêœci
pola felsów kwarcowo-plagioklazowych (fig. 5).

Kwarc jest ksenoblastyczny (fig. 6). Przewa¿nie tworzy
s³abo dynamicznie odkszta³cone blasty, smu¿yœcie wyga-
szaj¹ce œwiat³o. Spêkania czêsto s¹ wype³nione wodorotlen-
kami ¿elaza. Kwarc bywa zagêszczony wrostkami: biotytu,
plagioklazu, minera³ów nieprzezroczystych i apatytu.

Dominuj¹cym sk³adnikiem granitoidów jest plagioklaz
(fig. 6). Jest to minera³ ksenoblastyczny, rzadziej obserwuje
siê formy o bardzo s³abo zaznaczonym habitusie tabliczko-
wym. Plagioklaz jest czasami spêkany. Spotyka siê osobniki
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T a b e l a 4

Sk³ad mineralny granitoidów pod³o¿a krystalicznego

Mineral composition of granitoides

Minera³
G³êbokoœæ [m]

Zakres Œrednia
3513,5 3514,0 3517,45 3517,55 3519,4 3519,9 3520,0

Kwarc 34,0 28,6 28,5 21,6 35,2 35,6 28,3 35,6–21,6 30,3

Plagioklaz 38,7 50,6 37,0 49,7 34,0 26,5 28,8 50,6–26,5 37,9

Mikroklin 10,1 10,7 17,3 9,0 18,7 27,3 37,3 37,3–9,0 18,7

Mikropertyt 3,0 – 3,5 3,6 1,7 – 1,5 3,6–0,0 1,9

Myrmekit 2,3 0,2 7,9 2,4 0,3 1,1 0,2 7,9–0,2 2,0

Biotyt 3,9 4,4 2,3 8,5 6,1 4,9 0,3 8,5–0,3 4,3

Minera³y nieprzezroczyste 1,0 2,4 2,4 3,4 2,7 0,2 2,0 3,4–0,2 2,0

Apatyt <0,1 – 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5–0,0 <0,1

Cyrkon <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 – <0,1 0,1–0,0 <0,1

Chloryt 0,4 2,4 0,4 1,7 1,1 4,2 1,4 4,2–0,4 1,7

Serycyt 6,6 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 6,6–0,1 1,2

Fig. 5. Projekcja trójk¹tna kwarc–skalenie–minera³y maficz-
ne (wg Winklera, 1967) dla facji amfibolitowej z punktami

projekcyjnymi analiz planimetrycznych granitoidów z otwo-
ru wiertniczego Dar¿lubie IG 1

Pola projekcyjne: II – felsy skaleniowo-kwarcowe, III – gnejsy

Classification projection of metamorphic rocks (quartz–feld-
spar–mafic minerals) in amphibolite facies (after Winkler, 1967)

Classification fields: II – feldspar quartzite, III – mica quartzite



o wyklinowuj¹cych siê pr¹¿kach bliŸniaczych. Oprócz pospo-
litych zbliŸniaczeñ albitowych i peryklinowych rzadziej wy-
stêpuj¹ bliŸniaki Roc Tourné i albitowo-esterelskie. Pomiar
optyczny sk³adu plagioklazu ujawni³ œredni¹ zawartoœæ
cz¹steczki anortytowej 28,9% (fig. 7), przy wahaniach
24–37% An. Plagioklaz zawiera wrostki: kwarcu, apatytu,
biotytu i cyrkonu. Na brzegach blastów obserwuje siê czasami
struktury myrmekitowe o gruboœci ok. 0,1 mm.

W odmianie granitoidów zmienionych hydrotermalnie
produktami wtórnych przeobra¿eñ plagioklazu s¹: serycyt,
wêglany, mikroklin i albit. Szczególnie liczny jest mikroklin,
którego zawartoœæ czêsto przekracza 20% objêtoœciowych
ska³y. Jest to minera³ ksenoblastyczny (fig. 6), czasami
z wrostkami kwarcu, apatytu, biotytu, minera³ów nieprzezro-
czystych i cyrkonu. Mikroklin na ogó³ cechuje siê regularn¹
kratk¹ bliŸniacz¹, chocia¿ niektóre blasty tego minera³u od-
znaczaj¹ siê niespokojnym wygaszaniem œwiat³a. Obecne s¹
w nim przerosty mikropertytowe o strukturze stringlet. Mi-
kroklin miejscami uleg³ wtórnej albityzacji, podobnie jak pla-
gioklaz. Albityzacja skaleni rozwinê³a siê doœæ s³abo; zazna-
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Fig. 6. Uziarnienie kwarcu, plagioklazu, biotytu i mikroklinu w gnejsach amfibolowych

Grain composition for quartz, plagioclase, microcline in amphibolite gneisses

Fig. 7. Zawartoœci cz¹steczki anortytowej
w plagioklazie gnejsów amfibolowych

Content of anorthite molekule in plagioclase



czy³a siê obecnoœci¹ albitu szachownicowego. W granito-
idach powszechnie rozwin¹³ siê proces serycytyzacji w po-
cz¹tkowej fazie od brzegów blastów i wzd³u¿ spêkañ.

Biotyt najczêœciej jest wykszta³cony w postaci ksenobla-
stycznych pojedynczych osobników, rzadziej w pakietach
blaszek (fig. 6). Odznacza siê s³abym pokinematycznym od-
kszta³ceniem, polegaj¹cym na spêkaniu i sporadycznie na po-
wyginaniu blaszek. Wykazuje pleochroizm w odcieniach á –
s³omkowo¿ó³ty, ã – ciemnobrunatnoczerwony. W biotycie
obecne s¹ wrostki minera³ów nieprzezroczystych – apatytu
i cyrkonu. Bardzo czêsto biotyt bywa przeobra¿ony w chloryt
o subnormalnych barwach interferencyjnych. Najczêœciej
chloryt zastêpuje biotyt wzd³u¿ p³aszczyzn /001/, rzadziej
tworzy ca³kowite pseudomorfozy po minerale pierwotnym.
Procesom chlorytyzacji zwykle towarzyszy wydzielanie mi-
nera³ów nieprzezroczystych. Ksenoblastycznie wykszta³cone
minera³y nieprzezroczyste osi¹gaj¹ œrednice do 1,25 mm.
Rzadko obserwuje siê poikiloblasty zagêszczone apatytem
i cyrkonem.

Ksenoblasty apatytu wystêpuj¹ najczêœciej w biotycie,
plagioklazie i kwarcu, wiêksze natomiast wspó³uczestnicz¹
w sk³adzie maficznych skupieñ glomeroblastycznych. Mak-
symalna œrednica ksenoblastów apatytu wynosi 0,18 mm.

Cyrkon jest obecny w postaci ksenoblastów; sporadycznie
ma kszta³t zbli¿ony do idioblastycznego. Jest zabarwiony na
brunatno i czêsto jest spêkany. Rzadko spotyka siê osobniki
o budowie pasowej. Elongacja cyrkonu h:l wykazuje du¿¹
zmiennoœæ – od 0,9 do 4,0, a przeciêtnie wynosi 1,6 (fig. 8).

Wyniki badañ chemicznych

Dla trzech próbek migmatytów (g³êb. 3514,00; 3517,45
i 3519,90 m) przeprowadzono analizy chemiczne w Przedsiê-
biorstwie Geologicznym w Warszawie. Wyniki badañ w po-
staci tlenków wagowych poszczególnych sk³adników oraz ich
przeliczeniu na stosunki molekularne zamieszczono w tabe-
li 5, natomiast przeliczenia wykonane metod¹ Niggliego –
w tabeli 6. G³ówn¹ cech¹ zbadanych ska³ jest przesycenie

krzemionk¹ i brak minera³ów maficznych. Na trójk¹cie pro-
jekcyjnym QLM (fig. 9) parametry analiz chemicznych gru-
puj¹ siê prawie w jednym miejscu wzd³u¿ boku QL. Drug¹
cech¹ ska³ jest niewielka iloœæ wapnia, co przy zawy¿onych
oznaczeniach CO2 powoduje brak mina³u Cal. Nieznaczne
ró¿nice w sk³adzie chemicznym wynikaj¹ tak¿e z prawie
identycznego stosunku minera³ów or:ab (fig. 10) oraz sta³ego
nadmiaru glinu, uwidocznionego obecnoœci¹ mina³u C (ko-
rundu).

Wyniki przeliczeñ metod¹ Bartha (tab. 7) wskazuj¹ na
brak ró¿nicy w zawartoœci poszczególnych jonów, w tym
równowagê wapnia z magnezem i dwukrotn¹ przewagê sodu
nad potasem.

Wyniki badañ geochemicznych

W ska³ach prekambryjskich z profilu Dar¿lubie IG 1, re-
prezentowanych przez przeobra¿one w ró¿nym stopniu grani-
toidy, zwane w przypadku dolnej partii rdzenia migmatytami,
okreœlono zawartoœci: niklu, kobaltu, wanadu, chromu, man-
ganu, tytanu, skandu, baru, strontu, galu, molibdenu, o³owiu,
cyny i ¿elaza. Celem badañ by³o przeœledzenie rozmieszcze-
nia pierwiastków g³ównych i œladowych grupy ¿elaza oraz
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Fig. 8. Elongacja cyrkonu

Zircon elongation

Fig. 9. Projekcja trójk¹tna Q–L–M wg Niggliego
z parametrami analiz chemicznych

Parametry: Q = q+Ru, L = Kp+Ne+cal, M = Cs+fo+fa+fs+ns, P – punkt
piroksenowy, F – punkt skaleniowy

QLM projection for metamorphic rocks based upon
normative composition after Niggli

Explanation for parameters Q = q+Ru (quartz, rutile), L = Kp+Ne+cal
(kaliophilite, nepheline, calcium aluminate), M = Cs+fo+fa+fs+ns
(calcium orthosilicate, forsterite, fayalite, iron silicate, sodium silicate),
P – pyroxene point, F – feldspar point
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T a b e l a 5

Wyniki analiz chemicznych ska³ pod³o¿a krystalicznego

Results of chemical analyses of crystalinic rocks

Sk³ad-
niki

Numery analiz

1 2 3

[%
wag.]

[s. mol.]
[%

wag.]
[s. mol.]

[%
wag.]

[s. mol.]

SiO2 68,63 1142 67,29 1120 67,41 1122

TiO2 0,72 9 0,67 8 0,63 8

Al2O3 15,91 156 15,96 156 15,85 155

Fe2O3 3,17 20 3,01 19 3,03 19

FeO 1,29 18 1,25 17 1,16 16

MnO 0,03 – 0,05 1 0,04 1

MgO 0,86 21 0,81 20 0,88 22

CaO 0,82 15 1,38 25 1,26 22

Na2O 4,11 66 4,50 73 4,69 76

K2O 3,41 36 3,66 39 3,59 38

P2O5 0,14 1 0,24 2 0,22 1

H2O+ 0,12 7 0,30 17 0,32 18

H2O– 0,07 4 0,03 2 0,04 2

CO2 0,76 17 1,12 25 1,02 23

S 0,02 1 0,01 – 0,01 –

Razem 100,96 100,28 100,15

Granitoid, g³êb.: 1 – 3514,0 m, 2 – 3517,45 m, 3 – 3519,9 m

Granitoid, depth: 1 – 3514.0 m, 2 – 3517.45 m, 3 – 3519.9 m

parametry analiz
parameter of analyses

T a b e l a 6

Wyniki przeliczeñ analiz chemicznych ska³ pod³o¿a
krystalicznego metod¹ Niggliego

Results of chemical analyses of crystalinic rocks after Niggli method

Minera³y
Numery analiz

1 2 3

Q 52,6 50,0 49,9

Kp 12,1 13,0 12,7

Ne 22,2 24,4 25,5

Sp 2,7 2,3 3,0

C 4,3 3,3 2,6

Fs 0,3 0,2 0,3

Mt 3,0 3,0 2,8

Ru 0,5 0,4 0,4

Cp 0,3 0,6 0,3

Pr 0,1 – –

Cc 1,9 2,8 2,5

Q 60,5 57,2 56,6

L 39,2 42,6 43,0

M 0,3 0,2 0,4

or 35,3 34,8 33,3

ab 64,7 65,2 66,7

an – – –

Granitoid, g³êb.: 1 – 3514,0 m, 2 – 3517,45 m, 3 – 3519,9 m

Granitoid, depth: 1 – 3514.0 m, 2 – 3517.45 m, 3 – 3519.9 m

Fig. 10. Projekcja ortoklaz–anortyt–albit
sporz¹dzona na podstawie przeliczeñ wykonanych

sposobem Niggliego

Triangular projection: or(ortoclase)–ab(albite)–an(anortite)
after Niggli method



okreœlenie ich koncentracji. Przy oznaczeniach badanych
pierwiastków pos³u¿ono siê metod¹ spektralnej analizy emi-
syjnej, które umo¿liwiaj¹ niejednokrotnie jednoczesne ozna-
czanie kilku pierwiastków przy zadawalaj¹cej precyzji ozna-
czeñ. Analizy wykonano na spektrografie PGS-2 firmy Zeiss
w kilku tokach analitycznych. Szczegó³owe warunki analizy
poszczególnych pierwiastków opisano w pracy Dziedzic
(1973). Dla profilu Dar¿lubie IG 1 zbadano pod wzglêdem
geochemicznym próbki ska³ pobrane z g³êb. od 3511,5 do
3520,0 m.

Stwierdzono nierównomierne rozmieszczenie badanych
pierwiastków, przy czym o³ów, cyna, gal i molibden wystê-
puj¹ w znikomych iloœciach, czêsto poni¿ej granicy oznaczal-
noœci, st¹d te¿ nie zosta³y uwzglêdnione w tabelach. Zesta-
wienie zawartoœci oznaczonych pierwiastków zamieszczono
w tabeli 8, a w tabeli 9 podano zakres zawartoœci i œrednie,
w porównaniu z klarkami tych pierwiastków w ska³ach kwa-
œnych. Z danych przedstawionych w tabeli 8 wynika, ¿e:

Nikiel wystêpuje jedynie w partii przeobra¿onych granito-
idów, a w zalegaj¹cych poni¿ej migmatytach stromatyto-
wych, od g³êb. 3517,5 m brak tego pierwiastka.

Kobalt, podobnie jak i nikiel, wystêpuje w niewielkich
iloœciach. Dyspersja zawartoœci tego pierwiastka waha siê od
7 do 17 ppm.

Wanadu i chromu jest w badanych ska³ach bardzo ma³o.
Œrednia zawartoœæ wanadu wynosi 45 ppm i jest bliska klarko-
wi tego pierwiastka podawanego przez Winogradowa (1962)
dla ska³ kwaœnych.

Chrom oznaczono w iloœci od 3 do 32 ppm (œrednio
15 ppm). Zawartoœæ chromu powy¿ej 20 ppm wystêpuje
w skale, w której obok kwarcu i plagioklazu pojawiaj¹ siê
w wiêkszych iloœciach minera³y maficzne lub pseudomorfozy
po nich oraz wiêksze nagromadzenia wodorotlenków ¿elaza.
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T a b e l a 7

Wyniki przeliczeñ analiz chemicznych
metod¹ Bartha

Results of chemical analyses
after Barth method

Jony
Numery analiz

1 2 3

Si 60,3 59,1 59,3

Ti 0,5 0,4 0,4

Al 16,5 16,5 16,4

Fe3+ 2,1 2,0 2,0

Fe2+ 0,9 0,9 0,8

Mn – – –

Mg 1,1 1,0 1,2

Ca 0,8 1,3 1,2

Na 7,0 7,7 8,0

K 3,8 4,1 4,0

P 0,1 0,2 0,1

C 0,9 1,3 1,2

Razem 94,0 94,5 94,6

Granitoid, g³êb.: 1 – 3514,0 m, 2 – 3517,45 m, 3 – 3519,9 m

Granitoid, depth: 1 – 3514.0 m, 2 – 3517.45 m, 3 – 3519.9 m

T a b e l a 8

Zawartoœæ pierwiastków w ska³ach metamorficznych (w ppm)

Content of elements in metamorphic rocks (in ppm)

G³êb.
[m]

Ni Co V Cr Mn Sc Ti Ba Sr Pb Fe2+ Fe3+

3511,5 23 7 72 19 120 13 4400 240 150 10 0,47 2,04

3512,5 18 10 68 32 270 16 4000 330 38 5 n.o. n.o.

3513,5 13 9 26 20 190 17 2900 870 130 8 n.o. n.o.

3514,0 18 17 21 8 410 5 3500 840 130 2 n.o. n.o.

3517,45 13 11 68 19 330 17 3200 1050 325 3 1,06 1,23

3517,55 – 10 58 22 360 12 3000 1350 580 – n.o. n.o.

3519,4 – 7 31 3 160 3 2800 1450 600 – n.o. n.o.

3519,9 – 8 31 7 190 5 2900 1350 640 œlad n.o. n.o.

3520,0 – 8 34 14 360 5 2800 1450 650 – 0,92 1,37

n.o. – nie oznaczono / not determined, „–” – nie stwierdzono / element absent



Podobny jest rozk³ad zawartoœci manganu. Wystêpuje on
w iloœci od 120 do 360 ppm. Jego œrednia zawartoœæ wynosi
w badanych ska³ach 266 ppm i jest znacznie ni¿sza od klarku
tego pierwiastka w ska³ach kwaœnych. W procesie serycytyza-
cji i chlorytyzacji obserwuje siê wyraŸne uruchomienie man-
ganu. W produktach przeobra¿eñ jest go zdecydowanie mniej,
ni¿ w skale o mniejszym stopniu przeobra¿enia.

Skand wystêpuje w iloœci od 3 do 17 ppm. Jego najwiê-
ksz¹ zawartoœæ stwierdzono w granitoidach ulegaj¹cych prze-
obra¿eniu, w których zaznacza siê wiêkszy udzia³ takich mi-
nera³ów, jak biotyty lub produkty ich przeobra¿eñ. W migma-
tytach stromatytowych skand zarejestrowano zaledwie w ilo-
œci 3–5 ppm. Œrednia zawartoœæ skandu w ska³ach z profilu
Dar¿lubie IG 1 przewy¿sza trzykrotnie wartoœæ klarkow¹
w ska³ach kwaœnych.

Tytan stwierdzono w iloœci od 2800 do 4400 ppm (œred-
nio 3300 ppm).

Najwiêkszemu zró¿nicowaniu w badanych ska³ach ulega
zawartoœæ baru i strontu. Bar wystêpuje w szerokich grani-
cach od 240 do 1450 ppm. Maksymalne zawartoœci tego pier-
wiastka s¹ zwi¹zane z migmatytami, a minimalnie – z granito-
idami pochodz¹cymi z górnej partii rdzenia. W rozmieszcze-
niu strontu zaznacza siê wiele analogii do baru. Najwy¿sze za-
wartoœci strontu stwierdzono w migmatytach stromatyto-
wych, najmniejsze – w granitoidach, zw³aszcza przeobra-
¿onych. Œrednia zawartoœæ strontu w badanych ska³ach wyno-
si 360 ppm i jest bliska œredniej w ska³ach kwaœnych.

Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e:
– wy³aniaj¹ siê dwie grupy ska³, ró¿ni¹ce siê koncentra-

cj¹ niektórych pierwiastków, zw³aszcza niklu, chromu,
baru i strontu;

– rozmieszczenie pierwiastków w profilu Dar¿lubie IG 1
jest œciœle zwi¹zane z charakterem ska³y;

– w badanych ska³ach brak wyraŸnej korelacji pierwiast-
ków, szczególnie pierwiastków z grupy ¿elaza, wi-
doczna jest natomiast korelacja strontu i baru;

– migmatyty stromatytowe charakteryzuj¹ siê podwy¿-
szon¹ koncentracj¹ strontu i baru, a wyraŸnym zubo¿e-
niem w pierwiastki grupy ¿elaza;

– przeobra¿one granitoidy zawieraj¹ mniej baru i stron-
tu, a s¹ bogatsze w nikiel, wanad i tytan.

El¿bieta KRYSTKIEWICZ

UWAGI O GENEZIE SKA£ FUNDAMENTU KRYSTALICZNEGO

Otwór wiertniczy Dar¿lubie IG 1 zosta³ usytuowany w ob-
rêbie kompleksu kaszubskiego, w po³udniowo-wschodniej
czêœci os³ony enderbitów ¯arnowca. Nawiercone ska³y repre-
zentuj¹ migmatytowe otoczenie enderbitów. S¹ to ska³y ukie-
runkowane pod k¹tem 20–40°, przy czym kierunkowoœæ ta
jest pierwotna, widoczna w u³o¿eniu lamin z³o¿onych z amfi-
bolu, czêsto zmienionego w chloryt. Kierunek ten zosta³ pod-
kreœlony póŸniejsz¹ blastez¹ biotytu i segregacj¹ mikroklinu.
WyraŸna jest laminacja sk³adaj¹ca siê z naprzemiennych jas-
nych smug o sk³adzie mikroklinowo-kwarcowym oraz lamin
zbudowanych z plagioklazu, biotytu i chlorytowych pseudo-
morfoz po amfibolu. Pod wzglêdem teksturalnym ska³y odpo-
wiadaj¹ migmatytom typu stromatytowego.

Wysoki stopieñ przeobra¿enia materia³u macierzystego
praktycznie wyklucza mo¿liwoœci wnioskowania o jego po-
chodzeniu. Jedynie wyniki analizy elongacji cyrkonu wska-
zuj¹ na materia³ osadowy, który móg³ pochodziæ z destrukcji

ska³ o ró¿nej genezie, o czym œwiadczy szereg populacji
o maksimach 1,2; 2,1; 3,1 i 3,9.

Najstarsze stadium przeobra¿eñ metamorficznych utrwa-
li³o siê w blastezie plagioklazu i amfibolu, w zespo³ach repre-
zentowanych zapewne przez amfibolity i gnejsy amfibolowe,
a wiêc w warunkach mniej intensywnych przeobra¿eñ ni¿ en-
derbity z profilu ¯arnowiec IG 1 (Ryka, 1973). W ska³ach
z profilu ¯arnowiec IG 1 stwierdzono obecnoœæ hornblendy
karyntynowej, a ska³y, w których wystêpuje, wi¹¿¹ siê w jed-
nej grupie facjalnej z enderbitami. Przeobra¿one formy amfi-
bolu z profilu Dar¿lubie IG 1 uniemo¿liwiaj¹ przeprowadze-
nie bezpoœrednich porównañ z enderbitami i towarzysz¹cymi
im gnejsami amfibolowymi. Mo¿liwe, ¿e reprezentuj¹ one
ogniwa utworzone w tym samym czasie i nale¿¹ do reliktów
struktur svekofenokarelskich (Kubicki i in., 1972).

W czasie powszechnej krystalizacji gotyjskiej w ca³ym
obrze¿eniu platformy wschodnioeuropejskiej zachodzi³y
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T a b e l a 9

Zakres i œrednie zawartoœci pierwiastków œladowych
w granitoidach w porównaniu z klarkami wg Winogradowa

Range and average content of trace elements in granitoids
in compare Winogradow clarks

Pierwiastki Zakres od–do Œrednia
Œrednia wg

Winogradowa

Ni 0–23 9 8

Co 7–17 10 5

V 21–72 45 40

Cr 3–32 15 25

Mn 120–360 266 600

Sc 3–17 10 3

Ti 2800–4400 3300 2300

Ba 240–1450 990 830

Sr 38–650 360 300



na wielk¹ skalê procesy metasomatozy krzemionkowej, pota-
sowej oraz migmatyzacja. Wtedy to enderbity i gnejsy z profi-
lu ¯arnowiec IG 1 przekszta³ci³y siê w czarnokity, a nadmiar
kwarcu i skalenia potasowego zosta³ odprowadzony w postaci
mobilizatu. Przeobra¿enia te zachodzi³y w warunkach facji
amfibolitowej, przypuszczalnie œredniociœnieniowej serii fa-
cjalnej. Formy mobilizatu gromadzi³y siê w obrze¿eniu ebder-

bitów i doprowadzi³y do powstania migmatytów stromatyto-
wych. Hornblenda przekszta³ci³a siê w biotyt, a plagioklaz zo-
sta³ podstawiony mikroklinem.

Wygasaj¹ce wp³ywy metamorfozy regionalnej utrwali³y
siê w produktach hydrotermalnych, a przeobra¿enia hiperge-
niczne s¹ ju¿ rezultatem wydŸwigniêcia i ods³oniêcia ska³,
które umo¿liwi³y wp³yw czynników wietrzenia.

Zbigniew CYMERMAN

BADANIA STRUKTURALNE POD£O¯A KRYSTALICZNEGO I WNIOSKI GENETYCZNE

Wstêp

Region Pomorza Wschodniego obejmuje najbardziej
pó³nocno-zachodni fragment polskiej czêœci platformy
wschodnioeuropejskiej. Ska³y pod³o¿a krystalicznego wystê-
puj¹ w tym regionie na najwiêkszych g³êbokoœciach z ca³ej
rozpoznanej wierceniami polskiej czêœci tej platformy. Na-
wiercone pod³o¿e krystaliczne znajduje siê na ogó³ na g³êbo-
koœciach poni¿ej 3500 m, a miejscami nawet poni¿ej 5000 m
(otwory wiertnicze S³upsk IG 1 i Koœcierzyna IG 1).
Ze wzglêdu na du¿e g³êbokoœci wystêpowania pod³o¿a kry-
stalicznego, region ten jest rozpoznany tylko 8 otworami ba-
dawczymi: ¯arnowiec IG 1, £eba 8, Hel IG 1, Smo³dzino 1,
Dar¿lubie IG 1, S³upsk IG 1, Gdañsk IG 1 i Koœcierzyna IG 1.
W regionie Pomorza Wschodniego w ska³ach pod³o¿a krysta-
licznego przewiercono ³¹cznie zaledwie 240 m. Badania
strukturalne i kinematyczne wykonano na ca³ym zachowa-
nym (³¹cznie ok. 150 m rdzeni) archiwalnym materiale wiert-
niczym (Cymerman, 2004a).

Ska³y krystaliczne z profilu S³upsk IG 1 uznawano za na-
le¿¹ce do przedkarelskiej strefy fa³dowej w strefie granicznej
miêdzy granitoidowymi masywami pomorskim i dobrzyñ-
skim (Kubicki, Ryka, red., 1982). Ostatnio ca³y region Pomo-
rza Wschodniego zosta³ zaliczony do terranu ba³tyckiego
(Cymerman, 2004a), tak¿e okreœlanego jako strefa (terran) za-
chodniolitewski (Skridlaite, Motuza, 2001). Kubicki i Ryka
(red., 1982) w fa³dowej strefie kaszubskiej wydzielali: ender-
bit z Koœcierzyny, gnejs piroksenowy z Helu, czarnokit z ¯ar-
nowca, migmatyt piroksenowy z Jastarni, migmatyt hornblen-
dowy z Polaszek i migmatyt biotytowy z Dar¿lubia.

Litologia

W otworze Dar¿lubie IG 1 krystaliczne pod³o¿e prekam-
bryjskie nawiercono na g³êb. (wed³ug rdzenia) 3509,3 m
(–3460,0 m p.p.m.). Po przewierceniu 10,7 m w ska³ach krysta-
licznych wiercenie zakoñczono na g³êb. 3520,0 m. Z tego
otworu zachowane jest tylko 6 skrzyñ z rdzeniem wiertniczym
ze ska³ami krystalicznymi, o ³¹cznej mi¹¿szoœci ok. 3,5 m.
W profilu Dar¿lubie IG 1 opisano gnejsy przechodz¹ce w mig-
matyty amfibolowe. S¹ to brunatno-rdzawo-szare gnejsy bioty-
towe, na ogó³ wyraŸnie laminowane, z cienkimi sillami grani-
toidów i pegmatytów ró¿owych (fig. 11). Nieliczne s¹ cienkie
dajki pegmatytu ró¿owego. Pod wzglêdem litologicznym gnej-
sy laminowane z profilu Dar¿lubie IG 1 najbardziej przypomi-

naj¹ fragmenty gnejsów zmigmatytyzowanych z s¹siedniego
profilu Hel IG 1. Takie gnejsy laminowane mog¹ byæ tak¿e
opisywane jako migmatyty stromatytowe (lit-par-lit). Ska³y
metamorficzne z profilu Dar¿lubie IG 1 uznawano za nale¿¹ce
do tzw. prekarelskiej strefy fa³dowej (Kubicki, Ryka, red.,
1982).

Badania strukturalne

Badania strukturalne z elementami kinematyki ca³ego za-
chowanego materia³u wiertniczego ze ska³ami krystalicznymi
z otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1 wykona³ Cymerman
(2004a). W wyniku tych badañ w ska³ach wydzielono struktu-
ry planarne (foliacja metamorficzna SM, uskoki, spêkania),
struktury linijne (elongacyjna lineacja ziarna mineralnego LM

i rysy œlizgowe) oraz wskaŸniki œcinania podatnego.
Foliacja metamorficzna SM, typu z³upkowania rekrystali-

zacyjnego, w laminowanych gnejsach wykazuje sta³e k¹ty
upadu rzêdu 15–20°. Na powierzchniach foliacji metamor-
ficznej SM jest doœæ dobrze widoczna lineacja ziarna mineral-
nego LM, g³ównie typu lineacji biotytowej. Orientacja lineacji
ziarna mineralnego LM jest mniej wiêcej równoleg³a do kie-
runku upadu foliacji metamorficznej SM.

Lokalnie zachowane asymetryczne wskaŸniki kinema-
tyczne (asymetryczne porfiroklasty skaleniowe typu � oraz
asymetryczne soczewy leukosomu) na ogó³ dobrze wyzna-
czaj¹ nasuniêciowy charakter deformacji, np. na g³êb. 3614,5
i 3515,5 m. Na g³êb. 3518,6 m stwierdzono podobne asyme-
tryczne wskaŸniki kinematyczne, które jednak dokumentuj¹
ekstensyjny charakter deformacji podatnej.

W zachowanych fragmentach rdzenia nie rozpoznano usko-
ków, a spêkania skalne s¹ nieliczne. Na ogó³ zapadaj¹ one pod
œrednimi i stromymi k¹tami zarówno konsekwentnie, jak i obse-
kwentnie wzglêdem foliacji metamorficznej SM.

Uwagi genetyczne i wnioski

Podatne strefy œcinania s¹ trudne do rozpoznania w
ska³ach krystalicznych wschodniej czêœci Pomorza. Zasad-
niczy wp³yw na to mia³a póŸniejsza silna rekrystalizacja
zwi¹zana z heterogeniczn¹ migmatytyzacj¹ tych ska³ w wa-
runkach górnej czêœci facji amfibolitowej lub nawet granuli-
towej. Procesy migmatytyzacji o ró¿nej intensywnoœci i cha-
rakterze rozwoju neosomów spowodowa³y trudnoœci w od-
ró¿nianiu gnejsów od migmatytów. Procesy te prowadzi³y
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tak¿e do zatarcia pierwotnego charakteru ska³y. W gnejsach
z profilu Dar¿lubie IG 1 nie jest zachowana foliacja mag-
mowa S0.

W gnejsach starsze paragenezy mineralne (kwarc–plagio-
klaz–biotyt) przek³adaj¹ siê wielokrotnie w formie laminacji
z m³odszymi paragenezami (kwarc–mikroklin). Laminacja
gnejsów oraz cechy fizjograficzne starszej paragenezy mine-
ralnej mia³yby wskazywaæ na pierwotne osadowe pochodze-
nie ska³ macierzystych (Ryka, 1973b, c, 1982). Zak³adano,
¿e w wyniku mikroklinizacji i nieco póŸniejszej blastezy
kwarcu powsta³y ska³y o cechach migmatytów stromatyto-
wych z regularnie alternuj¹cymi laminami paleosomu gnej-
sów biotytowych. Wskazywano, ¿e zarówno gnejsy biotyto-
we, jak i migmatyty s¹ znacznie zdyferencjonowane meta-
morficznie, co mia³o sugerowaæ ich g³êbok¹ strefê przeobra-
¿eñ metasomatycznych (Ryka, 1973b, c, 1982).

Przedstawiana geneza metasomatycznych przeobra¿eñ
ska³ osadowych w gnejsy (paragnejsy) (np. Ryka, 1973b, c,
1982) jest jednak w sprzecznoœci z danymi strukturalnymi
i mikrostrukturalnymi, tak¿e z profilu Dar¿lubie IG 1 (Cymer-
man, 2004a). Analiza ta dokumentuje rozwój podatnych stref
œcinania prostego (deformacji rotacyjnej). Na podstawie za-
chowanych domen, w ktorych dosz³o do s³abego œcinania pro-
stego, natura granitowa protolitu nie zosta³a znacznie zmody-
fikowana. Upowa¿nia to do stwierdzenia, ¿e pierwotnymi
ska³ami by³y g³ównie granitoidy, a zatem powsta³y ortognej-
sy, a nie paragnejsy. W domenach o najintensywniejszym œci-
naniu prostym, gnejsy wykazuj¹ zmienn¹ teksturê od ty-
pów warstwowanych do cienkolaminowanych. W gnejsach
o umiarkowanym stopniu œcinania prostego wspó³istniej¹ za-
równo wiêksze, jak i mniejsze strefy œcinania podatnego. Ob-
serwuj¹c struktury od brzegów takiej strefy œcinania ku jej
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Fig. 11. A. Przyk³ad grubokrystalicznego sillu pegma-
tytowego. Zauwa¿ cienk¹, ciemn¹ ¿y³kê, podobn¹ do
pseudotachylitu (spêkanie tensyjne). Skala bia³o-czer-
wona = 5 cm; g³êb. 3518,8 m. B. Migmatyt stroma-
tytowy (lit-par-lit) z cienkimi sillami i dajkami
granitoidów i pegmatytów ró¿owych. Prawoskrêtny
zwrot œcinania podatnego. Przekrój prostopad³y do fo-
liacji SM i prawie równoleg³y do lineacji LM. Skala
bia³o-czerwona = 5 cm; g³êb. 3518,4 m. C. Migmatyt
stromatytowy (lit-par-lit) z nielicznymi, cienkimi silla-
mi granitoidów i pegmatytów. Przekrój skoœny do fo-
liacji SM i skoœny do lineacji LM. Skala bia³o-czerwona
= 5 cm; g³êb. 3511,0 m. D. Grubokrystaliczny sill peg-
matytowy z cienk¹, bia³¹ ¿y³k¹ kalcytow¹ (spêkanie
tensyjne). Skala bia³o-czerwona = 5 cm; g³êb. 3519,4
m. E. Migmatyt stromatytowy z ciemnym paleoso-
mem (gnejs biotytowy) i czerwono-szarym neoso-
mem. Nasuniêciowy (prawoskrêtny) zwrot podatnego
œcinania. Przekrój prostopad³y do foliacji SM i równo-
leg³y do lineacji LM. Skala = 5 cm; g³êb. 3515,0 m.
F. Migmatyt stromatytowy (lit-par-lit) z cienkimi silla-
mi granitoidów. Lewoskrêtny zwrot œcinania podat-
nego. Przekrój prostopad³y do foliacji SM i prawie
równoleg³y do lineacji LM. Skala bia³o-czerwona =
5 cm; g³êb. 3518,6 m

A. An example of a coarse-grained pegmatite sill. Note,
a thin, dark, pseudotachylite-like injection vein (tension frac-
ture). White-red scale = 5 cm; depth 3518.8 m. B. Stromatitic
migmatite (lit-par-lit) with thin sills and dikes of pink
granitoids and pegmatites. Dextral sense of ductile shear.
Section perpendicular to SM foliation and almost parallel to
LM lineation. White-red scale = 5 cm; depth 3518.4 m.
C. Stromatitic migmatite (lit-par-lit) with rare and thin sills of
granitoids and pegmatites. Section oblique to SM foliation and
oblique to LM lineation. White-red scale = 5 cm; depth
3511.0 m. D. A coarse-grained pegmatite sill with a thin,
white calcite vein (tension fracture). White-red scale = 5 cm;
depth 3519.4 m. E. Stromatitic migmatites with dark paleo-
some (biotite gneiss) and red-grey neosome. Overthrusting
(dextral) sense of ductile shear. Section perpendicular to SM

foliation and parallel to LM lineation. White-red scale = 5 cm;
depth 3515.0 m. F. Stromatitic migmatite (lit-par-lit) with
thin sills of granitoids. Sinistral sense of ductile shear. Sec-
tion perpendicular to SM foliation and almost parallel to LM

lineation. White-red scale = 5 cm; depth 3518.6 m



œrodkowi, zauwa¿a siê charakterystyczne zmiany wyra¿one:
zmniejszaniem k¹ta pomiêdzy powierzchniami S i C w struk-
turze mylonitycznej typu S–C; zmniejszaniem siê wielkoœci
ziaren kwarcu i skaleni; stopniowym wzrostem stosunku miê-
dzy d³ugoœci¹ a wysokoœci¹ ziarna; wzrastaj¹cym udzia³em
neoblastów skaleniowych pozbawionych przejawów od-
kszta³cenia, które na ogó³ s¹ jednorodne w kszta³cie z poligo-
nalnymi granicami ziarna, oraz progresywnym zastêpowa-
niem biotytu przez muskowit.

W przypadku gnejsów zmigmatytyzowanych nie jest
pewne, czy zlokalizowane strefy œcinania powoduj¹ce rozwój
cienkich laminowanych gnejsów mylonitycznych powsta-
wa³y synchronicznie z procesami migmatytyzacji, czy te¿
by³y od nich wczeœniejsze. Prawdopodobnie przedmigmaty-
tyzacyjne strefy œcinania w tych migmatytach mog³y ulec in-
tensywnej rekrystalizacji w warunkach wysokotemperaturo-
wego metamorfizmu regionalnego.

Lokalizacja omawianego otworu wiertniczego, oddalone-
go od najbli¿szych otworów (¯arnowiec IG 1 i Hel IG 1)
o oko³o 25 km, stwarza jedynie pewn¹ mo¿liwoœci korelacji
litologicznej, litostratygraficznej lub strukturalnej. W celu
rozpoznania budowy i ewolucji krystalicznego pod³o¿a ob-
szaru Pomorza Wschodniego konieczne jest nawi¹zanie do
najbli¿ej po³o¿onych wychodni ska³ prekambryjskich tarczy
ba³tyckiej znajduj¹cych siê na Bornholmie.

Wyniki analizy strukturalnej i kinematycznej z Bornhol-
mu (Cymerman, 2004b) oraz danych geofizycznych z jej bli-
skiego s¹siedztwa (Abramowitz i in., 1997; BABEL Working
Group, 1993) umo¿liwiaj¹ przedstawienie nowego modelu
geotektonicznego prekambryjskiej ewolucji obszaru od Born-
holmu po Mazury. Rozwój skorupy prekambryjskiej tej czêœci
pogranicza tarczy ba³tyckiej i platformy wschodnioeuropej-
skiej by³ uwarunkowany dwoma g³ównymi procesami tekto-
nicznymi: (1) re¿imem kompresyjnej do transpresyjnej defor-
macji D1, przejawiaj¹cej siê rozwojem zlokalizowanych, po-
datnych stref œcinania o charakterze nasuwczym z przemiesz-

czeniami skierowanymi ku po³udniowi lub po³udniowemu
wschodowi oraz (2) prawdopodobnie nieco póŸniejsz¹ defor-
macj¹ ekstensyjn¹ D2, równie¿ w warunkach podatnych.
Z powodu braku wiarygodnych, nowych datowañ radiome-
trycznych trudno ustaliæ dok³adny czas tych deformacji, a na-
wet orogenezy (?swekofeñska i/lub ?gotyjska, czy mo¿e na-
wet ?swekonorweska). Obecnie mo¿na zak³adaæ, ¿e deforma-
cje te (D1 i D2) mia³y miejsce w czasie orogenezy gotyjskiej.
Bogdanova (2001, 2005) wprowadzi³a nowy termin – „oro-
geneza duñsko-polska” – ktory jest prawie synonimem oroge-
nezy póŸnogotyjskiej.

Gorbatschev i Bogdanova (1993), omawiaj¹c problemy
zwi¹zane z ustaleniem proterozoicznego rozwoju tarczy
ba³tyckiej jako serii sukcesywnych cykli orogenicznych, su-
gerowali rozwój tej tarczy w wyniku pojedynczej, d³ugo-
trwa³ej i prawie ci¹g³ej aktywnoœci orogenicznej i magmowej.
Ta mezoproterozoiczna aktywnoœæ orogeniczna, trwaj¹ca od
ok. 1,5 do 1,3 mld lat, spowodowa³a liczne intruzje magmowe
w ró¿nych czêœciach tarczy ba³tyckiej. D³ugotrwa³y proces
magmowy, trwaj¹cy prawie 200 mln lat, wyznaczy³ wa¿ny
etap topienia skorupy, który nastêpowa³ w wyniku akrecji
i stabilizacji m³odej litosfery kontynentalnej w po³udniowej
czêœci tarczy ba³tyckiej.

W regionie Pomorza Wschodniego nie ustalono transportu
tektonicznego domen strukturalnych. Mo¿na jedynie zak³adaæ
prawdopodobny transport tektoniczny o zwrocie „strop” ku
po³udniowi. Na Bornholmie dosz³o do przemieszczeñ pakie-
tów nasuniêciowych generalnie ku po³udniowi w warunkach
podatnych (Cymerman, 2004b). Podobieñstwo ewolucji
strukturalnej Pomorza Wschodniego i Bornholmu mo¿e po-
œrednio wskazywaæ tak¿e na przejawy orogenezy gotyjskiej
tak¿e na obszarze Pomorza Wschodniego. Na jednoznaczn¹
odpowiedŸ dotycz¹c¹ wieku procesów tektonometamorficz-
nych nale¿y poczekaæ do wykonania nowych oznaczeñ radio-
metrycznych, g³ównie na cyrkonach z rdzeni ska³ krystalicz-
nych, tak¿e z profilu Dar¿lubie IG 1.

KAMBR I EDIAKAR

Jolanta PACZEŒNA

UWAGI WSTÊPNE I ZASADY STRATYGRAFII KAMBRU

W profilu otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1 osady
kambru wystêpuj¹, wed³ug próbek rdzeniowych, w interwale
g³êb. 3011,5–3491,0 m, osi¹gaj¹c mi¹¿szoœæ 480,0 m.
Wed³ug pomiarów geofizycznych jest to interwa³ 3003,0–
3490,0 m i mi¹¿szoœæ 487,0 m. Ró¿nica 8,0 m w okreœleniu
g³êbokoœci stropu osadów kambru metodami pomiarów geo-
fizycznych i g³êbokoœci¹ wyznaczon¹ na podstawie próbek
rdzeniowych wynika z przesuniêcia ostatnich z wymienio-
nych wzglêdem pomiarów geofizycznych.

Ze wzglêdu na ubóstwo wskaŸników biostratygraficz-
nych, szczególnie w utworach dolnego kambru, granice jed-
nostek chronostratygraficznych, w tym granica miêdzy kam-
brem œrodkowym i dolnym, s¹ przybli¿one i wyznaczone miê-

dzy innymi na podstawie korelacji krzywych pomiarów geofi-
zycznych otworu Dar¿lubie IG 1 z odpowiednimi krzywymi
reperowych i datowanych biostratygraficznie profili zachod-
niej czêœci obni¿enia ba³tyckiego. Wœród tych otworów nale-
¿y wymieniæ przede wszystkim profile ¯arnowiec IG 1 (Len-
dzion, 1976b), Hel IG 1 (Lendzion, 1986a) oraz Gdañsk IG 1
(Lendzion, 1989).

Odcinek profilu odpowiadaj¹cy utworom kambru by³
w bardzo du¿ym zakresie rdzeniowany. W utworach kambru
górnego zakres rdzeniowania wynosi³ 100%, œrodkowego –
96,4%, a dolnego – 95,7%.

Miêdzynarodowa Komisja Stratygraficzna (2007) za-
twierdzi³a nowy podzia³ chronostratygraficzny systemu kam-
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bryjskiego (tab. 10). Wyró¿nione w nim cztery oddzia³y
i dziesiêæ piêter nie odpowiadaj¹ tradycyjnemu podzia³owi
kambru (Babcock i in., 2005; Peng i in., 2006; Babcock, Peng,
2007). Nowe oddzia³y kambru, poza najni¿szym (terenew)
i najwy¿szym (furong), nie zosta³y jeszcze nazwane (stan na
paŸdziernik, 2011 r.). W systemie kambryjskim wyró¿niono
dziesiêæ piêter, z których wiêkszoœæ jest jeszcze nie nazwana.

Jedynie nazwê uzyska³o najni¿sze piêtro fortun oraz cztery
z wy¿szych piêter drum, gu¿ang, paib i jiangshan.

Ze wzglêdu na trudnoœci w korelacji biostratygraficznej
miêdzy polskimi profilami kambru a nowym, globalnym po-
dzia³em chronostratygraficznym tego systemu, w niniejszym
tomie zastosowano tradycyjny trójdzielny podzia³.

LITOLOGIA I STRATYGRAFIA KAMBRU

Jolanta PACZEŒNA

Kambr dolny
(terenew + (~) oddzia³ 2)

Utwory kambru dolnego w profilu Dar¿lubie IG 1 wed³ug
próbek rdzeniowych wystêpuj¹ na g³êb. 3278,4–3491,0 m
(mi¹¿szoœæ 212,6 m), a na podstawie pomiarów geofizycz-
nych – na g³êb. 3273,0–3490,0 m (mi¹¿szoœæ 217,0 m).

Sukcesjê dolnokambryjsk¹ buduj¹ w przewadze osady
piaskowcowe, wœród których dominuj¹ jasnoszare piaskowce
drobnoziarniste z licznym glaukonitem, nieregularnie prze-
warstwiaj¹ce siê z ciemnoszarymi mu³owcami. W pakietach
piaskowców drobnoziarnistych wystêpuj¹ wk³adki piaskow-
ców o mi¹¿szoœci 2 cm z intraklastamii mu³owca fosforyto-
wego. W piaskowcach drobnoziarnistych czêsto spotyka siê
poziome lub lekko skoœne laminy glaukonitu. Znacznie rza-
dziej wystêpuj¹ szare piaskowce mu³owcowe, nieregularnie
przewarstwiaj¹ce siê z mu³owcami z glaukonitem i jasnosza-

rymi piaskowcami drobnoziarnistymi. W sp¹gu warstw pias-
kowców drobnoziarnistych sporadycznie wystêpuj¹ zlepieñce
z³o¿one z otoczaków mu³owca fosforytowego, szarego kwar-
cu oraz drobnych konkrecji pirytu. Osi¹gaj¹ one mi¹¿szoœæ do
20 cm. W najwy¿szej czêœci profilu kambru dolnego znaczny
udzia³ w spektrum litologicznym maj¹ jasnoszare piaskowce
ró¿noziarniste z du¿ym udzia³em grubszych ziaren kwarcu
w przysp¹gowych czêœciach warstw i z bardzo nielicznymi
ziarnami glaukonitu. W wymienionych piaskowcach bardzo
liczne s¹ przewarstwienia i³owców ciemnoszarych i warstwy
zlepieñców o mi¹¿szoœci 1 cm, zbudowane z dobrze obtoczo-
nych klastów kwarcu. Najrzadziej wystêpuj¹c¹ grup¹ litolo-
giczn¹ s¹ piaskowce gruboziarniste z bardzo licznym glauko-
nitem i nieregularnymi, du¿ymi klastami mu³owca szarozielo-
nego oraz intraklastami mu³owca fosforytowego.

Osady bardzo drobnoklastyczne s¹ reprezentowane
przez: ciemno- i jasnoszare oraz szarozielone i³owce z nielicz-
nymi, cienkimi przewarstwieniami jasnoszarych piaskowców
drobnoziarnistych z glaukonitem. Inn¹ grup¹ litologiczn¹ s¹
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T a b e l a 10

Zestawienie korelacji tradycyjnych, aktualnie proponowanych i ratyfikowanych
chronostratygraficznych wydzieleñ systemu kambryjskiego

Correlation of the traditional, currently proposed and standard stratigraphic units
of the Cambrian System

System

Tradycyjne wydzielenia
Lendzion (1983a, b); Mens i in. (1990);
Geyer, Shergold (2000); Geyer (2005)

Gradstein i in. (2004) Miêdzynarodowa Podkomisja Stratygrafii Kambru (ISCS)
Babcock i in. (2005); Peng i in. (2006); Babcock, Peng (2007)

Miêdzynarodowa Komisja Stratygraficzna (ICS) (2010)
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ciemnoszare i³owce z nieregularnymi, cienkimi przewar-
stwieniami jasnoszarego piaskowca drobnoziarnistego i ró¿-
noziarnistego z licznymi ziarnami glaukonitu. W stropie
warstw wystêpuj¹ drobne klasty mu³owca fosforytowego.
Czêsto spotykane s¹ szare mu³owce z przewarstwieniami
drobnoziarnistego piaskowca z ziarnami glaukonitu.

W przewarstwiaj¹cych siê i³owcach, mu³owcach i pias-
kowcach stwierdzono bardzo liczn¹ ichnofaunê (fig. 12). S¹
to g³ównie jamki ¿erowiskowo-mieszkalne: Teichichnus rec-

tus Seilacher, Teichichnus isp., Diplocraterion parallelum

Torell, Gyrolithes polonicus Fedonkin, Planolites beverleyen-

sis (Billings), Trichophycus pedum Seilacher, Planolites mon-

tanus Richter; œlady przemieszczania siê organizmów Gordia

isp., Didymaulichnus isp., Monomorphichnus isp., Diplichni-

tes isp. i Dimorphichnus isp.; œlady spoczynku stawonogów
Rusophycus isp. oraz bardzo rzadko wystêpuj¹ce jamki
mieszkalne filtratorów Bergaueria isp. i Palaeophycus isp.
Fauna jest bardzo nieliczna. S¹ to skorupki brachiopodów
Lingulella sp. i Acrotreta sp.

W dolnej czêœci sukcesji dolnokambryjskiej ichnofauna
jest bardzo liczna, ale cechuje j¹ niskie zró¿nicowanie ichno-
taksonomiczne i etologiczne w porównaniu do wy¿szej czêœci
sukcesji. S¹ to g³ównie jamki mieszkalne filtratorów Mono-

craterion, Diplocraterion i Skolithos. Jamki ¿erowisko-
wo-mieszkalne s¹ mniej liczne. Nale¿¹ do nich ichnorodzaje
Teichichnus i Planolites (Paczeœna, 1996). Sporadycznie
wystêpuj¹ jamki ¿erowiskowo-mieszkalne osado¿erców Tei-

chichnus rectus Seilacher, Gyrolithes polonicus Fedonkin
i Treptichnus cf. bifurcus Miller.

Sukcesja dolnokambryjska jest zaliczana do formacji
sarbskiej, ³ebskiej i klukoskiej (Bednarczyk, Turnau-Moraw-
ska, 1975).

Osady kambru dolnego w profilu Dar¿lubie IG 1 maj¹
bardzo z³¹ dokumentacjê biostratygraficzn¹. Jest to spowodo-
wane przede wszystkim brakiem fauny trylobitowej. Na pod-
stawie korelacji z profilami s¹siednich otworów wiertniczych
o mo¿liwoœci wystêpowania nierozdzielonego poziomu Pro-

tolenus i Holmia wspomina Lendzion (1996). Nieliczne okazy
Mobergella holsti (Moberg), M. cf. radiolata Bengston,
Mobergella sp., mog¹ potwierdzaæ obecnoœæ wyró¿nianego
przez wspomnian¹ wy¿ej badaczkê poziomu Mobergella

(Lendzion, 1983a, b). Wspomniany wy¿ej poziom odpowiada
poziomowi Schmidtiellus mickwitzi (Moczyd³owska, 1991).
W nowym schemacie wydzieleñ chronostratygraficznych
kambru osady dolnego kambru odpowiadaj¹ w przybli¿eniu
terenewowi i oddzia³owi 2 (por. tab. 10).

W pozbawionych wskaŸników biostratygraficznych
utworach piaskowcowych kambru dolnego, jego przypusz-
czalna, dolna granica zosta³a poprowadzona na podstawie
wyraŸnych kryteriów litostratygraficznych na g³êb. 3491,0 m
(Jaworowski, 2011 – ten tom). Le¿¹ce poni¿ej tej granicy
zlepieñcowe i gruboziarniste utwory piaskowcowe reprezen-
tuj¹ formacjê smo³dziñsk¹ (¿arnowieck¹). Brak wskaŸników
biostratygraficznych uniemo¿liwia rozdzielenie utworów
ediakaru i kambru dolnego.

Jolanta PACZEŒNA

Kambr œrodkowy (~oddzia³ 3)

Utwory kambru œrodkowego w profilu Dar¿lubie IG 1 wed-
³ug próbek rdzeniowych wystêpuj¹ na g³êb. 3019,3–3278,4 m
(mi¹¿szoœæ 259,1 m), a wed³ug pomiarów geofizycznych –
na g³êb. 3011,0–3273,0 m (mi¹¿szoœæ 262,0 m).

Spektrum litologiczne utworów kambru œrodkowego jest
monotonne. Tworz¹ go utwory silikoklastyczne, reprezento-
wane g³ównie przez przewarstwiaj¹ce siê jasnoszare piaskow-
ce drobnoziarniste z szarymi mu³owcami i i³owcami. W naj-
wy¿szej czêœci sukcesji œrodkowokambryjskiej w piaskow-
cach wystêpuje spoiwo wêglanowe. Obecne s¹ równie¿ cien-
kie przewarstwienia czarnego wapienia. W i³owcach czêste
s¹ powierzchnie œlizgów oraz drobne konkrecje pirytowe.
W mu³owcach licznie wystêpuj¹ ³yszczyki. W ni¿szej czêœci
sukcesji œrodkowokambryjskiej stwierdzono osady o grubszej
frakcji uziarnienia, reprezentowane przez piaskowce grubo-
ziarniste i ró¿noziarniste z intraklastami mu³owca fosforyto-
wego i z glaukonitem. Obecne s¹ równie¿ warstwy zlepieñca
zbudowanego z klastów mu³owca fosforytowego i z ziaren
szarego kwarcu. Warstwy te osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ do 10 cm.

W wy¿szej czêœci profilu kambru œrodkowego, zaliczanej
do poziomu Paradoxides paradoxissimus, ichnofauna jest
nieliczna. S¹ to g³ównie kana³y ¿erowiskowo-mieszkalne Pla-

nolites montanus Richter i P. beverleyensis (Billings) oraz
nieliczne Trichophycus pedum (Seilacher). Rzadko s¹ spoty-
kane jamki mieszkalne filtratorów Margaritichnus isp., Ber-

gaueria major Palij i Bergaueria isp. oraz Arenicolites isp. Na
powierzchni przewarstwieñ mu³owcowo-i³owcowych wystê-
puje charakterystyczna skamienia³oœæ œladowa z ichnorodzaju
Arthraria o nieokreœlonym charakterze etologicznym.

Wzglêdnie liczna fauna trylobitów, w tym wskaŸnikowy
dla poziomu Paradoxides paradoxissimus trylobit Paradoxi-

des paradoxissimus (Wahlenberg) oraz trylobity Paradoxides

sp., Hypagnostus sp., potwierdzaj¹ obecnoœæ w profilu pozio-
mu Paradoxides paradoxissimus. Poziom Acadaoparadoxi-

ses oelandicus jest przypuszczalny. Na jego obecnoœæ mog¹
wskazywaæ trylobity Acadoparadoxides cf. sjoegreni (Lin-
narsson) oraz brachiopody z rodzaju Acrotreta i Trematobolus

(Lendzion, 1983a, b, 1996). Osady kambru œrodkowego od-
powiadaj¹ w przybli¿eniu w nowym schemacie wydzieleñ
chronostratygraficznych kambru oddzia³owi 3 (por. tab. 10).

Piaskowcowo-mu³owcowe osady kambru œrodkowego re-
prezentuj¹ formacje: bia³ogórsk¹, osieck¹, dêbkowsk¹ i górn¹
czêœæ formacji sarbskiej (Jaworowski, ten tom).

Bronis³aw SZYMAÑSKI

Kambr górny (~furong)

Osady kambru górnego w profilu Dar¿lubie IG 1 wyró¿-
niono odpowiednio: wed³ug próbek rdzeniowych – od g³êb.
ok. 3011,5 do 3019,3 m (mi¹¿szoœæ 7,8 m) i wed³ug po-
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Fig. 12. Charakterystyczne skamienia³oœci œladowe w osadach kambru dolnego

A. a – Monocraterion isp., b – Diplocraterion parallelum Torell, g³êb. 3476,0 m. B. a – Monocraterion isp., b – Diplocraterion parallelum Torell,
g³êb. 3454,0 m. C. Diplocraterion parallelum Torell w centralnej czêœci próbki rdzeniowej, g³êb. 3470,0 m. D. Diplocraterion parallelum Torell,
g³êb. 3476,5 m

Characteristic trace fossils in the Lower Cambrian deposits

A. a – Monocraterion isp., b – Diplocraterion parallelum Torell, depth 3476.0 m. B. a – Monocraterion isp., b – Diplocraterion parallelum Torell,
depth 3454.0 m. C. Diplocraterion parallelum Torell in the central part of the core sample, depth 3470.0 m. D. Diplocraterion parallelum Torell,
depth 3476.5 m
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Fig. 13. Charakterystyczne skamienia³oœci œladowe w osadach kambru dolnego i œrodkowego

A. a – Monocraterion isp., b – Diplocraterion parallelum Torell; kambr dolny, poziom Schmidtiellus mickwitzi, g³êb. 3447,5 m. B. Trichophycus pedum (Seila-
cher); g³êb. 3418,2 m. C. a – Arthraria antiquata Billings, b – Planolites montanus Richter; kambr œrodkowy, poziom Acadoparadoxides oelandicus,
g³êb. 3127,5 m. D. Arthraria antiquata Billings; kambr œrodkowy, poziom Acadoparadoxides oelandicus, g³êb. 3154,7 m. E. Arenicolites isp.; kambr œrodko-
wy, poziom Acadoparadoxides oelandicus, g³êb. 3134,0 m

Characteristic trace fossils in the Lower and Middle Cambrian deposits

A. a – Monocraterion isp., b – Diplocraterion parallelum Torell; Lower Cambrian, Schmidtiellus mickwitzi Zone, depth 3447.5 m. B. Trichophycus
pedum (Seilacher); depth 3418.2 m. C. a – Arthraria antiquata Billings, b – Planolites montanus Richter; Middle Cambrian, Acadoparadoxides
oelandicus Zone, depth 3127.5 m. D. Arthraria antiquata Billings; Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus Zone, depth 3154.7 m.
E. Arenicolites isp.; Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus Zone, depth 3134.0 m



miarów geofizycznych na g³êb. od 3003,0 do 3011,0 m
(mi¹¿szoœæ 8,0 m). Interwa³ ich wystêpowania zosta³ prze-
wiercony z ci¹g³ym poborem próbek rdzeniowych i 100%
zakresem rdzeniowania.

G³êbokoœæ wystêpowania i mi¹¿szoœæ osadów kambru
górnego okreœlono na podstawie pomiarów geofizycznych
(PG, PNG) i próbek rdzeniowych. Ich wartoœci s¹ wzajemnie
przesuniête o oko³o 8,0 m.

Spektrum litologiczne sekwencji górnokambryjskiej
tworz¹ trzy wyraŸnie skontrastowane grupy ska³ osadowych
o odmiennej genezie. S¹ to ska³y wapienne i kalcyklastyki
(w tym: piaskowce kwarcowe i kwarcowo-glaukonitowe)
oraz i³owce i mu³owce bitumiczne. Iloœciowe (mi¹¿szoœcio-
we) relacje tych komponentów litologicznych kszta³tuj¹ siê
nastêpuj¹co: ska³y wêglanowe – 32%, silikoklastyki – 68%
(w tym: piaskowce kwarcowe, kwarcowo-glaukonitowe i mu-
³owce – 22%) oraz i³owce i mu³owce bitumiczne – 46%
mi¹¿szoœci sekwencji.

Zespó³ ska³ kambru górnego jest u³o¿ony niezgodnie se-
dymentacyjnie na nierównej, rozmytej powierzchni stropowej
i³owców i mu³owców kambru œrodkowego (poziom ?Parado-

xides paradoxissimus) i przykryty w stropie transgresyjnymi
zlepieñcami bazalnymi flo (arenigu dolnego) (poziom Tetra-

graptus phyllograptoides). Profil rozpoczyna transgresywna
warstwa drobnoziarnistego piaskowca kwarcowego i kwar-
cowo-glaukonitowego o mi¹¿szoœci 1,3 m (g³êb. 3018,0–
3019,3 m) z nieregularnymi, cienkimi przerostami mu³ow-
ców, przechodz¹ca ku górze w pakiet czarnych i³owców bitu-
micznych o mi¹¿szoœci ok. 3,3 m (g³êb. 3014,7–3018,0 m)
z soczewkami i cienkimi przerostami wapieni. Ze szcz¹tków
fauny wystêpuj¹ tu: w piaskowcach – nieoznaczalne fragmen-
ty ramienionogów, natomiast w górnej czêœci pakietu i³ow-
ców – okazy Agnostus pisiformis (Linnaeus) taksonu wskaŸ-
nikowego dla najstarszego poziomu skali skandynawskiej.
Wy¿sz¹ czêœæ profilu buduj¹ szare i ciemnoszare wapienie
o mi¹¿szoœci ok. 1,7 m (g³êb. 3013,0–3014,7 m) ze szcz¹tka-
mi trylobitów Olenus sp. w dolnym odcinku pakietu i liczny-
mi skorupkami Orusia lenticularis (Wahlenberg) w górnym
odcinku. Zapis litologiczny sekwencji wieñczy pakiet lamino-
wanych i³owców bitumicznych o mi¹¿szoœci ok. 0,4 m (g³êb.
3012,6–3013,0 m) oraz pakiet ciemnoszarych ska³ wêglano-
wych o mi¹¿szoœci ok. 1,1 m (g³êb. 3011,5–3012,6 m), wy-
kszta³conych jako wapienie organodetrytyczne z licznymi
szcz¹tkami trylobitów oraz wapienie krystaliczne typu spa-
rytów i mikrosparytów, zawieraj¹ce miejscami nieregularne
wtr¹cenia i przerosty czarnych i³owców bitumicznych (Len-
dzion, 1974, 1983a, b; Szymañski, 2008).

Zapis stratygraficzny sekwencji kambru górnego tworz¹:
w czêœci dolnej i œrodkowej profilu (g³êb. 3013,0–3019,3 m) –
datowane paleontologicznie osady trzech poziomów trylobi-
towych skali skandynawskiej Agnostus pisiformis, Olenus

i Agnostus (Homagnostus) obesus i Parabolina spinulosa;
w czêœci górnej (g³êb. 3011,5–3013,0 m) – nierozdzielone
osady poziomu Peltura z podpoziomami Peltura minor i Pel-

tura scarabaeoides oraz przypuszczalnie czêœæ dolna pozio-
mu Acerocare. Czasowe ekwiwalenty dwóch poziomów,
tj. poziomu Leptoplastus i czêœci dolnej poziomu Peltura

(podpoziom Peltura praecursor) – nie zosta³y w profilu Dar¿-
lubie IG 1 dotychczas potwierdzone materia³em paleonto-
logicznym (Lendzion, 1983a, b). Ich brak, stwierdzany po-
wszechnie tak¿e w innych profilach regionu, jest ró¿nie inter-
pretowany. Zdaniem Lendzion (1974, 1983a, b) i Bednarczy-
ka (1984) wi¹¿e siê z przerw¹ w sedymentacji (brak depozy-
cji, œródgórnokambryjska erozja), natomiast wed³ug Jawo-
rowskiego i Sikorskiej (2003b), przyjmuj¹cych ci¹g³oœæ sedy-
mentacyjn¹ profilu, mo¿e wynikaæ z niedostatecznego do-
tychczas stopnia rozpoznania materia³u paleontologicznego.

Identyfikacja osadów poziomów Agnostus pisiformis i Pa-

rabolina spinulosa opiera siê na datowaniach paleontologicz-
nych odpowiednio: pierwszego poziomu – przez formy Agno-

stus pisiformis (Linnaeus), bêd¹cego taksonem wskaŸniko-
wym (nominalnym) dla najstarszego poziomu skali skandy-
nawskiej, drugiego – przez liczne okazy Orusia lenticularis

(Wahlenberg) o statusie taksonu charakterystycznego dla po-
ziomu Parabolina spinulosa. Zdefiniowanie tych dwóch po-
ziomów umo¿liwia poœrednio wyró¿nienie zawartych miêdzy
nimi osadów poziomu Olenus i Agnostus (Homagnostus) obe-

sus. Czasowe ekwiwalenty poziomu Peltura z podpoziomami
Peltura minor i Peltura scarabaeoides oraz poziomu Acero-

care nie dostarczy³y kryteriów faunistycznych. Ich arbitralne
wyró¿nienie oparto jedynie na przes³ankach poœrednich,
tj. korelacji z równowiekowymi osadami górnokambryjskimi
profili s¹siednich otworów wiertniczych (¯arnowiec IG 1
i Bia³ogóra 1).

Bronis³aw SZYMAÑSKI

Kambr górny (~furong) – uwagi paleogeograficzne

Zespó³ silikoklastyków i ska³ wêglanowych w profilu
Dar¿lubie IG 1 mo¿na, najogólniej bior¹c, przyporz¹dkowaæ
dwóm elementom paleogeograficznym perykratonicznego
basenu ba³tyckiego: piaskowce kwarcowe i kwarcowo-glau-
konitowe – œrodowiskom strefy przybrze¿nej, natomiast
i³owce i ska³y wêglanowe – œrodowiskom dysaerobowym/
anaerobowym czêœci medialnej szelfu silikoklastycznego. Za
akumulacjê materia³u detrytycznego silikoklastyków by³y od-
powiedzialne procesy dwojakiego rodzaju: piaskowców
kwarcowych i kwarcowo-glaukonitowych – wielokrotnie po-
wtarzaj¹ce siê zdarzenia depozycyjno-erozyjne przebiegaj¹ce
w warunkach wysokiej energii wód i zwi¹zane z epizodem
krótkotrwa³ej, gwa³townej transgresji z pocz¹tków kambru
górnego; i³owców i mu³owców bitumicznych – powolna de-
pozycja materia³u z rozcieñczonych pr¹dów zawiesinowych
poni¿ej normalnej podstawy falowania. Ziarnowe ska³y wê-
glanowe mo¿na natomiast interpretowaæ jako rezultat redepo-
zycji – w nastêpstwie krótkotrwa³ych, wysokoenergetycznych
epizodów katastroficznych (sztormowych) – okruchowego
materia³u biogenicznego i wêglanowego z marginalnomor-
skich partii basenu i towarzysz¹cych im w strefie bliskiego
przybrze¿a terenów œródmorskich p³ycizn (Jaworowski,
1999; Jaworowski, Sikorska, 2003; Szymañski, 2008).

I³owce i mu³owce bitumiczne kambru górnego z profilu
Dar¿lubie IG 1 i pozosta³ych profili polskiego fragmentu ob-
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ni¿enia ba³tyckiego s¹ facjalnym odpowiednikiem ³upków
a³unowych Skandynawii (Regnell, 1960; Anderson i in.,
1985; Lendzion, 1983a, b; Szymañski, 2008), bogatych w ma-
teriê organiczn¹ i odznaczaj¹cych siê podwy¿szonymi w skali
regionalnej zawartoœciami uranu (Siggerud, 1958; Morawski,
1973; Anderson i in., 1985). S¹ one zarazem najbogatszym
w materiê organiczn¹, obok i³owców bitumicznych ordowiku
(tremadok) i syluru (landower), macierzyst¹ ska³¹ dolno-
paleozoicznego basenu ba³tyckiego (Bucharedt, Nielsen,
1984; Burcharedt, Lewan, 1990; Vejbaek i in., 1994). Ich za-
siêg powierzchniowy rozci¹ga siê od obszaru Zatoki Gdañ-
skiej na wschodzie, przez po³udniow¹ Skandynawiê (Skania)
i Pó³wysep Jutlandzki, po region Oslo na zachodzie.

Zespó³ górnokambryjskich ska³ silikoklastycznych i wê-
glanowych mo¿na ³¹cznie sklasyfikowaæ jako osady odrêbne-
go cyklu sedymentacyjnego o charakterze transgresywno-re-
gresywnym (T–R) sensu Johnson i in. (1985) lub sekwencji
T–R w rozumieniu Embry’ego (1995), których granice
w sp¹gu i stropie s¹ wyznaczone przez regionalne powierzch-
nie niezgodnoœci erozyjnych o genezie subaeralnej. S¹ one za-
pisem kopalnym dwóch ró¿nowiekowych zdarzeñ transgre-

sywnych o zasiêgu ponadregionalnym: starszego – z pocz¹t-
ków kambru górnego i m³odszego – z prze³omu kambr gór-
ny/tremadok. W kategoriach stratygrafii sekwencji górno-
kambryjski cykl sedymentacyjny wraz z osadami najwy¿sze-
go kambru œrodkowego (poziom Paradoxides forchhammeri)
i ordowiku (tremadok) jest interpretowany jako druga se-
kwencja depozycyjna w pokrywie staropaleozoicznej polskiej
czêœci obni¿enia ba³tyckiego (Jaworowski, Sikorska, 2003).

Interwa³ górnokambryjski profilu Dar¿lubie IG 1 charak-
teryzuje siê ekstremalnie niskimi wartoœciami wzglêdnego
tempa sedymentacji. S¹ one przy tym wyraŸnie zró¿nicowa-
ne w czasie: relatywnie wysokie w cz³onie transgresywnych
piaskowców kwarcowych i kwarcowo-glaukonitowych (poz.
Agnostus pisiformis) i zdecydowanie ni¿sze w pozosta³ej czê-
œci sekwencji (poz. Olenus i Agnostus (Homagnostus) obesus

– Acerocare). Ich szacunkowa wielkoœæ w pierwszym z odcin-
ków wynosi³a ok. 1,5 m/mln lat; w drugim – nie przekracza³a
ok. 0,5 m/mln lat. Zaznaczone drastyczne spowolnienie
wzglêdnego tempa sedymentacji z pocz¹tkiem doby Olenus

i Agnostus (Homagnostus) obesus mo¿e byæ t³umaczone sta-
dium postêpuj¹cego kurczenia siê lateralnego zasiêgu basenu.

Bronis³awa JENDRYKA-FUGLEWICZ

FAUNA RAMIENIONOGÓW Z UTWORÓW KAMBRU I JEJ ZNACZENIE STRATYGRAFICZNE

Wstêp

W profilu Dar¿lubie IG 1 s¹ reprezentowane wszystkie
oddzia³y kambru. Do celów obecnego opracowania przyjêto
podzia³ stratygraficzny Lendzion z roku 1983 (Lendzion,
1983a, b), oparty na trylobitach, który uzupe³niono o dane
Moczyd³owskiej (1991) z badañ akritarchów.

Ramienionogi wystêpuj¹ce w badanym profilu zdecydo-
wanie preferowa³y warunki spokojnego œrodowiska. Ich wy-
stêpowanie jest zwi¹zane z partiami osadów o bardziej jedno-
rodnym charakterze, podczas gdy faunê trylobitow¹ stwier-
dzano równie¿ w zaburzonych odcinkach osadu. W zdecydo-
wanej przewadze wystêpuj¹ ramienionogi bezzawiasowe.
Okazy zachowa³y siê z regu³y jako odlewy oddzielnie wystê-
puj¹cych skorupek brzusznych i grzbietowych z fragmentami
pierwotnej muszli, oœródki powleczone wêglist¹ wyœció³k¹
organiczn¹ i odciski. Ich wymiary wynosz¹ od 2–10 mm. Na
ich powierzchniach daj¹ siê zaobserwowaæ przewa¿nie tylko
cechy zewnêtrzne budowy skorupek, takie jak charakter linii
przyrostowych, œlady ornamentacji, wykszta³cenie pseudo-
arei, natomiast rzadko mo¿na by³o zbadaæ charakter struktur
wewnêtrznych. Metoda preparowania chemicznego, obecnie
powszechnie stosowana dla próbek pobranych z facji wêgla-
nowych, pozwala otrzymaæ doskonale wypreparowane sko-
rupki, z mo¿liwoœci¹ zbadania budowy wewnêtrznej, a mikro-
skop elektronowy umo¿liwia analizê szczegó³ów anatomii.
Zastosowanie tych metod pozwoli³o na wydzielenie wiêkszej
liczby kambryjskich rodzajów i gatunków, a tak¿e niejedno-
krotnie zupe³nie zmieni³o rozumienie „starych” rodzajów, np.
rodzaju Acrotreta. Z tych przyczyn w opracowaniu ma zasto-

sowanie szeroki koncept rodzaju Acrotreta dla gatunków
o konikalnej budowie skorupki brzusznej, co autorka zazna-
czy³a sposobem zapisu w cudzys³owie, ‘Acrotreta’, stosowa-
nym w literaturze. Gatunki charakteryzuj¹ce siê masywniej-
szymi skorupkami, o wielowarstwowej budowie, np. Westo-

nia nathorsti (Linnarsson) i Acrothele granulata Linnarsson,
by³y bardziej odporne na zniszczenie, jednak i te okazy by³y
w ró¿nym stopniu uszkodzone, a powierzchnie skorupek
z³uszczone i spêkane. Wydobycie ich metod¹ preparowania
chemicznego do obserwacji budowy wewnêtrznej nie by³o
mo¿liwe, gdy¿ pozbawione matriksu ska³y rozsypywa³y siê.
Dla tak zachowanego materia³u mo¿na by³o stosowaæ tylko
preparowanie mechaniczne ig³¹ preparacyjn¹. Niekiedy
dawa³o siê przeœledziæ elementy budowy wewnêtrznej sko-
rupki b¹dŸ na oœródce, odciœniête w miêkkim osadzie ila-
sto-mu³owcowym, takie jak: d³ugoœæ i przebieg septum œrod-
kowego, uk³ad g³ównych kana³ów p³aszcza, niezbyt czêsto
zarys jamy wisceralnej i odciski miêœni. Do opracowania
w ten sposób zachowanej fauny przydatna by³a monografia
kambryjskich ramienionogów Walcotta (1912). Pierwszo-
rzêdne znaczenie mia³a znajomoœæ kolekcji skandynawskich.
Zdecydowan¹ wiêkszoœæ gatunków stwierdzonych w osadach
kambru z profilu Dar¿lubie IG 1 opisano po raz pierwszy
z obszaru Skandynawii.

Badania ramienionogów na platformie prekambryjskiej
zapocz¹tkowa³a Lendzion (1972). Kolekcjê okazów z wynie-
sienia £eby zebra³ i zilustrowa³ Bednarczyk (1972, 1984),
a z Podlasia – Or³owski (1973). Cytowania ramienionogów
z kambru górnego wschodniej czêœci syneklizy ba³tyckiej
zawiera praca Szymañskiego (1977).
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Ramienionogi w profilu kambru

Profil osadów kambru z otworu wiertniczego Dar¿lubie
IG 1 by³ analizowany przez autorkê w sposób ci¹g³y, warstwa
po warstwie, a zebrana fauna jest pe³nym zapisem rozwoju ra-
mienionogów w kambrze. Uzyskane dane, wzbogacone o wy-
niki badañ osadów z wielu innych profili otworów wiertni-
czych na platformie prekambryjskiej, pozwoli³y na wykona-
nie kompleksowej charakterystyki ramienionogów kambru
i opracowanie na ich podstawie biostratygrafii kambru (Jen-
dryka-Fuglewicz, 1999). Do obecnego opracowania ponow-
nie przejrzano profil Dar¿lubie IG 1 i zrewidowano wcze-
œniejsze dane. Rozwój ramienionogów w czasie geologicz-
nym, sk³ad gatunkowy i zasiêgi stratygraficzne poszczegól-
nych gatunków przedstawiono na figurze 14 i w tabeli 11,
a fotografie na figurach 15–19.

Najstarsze znaleziska fauny w profilu Dar¿lubie IG 1 po-
chodz¹ z g³êb. 3422,1 i 3421,9 m. S¹ to skorupki Mobergella,
zwi¹zane z facj¹ Mobergella najstarszego trylobitowego pozio-
mu stratygraficznego Schmidtiellus mickwitzi. Ramienionogów
w tym poziomie w profilu Dar¿lubie IG 1 nie stwierdzono.

Pierwsze ramienionogi stwierdzono na g³êb. 3325,5 m,
w górnej czêœci osadów poziomu Holmia kjerulfi. Osady tego
poziomu s¹ wykszta³cone jako heterolit mu³owcowo-pias-
kowcowo-i³owcowy, a na nierównych powierzchniach prze-
warstwieñ wystêpuj¹ ró¿norodne struktury deformacyjne po-
chodzenia mechanicznego i biogenicznego. Wystêpowanie
ramienionogów jest zwi¹zane z mu³owcami i i³owcami z nie-
zaburzonych i s³abo zaburzonych odcinków profilu. Prawie
równoczeœnie, na g³êb. 3325,5 i 3324,8 m, pojawiaj¹ siê
pierwsze lingulidy z rodziny Obollidae King i Botsfordiidae

Schindewolf, reprezentowane przez kilka gatunków z rodzaju
Westonia Walcott i przez gatunek ?Botsfordia bellapunctata

(Walcott). Od tego miejsca obserwuje siê ci¹g³¹ obecnoœæ
ramienionogów w osadzie, a¿ do stropu poziomu Acadopara-

doxides oelandicus kambru œrodkowego. Próbka z g³êb.
3325,5 m zawiera doœæ dobrze zachowane oœródki obolidów
z gatunku Westonia wimani (Walcott), wystêpuj¹ce w ciem-
noszarym i³owcu. Niemal równoczeœnie z W. wimani poja-
wiaj¹ siê odciski drobnych skorupek W. aalandensis (Wal-
cott). Wystêpuj¹ce tu obolidy s¹ takie same, jak opisane przez
Wimana (1903) z narzutniaków piaskowców w Billuden
w Szwecji i z wyspy �land w Finlandii. Wiman przypisywa³
im wiek dolnokambryjski. Z pleksusu skorupek obolidów,
opisanych przez Wimana pod kolejnymi numerami rodzaju
Lingulella Salter, Walcott (1912), po zrewidowaniu tego ma-
teria³u, wyodrêbni³ formy, którym nada³ nazwy gatunkowe
i które wiekowo raczej wi¹za³ z kambrem œrodkowym.
W profilu Dar¿lubie IG 1 gatunki te wystêpuj¹ w utworach
kambru dolnego (fig. 14, tab. 10). Najstarszym obolidom to-
warzyszy (g³êb. 3324,6–3324,8 m) ?Botsfordia bellapunctata

(Walcott). Niejednokrotnie skorupki tego gatunku stanowi¹
najstarsze ramienionogi w profilach polskiego kambru plat-
formowego. We wszystkich badanych przez autorkê profilach
syneklizy ba³tyckiej wystêpowanie B. bellapunctata ograni-
cza³o siê do poziomu Holmia kjerulfi. Holotyp gatunku po-
chodzi z górnej czêœci osadów poziomu Holmia w Norwegii.

Gatunek wyró¿nia siê ornamentem w formie siatki o skoœnie
przebiegaj¹cych oczkach. Skorupki te zosta³y zaliczone przez
Walcotta (1912) do rodzaju Acrothele. W œwietle obecnych
pogl¹dów (Treatise..., 2000) wystêpowanie skorupek o ce-
chach typowych dla rodzaju Acrothele jest w kambrze dol-
nym niepewne i ma miejsce dopiero w kambrze œrodkowym.
W 1945 r. Kautsky przedstawi³ obszerne opracowanie nowe-
go gatunku – Botsfordia thorslundi Kautsky – z poziomu Pro-

tolenus w Lapplandii, Szwecja. W opisie Kautsky’ego skulp-
turê stanowi¹ skoœnie przebiegaj¹ce, krzy¿uj¹ce siê systemy
guzków, podczas gdy we wczeœniejszym opisie Walcotta
(1912, s. 636) s¹ to skoœnie przebiegaj¹ce, krzy¿uj¹ce siê sys-
temy do³ków. Jest prawdopodobne, ¿e ró¿nice mog¹ wynikaæ
z faktu obserwowania pozytywu b¹dŸ negatywu muszli. Pro-
blem ten wymaga rewizji i jest wa¿ny dla ustalenia rangi stra-
tygraficznej gatunku B. bellapunctata (Walcott). Na g³êb.
3319,7 i 3324,2 m w ciemnoszarym mu³owcu ilastym pozio-
mu Holmia kjerulfi znaleziono skorupki kolejnego gatunku
obolidów, Westonia nathorsti (Linnarsson). Wyró¿niaj¹ siê
one wielkoœci¹ i wielowarstewkow¹ struktur¹ œcianki muszli.
Holotyp pochodzi z poziomu Holmia kjerulfi w Szwecji,
a wystêpowanie tego gatunku jest znane tylko z osadów tego
wieku. W partii przystropowej poziomu Holmia kjerulfi ra-
zem z obolidami wystêpuj¹ pierwsze akrotretidy. S¹ one jesz-
cze nieliczne, reprezentowane przez jeden gatunek, ‘Acrotre-

ta’ uplandica Wiman. W próbce z g³êb. 3316,5 m stwierdzo-
no odcisk drobnej skorupki brzusznej o budowie podobnej do
Acrothele Linnarsson i taki sam odcisk w sp¹gu poziomu Pro-

tolenus. Zbadanie detali budowy czêœci umbonalnej w celu
jednoznacznego okreœlenia przynale¿noœci do rodzaju nie
by³o mo¿liwe. W osadach poziomu Protolenus, wykszta³co-
nych w postaci mu³owców, a w partii stropowej w postaci
piaskowców ró¿noziarnistych, wystêpowanie ‘Acrotreta’

uplandica Wiman jest czêœciej rejestrowane. Oœródki i odci-
ski tego gatunku znajduj¹ siê w ca³ym profilu osadów
mu³owcowych, z pominiêciem piaskowców ró¿noziarnistych
czêœci stropowej. Nieliczne znaleziska tych skorupek s¹
zwi¹zane ze sp¹giem osadów poziomu Acadoparadoxides

oelandicus kambru œrodkowego. Gatunkowi ‘A.’ uplandica

Wiman w poziomie Protolenus towarzysz¹ nieliczne skorupki
gatunku ‘A.’ gemmula Matthew, które wystêpuj¹ czêœciej
w dolnych warstwach poziomu Acadoparadoxides oelandi-

cus. Gatunki z rodzaju Westonia w osadach poziomu Protole-

nus profilu Dar¿lubie IG 1 s¹ s³abiej reprezentowane, ani¿eli
w starszym poziomie Holmia kjerulfi. S¹ to w wiêkszoœci
okazy drobne, mniejsze od typowych, Ÿle zachowane i mniej
liczne. W innych profilach syneklizy ba³tyckiej opracowa-
nych przez autorkê, po³o¿onych nieco bardziej ku wschodowi
na obszarze wystêpowania facji mu³owcowo-piaskowcowej
(profile Prabuty IG 1, Kêtrzyn IG 1 i Kêtrzyn IG 2), charakte-
rystycznym gatunkiem osadów poziomu Protolenus jest We-

stonia bottnica (Wiman). Te du¿e, smuk³e, subtrójk¹tne i nie-
co asymetryczne skorupki o wielowarstewkowej budowie
muszli wystêpuj¹ obficie w osadach protolenusowych profilu
Kaplonosy IG 1. Znane s¹ tak¿e z facji piaskowcowej pozio-
mu Protolenus w Górach Œwiêtokrzyskich, jako jeden z nie-
licznych gatunków wspólnych z platform¹ prekambryjsk¹.
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Najlepiej rozwiniêtym ogniwem kambru œrodkowego jest
poziom Acadoparadoxides oelandicus, o mi¹¿szoœci 170,2 m.
Osady tego poziomu, wykszta³cone w postaci i³owców i mu-
³owców o barwie ciemnoszarej, z podrzêdnymi cienkimi prze-

rostami piaskowców s¹ najbogatsze w faunê w ca³ym profilu
kambru. Brak tu wiêkszych zaburzeñ sedymentacyjnych,
a skamienia³oœci œladowe najczêœciej s¹ drobne. Panowa³y tu
warunki korzystne dla rozwoju fauny, która pojawia siê obfi-
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Fig. 14. Wystêpowanie stratygraficzne ramienionogów w profilu kambru

Stratigraphical distribution of brachiopods in the Cambrian profil



cie w profilu prawie od samego sp¹gu osadów kambru œrod-
kowego, wyraŸnie okreœlaj¹c jego doln¹ granicê (tab. 11).
Trzon zespo³u ramienionogów stanowi¹ skorupki Acrothele

granulata Linnarsson i akrotrety, które wystêpuj¹ najczêœciej
i s¹ zró¿nicowane gatunkowo. Ich najwiêkszy rozwój przy-
pad³ na doln¹ po³owê poziomu Acadoparadoxides oelandi-

cus. Niekiedy na powierzchniach sedymentacyjnych obser-
wuje siê nagromadzenia okazów, najczêœciej zachowanych
w postaci oœródek i odcisków z fragmentami pierwotnej sko-
rupki. Typowymi gatunkami kambru œrodkowego s¹ Acrothe-

le granulata Linnarsson i ‘Acrotreta’ socialis Seebach, a z ro-
dziny Obolidae charakterystycznym gatunkiem jest Lingulel-

la ferruginea Salter. Skorupki Acrothele granulata pojawiaj¹
siê najpierw w postaci pojedynczych fragmentów muszli,
a potem obficie, wystêpuj¹c prawie nieprzerwanie do g³êb.
3174,4 m, czyli mniej wiêcej do po³owy mi¹¿szoœci osadów
poziomu Acadoparadoxides oelandicus. Na odcinku ok. 90 m

ca³y profil zawiera liczne okazy tego gatunku. Wystêpuj¹ one
zazwyczaj w asocjacji z acrotretami i faun¹ trylobitow¹ w wa-
runkach facji ilastej. W tym zakresie stratygraficznym stwier-
dzono tak¿e wystêpowanie ?‘A’. polonica sp. n., gatunku
o cechach poœrednich morfologii skorupki w stosunku do ro-
dzajów ‘Acrotreta’ i Acrothele. Pozyskanie wiêkszej liczby
okazów mo¿e staæ siê podstaw¹ kreowania nowego rodzaju.
Zanik wystêpowania Acrothele granulata w wy¿szej czêœci
osadów poziomu Acadoparadoxides oelandicus zapewne by³
spowodowany sp³ycaniem siê zbiornika morskiego, o czym
œwiadczy wzrastaj¹cy udzia³ przewarstwieñ piaszczystych.
Zanotowano natomiast nieliczne Acrothele coriacea Linnars-
son. Pojedyncze fragmenty tych skorupek stwierdzono tak¿e
w sp¹gu piaskowców poziomu Paradoxides forchhammeri.
Wystêpowanie stratygraficzne tego gatunku w syneklizie
ba³tyckiej jest takie same, jak w Szwecji, sk¹d pochodzi holo-
typ gatunku.
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T a b e l a 11

Zasiêgi stratygraficzne ramienionogów w osadach kambru otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1

Stratigraphical ranges of brachiopods in the Cambrian deposits of Dar¿lubie IG 1 borehole

Gatunek

Stratygrafia

kambr dolny kambr œrodkowy

kambr
górnySchmidtiellus

mickwitzi

Holmia

kjerulfi
Protolenus

Acadopara-

doxides

oelandicus

Paradoxides

paradoxissimus

Paradoxides

forchhammeri

?Botsfordia bellapunctata (Walcott) +

Westonia nathorsti (Linnarsson) +

Westonia aalandensis (Walcott) + +

Westonia wimani (Walcott) + +

Westonia baltica (Walcott) + +

?Acrothele sp. + +

‘Acrotreta’ uplandica Wiman + + +

‘Acrotreta’ gemmula Matthew + +

Acrothele granulata Linnarsson +

‘Acrotreta’ cf. eggegrundensis Wiman +

Acrothele prima Matthew +

?‘Acrotreta’ polonica sp. n. +

‘Acrotreta’ socialis Seebach + +

Lingulella ferruginea Salter + +

‘Acrotreta’ schmalenseei Walcott + + +

Acrothele coriacea Linnarsson + +

Billingsella exporrecta (Linnarsson) +

‘Acrotreta’ cf. conula Walcott +

Lingulella sp. +

Orusia lenticularis (Wahlenberg) +
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Fig. 15. A. Acrotreta uplandica Wiman, odcisk skorupki brzusznej, × 9; otwór wiert. Dar¿lubie IG 1, g³êb. 3316,5 m, kambr dolny, poziom
Holmia kjerulfi. B. Acrotreta uplandica Wiman, skorupka brzuszna, × 8,5; otwór wiert. Dar¿lubie IG 1, g³êb. 3302,0 m, kambr dolny, po-
ziom Protolenus. C. Acrotreta uplandica Wiman, skorupka brzuszna, × 8,5; otwór wiert. Dar¿lubie IG 1, g³êb. 3303,1 m, kambr dolny, po-
ziom Protolenus. D. Westonia aalandensis (Walcott), skorupka brzuszna, × 10; otwór wiert. Dar¿lubie IG 1, g³êb. 3325,1 m, kambr dolny,
poziom Holmia kjerulfi. E. Westonia aalandensis (Walcott), skorupka grzbietowa, × 10; otwór wiert. Dar¿lubie IG 1, g³êb. 3325,1 m, kambr
dolny, poziom Holmia kjerulfi. F. ?Botsfordia bellapunctata (Walcott), oœródka skorupki grzbietowej, × 10; otwór wiert. Prabuty IG 1, g³êb.
3668,3 m, kambr dolny, poziom Holmia kjerulfi. G. Westonia wimani (Walcott), skorupka brzuszna, × 8; otwór wiert. Dar¿lubie IG 1, g³êb.
3324,6 m, kambr dolny, poziom Holmia kjerulfi. H. Westonia wimani (Walcott), skorupka grzbietowa, × 10; otwór wiert. Dar¿lubie IG 1,
g³êb. 3325,5 m, kambr dolny, poziom Holmia kjerulfi

A. Acrotreta uplandica Wiman, ventral interior imprint, × 9; Dar¿lubie IG 1 borehole, depth 3316.5 m, Lower Cambrian, Holmia kjerulfi Zone. B.
Acrotreta uplandica Wiman, ventral exterior, × 8.5; Dar¿lubie IG 1 borehole, depth 3302.0 m, Lower Cambrian, Protolenus Zone. C. Acrotreta
uplandica Wiman, ventral exterior, × 8.5; Dar¿lubie IG 1 borehole, depth 3303.1 m, Lower Cambrian, Protolenus Zone. D. Westonia aalandensis
(Walcott), ventral exterior, × 10; Dar¿lubie IG 1 borehole, depth 3325.1 m, Lower Cambrian, Holmia kjerulfi Zone. E. Westonia aalandensis (Walcott),
dorsal valve, × 10; Dar¿lubie IG 1 borehole, depth 3325.1 m, Lower Cambrian, Holmia kjerulfi Zone. F. ?Botsfordia bellapunctata (Walcott), ventral
mould, × 10; Prabuty IG 1 borehole, depth 3668.3 m, Lower Cambrian, Holmia kjerulfi Zone. G. Westonia wimani (Walcott), ventral exterior, × 8;
Dar¿lubie IG 1 borehole, depth 3324.6 m, Lower Cambrian, Holmia kjerulfi Zone. H. Westonia wimani (Walcott), dorsal valve, × 10; Dar¿lubie IG 1
borehole, depth 3325.5 m, Lower Cambrian, Holmia kjerulfi Zone



Z obolidów typowym i pospolicie wystêpuj¹cym gatun-
kiem kambru œrodkowego jest Lingulella ferruginea Salter.
W odcinku sp¹gowym poziomu A. oelandicus skorupki te nie
s¹ jeszcze zbyt liczne i iloœciowo zdecydowanie ustêpuj¹ for-
mom z rodzajów Acrothele i ‘Acrotreta’. Jednak powy¿ej
g³êb. 3239,6 m wystêpuj¹ one obficie na przestrzeni ponad
70 m. Okazy przedstawiaj¹ naturalne odlewy typowo wy-

kszta³conych skorupek. Niekiedy wystêpuj¹ nagromadzenia
skorupek na powierzchniach warstwowania. Na tle licznych,
drobniejszych okazów wystêpuj¹ wiêksze, wyroœniête osob-
niki. Zasiêg pionowy L. ferruginea utrzymuje siê najd³u¿ej
spoœród ramienionogów kambru œrodkowego, bo prawie
do koñca profilu. Okazy z czêœci stropowej s¹ drobne i gorzej
zachowane.
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Fig. 16. A. ?Eothele sp., oœródka skorupki brzusznej, × 10; otw. wiert. Dar¿lubie IG 1, g³êb. 3316,5 m, kambr dolny, poziom Holmia kje-

rulfi. B. Acrotreta gemmula Matthew, skorupka grzbietowa, × 10; otw. wiert. Dar¿lubie IG 1, g³êb. 3275,8 m, kambr œrodkowy, nadpo-
ziom Acadoparadoxides oelandicus. C. Acrotreta gemmula Matthew, skorupka brzuszna, × 10; otw. wiert. Dar¿lubie IG 1, g³êb. 3277,0
m, kambr œrodkowy, nadpoziom Acadoparadoxides oelandicus. D. Westonia nathorsti (Linnarsson), skorupka brzuszna, × 7,5; otw.
wiert. Kêtrzyn IG 2, g³êb. 1787,6 m, kambr dolny, poziom Holmia kjerulfi. E. Acrothele prima Matthew, oœródka skorupki brzusznej, ×
10; otw. wiert. Dar¿lubie IG 1, g³êb. 3269,9 m, kambr œrodkowy, nadpoziom Acadoparadoxides oelandicus. F. Acrothele prima Mat-
thew, skorupka brzuszna, × 10; otw. wiert. S³upsk IG 1, g³êb. 4609,7 m, kambr œrodkowy, nadpoziom Acadoparadoxides oelandicus

A. ?Eothele sp., ventral mould, × 10; Dar¿lubie IG 1 borehole, depth 3316.5 m, Lower Cambrian, Holmia kjerulfi Zone. B. Acrotreta gemmula Matthew,
dorsal valve, × 10; Dar¿lubie IG 1 borehole, depth 3275.8 m, Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus Zone. C. Acrotreta gemmula Matthew,
ventral exterior, × 10; Dar¿lubie IG 1 borehole, depth 3277.0 m, Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus Zone. D. Westonia nathorsti
(Linnarsson), ventral exterior, × 7.5; Kêtrzyn IG 2 borehole, depth 1787.6 m, Lower Cambrian, Holmia kjerulfi Zone. E. Acrothele prima Matthew, ven-
tral mould, × 10; Dar¿lubie IG 1 borehole, depth 3269.9 m, Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus Zone. F. Acrothele prima Matthew, ventral
exterior, × 10; S³upsk IG 1 borehole, depth 4609.7 m, Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus Zone



W poziomie Paradoxides paradoxissimus nastêpuje zmia-
na warunków sedymentacyjnych. G³ównym typem osadu
s¹ piaskowce drobnoziarniste o nieregularnych powierzch-
niach prze³amu, powleczonych czarnym materia³em ilastym.

Obserwuje siê ponownie przejawy niespokojnej sedymenta-
cji, wystêpowanie pogr¹zów, a wy¿ej w profilu wystêpowanie
przek³adañca ska³ piaszczysto-ilastych, powsta³ego w wyni-
ku szybko nastêpuj¹cych zmian w procesie sedymentacji
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Fig. 17. A. ‘Acrotreta’ schmalenseei Walcott, skorupka brzuszna, pow. × 10, g³êb. 3271,7 m, kambr œrodkowy, nadpoziom Acadopara-

doxides oelandicus. B. ‘Acrotreta’ schmalenseei Walcott, odcisk skorupki brzusznej, pow. × 10, g³êb. 3271,7 m, kambr œrodkowy, nad-
poziom Acadoparadoxides oelandicus. C. ‘Acrotreta’ schmalenseei Walcott, skorupka brzuszna – odlew pirytowy, pow. × 10, g³êb.
3271,7 m, kambr œrodkowy, nadpoziom Acadoparadoxides oelandicus. D. ‘Acrotreta’ schmalenseei Walcott, skorupka grzbietowa, pow.
× 10, g³êb. 3274,6 m, kambr œrodkowy, nadpoziom Acadoparadoxides oelandicus. E. ‘Acrotreta socialis’ Seebach, skorupka brzuszna
i grzbietowa, pow. × 8, g³êb. 3267,1 m, kambr œrodkowy, nadpoziom Acadoparadoxides oelandicus. F–G. ‘Acrotreta’ socialis Seebach,
oœródka skorupki brzusznej, pow. × 8, g³êb. 3274,6 m, kambr œrodkowy, nadpoziom Acadoparadoxides oelandicus. H. ?‘Acrotreta’ po-

lonica sp. n., skorupka brzuszna, pow. × 10, g³êb. 3272,6 m, kambr œrodkowy, nadpoziom Acadoparadoxides oelandicus. I. ?‘Acrotreta’

polonica sp. n., skorupka brzuszna, pow. × 10, holotyp, g³êb. 3273,3 m, kambr œrodkowy, nadpoziom Acadoparadoxides oelandicus.
J. ?‘Acrotreta’ polonica sp. n., skorupka brzuszna, pow. × 10, g³êb. 3220,3 m, kambr œrodkowy, nadpoziom Acadoparadoxides oelandicus

A. ‘Acrotreta’ schmalenseei Walcott, ventral exterior, × 10, depth 3271.7 m, Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus Zone. B. ‘Acrotreta’
schmalenseei Walcott, ventral interior imprint, × 10, depth 3271.7 m, Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus Zone. C. ‘Acrotreta’ schmalenseei
Walcott, pyrite cast ventral exterior, × 10, depth 3271.7 m, Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus Zone. D. ‘Acrotreta’ schmalenseei Walcott,
dorsal valve, × 10, depth 3274.6 m, Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus Zone. E. ‘Acrotreta’ socialis Seebach, ventral exterior and dorsal
valve, × 8, depth 3267.1 m, Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus Zone. F–G. ‘Acrotreta’ socialis Seebach, ventral mould, × 8, depth
3274.6 m, Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus Zone. H. ?‘Acrotreta’ polonica sp. n., ventral exterior, × 10, depth 3272.6 m, Middle Cam-
brian, Acadoparadoxides oelandicus Zone. I. ?‘Acrotreta’ polonica sp. n., ventral exterior, × 10, depth 3273.3 m, Middle Cambrian, Acadoparadoxides
oelandicus Zone. J. ?‘Acrotreta’ polonica sp. n., ventral exterior, × 10, depth 3220.3 m, Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus Zone



osadów. Z fauny stwierdzono sk¹pe szcz¹tki trylobitów oraz
drobne, ma³o zró¿nicowane skamienia³oœci œladowe. Dopiero
w czêœci stropowej profilu poziomu P. paradoxissimus po-
nownie wystêpuj¹ liczne okazy L. ferruginea, pojedyncze
okazy ‘Acrotreta’ socialis Seebach i ‘A.’ schmalenseei Wal-
cott i liczne szcz¹tki trylobitów, co jest zwi¹zane z powrotem
warunków facji ilastej. Profil kambru œrodkowego koñcz¹
osady poziomu Paradoxides forchhammeri. Maj¹ one zredu-
kowan¹ mi¹¿szoœæ (2,0 m) i le¿¹ z luk¹ sedymentacyjn¹ na

wy¿ej omówionych osadach poziomu P. paradoxissimus

(Lendzion, 1983a, b; Bednarczyk, 1984). S¹ to g³ównie pias-
kowce drobnoziarniste z licznym glaukonitem, reaguj¹ce
z kwasem solnym. Stwierdzono w nich detrytus skorupek
i pojedyncze wiêksze fragmenty Acrothele coriacea Linnars-
son. Próbka z g³êb. 3019,3 m zawiera oœródkê ‘Acrotreta’

schmalenseei Walcott. Lendzion (1974, 1983a, b) wskazu-
je równie¿ na wystêpowanie Billingsella exporrecta (Lin-
narsson).
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Fig. 18. A. Acrothele granulata Linnarsson, skorupka brzuszna, pow. × 10,5; otwór wiert. Dar¿lubie IG 1, g³êb. 3222,1 m, kambr œrod-
kowy, nadpoziom Acadoparadoxides oelandicus. B. Acrothele granulata Linnarsson, skorupka grzbietowa, pow. × 10; otwór wiert.
Dar¿lubie IG 1, g³êb. 3187,3 m, kambr œrodkowy, nadpoziom Acadoparadoxides oelandicus. C. Acrothele granulata Linnarsson, skorupka
brzuszna, pow. × 8; otwór wiert. ¯arnowiec IG 1, g³êb. 2917,6 m, kambr œrodkowy, nadpoziom Acadoparadoxides oelandicus. D. Acrothele

granulata Linnarsson, skorupka grzbietowa, pow. × 8; otwór wiert. Dar¿lubie IG 1, g³êb. 3198,2 m, kambr œrodkowy, nadpoziom Acado-

paradoxides oelandicus

A. Acrothele granulata Linnarsson, ventral exterior, × 10.5; Dar¿lubie IG 1borehole, depth 3222.1 m, Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus
Zone. B. Acrothele granulata Linnarsson, dorsal valve, × 10; Dar¿lubie IG 1borehole, depth 3187.3 m, Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus
Zone. C. Acrothele granulata Linnarsson, ventral exterior, × 8; ¯arnowiec IG 1borehole, depth 2917.6 m, Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus
Zone. D. Acrothele granulata Linnarsson, dorsal valve, × 8; Dar¿lubie IG 1borehole, depth 3198.2 m, Middle Cambrian, Acadoparadoxides oelandicus Zone



Osady poziomu P. forchhammeri przechodz¹ w sposób
ci¹g³y w osady kambru górnego. Cechuj¹ siê one wybitnie
zredukowan¹ mi¹¿szoœci¹ (7,0 m). Doln¹ czêœæ profilu stano-
wi¹ czarne i³owce o zapachu bitumicznym, zawieraj¹ce piryt
i wykwity a³unu. Znaleziono tu tylko pojedyncze, bli¿ej nie-
oznaczalne oœródki ‘Acrotreta’ sp. (g³êb. 3015,1 i 3015,4 m)
i pojedyncze fragmenty Lingulella sp. Œrodowisko redukcyjne
nie by³o korzystne do rozwoju ramienionogów. W s¹siednich
profilach z wyniesienia £eby (otwory wiertnicze Dêbki 2
i Piaœnica 2) Bednarczyk (1972, 1984) znalaz³ jeszcze L. fer-

ruginea Salter.

Górn¹ czêœæ osadów kambru górnego tworz¹ w przewa-
dze wapienie krystaliczne, barwy ciemnoszarej do czarnej,
silnie zaanga¿owane tektonicznie, z ¿y³kami kalcytu. Wystê-
puj¹ one w postaci nieregularnych przerostów i soczewek
w czarnym i³owcu bitumicznym i zawieraj¹ doœæ liczne trylo-
bity. Miejscami wapienie s¹ z³o¿one z przekrystalizowanych
skorupek ramienionogów zawiasowych Orusia lenticularis

(Wahlenberg). Próbki z g³êb. 3014,5–3013,7 oraz 3011,5 m
przedstawiaj¹ jednorodny zlep muszlowy, powsta³y w wyni-
ku nagromadzenia skorupek tego gatunku. W po³udniowej
Szwecji O. lenticularis wystêpuje wspólnie z przewodnim
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Fig. 19. A. Lingulella ferruginea Salter, oœródka skorupki brzusznej, pow. × 10; g³êb. 3030,0 m, kambr œrodkowy, nadpoziom Paradoxi-

des paradoxissimus. B. Lingulella ferruginea Salter, oœródka skorupki brzusznej, pow. × 10; g³êb. 3026,5 m, kambr œrodkowy, nad-
poziom Paradoxides paradoxissimus. C. Lingulella ferruginea Salter, nagromadzenie skorupek na powierzchni prze³amu mu³owca
ilastego, pow. × 4; g³êb. 3026,5–3026,6 m, kambr œrodkowy, nadpoziom Paradoxides paradoxissimus. D. Orusia lenticularis (Wahlen-
berg), nagromadzenie skorupek na powierzchni prze³amu wapienia krystalicznego, pow. × 2; g³êb. 3013,8 m, kambr górny, poziom
Parabolina spinulosa

A. Lingulella ferruginea Salter, ventral mould, × 10; depth 3030.0 m, Middle Cambrian, Paradoxides paradoxissimus Zone. B. Lingulella ferruginea
Salter, ventral mould, × 10; depth 3026.5 m, Middle Cambrian, Paradoxides paradoxissimus Zone. C. Lingulella ferruginea Salter, accumulation of shells
on the break loamy siltstone surface, × 4; depth 3026.5–3026.6 m, Middle Cambrian, Paradoxides paradoxissimus Zone. D. Orusia lenticularis
(Wahlenberg), accumulation of shells on the break crystalline limestone surface, × 2; depth 3013.8 m, Lower Cambrian, Parabolina spinulosa Zone



trylobitem Parabolina spinulosa. W syneklizie ba³tyckiej
stwierdzono tylko fragmenty Parabolina sp. i wyznacznikiem
poziomu stratygraficznego P. spinulosa praktycznie jest
O. lenticularis. Lendzion (1983b) okreœla mi¹¿szoœæ tego po-
ziomu na 2,0 m. W profilu Dar¿lubie IG 1 O. lenticularis zna-
leziono równie¿ w próbce z g³êb. 3011,5 m, czyli poza pozio-
mem, w którym wystêpuje, w osadach poziomu le¿¹cego wy-
¿ej. Sytuacja taka jest znana i z innych profili otworów wiert-
niczych syneklizy ba³tyckiej. Zagadnienie rozszerzonego za-
siêgu O. lenticularis w osadach kambru górnego syneklizy
ba³tyckiej uzasadnia Bednarczyk (Bednarczyk,Turnau-Mo-
rawska, 1975; Bednarczyk, 1984). Skorupki te nie wystêpuj¹
in situ z przewodnim trylobitem wy¿szego poziomu w tej sa-
mej próbce skalnej, lecz wystêpuj¹ na wtórnym z³o¿u, w po-
rwakach poziomu Parabolina spinulosa. Z innych gatunków
znaleziono jedynie pojedyncz¹, zniekszta³con¹ skorupkê Lin-

gulella sp. i niekompletn¹ skorupkê grzbietow¹ osobnika z ro-
dziny Acrotretidae. Z kambru górnego wschodniej czêœci ob-
ni¿enia ba³tyckiego obok rodzaju Lingulella, Szymañski
(1977) wymienia jeszcze rodzaje Obolus i ?Broeggeria.

Podsumowanie

Analiza ramienionogów przeprowadzona sukcesywnie dla
ca³ego profilu kambru pozwoli³a na wyró¿nienie 20 gatun-
ków. Jeden z nich – ?‘Acrotreta’ polonica jest nowym gatun-
kiem (fig. 14, tab. 11). Wyró¿nione gatunki przynale¿¹ do
7 rodzajów, w obrêbie 6 rodzin, 3 rzêdów i 2 gromad. Tylko
dwa taksony – Orusia lenticularis (Wahlenberg) i Billingsella

exporrecta (Linnarsson) – reprezentuj¹ ramienionogi zawia-
sowe (Articulata) o skorupkach wêglanowych, pozosta³e ga-
tunki nale¿¹ do ramienionogów bezzawiasowych (Inarticula-

ta), gdzie budulcem skorupki jest ciemny materia³ organiczny
podobny do chityny i szary fosforan wapnia. Oznaczone ga-
tunki przedstawiono na figurach 15–19.

Pierwsze pojawienie siê ramienionogów w profilu otworu
wiertniczego Dar¿lubie IG 1 odnotowano w górnej czêœci po-
ziomu Holmia kjerulfi (w pobliskim profilu Prabuty IG 1
pierwsze skorupki stwierdzono w starszych osadach, w pozio-
mie Schmidtiellus mickwitzi). Jak przedstawiaj¹ to figura 14
i tabela 11, najwiêkszy rozwój ramienionogów mia³ miejsce
w wy¿szej czêœci kambru dolnego i dolnej czêœci œrodkowe-
go. Rozwój ten jest zwi¹zany z osadami ilasto-mu³owcowy-
mi. Ustalono stratygraficzne nastêpstwo trzech zespo³ów ra-
mienionogów, charakteryzuj¹cych odpowiednio kambr dol-
ny, œrodkowy i górny (tab. 11). Zespó³ pochodz¹cy z kambru
dolnego sk³ada siê z nastêpuj¹cych gatunków: ?Botsfordia

bellapunctata (Walcott), Westonia nathorsti (Linnarsson),
W. aalandensis (Walcott), W. wimani (Walcott), W. baltica

(Walcott), ‘Acrotreta’ uplandica Wiman oraz ‘A.’ gemmula

Matthew. Stwierdzono równie¿ nieliczne osobniki, odniesio-
ne w¹tpliwie do ?Acrothele sp. Jak widaæ z powy¿szego ze-
stawienia, wiod¹c¹ grup¹ ramienionogów kambru dolnego
s¹ obolidy rodzaju Westonia. Taksonami o du¿ej wartoœci

stratygraficznej s¹ ?Botsfordia bellapunctata (Walcott) i We-

stonia nathorsti (Linnarsson), stwierdzone we wszystkich ba-
danych przez autorkê profilach kambru syneklizy ba³tyckiej
jedynie w poziomie Holmia kjerulfi. Z osadami poziomu Pro-

tolenus jest zwi¹zane czêste wystêpowanie Westonia wimani

(Walcott).
Z pocz¹tkiem kambru œrodkowego nast¹pi³a wyraŸna

zmiana jakoœciowa sk³adu zespo³u i trzon fauny tworz¹ gatun-
ki z rodziny Acrothelidae i Acrotretidae. Na zespó³ z kambru
œrodkowego sk³adaj¹ siê gatunki stwierdzone tylko w kam-
brze œrodkowym: Acrothele granulata Linnarsson, A. prima

Matthew, A. coriacea Linnarsson, ‘Acrotreta’ socialis See-
bach, ‘A.’ schmalenseei Walcott, ?‘A.’ polonica sp. n. oraz ga-
tunki znane ju¿ z kambru dolnego, takie jak ‘A.’ uplandica

Wiman i ‘A.’ gemmula Matthew, które w profilu Dar¿lubie
IG 1 przekraczaj¹ granicê z kambrem œrodkowym. Acrothele

granulata Linnarsson i ‘Acrotreta’ socialis Seebach s¹ typo-
wymi gatunkami kambru œrodkowego; Lingulella ferruginea

Salter jest charakterystycznym i czêsto wystêpuj¹cym gatun-
kiem kambru œrodkowego z grupy obolidów. Wyznacznikiem
stratygraficznym najwy¿szego poziomu kambru œrodkowego,
Paradoxides forchhammeri, jest Billingsella exporrecta (Lin-
narsson). Z acrothelidów jest obecna Acrothele coriacea Lin-
narsson, podczas gdy zasiêg stratygraficzny obficie wystê-
puj¹cego w dolnej czêœci kambru œrodkowego gatunku
A. granulata Linnarsson ju¿ siê zakoñczy³.

Zespó³ ramienionogów z kambru górnego jest ubogi, ma³o
zró¿nicowany i sk³ada siê tylko z trzech gatunków: Orusia

lenticularis (Wahlenberg), Lingulella sp. i ‘Acrotreta’ sp.
Bardzo skoncentrowana mi¹¿szoœæ osadów kambru górnego
i specyficzny charakter facji stanowi³y czynniki niesprzy-
jaj¹ce rozwojowi ramienionogów. Gatunkiem indeksowym
kambru górnego, poziomu Parabolina spinulosa, jest O. lenti-

cularis (Wahlenberg).
Wszystkie omówione gatunki, z wyj¹tkiem formy nowej

(?‘Acrotreta’ polonica), s¹ znane z obszaru Skandynawii i do-
kumentuj¹ œcis³e powi¹zanie syneklizy ba³tyckiej ze Szwecj¹,
utrzymuj¹ce siê przez ca³y kambr.

Decyduj¹cy wp³yw na rozwój i rozmieszczenie okreœlo-
nych populacji ramienionogów maj¹ warunki facjalno-œrodo-
wiskowe (Jendryka-Fuglewicz, 2000, 2004). Chocia¿ ewolu-
cja ramienionogów w kambrze przebiega³a wolniej, ani¿eli
ewolucja trylobitów, s¹ one bardziej czu³e na zmiany w base-
nie sedymentacyjnym. Litologiczne wykszta³cenie osadu,
strefy g³êbokoœciowe morza, przebieg procesu sedymentacji
oraz stopieñ natlenienia wód i osadów przydennych wywie-
raj¹ bezpoœredni wp³yw na rozwój i zasiêgi gatunków. Uza-
le¿nienie wystêpowania ramienionogów od facji zmniejsza
ich wartoœæ stratygraficzn¹, jednoczeœnie czyni z nich grupê
fauny bardzo przydatn¹ do charakterystyki rozwoju basenu
sedymentacyjnego w czasie i w przestrzeni oraz do okreœlenia
zwi¹zków paleograficznych i zasiêgów okreœlonych paleoœro-
dowisk w obrêbie prowincji faunistycznych.
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Krzysztof JAWOROWSKI

CHARAKTERYSTYKA SEDYMENTOLOGICZNA OSADÓW EDIAKARU I KAMBRU

Wstêp

Osady ediakaru i kambru rozpoznane w profilu otworu
wiertniczego Dar¿lubie IG 1 obejmuj¹ pierwsz¹ i czêœciowo
drug¹ sekwencjê depozycyjn¹ ediakarsko-dolnopaleozoicz-
nej pokrywy osadowej kratonu wschodnioeuropejskiego
w pó³nocnej Polsce (por. Jaworowski, 1999b, 2002; Jaworow-
ski, Sikorska, 2003a). W profilu tego otworu, na skutek erozji
przedarenidzkiej, brak górnych odcinków sekwencji drugiej.

Zakres rdzeniowania by³ bardzo znaczny (ogó³em 93%).
W obrêbie sukcesji ediakarsko-kambryjskiej stwierdzono na-
stêpuj¹ce elementy (fig. 20): (1) pierwsza sekwencja depozy-
cyjna (ediakar–dolna czêœæ kambru œrodkowego) – ci¹g syste-
mów depozycyjnych niskiego stanu poziomu morza (low-

stand system tract – LST), transgresywny ci¹g systemów de-
pozycyjnych (transgressive system tract – TST), ci¹g syste-
mów depozycyjnych wysokiego stanu poziomu morza (high-

stand system tract – HST); (2) druga sekwencja depozycyjna
(górna czêœæ kambru œrodkowego–kambr górny bez czêœci
najwy¿szej) – transgresywny ci¹g systemów depozycyjnych
(TST) oraz czêœciowo (dolny fragment) ci¹g systemów depo-
zycyjnych wysokiego stanu poziomu morza (HST). „Poziom
morza” oznacza tu wzglêdny poziom morza.

Przedstawion¹ dalej charakterystykê sedymentologiczn¹,
w tym konstrukcjê graficznego profilu ediakarsko-kambryj-
skich sekwencji depozycyjnych, oparto na makroskopowych
badaniach rdzeni wiertniczych. W trakcie badañ tego rodzaju,
rozdzielenie drobnych frakcji materia³u piaszczystego jest
bardzo trudne. W zwi¹zku z tym uproszczono standardow¹
skalê wielkoœci ziarna osadu (por. Gradziñski i in., 1986)
i wyró¿niano (fig. 20, 21): piaskowce drobnoziarniste (wi-
doczne okiem nieuzbrojonym ziarna piasku do 0,25 mm),
piaskowce œrednioziarniste (ziarna 0,25–1,0 mm) oraz pias-
kowce gruboziarniste (ziarna 1,0–2,0 mm). Za zlepieñce
uznawano ska³y zawieraj¹ce co najmniej 50% ziaren frakcji
¿wirowej (tj. wiêkszych od 2,0 mm). Wœród bardzo drobno-
ziarnistych ska³ terygenicznych wydzielano mu³owce
i i³owce. Te pierwsze s¹ mieszanin¹ frakcji ilastej oraz pyla-
stej i/lub drobnopiaszczystej i odznaczaj¹ siê szorstk¹ po-
wierzchni¹ prze³amu. I³owce z³o¿one s¹ prawie wy³¹cznie
z frakcji ilastej, a ich prze³am jest g³adki.

Osobny typ ska³, widoczny na za³¹czonym profilu prze-
gl¹dowym (fig. 20) oraz na profilach szczegó³owych (fig. 21),
stanowi¹ heterolity. S¹ to wystêpuj¹ce na przemian kilkucen-
tymetrowe, a czêsto cieñsze, warstwy mu³owca (lub i³owca)
oraz piaskowca. W heterolitach piaskowcowych warstwy
piaskowca stanowi¹ ³¹cznie od 50 do 70% mi¹¿szoœci rozpa-
trywanego odcinka profilu. Heterolity mu³owcowe zawieraj¹
poni¿ej 50% piaskowców.

Uwaga: W podanym w niniejszym tomie opisie profilu li-
tologiczno-stratygraficznego otworu wiertniczego Dar¿lubie
IG 1 (opartym na pierwotnym materiale dokumentacyjnym)
heterolity okreœlano m.in. jako: i³owce z bardzo licznymi nie-

regularnymi wk³adkami lub przewarstwieniami piaskowca,
i³owce z nieregularnymi skupieniami materia³u piaszczyste-
go, piaskowce z licznymi cienkimi, nieregularnymi przewar-
stwieniami oraz soczewkowatymi skupieniami i³owca, pia-
skowce z licznymi ró¿nej gruboœci przewarstwieniami i³owca
mu³owcowego itp.

Konstruuj¹c graficzny profil sekwencji ediakarsko-kam-
bryjskich wielkoœæ dominuj¹cego ziarna osadu wyra¿ono sze-
rokoœci¹ s³upka litologicznego. Na profilu uwidoczniono tak-
¿e obecnoœæ niektórych specyficznych sk³adników ska³,
a mianowicie skaleni (szczególnie obfite nagromadzenia)
oraz fosforytów (zarówno konkrecje, jak i fosfoklasty). Cien-
kie przewarstwienia, o których mowa w objaœnieniach profili,
to warstwy, których mi¹¿szoœæ jest zbyt ma³a by mo¿na j¹
by³o przedstawiæ przy przyjêtej skali pionowej. Obecnoœæ
cienkich przewarstwieñ zaznaczano odcinkami poziomymi,
których d³ugoœæ równa jest szerokoœci s³upka litologicznego,
odpowiadaj¹cej poszczególnym rodzajom ska³.

Uwagi stratygraficzne

Jak wynika z opracowania archiwalnego otworu wiertni-
czego Dar¿lubie IG 1, Lendzion (1974) ustali³a granicê miê-
dzy kambrem dolnym a œrodkowym wed³ug pomiarów rdze-
nia na g³êb. 3281,2 m. G³êbokoœæ ta wymaga korekty. Apro-
buj¹c bez zastrze¿eñ okreœlony przez Lendzion (1974) prze-
bieg omawianej granicy w materiale rdzeniowym, nale¿y za-
uwa¿yæ, ¿e znajduje siê ona 4,9 m poni¿ej górnej granicy mar-
szu 3273,5–3282,5 m, tj. na g³êb. 3278,4 m. Tak¹ g³êbokoœæ
przyjêto w niniejszym opracowaniu (fig. 20).

Omawiane ni¿ej wydzielenia litostratygraficzne pozostaj¹
w bezpoœrednim zwi¹zku z badaniami sedymentologicznymi
wykonanymi metod¹ analizy facjalnej. Facja rozumiana jest
tutaj zgodnie z jej obiektywn¹ koncepcj¹ i oznacza konkretny
odcinek rozpatrywanego profilu odznaczaj¹cy siê zespo³em
charakterystycznych cech litologicznych oraz charaktery-
stycznym zespo³em struktur sedymentacyjnych (w tym bio-
genicznych).

W profilu Dar¿lubie IG 1, jednostki litostratygraficzne
w obrêbie ediakarsko-kambryjskich sekwencji depozycyj-
nych wydzielono zgodnie z Tabel¹ stratygraficzn¹ Polski
(Wagner, red., 2008 – kolumna „Obszar nadba³tycki i Ba³tyk
W”). Wspomniane wydzielenia s¹ oparte na pracach Len-
dzion (1970), Bednarczyka i Turnau-Morawskiej (1975) oraz
Mens i in. (1990). Nazwy wyró¿nionych formacji odpowia-
daj¹ nazwom wprowadzonym przez Bednarczyka i Turnau-
Morawsk¹ (1975). Jedynie formacjê smo³dziñsk¹ tych auto-
rów nazywa siê ni¿ej ¿arnowieck¹, zgodnie z nazw¹ nadan¹
wczeœniej przez Lendzion (1970). Granice formacji ¿arno-
wieckiej w profilu Dar¿lubie IG 1 przyjêto zgodnie z wczeœ-
niejsz¹ interpretacj¹ Jaworowskiego i Sikorskiej (2003b).
Granice pozosta³ych formacji w omawianym profilu zosta³y
zidentyfikowane w trakcie przygotowywania niniejszego
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opracowania. Nastrêcza³o to jednak wiele trudnoœci, gdy¿ for-
macje wprowadzone przez Bednarczyka i Turnau-Morawsk¹
(1975), zaakceptowane na forum miêdzynarodowym (Mens
i in., 1990), trudno wydzieliæ poza profilami stratotypowymi.
Dzieje siê tak dlatego, poniewa¿ podane w oryginalnym opi-
sie diagnostyczne cechy formacji (w tym sedymentologiczne)
nie zawsze s¹ jednoznaczne. Problem ten zosta³ szerzej omó-
wiony w charakterystyce sedymentologicznej ediakaru i kam-
bru w profilu S³upsk IG 1 (Jaworowski, Sikorska, 2007).

Rozwój sedymentacji

PIERWSZA SEKWENCJA DEPOZYCYJNA

Ediakar–kambr dolny: osady kontynentalne

Formacja ¿arnowiecka w profilu Dar¿lubie IG 1 wy-
stêpuje na g³êb. 3509,3–3491,0 m (fig. 20, 21A). Zaobser-
wowano tu wiele typowych cech tej formacji (por. Jawo-
rowski, 1979, 1982, 1997; Jaworowski, Sikorska, 2003b),
a mianowicie:

– obecnoœæ osadów o barwie czerwonej œwiadcz¹cej
o znacznym stopniu ich utlenienia;

– powszechn¹ obecnoœæ piaskowców z domieszkami
frakcji ¿wirowej (do 4 mm, a maksymalnie powy¿ej
30 mm);

– przewarstwienia zlepieñców (nieliczne);
– zupe³nie podrzêdny udzia³ osadów drobnoziarnistych

(mu³owce);
– brak jakichkolwiek szcz¹tków organicznych;
– struktury sedymentacyjne charakterystyczne dla wód

p³yn¹cych o du¿ej energii;
– obecnoœæ (podrzêdna) osadów kohezyjnych sp³ywów

materia³u okruchowego.
Ogólnie rzecz bior¹c, formacja ¿arnowiecka powsta³a

w warunkach l¹dowych, w klimacie pó³suchym z okresowy-
mi ulewami, w œrodowisku sto¿ków aluwialnych oraz piasz-
czystej i piaszczysto-¿wirowej równi aluwialnej. W omawia-
nym profilu, w obrêbie formacji ¿arnowieckiej spotyka siê na-
stêpuj¹ce facje (por. Jaworowski, Sikorska, 2003b; symbole
literowe facji pochodz¹ od nazw anglojêzycznych u¿ytych
w cytowanej publikacji):

Facja Cm. Zlepieniec masywny z³o¿ony g³ównie z klastów
kwarcu i skaleni o ró¿nym stopniu obtoczenia. Szkielet ziarno-
wy zwarty lub rozproszony. Masa wype³niaj¹ca mu³owco-
wo-piaszczysta. Osady tej facji s¹ zwi¹zane g³ównie ze sto¿ka-
mi aluwialnymi. Rozproszony szkielet ziarnowy powsta³ w re-
zultacie kohezyjnych sp³ywów materia³u. Zwarty szkielet ziar-
nowy tak¿e mo¿e siê wi¹zaæ ze sp³ywami kohezyjnymi. W tym
jednak przypadku bardziej prawdopodobne jest jego powstanie
na skutek dzia³alnoœci wód p³yn¹cych o bardzo du¿ej energii.
Osady te powstawa³y w ¿wirowych strumieniach lub rzekach
roztokowych jako ³achy œródkorytowe lub bruk korytowy.
Osady facji Cm wystêpuj¹ podrzêdnie, reprezentowane przez
warstwê w sp¹gu omawianego profilu (fig. 21A).

Facja Chc. Zlepieniec o zwartym szkielecie ziarnowym
odznaczaj¹cy siê niewyraŸnym warstwowaniem poziomym
lub przek¹tnym du¿ej skali. Reprezentuje ³achy œródkorytowe

i wype³nienia niewielkich koryt ¿wirowych strumieni lub rzek
roztokowych. Osady facji Chc wystêpuj¹ podrzêdnie; s¹ re-
prezentowane przez warstwê w obrêbie górnej czêœci formacji
(fig. 21A).

Facja Sh. Piaskowce ró¿noziarniste warstwowane pozio-
mo. Warstwowanie to, szczególnie w piaskowcach o grub-
szym ziarnie, jest zwykle s³abo widoczne. W piaskowcach
drobnoziarnistych zaznacza siê wyraŸniej, wystêpuj¹c niekie-
dy w postaci drobnej laminacji. Piaskowce facji Sh powsta³y
w rezultacie depozycji z przep³ywów o du¿ej energii w górno-
re¿imowej fazie p³askiego dna. Osady te wi¹¿¹ siê z zalewami
warstwowymi na sto¿kach i piaszczystych równiach aluwial-
nych, a tak¿e z korytami piaszczystych strumieni i rzek rozto-
kowych. Drobna laminacja pozioma mog³a powstaæ w warun-
kach powolniejszych przep³ywów, w dolnore¿imowej fazie
p³askiego dna. W obrêbie facji Sh wydzielono dwie subfacje:
ShS – piaskowce warstwowane poziomo oraz: ShP – pias-
kowce ¿wirowe warstwowane poziomo.

Facja Sc. Piaskowce ró¿noziarniste warstwowane
przek¹tnie w du¿ej skali. Piaskowce facji Sc powsta³y w wa-
runkach dolnego re¿imu przep³ywu. Reprezentuj¹ one ³achy
œródkorytowe (poprzeczne i jêzykowe) piaszczystych stru-
mieni i rzek roztokowych. Facjê Sc podzielono na dwie subfa-
cje: ScS – piaskowce warstwowane przek¹tnie w du¿ej skali,
oraz ScP – piaskowce ¿wirowe warstwowane przek¹tnie
w du¿ej skali.

W formacji ¿arnowieckiej rozpoznanej otworem Dar¿lu-
bie IG 1 niemal wy³¹cznie wystêpuj¹ piaskowce œrednioziar-
niste (fig. 21A) nale¿¹ce do facji Sh i Sc, tj.warstwowane po-
ziomo i przek¹tnie w du¿ej skali. Mi¹¿szoœciowo przewa¿aj¹
subfacje ShS i ScS, natomiast subfacje ShP i ScP s¹ mniej
czêste. Jak z tego wynika, opisywane osady reprezentuj¹ aso-
cjacjê facjaln¹ III i czêœciowo II (sensu Jaworowski, Sikorska,
2003b). Subfacje ShS i ScS wskazuj¹ ogólnie na asocjacjê fa-
cjaln¹ III powsta³¹ w warunkach piaszczystej równi aluwial-
nej roztokowej i zalewowo-warstwowej (sandy braid and

sheetflood plain). Subfacje ShP i ScP nale¿¹ do asocjacji II.
Piaskowce ¿wirowe tych subfacji s¹ interpretowane jako osa-
dy dystalnych czêœci sto¿ków aluwialnych.

Ogólnie rzecz bior¹c, w profilu Dar¿lubie IG 1 w obrêbie
formacji ¿arnowieckiej stwierdzono wystêpowanie osadów
piaszczystej równi aluwialnej (przewa¿aj¹ce), które miejsca-
mi zazêbiaj¹ siê z osadami dystalnych czêœci sto¿ków alu-
wialnych. W obu tych systemach depozycyjnych, poddawa-
nych okresowym, gwa³townym nap³ywom wód, decyduj¹ce
znaczenie mia³a depozycja z odznaczaj¹cych siê du¿¹ energi¹
strumieni i rzek roztokowych oraz zalewów warstwowych
(sheetfloods).

Formacja ¿arnowiecka przechodzi w le¿¹c¹ wy¿ej forma-
cjê klukosk¹ bardzo stopniowo, co sprawia, ¿e niezwykle
trudno je rozdzieliæ. W niniejszym opracowaniu, podobnie jak
w pracach poprzednich (por. Jaworowski, Sikorska 2003b),
przyjêto, ¿e do formacji ¿arnowieckiej nale¿¹ wy³¹cznie osa-
dy kontynentalne. Z tego powodu jej granicê górn¹ poprowa-
dzono bezpoœrednio poni¿ej osadów z niew¹tpliwymi
wp³ywami œrodowiska morskiego wyra¿onymi obecnoœci¹
bioturbacji (fig. 20, 21A).
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Kambr dolny: osady przejœciowe kontynentalno-morskie

Formacja klukoska – czêœæ dolna. Formacja klukoska
jest dwudzielna. Bednarczyk i Turnau-Morawska (1975) wy-
dzielili w niej dwa odrêbne ogniwa. W profilu Dar¿lubie IG 1
doln¹ czêœci formacji klukoskiej reprezentuje odcinek na
g³êb. 3474,5–3491,0 m (fig. 20). W sp¹gu formacji wystêpuje
pó³metrowa warstwa piaskowca gruboziarnistego z licznymi
strukturami bioturbacyjnymi. Osady dolnej czêœci formacji
klukoskiej s¹ bardzo podobne do utworów formacji ¿arno-
wieckiej, od których ró¿ni¹ siê przede wszystkim obecnoœci¹
struktur bioturbacyjnych w postaci jamek mieszkalnych
zwi¹zanych z bardzo wysokoenergetycznym œrodowiskiem
morskim strefy miêdzyp³ywowej (Paczeœna, 1996). S¹ to
piaskowce œrednioziarniste z nielicznymi przewarstwieniami
drobnoziarnistych. Barwa osadów jest szara i ciemnoszara.
W omawianym profilu, w dolnej czêœci formacji klukoskiej

rozpoznano niektóre facje i subfacje znane z formacji ¿arno-
wieckiej, a mianowicie: ShS, ScS (por. wy¿ej) oraz Sm. Facja
Sm reprezentowana jest przez piaskowce ró¿noziarniste, ma-
sywne. Piaskowce te powsta³y w wyniku depozycji
z gwa³townie zwalniaj¹cych przep³ywów o du¿ej energii.
Przep³ywami tego rodzaju by³y zalewy warstwowe zwi¹zane
z okresowymi, nawa³nicowymi ulewami. W niektórych pias-
kowcach facji Sm obserwuje siê bardzo niewyraŸne,
zacz¹tkowe warstwowanie poziome. Zespó³ wspomnianych
facji sprawia, ¿e dolna czêœæ formacji klukoskiej przypomina
osady równi roztokowej i zalewowo-warstwowej. Niew¹t-
pliwe wp³ywy morskie œwiadcz¹, ¿e stanowi ona kompleks
przejœciowy od ediakarsko-dolnokambryjskich osadów kon-
tynentalnych do dolnokambryjskich osadów morskich. W cza-
sie pocz¹tkowej fazy dolnokambryjskiej transgresji morza,
miejsce lokalizacji otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1 by³o
objête delt¹ gruboziarnist¹ (coarse-grained delta), a œciœlej:
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delt¹ roztokow¹ (braid delta) sensu McPherson i in. (1987).
W omawianym profilu, osady dolnej czêœci formacji kluko-
skiej s¹ bazalnym elementem TST pierwszej, dolnopaleozo-
icznej sekwencji depozycyjnej, a zarazem pierwszego cyklu
transgresywno-regresywnego (T–R).

Kambr dolny i dolna czêœæ kambru œrodkowego:
osady morskie

Wprowadzenie. Na dolnej czêœci formacji klukoskiej
(tj. powy¿ej g³êb. 3474,5 m), w ci¹g³oœci sedymentacyjnej
le¿¹ morskie osady kambru rozpoczynaj¹ce siê górn¹ czêœci¹
tej¿e formacji, nad któr¹ wystêpuj¹ pozosta³e formacje kam-
bru (fig. 20). Wspólne cechy tych osadów s¹ nastêpuj¹ce (por.
Jaworowski, 1979, 1982, 1997; Sikorska, 1988; Jaworowski,
Sikorska, 2007):

– bardzo du¿a dojrza³oœæ mineralogiczna i teksturalna
piaskowców;

– obecnoœæ inwersji teksturalnych œwiadcz¹cych o wy-
sokoenergetycznych wydarzeniach depozycyjnych;

– wystêpowanie minera³ów autigenicznych, m.in. glau-
konitu i fosforanów;

– nagromadzenia lub rozproszone szcz¹tki fauny morza
otwartego;

– szelfowa fauna bentoniczna;
– czêste bioturbacje: powszechnie wystêpuj¹ce jamki

¿erowiskowe i mieszkalne.
Cechy te prowadz¹ do wniosku, ¿e osady kambru w profi-

lu Dar¿lubie IG 1, tak jak w ca³ym obni¿eniu ba³tyckim, po-
wsta³y w p³ytkomorskich, sublitoralnych warunkach sedy-
mentacji. Omawiane osady zinterpretowano jako zdepo-
nowane w morzu poddanym dzia³aniu p³ywów i sztormów.

Kambr i ediakar 71



Najbardziej zbli¿onym wspó³czesnym odpowiednikiem ich
œrodowiska sedymentacji jest po³udniowo-wschodnia czêœæ
Morza Pó³nocnego. Wystêpuj¹ce tam piaski brze¿ne tworz¹
piaszczyste równie p³ywowe (sandy tidal flats), przechodz¹ce
– w stronê morza otwartego – w jêzory (p³ycizny) piaszczyste
(sand tongues [shoals]) poprzedzielane kana³ami p³ywowy-
mi, a nastêpnie – w mu³y szelfu ze sztormowymi warstwami
piaszczystymi (Reineck, Singh, 1980). Oprócz p³ywowych
piasków brze¿nych (coastal tidal sands) wystêpuj¹ p³ywowe
piaski szelfowe (shelf tidal sands) w formie piaszczystych fal
p³ywowych i/lub grzbietów p³ywowych (tidal sand waves

and/or ridges). Sk³adaj¹ siê one na rozleg³e cia³a piaszczyste
tkwi¹ce w mu³ach szelfu.

W morskich osadach kambru, w profilu Dar¿lubie IG 1,
rozpoznano nastêpuj¹ce facje (symbole literowe facji po-
chodz¹ z publikacji: Jaworowski, 1997, 2000; Jaworowski,
Sikorska, 2007):

Facja A. Mu³owce szare i ciemnoszare, i³owce ciemne,
prawie czarne. Struktury sedymentacyjne: nieliczne warstwo-
wanie soczewkowe lub pojedyncze laminy piaszczyste. Facja
A reprezentuje mu³y szelfu.
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Facja B. Heterolity mu³owcowe. Struktury sedymentacyj-
ne: warstwowanie soczewkowe i faliste, w piaskowcach lami-
nacja pozioma, warstwowanie przek¹tne ma³ej skali, czasem
uziarnienie frakcjonalne, bioturbacje, synerezyjne spêkania
b³otne, sedymentacyjne struktury deformacyjne. S¹ to mu³y
szelfu z dystalnymi piaszczystymi warstwami sztormowymi.

Facja C. Piaskowce ró¿noziarniste, zawieraj¹ce smugi
i intraklasty mu³owców, przewarstwiaj¹ce siê z heterolitami,
w których tworz¹ niekiedy kompleksy piaszczyste o mi¹¿szo-
œci dochodz¹cej nawet do kilku metrów. Struktury sedymenta-
cyjne: warstwowanie przek¹tne du¿ej i ma³ej skali, laminacja
pozioma, warstwowanie smu¿yste, bioturbacje, cienkie nagro-
madzenia intraklastów mu³owców. Interpretowane jako wy-
pe³nienia kana³ów sztormowych (niekiedy amalgamowane).

Facja D. Heterolity piaskowcowe. Struktury sedymenta-
cyjne: warstwowanie faliste i soczewkowe, w piaskowcach
warstwowanie przek¹tne ma³ej skali, laminacja pozioma, bio-
turbacje, synerezyjne spêkania b³otne. Reprezentuj¹ mu³y
szelfu z proksymalnymi piaszczystymi warstwami sztormo-
wymi.

Facja E. Piaskowce drobnoziarniste ze smugami i intrakla-
stami mu³owców. Struktury sedymentacyjne: warstwowanie
przek¹tne ma³ej skali, laminacja pozioma, warstwowanie
smu¿yste, warstwowanie przek¹tne du¿ej skali, bioturbacje,
cienkie nagromadzenia intraklastów mu³owców. Osady facji
E w profilu Dar¿lubie IG 1 to szelfowe piaski p³ywowe lub
p³ywowe piaski brze¿ne ze strefy ni¿ejp³ywowej pod pod-
staw¹ falowania.

Facja F. Piaskowce œrednioziarniste ze smugami i intra-
klastami mu³owców. Struktury sedymentacyjne: warstwowa-
nie przek¹tne du¿ej skali, laminacja pozioma, warstwowanie
smu¿yste, warstwowanie przek¹tne ma³ej skali, bioturbacje,
cienkie nagromadzenia intraklastów mu³owców. Facja F
w opisywanym profilu jest interpretowana jako szelfowe pias-
ki p³ywowe lub p³ywowe piaski brze¿ne ze strefy ni¿ejp³ywo-
wej pod i/lub nad podstaw¹ falowania.

Œrodowiskowa identyfikacja facji morskich osadów kam-
bru w profilu wiertniczym jest trudna. W³aœciwa interpretacja
wymaga nawi¹zania tak¿e do innych, dobrze rdzeniowanych
profili i uwzglêdnienia regionalnych cech zbiornika sedy-
mentacji.

Formacja klukoska – czêœæ górna. Obejmuje odcinek
profilu na g³êb. 3459,3–3474,5 m (fig. 20). Wystêpuj¹ tu
g³ównie heterolity mu³owcowe z pojedynczymi przewar-
stwieniami piaskowców drobnoziarnistych oraz heterolitów
piaskowcowych. Osady te nale¿¹ do facji B, D i E, reprezen-
tuj¹c strefê przejœciow¹ od mu³ów szelfu do piasków p³ywo-
wych. S¹ to przede wszystkim mu³y szelfu z dystalnymi war-
stwami sztormowymi. Zupe³nie podrzêdnie wystêpuj¹ mu³y
szelfu z proksymalnymi warstwami sztormowymi i p³ywowe
piaski brze¿ne. Górna czêœæ formacji klukoskiej stanowi zapis
rozwijaj¹cej siê transgresji morza rozpoczêtej w dolnej czêœci
formacji. Przewaga mu³ów szelfu z dystalnymi warstwami
sztormowymi, w utworach le¿¹cych na osadach delt grubo-
ziarnistych z dolnej czêœci tej formacji, oznacza znaczne tem-
po transgresji w czasie powstawania dolnej czêœci TST.

Formacja ³ebska. Wystêpuje na g³êb. 3304,1–3459,3 m
(fig. 20). W dolnej i górnej czêœci formacji przewa¿aj¹ pias-
kowce œrednioziarniste, a w czêœci œrodkowej heterolity mu-
³owcowe z przewarstwieniami piaskowców drobno- i œrednio-
ziarnistych. Rzadko spotyka siê mu³owce i i³owce. Barwa
osadów szara i ciemnoszara. Miejscami pojawiaj¹ siê nagro-
madzenia konkrecji fosforytowych oraz fosfoklastów
tworz¹cych w górnej czêœci formacji kilkucentymetrowe zle-
pieñce. Piaskowce nale¿¹ do facji E, F i C. Znaczn¹ czêœæ for-
macji ³ebskiej stanowi¹ facje B i D. Facja A wystêpuje
podrzêdnie. Opisywana formacja reprezentuje: piaski p³ywo-
we (g³ównie szelfowe, rzadziej brze¿ne), osady ze strefy
przejœciowej od piasków do mu³ów szelfu i mu³y szelfu. S¹ to
osady piaszczystych grzbietów i fal p³ywowych, a rzadziej
dystalne krañce jêzorów p³ycizn piaszczystych ze strefy ni¿ej-
p³ywowej. Piaski p³ywowe (szelfowe i brze¿ne) przewar-
stwiaj¹ siê z mu³ami szelfu zawieraj¹cymi piaszczyste war-
stwy sztormowe (st¹d uziarnienie frakcjonalne w piaskow-
cach heterolitów) (fig. 20, 21B). Wspomniane wy¿ej nagro-
madzenia fosforytów (konkrecji i fosfoklastów), œwiadcz¹ce
o zwolnieniu tempa sedymentacji, to przejawy transgresyw-
no-regresywnych pulsacji w obrêbie TST, do którego w ca-
³oœci nale¿y formacja ³ebska. W jej górnej i dolnej czêœci ob-
serwuje siê g³ównie retrogradacyjne nastêpstwo osadów
piaszczysto-mu³owcowo-ilastych, a w czêœci œrodkowej na-
stêpstwo zbli¿one do agradacyjnego.

Formacja sarbska, rozpoznana w interwale g³êb.
3304,1–3111,0 m (fig. 20), jest wykszta³cona g³ównie w po-
staci ciemnych heterolitów mu³owcowych i i³owców repre-
zentuj¹cych facje B i A. Towarzysz¹ im nieliczne przewar-
stwienia piaskowców drobno-, œrednio- i gruboziarnistych na-
le¿¹cych do facji C oraz heterolitów piaskowcowych charak-
terystycznych dla facji D. Osady formacji sarbskiej odpowia-
daj¹ mu³om szelfu z proksymalnymi i dystalnymi piaszczy-
stymi warstwami sztormowymi oraz mu³om szelfu. W osa-
dach tych tkwi¹ pojedyncze wype³nienia kana³ów sztormo-
wych (piaskowce, facja C).

Wystêpuj¹c¹ na g³êb. 3278,4 m (fig. 20, 21C) granicê miê-
dzy warstw¹ piaskowca gruboziarnistego (facja C) a le¿¹cymi
wy¿ej i³owcami mu³owcowymi (facja A) zinterpretowano
jako powierzchniê maksymalnego zalewu (mfs – maximum

flooding surface) pierwszej dolnopaleozoicznej sekwencji de-
pozycyjnej. W wystêpuj¹cych bezpoœrednio wy¿ej ciemnych
i³owcach mu³owcowych, na powierzchniach oddzielnoœci,
obserwuje siê masowe nagromadzenia skorupek drobnych
brachiopodów. Ich obecnoœæ stanowi dowód znacznego spo-
wolnienia sedymentacji w œrodowisku o niskiej energii wód.
W takich bowiem warunkach mog³o dojœæ do masowego sko-
lonizowania dna przez drobnoskorupkow¹, sesyln¹ epifaunê.
Spadek tempa sedymentacji osadów to efekt znacznego
zmniejszenia dostawy materia³u terygenicznego, co z kolei
œwiadczy o oddaleniu linii brzegowej zbiornika i obszarów
Ÿród³owych tego materia³u. Wszystko to zwi¹zane by³o
z maksimum transgresji morza. Osady dolnej czêœci formacji
sarbskiej, wystêpuj¹ce poni¿ej powierzchni maksymalnego
zalewu, nale¿¹ do TST. Osady górnej czêœci rozpoznanej
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w otworze Dar¿lubie IG 1 formacji sarbskiej, wystêpuj¹ce
nad t¹ powierzchni¹, nale¿¹ do HST. Zarówno w dolnej, jak
i w górnej czêœci formacji sarbskiej w omawianym profilu ob-
serwuje siê progradacyjne nastêpstwo osadów.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e powierzchnia maksymalnego zale-
wu, pierwszej dolnopaleozoicznej sekwencji depozycyjnej,
w profilu Dar¿lubie IG 1 wystêpuje w obrêbie formacji sarb-
skiej. Zgodnie z biostratygraficznymi danymi Lendzion
(1974) powierzchnia ta odpowiada granicy miêdzy kambrem
œrodkowym i górnym. Oznacza to, ¿e w profilu Dar¿lubie
IG 1 formacja sarbska siêga poni¿ej granicy kambr œrodko-
wy–kambr dolny. W miejscu lokalizacji tego otworu
wiertniczego, podobnie jak w przypadku otworu S³upsk IG 1
(Jaworowski, Sikorska, 2007), osady formacji sarbskiej roz-
winê³y siê wczeœniej i pe³niej ni¿ w innych profilach kambru
w polskiej czêœci basenu ba³tyckiego.

Formacja dêbkowska, wyró¿niona w interwale 3035,8–
3111,0 m (fig. 20, 21E) jest wykszta³cona jako piaskowce
drobnoziarniste z nielicznymi przewarstwieniami œrednioziar-
nistych, a ponadto z podrzêdnymi przewarstwieniami hetero-
litów mu³owcowych i piaskowcowych oraz mu³owców. Osa-
dy te nale¿¹ do facji: E, B, D i A. Utwory formacji sarbskiej
odpowiadaj¹ piaskom p³ywowym (facja E): szelfowym i/lub
brze¿nym. S¹ to amalgamowane grzbiety oraz fale piaszczy-
ste i/lub jêzory (p³ycizny) piaszczyste, którym towarzysz¹
wype³nienia kana³ów sztormowych b¹dŸ p³ywowych. Pozo-
sta³e, znikome mi¹¿szoœciowo osady formacji reprezentuj¹
mu³y szelfu z warstwami sztormowymi (facje B, D) oraz
mu³y szelfu (facja A). Formacja dêbkowska stanowi kolejny
element HST pierwszej dolnopaleozoicznej sekwencji depo-
zycyjnej. W ci¹g³oœci sedymentacyjnej z le¿¹c¹ ni¿ej forma-
cj¹ sarbsk¹, formacja dêbkowska tworzy typowo progradacyj-
ne nastêpstwo osadów.

Formacja osiecka wystêpuje na g³êb. 3020,5–3035,8 m
(fig. 20, 21F). Sk³ada siê z heterolitów mu³owcowych na-
le¿¹cych do facji B. Reprezentuj¹ one mu³y szelfu z cienkimi
warstwami piasków sztormowych. Formacja osiecka stanowi
najwy¿szy element HST pierwszej dolnopaleozoicznej se-
kwencji depozycyjnej. Jak wynika z obserwacji regionalnych
(m.in. ci¹g³e rdzenie wiertnicze z otworów wykonanych na
obszarze Ba³tyku) formacja ta od le¿¹cych wy¿ej osadów
kambru jest oddzielona subaeraln¹ powierzchni¹ erozyjn¹
o zasiêgu regionalnym (fig. 21F).

DRUGA SEKWENCJA DEPOZYCYJNA

Górna czêœæ kambru œrodkowego – dolna czêœæ kambru
górnego: osady morskie

Formacja bia³ogórska, stwierdzona na g³êb. 3018,0–
3020,5 m (fig. 20, 21F), jest wykszta³cona w postaci pias-
kowców œrednioziarnistych o warstwowaniu przek¹tnym du-
¿ej skali. Zawiera liczne intraklasty. Zwraca uwagê czêsta
obecnoœæ glaukonitu. W dolnej czêœci obserwuje siê cienkie
przewarstwienie mu³owca. Formacja bia³ogórska le¿y na
wspomnianej wy¿ej powierzchni regionalnej niezgodnoœci

erozyjnej. Osady tej formacji powsta³y w przybrze¿nej strefie
p³ytkiego morza i tworz¹ podstawowy element TST drugiej
sekwencji depozycyjnej (a tak¿e drugiego cyklu T–R) w edia-
karsko-dolnopaleozoicznej pokrywie osadowej kratonu
wschodnioeuropejskiego pó³nocnej Polski.

Formacja piaœnicka stanowi kolejny element wspomnia-
nej wy¿ej drugiej sekwencji depozycyjnej. W profilu Dar¿-
lubie IG 1 zosta³a wyró¿niona na g³êb. 3011,5–3018,0 m,
reprezentuj¹c najwy¿sz¹ czêœæ sukcesji kambryjskiej rozpo-
znanej tym otworem wiertniczym (fig. 20, 21F). Formacjê
piaœnick¹ tworz¹ tu czarne, zwiêz³e i³owce bitumiczne oraz
(szczególnie w górnej czêœci) ciemne wapienie, czêsto biode-
trytyczne. W i³owcach wystêpuje piryt. Czarne i³owce bitu-
miczne opisywanej formacji odpowiadaj¹ mu³om szelfu osa-
dzonym w zbiorniku euksynicznym. Stanowi¹ one facjalny
odpowiednik ³upków a³unowych Skandynawii. Wapienie
mo¿na interpretowaæ jako utwory dystalnej czêœci g³êboko-
wodnej rampy wêglanowej. W stropie formacji piaœnickiej za-
znacza siê kolejna subaeralna powierzchnia erozyjna o zasiê-
gu regionalnym. Dzieli ona drug¹ sekwencjê depozycyjn¹
w ediakarsko-dolnopaleozoicznej pokrywie osadowej roz-
poznanej otworem Dar¿lubie IG 1 od sekwencji trzeciej.
Ta ostatnia zaczyna siê utworami flo (arenigu).

PODSUMOWANIE

Na wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e omawiane wy¿ej morskie
osady pierwszej i drugiej sekwencji depozycyjnej (tj. osady
wystêpuj¹ce powy¿ej kontynentalnej formacji ¿arnowieckiej)
reprezentuj¹ odpowiednio: pierwszy i drugi cykl T–R w dol-
nopaleozoicznej pokrywie osadowej kratonu wschodnioeuro-
pejskiego pó³nocnej Polski (por. Jaworowski, 1999a, b, 2000,
2002; Jaworowski, Sikorska, 2003a).

Pierwsza sekwencja depozycyjna

LST. Formacja ¿arnowiecka (fig. 20). Osady kontynental-
ne: piaskowce ró¿noziarniste utworzone w œrodowisku równi
aluwialnej i dystalnych czêœci sto¿ków aluwialnych. Forma-
cja ¿arnowiecka, jak wynika z ogólnych spostrze¿eñ paleoge-
ograficznych (Jaworowski, Sikorska, 2003a, b), powstawa³a
w pó³rowie tektonicznym, stanowi¹cym czêœæ systemu ryfto-
wego zwi¹zanego z rozpadem prekambryjskiego superkonty-
nentu Rodinii. G³ówny uskok ograniczaj¹cy pó³rów tekto-
niczny (main boundary fault), w którym gromadzi³y siê osady
tej formacji, by³ po³o¿ony na po³udniowy zachód od li-
nii Teisseyre’a-Tornquista, tj. poza dzisiejszym kratonem
wschodnioeuropejskim. Znajdowa³ siê tu zachodni obszar
Ÿród³owy materia³u okruchowego formacji ¿arnowieckiej.
Wschodnim obszarem Ÿród³owym klastyków tej formacji
by³a brze¿na czêœæ kratonu wschodnioeuropejskiego. W³aœnie
z obszaru wschodniego pochodzi³ materia³ okruchowy forma-
cji obserwowany w profilu Dar¿lubie IG 1. Ten otwór wiert-
niczy by³ zlokalizowany na obszarze równi aluwialnej
dziel¹cym wyró¿niane w formacji ¿arnowieckiej sto¿ki alu-
wialne: ba³tycki i gdañski (Jaworowski, Sikorska, 2010).
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Uwaga: Nale¿y podkreœliæ, ¿e formacja ¿arnowiecka po-
wstawa³a w warunkach silnego wp³ywu tektoniki, charaktery-
stycznego dla basenów ryftowych. Osady powsta³e w takich
warunkach odnosi siê do tektonicznych ci¹gów systemów de-
pozycyjnych (tectonic system tracts) sensu Prosser (1993).
Zgodnie z takim ujêciem, osady formacji ¿arnowieckiej nale-
¿y zaliczyæ do wczesnopostryftowego (immediate post-rift)
ci¹gu systemów depozycyjnych. Doln¹ czêœæ formacji klu-
koskiej, tj. kompleks kontynentalno-morski, nale¿a³oby wów-
czas uznaæ za póŸnopostryftowy (late post-rift) ci¹g tych sys-
temów.

TST + HST. Formacje: klukoska (fig. 20), ³ebska (fig. 20,
21B), sarbska (fig. 20, 21C, D), dêbkowska (fig. 20, 21E)
i osiecka (fig. 20). S¹ to osady morskie w postaci szelfowych
i brze¿nych piasków p³ywowych oraz piaskowcowo-mu-
³owcowe heterolity i mu³y szelfu zawieraj¹ce piaszczyste
warstwy sztormowe oraz amalgamowane wype³nienia
kana³ów sztormowych i/lub p³ywowych. Powierzchnia mak-
symalnego zalewu oddzielaj¹ca ci¹g systemów depozycyj-
nych TST od HST w profilu kambru z otworu Dar¿lubie IG 1
znajduje siê w obrêbie formacji sarbskiej (fig. 20, 21C). Mak-
simum transgresji jest zapisane przejawami wyraŸnie zwol-
nionej depozycji. Tak jak w innych profilach kambru pó³noc-
nej Polski, powierzchnia maksymalnego zalewu pierwszej se-
kwencji depozycyjnej w profilu Dar¿lubie IG 1 przypada na
pogranicze kambru dolnego i œrodkowego (por. Lendzion,
1974). Zgodnie z od dawna g³oszonymi pogl¹dami (Jawo-
rowski, 1979, 1997, 2000; Sikorska, 2000) klastyczny ma-
teria³ morskich osadów kambru pó³nocnej Polski pochodzi³
ze Ÿróde³ kratonicznych. Materia³ piaszczysty osadów TST
i HST w profilu Dar¿lubie IG 1 by³ dostarczany g³ównie
przez wsteczne pr¹dy sztormowe.

Druga sekwencja depozycyjna

LST. Brak.
TST. Formacja bia³ogórska (fig. 20, 21F). Piaskowce tej

formacji, bêd¹ce osadem przybrze¿nym p³ytkiego morza,
stanowi¹ rezultat gwa³townej, rozleg³ej transgresji.

HST. Formacja piaœnicka (fig. 20, 21F). S¹ to ciemne
mu³owce, i³owce i wapienie powsta³e w zbiorniku euksynicz-
nym podczas powolnej regresji morza. Formacja ta na innych
obszarach pó³nocnej Polski obejmuje nie tylko doln¹ czêœæ
kambru górnego, jak to jest w opisywanym tu profilu, ale ca³y
kambr górny oraz doln¹ czêœæ tremadoku. W miejscu lokali-
zacji otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1, w rezultacie przed-
ordowickiej erozji, uleg³a redukcji czêœæ osadów najwy¿szego
kambru oraz tremadoku. Na zredukowanych erozyjnie osadach
formacji piaœnickiej le¿¹ bezpoœrednio utwory flo (arenigu).

Na podkreœlenie zas³uguje ogromna dysproporcja w mi¹¿-
szoœciach osadów pierwszej i drugiej sekwencji depozycyjnej
ediakarsko-dolnopaleozoicznej pokrywy osadowej kratonu
wschodnioeuropejskiego w pó³nocnej Polsce. W profilu
Dar¿lubie IG 1 osady sekwencji pierwszej s¹ ponad 50 (!)
razy grubsze od sekwencji drugiej. Du¿e zró¿nicowanie po-
jemnoœci akomodacyjnych w trakcie formowania wspomnia-
nych sekwencji wynika z tego, ¿e stanowi¹ one odbicie ró¿-
nych geotektonicznych faz rozwoju zbiornika sedymentacji
w marginalnej czêœci dzisiejszego kratonu wschodnioeuropej-
skiego (Jaworowski, 1999a, b, 2002). Pierwsza sekwencja po-
wsta³a w czasie intensywnej subsydencji, która towarzyszy³a
ekstensji powoduj¹cej rozpad prekambryjskiego superkonty-
nentu Rodinii. Uderzaj¹co mniejsza mi¹¿szoœæ drugiej sekwencji
stanowi odbicie znacznie zwolnionej subsydencji typowej dla
stadium osiadania termalnego w rozwoju basenu sedymentacji.

Magdalena SIKORSKA

PETROGRAFIA OSADÓW EDIAKARU I KAMBRU

Formacja ¿arnowiecka (smo³dziñska)

Formacjê ¿arnowieck¹ tworz¹ ska³y klastyczne le¿¹ce na
zwietrza³ym pod³o¿u krystalicznym. Reprezentowane s¹
przez piaskowce od grubo- do drobnoziarnistych, odzna-
czaj¹ce siê bardzo z³ym wysortowaniem materia³u okrucho-
wego. Widoczne s¹ w nich tak¿e ziarna frakcji psefitowej.
Osady te maj¹ charakterystyczne pstre barwy: szarozielone,
ró¿owoszare, be¿owe, brunatne – czêsto plamiœcie roz³o¿one.

Na podstawie cech sedymentologicznych osadu K. Jawo-
rowski wyznaczy³ granice formacji ¿arnowieckiej w profilu
Dar¿lubie IG 1 na g³êb. 3491,0–3509,8 m (Jaworowski,
Sikorska, 2003a). Wiek formacji okreœlany jest na ediakar
górny–kambr dolny.

Badania petrograficzne utworów z pogranicza neoprotero-
zoiku i kambru dolnego w obni¿eniu peryba³tyckim prowa-
dzili Juskowiakowa (1976), £ydka i in. (1980), Sikorska
(1998, 2000, 2001) oraz Jaworowski i Sikorska (2003a).

Na podstawie badañ mikroskopowych, zgodnie ze zmody-
fikowan¹ klasyfikacj¹ Dotta (Pettijohn i in., 1972), ska³y for-
macji ¿arnowieckiej zaliczono do wak i arenitów, w których
wyró¿niono odmiany kwarcowe i subarkozowe (tab. 12). Ich
uziarnienie okreœlono na podstawie pomiaru œrednicy maksy-
malnego i najczêstszego ziarna kwarcu. Wzajemny stosunek
obu wielkoœci œwiadczy o stopniu wysortowania materia³u
detrytycznego.

Piaskowce s¹ niedojrza³e teksturalnie: zawieraj¹ znaczn¹
iloœæ ilastego matriksu, a ziarna detrytusu s¹ s³abo obtoczone
i Ÿle wysortowane. Ska³y te wykazuj¹ zró¿nicowany stopieñ
dojrza³oœci mineralogicznej, przejawiaj¹cy siê w zmiennej
iloœci skaleni.

W materiale detrytycznym dominuj¹cym sk³adnikiem jest
kwarc w postaci ostrokrawêdzistych i s³abo obtoczonych zia-
ren (fig. 22A). Nie obserwuje siê na nich regeneracyjnych ob-
wódek kwarcowych. W zbadanych próbkach zawartoœæ kwar-
cu waha siê od 49,5 do 94,3% obj. (œrednio 76,9% obj.).
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Œrednia wielkoœæ najczêstszego ziarna kwarcu (d mf) w p³ytce
cienkiej wynosi 0,37 mm, natomiast maksymalnego (d max)
2,77 mm. Œrednia wielkoœæ stosunku d max/d mf jest wyj¹tko-
wo wysoka i wynosi 8,2, co œwiadczy o bardzo z³ym wysorto-
waniu materia³u okruchowego.

Skalenie stanowi¹ podrzêdny sk³adnik detrytu piaskow-
ców. Trudno precyzyjnie okreœliæ ich udzia³, gdy¿ s¹ one
w znacznym stopniu przeobra¿one i czêœciowo zast¹pione
przez minera³y diagenetyczne. Dlatego te¿ w tabeli 12 podano
sumaryczn¹ zawartoœæ skaleni, wliczaj¹c do niej pseudomor-
fozy po skaleniach. Obserwacje p³ytek cienkich w katodolu-
minescencji (fig. 22B, D) pozwoli³y zidentyfikowaæ relikty
skaleni potasowych (niebieska luminescencja) oraz kwaœnych
plagioklazów (zielona luminescencja) zastêpowanych przez
chloryty i kwarc autigeniczny.

Ogólna zawartoœæ skaleni (wliczaj¹c pseudomorfozy)
waha siê od œladowych iloœci do 6,4% obj. (œrednio 1,6% obj.)
przy czym stropowa czêœæ formacji jest najbogatsza w te
minera³y.

Opisywane piaskowce s¹ bogate w ³yszczyki, a szczegól-
nie w muskowit wystêpuj¹cy w grubych, wachlarzowatych
pakietach (fig. 22C). Zawartoœæ ³yszczyków waha siê od 0,3
do 12,6% obj. (œrednio 3,2% obj.).

Frakcja ciê¿ka piaskowców jest zdominowana przez mi-
nera³y nieprzezroczyste. Wœród okruchów ska³ odnotowano
pojedyncze kwarcowe fragmenty ska³ krystalicznych.

Spoiwo w piaskowcach formacji ¿arnowieckiej to g³ównie
ilasty matriks, którego zawartoœæ waha siê od 3,0 do 35,9%
obj. (œrednio 18,9% obj.) (tab. 12). Jego g³ównymi sk³adnika-
mi s¹ illit i chloryt. Chloryty tworz¹ niekiedy osobne skupie-
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Fig. 22. A. Waka kwarcowa ró¿noziarnista; widoczne Ÿle wysortowane i s³abo obtoczone ziarna kwarcu; formacja ¿arnowiecka, g³êb.
3509,5 m (obraz CL). B. Waka subarkozowa œrednioziarnista; widoczne wklês³o-wypuk³e i suturowe kontakty miêdzyziarnowe – efekt
kompakcji chemicznej; w centralnej czêœci relikty rozpuszczonych czêœciowo skaleni potasowych (niebieska CL) i plagioklazów (zielona
CL); formacja ¿arnowiecka, g³êb. 3498,0 m (obraz CL). C–D. Waka subarkozowa œrednioziarnista; pseudomorfozy chlorytowe i chlory-
towo-kwarcowe po skaleniach (Ps); formacja ¿arnowiecka, g³êb. 3498,0 m (C – PL, nikole skrzy¿owane, D – obraz CL)

A. Vari-grained quartz wacke; unsorted and poorly rounded quartz grains are visible; ¯arnowiec Formation, depth 3509.5 m (CL image). B. Me-
dium-grained subarkosic wacke; concavo-convex and sutured grain contacts – result of chemical compaction; both K-feldspar (blue CL) and plagioclase
(green CL) relicts in the centre; ¯arnowiec Formation, depth 3498.0 m (CL image). C–D. Medium-grained subarkosic wacke; chlorite and chlorite-quartz
pseudomorphs after feldspars (Ps); ¯arnowiec Formation, depth 3498.0 m (C – PL, crossed polars, D – CL image)



nia lub wystêpuj¹ w pseudomorfozach po skaleniach. Cement
kalcytowy pojawia siê sporadycznie.

Kambr dolny (terenew + (~) oddzia³ 2)

Utwory kambru dolnego le¿¹ce bezpoœrednio nad forma-
cj¹ ¿arnowieck¹, na g³êb. 3474,5–3491,0 m, stanowi¹, zda-
niem Jaworowskiego, kompleks osadów przejœciowych do
le¿¹cych wy¿ej, typowo morskich, utworów dolnokambryj-
skich (Jaworowski, Sikorska, 2003), których strop siêga
3281,2 m. Kompleks przejœciowy stanowi¹ szare piaskowce
ró¿no- i drobnoziarniste z nielicznymi cienkimi wk³adkami
mu³owcowymi. Wy¿ej w obrêbie szarych i jasnoszarych pias-
kowców pojawiaj¹ siê liczne wk³adki oraz grubsze komplek-
sy ciemnoszarych oraz szarozielonych mu³owców i i³owców.
W tych partiach rdzenia wystêpuj¹ liczne bioturbacje i niekie-
dy œlady niespokojnej sedymentacji.

Piaskowce dolnokambryjskie s¹ reprezentowane przez
arenity i waki kwarcowe. Charakteryzuj¹ siê zdecydowanie
wy¿sz¹ dojrza³oœci¹ mineralogiczn¹ i teksturaln¹ ni¿ osady
formacji ¿arnowieckiej. Piaskowce maj¹ zmienne uziarnienie
w profilu: na przemian wystêpuj¹, w sposób nieregularny,
warstwy piaskowców od bardzo drobnoziarnistych, przez
drobno- i œrednioziarniste do (najmniej licznych) grubo-
ziarnistych.

Œrednia wielkoœæ maksymalnego ziarna kwarcu (d max)
w p³ytce cienkiej wynosi 1,00 mm, a najczêstszego (d mf)
0,21 mm. Materia³ okruchowy jest s³abo wysortowany,
co znajduje potwierdzenie w wysokiej wartoœci œredniego sto-
sunku d max/d mf = 5,2 w badanych piaskowcach. W wielu
przypadkach z³emu wysortowaniu towarzyszy dobre obtocze-
nie ziaren, co oznacza obecnoœæ inwersji teksturalnej typu
drugiego (sensu Folk, 1968). Sporadycznie odnotowywano
bimodalne wysortowanie materia³u okruchowego wskazuj¹ce
na wystêpowanie inwersji teksturalnej typu pi¹tego.

Dominuj¹cym sk³adnikiem materia³u detrytycznego pias-
kowców jest kwarc (fig. 23A, B), którego zawartoœæ zmienia
siê od 39,1% obj. w skarbonatyzowanym arenicie do 97,4%
obj. w ortokwarcycie (œrednio w piaskowcach 79,4% obj.).
Skalenie nie wystêpuj¹ we wszystkich piaskowcach, a ich
udzia³ w poszczególnych próbkach waha siê od iloœci œlado-
wych do 2,7% obj. (œrednio 0,5% obj.). Reprezentowane s¹
niemal wy³¹cznie przez skalenie potasowe, w ró¿nym stopniu
przeobra¿one lub czêœciowo, niekiedy ca³kowicie, zast¹pione
przez wêglany (fig. 23C, D). Podobnie jak skalenie, ³yszczyki
(muskowit, biotyt tylko w sp¹gu profilu) tak¿e wystêpuj¹
w mniejszych iloœciach ni¿ w formacji ¿arnowieckiej. Ich za-
wartoœæ nie przekracza zwykle 1% obj. Okruchy ska³ (czerty,
kwarcyty, py³owce, fosfoklasty) odnotowano w œladowych
iloœciach, jedynie w próbce z g³êb. 3400,8 m ich zawartoœæ
wynosi 4,0% obj. i towarzysz¹ im liczne ziarna polikrystalicz-
nego kwarcu.

Frakcja ciê¿ka w piaskowcach jest zdominowana przez
cyrkon. W grupie minera³ów przezroczystych allogenicznych
obecne s¹ tak¿e: turmalin, rutyl, sporadycznie hipersten, horn-
blenda i w œladowych iloœciach spinel, granat oraz staurolit.
Podobnie jak w formacji ¿arnowieckiej obficie wystêpuje dia-

genetyczny anataz. Minera³ ten oraz autigeniczny sfaleryt s¹
wyraŸnie liczniejsze w dolnej czêœci profilu dolnokambryj-
skiego. Wœród minera³ów nieprzezroczystych dominuje piryt.
Œwie¿y magnetyt odnotowano w dolnej czêœci profilu.

Powy¿ej kompleksu przejœciowego (Jaworowski, Sikor-
ska, 2003), pojawia siê w niewielkiej iloœci glaukonit, którego
zawartoœæ, od g³êb. ok. 3425 m w górê profilu, wyraŸnie roœ-
nie. Maksymalny udzia³ glaukonitu w ska³ach dolnokambryj-
skich wynosi 15,7% obj. W próbkach z du¿¹ zawartoœci¹ ce-
mentu wêglanowego ziarna glaukonitu bywaj¹ czêœciowo
skarbonatyzowane. Spoiwo ilaste typu matriks o sk³adzie illi-
towo-chlorytowym jest obecne niemal we wszystkich pias-
kowcach w zmiennych iloœciach, maksymalnie 45,7% obj.
Cement wêglanowy wystêpuje powszechnie (œrednia zawar-
toœæ 7,2% obj.), przy czym jest wyraŸnie bardziej obfity
w œrodkowej czêœci profilu. Wêglany s¹ reprezentowane
przez kalcyt oraz ankeryt. W arenitach kwarcowych istotne
znaczenie ma kwarcowy cement regeneracyjny, tworz¹cy ob-
wódki na ziarnach kwarcu. S¹ one dobrze widoczne w kato-
doluminescencji (CL), co dodatkowo pozwala poprawnie
oceniæ stopieñ obtoczenia ziaren oraz upakowanie szkieletu
ziarnowego. Analiza CL pomog³a dostrzec obecnoœæ fosfora-
nów w formie bardzo drobnych skupieñ (fig. 24A, B) czy de-
likatnych otoczek wokó³ ziaren (fig. 23A–D). Poza tym odno-
towano wystêpowanie fosfoklastów zbudowanych tylko
z substancji fosforanowej lub z domieszk¹ materia³u tery-
genicznego.

W profilu dolnokambryjskim wystêpuj¹ liczne wk³adki
ska³ makroskopowo okreœlanych jako mu³owcowe. Na pod-
stawie badañ mikroskopowych wyró¿niono wœród nich
py³owce kwarcowe (ska³y aleurytowe sk³adem odpowia-
daj¹ce arenitom kwarcowym) oraz py³owce ilaste (ska³y aleu-
rytowe sk³adem odpowiadaj¹ce wakom kwarcowym). Obec-
ne s¹ tak¿e wk³adki i laminy ilaste reprezentowane przez
i³owce i i³owce pylaste. Badania rentgenostrukturalne frakcji
ilastej wykaza³y, ¿e jej g³ównym sk³adnikiem jest illit, a towa-
rzyszy mu chloryt i w œladowych iloœciach kaolinit.

Kambr œrodkowy (~oddzia³ 3)

Utwory kambru œrodkowego wystêpuj¹ w profilu na g³êb.
3018,0–3281,2 m. W dolnej czêœci profilu s¹ to g³ównie ciem-
noszare osady i³owcowo-mu³owcowe z wk³adkami jasnosza-
rych piaskowców (heterolity), natomiast w górnej czêœci do-
minuje wzglêdnie monotonna seria piaskowców nieregularnie
i cienko przewarstwionych utworami i³owcowo-mu³owcowy-
mi. Nierówne powierzchnie piaskowców s¹ pokryte ciemno-
szarym materia³em ilastym. Obserwuje siê w ska³ach liczne
bioturbacje, faunê (trylobity, brachiopody) i niekiedy po-
wierzchnie œlizgów, skupienia pirytu, czarne fosfoklasty.

Piaskowce to przede wszystkim drobno- i bardzo drobno-
ziarniste arenity kwarcowe, rzadko waki kwarcowe.

Œrednia wielkoœæ maksymalnego ziarna kwarcu (d max)
w piaskowcach wynosi 0,44 mm, a najczêstszego (d mf)
0,13 mm. Wielkoœci te wskazuj¹ na dobre wysortowanie ma-
teria³u okruchowego: œrednia wartoœæ stosunku d max/d mf
= 3,3.
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S¹ to piaskowce dojrza³e mineralogicznie i teksturalnie.
Zasadniczy sk³adnik szkieletu ziarnowego stanowi kwarc,
którego œredni udzia³ w piaskowcach wynosi 90,2% obj. Du¿a
czêœæ piaskowców to ortokwarcyty (tab. 12), w których za-
wartoœæ ziaren kwarcu przekracza 95,0% obj., a spoiwo ska³y
stanowi regeneracyjny cement kwarcowy. Skalenie wystêpuj¹
œladowo, nieco czêœciej pojawia siê muskowit i minera³y ciê¿-
kie, które s¹ zdominowane przez piryt. We frakcji ciê¿kiej,
wœród minera³ów przezroczystych allogenicznych, obecne s¹
g³ównie cyrkon i turmalin, rzadziej rutyl i w œladowych ilo-
œciach pirokseny, amfibole, granaty.

Glaukonit wystêpuje w piaskowcach ze stropowej i przy-
sp¹gowej czêœci profilu w iloœci rzêdu kilku procent. W pias-
kowcu œrednioziarnistym, Ÿle wysortowanym, z licznymi

fosfoklastami (g³êb. 3261,5 m) zawartoœæ glaukonitu siêga
maksymalnie 26,6% obj.

Spoiwo ilaste, o œredniej zawartoœci w piaskowcach 4,3%
obj., ma sk³ad illitowo-chlorytowy. G³ównym sk³adnikiem
cementu s¹ wêglany, których zawartoœæ siêga 32,0% (œrednio
3,2% obj.). W piaskowcach powszechna jest obecnoœæ rege-
neracyjnego cementu kwarcowego, który narasta wokó³ de-
trytycznych ziaren kwarcu. W ortokwarcytach spotyka siê
drobne skupienia autigenicznego, grubokrystalicznego kaoli-
nitu. W piaskowcu z g³êb. 3083,2 m nie tylko wype³nia on
pory, nieca³kowicie zamkniête przez regeneracyjny kwarc,
ale tak¿e jest obecny w mikroszczelinach wraz z wêglanami.
Ponadto w piaskowcach sporadycznie wystêpuje cement piry-
towy (g³êb. 3039,9 m).

82 Wyniki badañ litologicznych, stratygraficznych, sedymentologicznych, petrograficznych i geochemicznych

Fig. 23. Arenit kwarcowy drobnoziarnisty (ortokwarcyt)

Kambr dolny (strop), g³êb. 3281,7 m. A–B. Silnie scementowane ziarna kwarcu; oprócz cementu kwarcowego dwa gniazdowe skupienia wêglanowe (W);
widoczne doskonale obtoczone ziarna z cienkimi otoczkami fosforanowymi (bia³a CL); A – PL, nikole skrzy¿owane, B – obraz CL. C–D. Pseudomorfoza
ankerytowa (A) po skaleniu; widoczne relikty skalenia potasowego (niebieska CL) i pierwotny kszta³t ziarna zaznaczony przez otoczkê fosforanow¹ (bia³a CL
– strza³ki); C – PL, nikole skrzy¿owane, D – obraz CL

Fine-grained quartz arenite (orthoquartzite)

Lower Cambrian (top), depth 3281.7 m. A–B. Strongly cemented quartz grains; besides quartz cement there are two patchy concentrations of carbonate (W);
highly rounded grains with thin phosphatic rims (white CL) are visible; A – PL, crossed polars, B – CL image. C–D. Ankerite pseudomorph (A) after feld-
spar; note K-feldspar relicts (blue CL) and primary grain shape marked by phosphatic rim (white CL – arrows); C – PL, crossed polars, D – CL image



W profilu kambru œrodkowego znaczny udzia³ maj¹
py³owce i i³owce. Py³owce kwarcowe jakoœciowo maj¹ analo-
giczny sk³ad do piaskowców. Zawieraj¹ zmienn¹ iloœæ wêgla-
nów, a w przypadku próbki z g³êb. 3182,3 m (fig. 24C, D)
ska³a ta sk³adem odpowiada wapieniowi pylastemu. Masa ila-
sta w py³owcach i i³owcach ma sk³ad illitowo-chlorytowy
i zawiera du¿o rozproszonego pirytu.

Kambr górny (~furong)

Utwory kambru górnego wystêpuj¹ w profilu na g³êb.
3011,5–3018,0 m. W czêœci przysp¹gowej obecne s¹ szaro-
be¿owe piaskowce z przewarstwieniami ciemnoszarych mu-
³owców, a powy¿ej seria czarnych i³owców z wk³adkami i so-
czewkami ciemnoszarych wapieni. Obecny jest piryt oraz
fauna trylobitowa i brachiopodowa.

Próbka piaskowca z g³êb. 3015,0 m to wêglanowy arenit
kwarcowy drobnoziarnisty. Ziarna kwarcu s¹ dobrze wysor-

towane (d max / d mf = 3) i bardzo dobrze obtoczone, co po-
kazuj¹ zdjêcia CL (fig. 25A, B). Na ziarnach wystêpuj¹ rege-
neracyjne (diagenetyczne) obwódki kwarcowe, nadaj¹ce
ziarnom nieregularne kszta³ty, widoczne na standardowym
obrazie mikroskopowym. Pozbawione obwódek regenera-
cyjnych s¹ ziarna, na których znajduj¹ siê cienkie otoczki
fosforanowe, wyraŸnie widoczne w CL – bia³a barwa lumi-
nescencji. Obecne s¹ te¿ bioklasty fosforanowe (fig.
25C–D). Obok cementu kwarcowego wystêpuje obficie ce-
ment kalcytowy, wykazuj¹cy g³ównie pomarañczow¹ barwê
CL, a tylko miejscami ¿ó³t¹.

Procesy diagenetyczne

Stopieñ zdiagenezowania osadów kambryjskich jest
znaczny z uwagi na ich g³êbokie pogrzebanie. Efekty proce-
sów diagenetycznych szczególnie wyraŸnie widaæ w ska³ach
formacji ¿arnowieckiej. Uleg³y one silnej kompakcji mecha-
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Fig. 24. A–B. Arenit kwarcowy œrednioziarnisty; kambr dolny, g³êb. 3333,8 m; spoiwo typu matriks z widocznymi drobnymi ziarnami
fosforanowymi (bia³a CL); A – PL, nikole skrzy¿owane, B – obraz CL. C–D. Wapieñ pylasty; kambr œrodkowy, g³êb. 3182,3 m; widocz-
ne ziarno plagioklazu dziêki zielonej barwie CL; C – PL, nikole skrzy¿owane, D – obraz CL

A–B. Medium-grained quartz arenite, Lower Cambrian, depth 3333.8 m; note fine phosphatic grains (white CL) in a matrix; A – PL, crossed polars, B –
CL image). C–D. Silty limestone; Middle Cambrian, depth 3182.3 m, plagioclase grain is visible due to green CL; C – PL, crossed polars, D – CL image



nicznej oraz chemicznej. Poniewa¿ piaskowce zawiera³y
znaczn¹ iloœæ spoiwa ilastego, to nie utworzy³y siê na ziarnach
kwarcu obwódki regeneracyjne, co pokazuj¹ zdjêcia CL. Na
skutek kompakcji, na styku ziaren dosz³o do rozpuszczania
krzemionki i powsta³y wklês³o-wypuk³e, niekiedy suturowe
kontakty miêdzyziarnowe. Rozpuszczaniu podlega³y tak¿e
skalenie potasowe i plagioklazy, z których widoczne s¹ ju¿
tylko relikty lub pseudomorfozy kwarcowo-chlorytowe. Masa
ilasta uleg³a serycytyzacji i chlorytyzacji. Grube pakiety ³ysz-
czyków s¹ czêœciowo zchlorytyzowane i na skutek przeobra-
¿eñ tworz¹ wachlarzowate formy.

W le¿¹cych wy¿ej, typowych piaskowcach pochodzenia
morskiego, szczególnie w dobrze przemytych w wysokoener-
getycznym œrodowisku sedymentacji arenitach, kompakcja

chemiczna by³a znacznie s³absza. Minimalna iloœæ matriksu
ilastego oraz utworzenie siê wczesnego cementu kwarcowego
(I etap sylifikacji), to czynniki hamuj¹ce proces rozpuszczania
ziaren kwarcu pod wp³ywem ciœnienia nadk³adu.

Intensywny proces cementacji kwarcowej, który stanowi³
drugi etap sylifikacji, doprowadzi³ do uformowania siê gru-
bych regeneracyjnych obwódek i w konsekwencji niemal
ca³kowitego zamkniêcia porów miêdzyziarnowych. Utwo-
rzy³y siê ortokwarcyty, szczególnie liczne w kambrze œrodko-
wym. Cement wêglanowy dodatkowo uszczelni³ ska³y, choæ
w du¿ej czêœci ma on charakter zastêpuj¹cy i to zarówno ziar-
na detrytyczne, glaukonit, jak i spoiwo. Obserwacje w CL po-
kaza³y, ¿e wœród wêglanów dominuje kalcyt (w dwóch od-
mianach: pomarañczowy i ¿ó³ty), a rzadziej wystêpuje anke-
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Fig. 25. Wêglanowy arenit kwarcowy drobnoziarnisty

Kambr górny, g³êb. 3015,0 m. A–B. W œwietle przechodz¹cym ziarna maj¹ nieregularne kszta³ty; w CL widoczne doskona³e obtoczenie ziaren oraz obwódki
regeneracyjne na kwarcu i póŸniejszy cement kalcytowy (pomarañczowy i ¿ó³ty); na kilku ziarnach kwarcu s¹ obecne otoczki fosforanowe (bia³a CL); A – PL,
nikole skrzy¿owane, B – obraz CL. C–D. W centralnej czêœci widoczny fragment skorupki fosforanowej (F); C – PL, nikole skrzy¿owane, D – obraz CL

Carbonate fine-grained quartz arenite

Upper Cambrian, depth 3015.0 m. A–B. Note irregular shape of grains visible in polarized light (PL); in CL image highly rounded quartz grains with
authigenic overgrowths and subsequent carbonate cement (orange and yellow) are visible; phosphate rims (white CL) on some quartz grains; A – PL,
crossed polars, B – CL image. C–D. Fragment of phosphate shell (F) is visible in the centre; C – PL, crossed polars, D – CL image



ryt (czarny – brak luminescencji). Wczesnodiagenetyczny sy-
deryt jest obecny w œladowych iloœciach. Równie¿ w
pocz¹tkowym stadium diagenezy, przed kompakcj¹ mecha-
niczn¹ (fig. 23A, B), tworzy³y siê cienkie otoczki fosforanowe
na ziarnach kwarcu.

Procesy kompakcji i cementacji wp³ynê³y na zdecydo-
wan¹ redukcjê pierwotnej porowatoœci piaskowców. Puste
przestrzenie miêdzyziarnowe pozosta³e po cementacji maj¹
postaæ izolowanych, bardzo ma³ych porów. W zwi¹zku z tym
ska³y te nie maj¹ dobrych w³aœciwoœci filtracyjnych.

ORDOWIK

Zdzis³aw MODLIÑSKI, Bronis³aw SZYMAÑSKI

LITOLOGIA I STRATYGRAFIA

Profil ordowiku otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1 po-
chodzi z zachodniej, nadmorskiej czêœci obni¿enia ba³tyckie-
go, tj. z obszaru, gdzie osady tego systemu zosta³y stosunko-
wo dobrze rozpoznane (Modliñski, 1973, 1982; Podhalañska,
1980; Modliñski, Szymañski, 1997). W profilu wyró¿niono
osady od flo (arenigu) po hirnant (aszgil) w³¹cznie. Stwier-
dzony brak osadów tremadoku, podobnie jak w wielu profi-
lach tego regionu, jest zapewne wtórny i stanowi rezultat
wczesnej erozji epigenetycznej, która mia³a miejsce w naj-
wy¿szym tremadoku i/lub flo (najni¿szym arenigu) (Modliñ-
ski, 1988; Modliñski, Szymañski, 1997).

Wed³ug pomiarów geofizycznych osady ordowiku w pro-
filu Dar¿lubie IG 1 wystêpuj¹ na g³êb. 2933,0–3003,0 m, a ich
mi¹¿szoœæ wynosi 70,0 m.

W przypadku dwóch fragmentów profilu serii ordowickiej
nie dysponowano próbkami rdzeniowymi – odcinka obej-
muj¹cego osady hirnantu i czêœci katu (karadoku górnego–
aszgilu) o mi¹¿szoœci 10,0 m (g³êb. 2943,5–2953,5 m) oraz
obejmuj¹cego wy¿sz¹ czêœæ dapingu i darriwil (wy¿sz¹ czêœæ
arenigu i ni¿sz¹ lanwirnu) (g³êb. 2977,5–2997,5 m). W pierw-
szym odcinku otwór zg³êbiono koronk¹ diamentow¹, nie uzy-
skuj¹c z przyczyn technicznych skalnego materia³u rdzenio-
wego, drugi odcinek odwiercono bezrdzeniowo.

Osady w odcinkach nierdzeniowanych zidentyfikowano
na podstawie próbek okruchowych i interpretacji karota¿u
geofizycznego (PG, PNG), dokonuj¹c ich kalibracji litolo-
gicznej i porównuj¹c je z profilami odcinków rdzeniowanych
s¹siednich otworów wiertniczych (¯arnowiec IG 1, Hel IG 1
i Gdañsk IG 1). G³êbokoœæ wystêpowania i mi¹¿szoœæ osadów
poszczególnych ogniw stratygraficznych systemu okreœlono
na podstawie pomiarów geofizycznych i próbek rdzeniowych.
Ich wartoœci s¹ przesuniête wzglêdem danych wiertniczych
o ok. 8,5–9,0 m.

Flo–daping (arenig)

Profil osadów ordowiku rozpoczyna siê utworami forma-
cji i³owców z glaukonitem ze S³uchowa (g³êb. 2987,5–3003,0
m wed³ug pomiarów geofizycznych), wystêpuj¹cymi z wy-
raŸn¹ niezgodnoœci¹ sedymentacyjn¹ i luk¹ stratygraficzn¹ na
osadach kambru górnego. Zapis litologiczny formacji jest re-
prezentowany przez pakiet i³owców z bardzo licznymi grap-

tolitami (fig. 26), datuj¹cymi ich przynale¿noœæ do flo (areni-
gu dolnego), odpowiadaj¹cego ba³tyckim piêtrom regional-
nym hunneberg i bilingen. Zespó³ zidentyfikowanych tu tak-
sonów graptolitów pozwala na wyodrêbnienie nastêpuj¹cych
czterech standardowych poziomów biostratygraficznych
(od do³u): phyllograptoides, balticus, densus i angustifolius

elongatus.
Najni¿szy wyró¿niony poziom phyllograptoides osi¹ga

mi¹¿szoœæ ok. 3,0 m (g³êb. 3008,5–3011,5 m). Jego sekwen-
cjê litologiczn¹ rozpoczyna cienka warstwa zlepieñca prze-
chodz¹cego w glaukonityt. Wy¿ej dominuj¹ i³owce szare,
ciemnoszare i szarozielone laminowane i³owcem czarnym.
W i³owcach wystêpuj¹ poziomy przepe³nione glaukonitem,
a mniej wiêcej w po³owie mi¹¿szoœci omawianej warstwy –
poziom z gruz³ami i okruchami jasnoszarego wapienia. Gruz-
³y i okruchy jasnoszarego wapienia mo¿na uznaæ za relikt
ogniwa wapienia z Odargowa wyró¿nianego w innych profi-
lach tego regionu (Modliñski, Szymañski, 1997). W osadach
poziomu phyllograptoides stwierdzono wystêpowanie trzech
cienkich, kilkumilimetrowej gruboœci wk³adek bentonitu.
W identycznej pozycji stratygraficznej wystêpowanie wk³a-
dek bentonitowych stwierdzono w zachodniej czêœci obni¿e-
nia ba³tyckiego, w profilach otworów wiertniczych Gdañsk
IG 1 i Prabuty IG 1 (Modliñski, 1975b, 1978, 1989).

W i³owcach poziomu phyllograptoides, poza taksonem
wskaŸnikowym Tetragraptus phyllograptoides Linnarsson,
zidentyfikowano m.in. Didymograptus holmi Törnquist, D. cf.
holtedahli Monsen i Temnograptus sp. (fig. 26).

Nastêpny poziom balticus o mi¹¿szoœci 4,5 m (g³êb.
3004,0–3008,5 m) jest reprezentowany przez pakiet z³o¿ony
g³ównie z i³owców szarych z odcieniem zielonkawym.
W i³owcach dolnej i górnej czêœci pakietu wystêpuje liczny
glaukonit. W zespole graptolitów zidentyfikowano tu m.in.
Didymograptus balticus vivinatus Monsen, D. vacillans atte-

nuatus Monsen i D. holmi solidus Monsen, których zasiêg
pionowy w Skandynawii (Monsen, 1937) i na obszarze nad-
ba³tyckim Polski (Modliñski, 1973) jest ograniczony do po-
ziomu balticus. Stwierdzono tu ponadto wystêpowanie m.in.
gatunków Didymograptus holmi Törnquist, D. deflexus Elles
et Wood i Dichograptus octobrachiatus (Hall).

Zapis litologiczny kolejnego poziomu densus o mi¹¿s-
zoœci 3,5 m (g³êb. 3000,5–3004,0 m) tworz¹ i³owce szare
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z odcieniem zielonkawym, laminowane i³owcem czarnym.
W osadach tych wystêpuje doœæ liczny i urozmaicony takso-
nomicznie zespó³ graptolitów, w którym poza taksonem
wskaŸnikowym Pseudophyllograptus densus Törnquist,
stwierdzono m.in.: Pseudophyllograptus angustifolius Hall,
Didymograptus deflexus Elles et Wood, D. protoidentus

Monsen.
W najwy¿szym flo (arenigu dolnym) – poziomie angusti-

folius elongatus, wystepuj¹ i³owce jak w poziomie poprzed-
nim, zawieraj¹ce miejscami liczny glaukonit oraz dwie cien-
kie wk³adki bentonitów. Mi¹¿szoœæ osadów poziomu wynosi
4,0 m (g³êb. 2996,5–3000,5 m). Zespó³ fauny graptolitowej
jest tu mniej liczny, stwierdzono w nim obecnoœæ Pseu-

dophyllograptus angustifolius elongatus Bulman taksonu
wskaŸnikowego dla wyró¿nionego poziomu (fig. 26).

Osady dapingu (arenigu górnego), odpowiadaj¹cego re-
gionalnemu piêtru ba³tyckiemu volkhov, zosta³y przewierco-
ne bez pobierania próbek rdzeniowych. Wed³ug pomiarów
geofizycznych wystêpuj¹ one na g³êb. 2978,0–2987,5 m.
Z korelacji z pobliskimi profilami ¯arnowiec IG 1 i Hel IG 1
mo¿na wnioskowaæ, ¿e s¹ to osady ni¿szej czêœci formacji
wapieni z Kopalina, wykszta³cone jako wapienie margliste z
wk³adkami i przerostami i³owców.

Darriwil (lanwirn)

Osady darriwilu (lanwirnu) wed³ug pomiarów geofizycz-
nych wystêpuj¹ na g³êb. 2966,2–2978,0 m, osi¹gaj¹c mi¹¿-
szoœæ 11,8 m. Na g³êb. 2967,5–2978,0 s¹ to osady wy¿szej
czêœci formacji wapieni z Kopalina, wykszta³cone jako wa-
pienie margliste i wapienie organodetrytyczne z cienkimi
przerostami i³owców. Z makrofauny poza nieoznaczalnymi
szcz¹tkami brachiopodów zidentyfikowano tu jedynie trylobi-
ty z rodzaju Asaphus. Wed³ug korelacji geofizycznej mo¿na
przypuszczaæ, ¿e osady z g³êb. 2972,5–2978,0 m odpowiadaj¹
ba³tyckiemu piêtru kunda, natomiast z g³êb. 2967,5–2972,5 m
– piêtrom aseri–lasnamagi.

Na rozmytej powierzchni formacji wapieni z Kopalina wy-
stêpuj¹ osady najni¿szej czêœci formacji i³owców z Sasina
(g³êb. 2966,2–2967,5 m wed³ug pomiarów geofizycznych). Ich
profil rozpoczyna siê cienk¹ warstewk¹ wapienia przepe³nione-
go pizoidami ¿elazistymi, powy¿ej której wystêpuj¹ i³owce
ciemnoszare i szare. Z fauny zidentyfikowano tu: graptolity
Pseudoclimacograptus scharenbergi (Lapworth) i Hustedo-

graptus sp., ma³¿oraczki, szcz¹tki bezzawiasowych brachio-
podów oraz liczne fragmenty trylobitów z rodzaju Botrioides,
w tym B. cf. bronni (Sars et Boeck). Ten ostatni gatunek jest
charakterystyczny dla osadów najwy¿szego darriwilu (lanwir-
nu) zachodniej czêœci obni¿enia ba³tyckiego w Polsce (Modliñ-
ski, 1976) oraz Skanii (Regnell, 1960; Bergström, 1982).

Sandb–kat–hirnant (karadok–aszgil)

(KARADOK)

Osady karadoku wed³ug pomiarów geofizycznych wystê-
puj¹ na g³êb. 2941,5–2966,2 m, osi¹gaj¹c mi¹¿szoœæ 24,7 m.
Ich sekwencja reprezentuje wy¿sz¹ czêœæ formacji i³owców

z Sasina. W skalnym materiale rdzeniowym karadoku wyró¿-
niono nastêpuj¹ce poziomy graptolitowe (od do³u): gracilis,
multidens i clingani. Najwy¿szego poziomu karadoku stylo-

ideus nie zidentyfikowano, poniewa¿ odcinek ten zosta³ prze-
wiercony bezrdzeniowo.

Najni¿szy poziom gracilis, o mi¹¿szoœci ok. 4 m, jest re-
prezentowany wy³¹cznie przez czarne, bezwapienne i³owce,
w górnej czêœci nieco zsylifikowane, w dolnej z ooidami
¿elazistymi. W i³owcach napotkano dwie wk³adki bentoni-
tów o gruboœci 5 i 1 cm. Z wystêpuj¹cego tu urozmaiconego
zespo³u fauny najwiêksze znaczenie maj¹ graptolity, dobrze
okreœlaj¹ce wiek osadów: Nemagraptus cf. garacilis (Hall),
Hustedograptus teretiusculus (Hisinger), Lasiograptus

mucronatus Hall, Orthograptus caclaratus acutus Elles et
Wood.

Kolejny wyznaczony poziom multidens (Podhalañska,
1980) odpowiada nierozdzielnym poziomom molestus–wilso-

ni, wyró¿nionym w innych profilach zachodniej czêœci obni¿-
enia ba³tyckiego (Modliñski, 1973). Jego treœæ skaln¹ tworz¹
i³owce czarne, ciemnoszare i szarozielone, w dolnej czêœci se-
kwencji silnie zsylifikowane. W obrêbie i³owców stwierdzo-
no kilkanaœcie wk³adek bentonitów, z których dwie najgrub-
sze o mi¹¿szoœci 0,55 m (g³êb. 2967,75–2968,40 m wed³ug
próbek rdzeniowych) i 0,45 m (g³êb. 2968,70–2968,95 m
wed³ug próbek rdzeniowych) maj¹ du¿e znaczenie korelacyj-
ne. Ich odpowiedniki bez trudu mo¿na odnaleŸæ w innych
profilach zachodniej czêœci obni¿enia ba³tyckiego (np. profile
¯arnowiec IG 1, Koœcierzyna IG 1 i Hel IG 1). Zidentyfiko-
wane szcz¹tki graptolitów s¹ tu stosunkowo nieliczne. Ozna-
czono jedynie: Diplograptus molestus Thorslund, D. cf. mole-

stus Thorslund, Amplexograptus artus Elles et Wood oraz
Pseudolimacograptus sp. Zespó³ oznaczonych graptolitów
dobrze dokumentuje jedynie obecnoœæ ni¿szej czêœci omawia-
nego poziomu.

Poziom clingani buduj¹ czarne i³owce o mi¹¿szoœci 8,5 m,
w których zidentyfikowano 10 wk³adek bentonitowych o nie-
wielkiej mi¹¿szoœci od 0,2 do 3,0 cm oraz na g³êb. 2955,8 m
(wed³ug próbek rdzeniowych) poziom zawieraj¹cy soczewki
i gruz³y czarnych wapieni marglistych. W bogatym zespole
szcz¹tków graptolitów i bezzawiasowych brachiopodów
stwierdzono miêdzy innymi masowe wystêpowanie gatunku
Dicranograptus clingani Carruthers bêd¹cego taksonem
wskaŸnikowym dla wyznaczonego poziomu.

Najwy¿sza czêœæ profilu, odpowiadaj¹ca poziomowi sty-

loideus, zosta³a przewiercona bezrdzeniowo.

(ASZGIL)

Osady aszgilu przewiercono bez pobierania rdzenia.
Interwa³ ich wystêpowania wed³ug pomiarów geofizycz-
nych mieœci siê w przedziale g³êbokoœci 2933,0–2941,5 m,
osi¹gaj¹c mi¹¿szoœæ 8,5 m. Wystêpuj¹ce tu osady zaliczono
do formacji margli i i³owców z Prabut, reprezentowanej od-
powiednio: w ni¿szej czêœci (g³êb. 2936,0–2941,5 m wed³ug
pomiarów geofizycznych) przez i³owce mulaste z wk³adka-
mi margli i wapieni marglistych; w czêœci wy¿szej (g³êb.
2933,0–2936,0 m) – przez margle ilaste z wk³adkami i³ow-
ców wapnistych.
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Zdzis³aw MODLIÑSKI, Bronis³aw SZYMAÑSKI

UWAGI PALEOGEOGRAFICZNE

Obliczony dla profilu ordowiku z otworu wiertniczego
Dar¿lubie IG 1 wspó³czynnik wêglanowoœci, obrazuj¹cy sto-
sunek osadów wêglanowych do wszystkich pozosta³ych
sk³adników litologicznych profilu, wynosi 0,42. Z wartoœci
wskaŸnika wynika, ¿e profil Dar¿lubie IG 1 jest typowy dla
tzw. skañskiej strefy facjalnej (Männil, 1966) lub konfacji

skañskiej sensu Jaanusson (1973). Konfacja ta reprezentowa³a
wewnêtrzn¹ czêœæ paleobasenu ordowickiego i charakteryzo-
wa³a siê szerokim rozwojem ciemnych osadów ilastych
z graptolitami z podrzêdnym udzia³em wapieni, g³ównie peli-
tycznych, oraz margli.

Anna LANGIER-KU�NIAROWA

PETROGRAFIA OSADÓW ORDOWIKU

Wstêp

W rdzeniu pobranym z otworu wiertniczego Dar¿lubie
IG 1 wyró¿niono cztery litofacje: glaukonitow¹, ilast¹, wêgla-
nowo-marglist¹ oraz piroklastyczn¹.

Litofacja glaukonitowa

W profilu Dar¿lubie IG 1 osady litofacji glaukonitowej
stwierdzono w sp¹gu utworów ordowiku na g³êb. 3011,5–
3004,0 m.

W dolnej czêœci profilu s¹ to zlepieñce z glaukonitem,
przechodz¹ce nastêpnie w i³owce z glaukonitem.

Zlepieñce wystêpuj¹ce w sp¹gu profilu ordowiku (g³êb.
3011,5–3011,6 m, 7 p³ytek cienkich) sk³adaj¹ siê z otoczaków
fosforanowych o wielkoœci do 2 cm, brunatnoczarnych, izo-
tropowych, zawieraj¹cych ¿y³ki i romboedry wêglanowe oraz
¿y³ki wype³nione glaukonitem barwy trawiastozielonej i ¿y³ki
o sk³adzie mieszanym, zawieraj¹ce wêglany, glaukonit i piryt.
Znaleziono tak¿e otoczaki sparytowe, m.in. barwy jasnobru-
natnej w p³ytce cienkiej, z partiami fosforanowymi, relikto-
wymi ziarnami glaukonitu, czêœciowo zast¹pionymi sparytem
i pojedynczymi bezbarwnymi skupieniami sparytu, prawdo-
podobnie stanowi¹cymi pseudomorfozy po glaukonicie. Nie-
które otoczaki fosforanowe ujawniaj¹ œlady glaukonityzacji
przebiegaj¹cej ¿y³owo lub sylifikacji.

Masa wype³niaj¹ca w tych zlepieñcach wystêpuje w nie-
wielkich iloœciach i ma zmienny sk³ad. Bywaj¹ tu partie pra-
wie ca³kowicie glaukonitowe, fosforanowe, sparytowe i ilaste
o równoleg³ej orientacji blaszek. Wœród masy wype³niaj¹cej
pojawia siê równie¿ glaukonit frakcji zwykle do 0,3 mm (spo-
radycznie nawet do 1,0 mm) oraz kwarc frakcji do 0,2 mm,
niekiedy do 0,6 mm, ziarna fosforanów frakcji piaszczystej
oraz piryt.

Jedna z p³ytek cienkich uzyskanych z tej ska³y przedsta-
wia glaukonityt mozaikowy, z³o¿ony z glaukonitu frakcji do
1,1 mm, oko³o 3% kwarcu frakcji do 0,5 mm oraz ok. 15%
sparytu w kryszta³ach o wielkoœci rzêdu milimetra i ziaren
fosforanów (okruchów frakcji psamitowej i otoczaków).

Ziarna glaukonitu reprezentuj¹ obie odmiany znane tak¿e
z wczeœniej opracowanych profili ordowiku zachodniej czêœci
syneklizy (¯arnowiec IG 1, IG 1a, IG 4, Koœcierzyna IG 1):

agregaty o budowie nieuporz¹dkowanej oraz ziarna o równo-
leg³ej orientacji blaszek, zwykle o nieco jaœniejszej barwie.
Niektóre ziarna glaukonitu wykazuj¹ obecnoœæ obwódek
glaukonitowych.

Niektóre otoczaki fosforanowe zawieraj¹ partie brunatno-
czarne, prawdopodobnie bitumiczne lub impregnowane wo-
dorotlenkami ¿elaza. Obserwuje siê tak¿e otoczaki fosforano-
we ze œladami struktur organicznych lub usiane bezbarwnymi,
w p³ytce cienkiej, wêglanowymi szcz¹tkami pochodzenia
organicznego i ¿y³kami wêglanowymi.

W stropie opisanych zlepieñców wystêpuj¹ i³owce ciem-
nobrunatne w p³ytce cienkiej, wykazuj¹ce bardzo nisk¹
dwój³omnoœæ, z glaukonitem. W bezpoœrednim nadk³adzie
zlepieñca (próbka z g³êb. 3011,4 m) glaukonit koncentruje siê
w licznych laminach o gruboœci do 1 mm. Ziarna glaukonitu
osi¹gaj¹ œrednicê do 0,9 mm, wiele z nich ma tak¿e glaukoni-
towe obwódki. Towarzyszy im niewielka iloœæ kwarcu w ziar-
nach o œrednicach do 0,2 mm, pigment i wiêksze ziarna pirytu
oraz drobne skupienia wtórnych wêglanów po glaukonicie.

Nieco wy¿ej w profilu (próbka z g³êb. 3011,4 m) w po-
dobnej skale ilastej glaukonit jest rozsiany równomiernie
(ok. 20–25% obj.), w ziarnach frakcji do 1,0 mm. Podobnej
frakcji s¹ te¿ towarzysz¹ce im ziarna fosforanów, czêsto czê-
œciowo zglaukonityzowane, o œrednicy do 2,0 mm, natomiast
kwarc wystêpuje tylko w pojedynczych ziarnach. Ziarna
glaukonitu miewaj¹ regeneracyjne obwódki glaukonitowe.
Minera³ ten tworzy tu agregaty obu opisanych odmian. Towa-
rzyszy mu pigment pirytowy, rozsiany w ca³ej skale oraz
wiêksze ziarna. Druga p³ytka cienka z tej samej próbki ró¿ni
siê od opisanej bardzo niewielk¹ zawartoœci¹ glaukonitu, ale
podobnie równomiernie rozmieszczonego w skale ilastej.

Wy¿ej w profilu flo i dapingu (arenigu) otworu wiertni-
czego Dar¿lubie IG 1 wystêpuje seria ilasta z glaukonitem,
stwierdzona a¿ do g³êb. 3004,0 m (próbki z g³êb. 3011,3
i 3004,0 m). Przewa¿nie s¹ to i³owce brunatne, zwykle o do-
brze wyra¿onej równoleg³ej orientacji blaszek i doœæ wyso-
kiej dwój³omnoœci, aczkolwiek zdarzaj¹ siê tak¿e ska³y o
dwój³omnoœci bardzo niskiej. Glaukonit bywa b¹dŸ rozsiany
w ca³ej skale, b¹dŸ skupia siê w pewnych laminach, impre-
gnuje okruchy ska³ fosforanowych lub pojawia siê w postaci
smug ledwie widocznych w ilastej masie podstawowej (prób-
ki z g³êb. 3011,3 i 3010,8 m). Zwykle wystêpuje w obydwu
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odmianach agregatów o ró¿nej wartoœci dwój³omnoœci i ró¿-
nym natê¿eniu barwy zielonej, ró¿nej frakcji (do 1,7 mm
w próbce z g³êb. 3011,3 m), czasem w obwódkach glaukoni-
towych (z g³êb. 3011,3 m), niekiedy bywa zast¹piony przez
wêglany (próbki z g³êb. 3011,1; 3010,5 i 3010,0 m; fig. 27A).
Towarzysz¹ mu pojedyncze fosforanowe szcz¹tki organiczne,
nieraz czêœciowo zglaukonityzowane, ziarna kwarcu frakcji
do 0,2 mm, drobne okruchy ska³ fosforanowych (o œrednicy do
3,5 mm w próbce z g³êb. 3011,3 m), czêsto mu³owcowych lub
organogenicznych, pojedyncze zsylifikowane szcz¹tki organicz-
ne lub skupienia autigenicznego kwarcu (z g³êb. 3010,0
i 3007,6 m), skupienia brunatnych wêglanów oraz pigment
pirytowy.

Znaleziono tak¿e ziarno mu³owca w masie glaukonitowej
(zapewne po fosforanie – próbka z g³êb. 3011,3 m) oraz pias-
kowca glaukonitowego o uziarnieniu oko³o 0,2 mm i œrednicy
1,8 mm (g³êb. 3011,2 m). Niekiedy pojawiaj¹ siê niewielkie
partie spoiwa wêglanowego (g³êb. 3011,3 m) lub ¿y³ki wêgla-
nowe (g³êb. 3011,0 m). Zawartoœæ kwarcu detrytycznego
bywa zmienna, wyj¹tkowo tylko dochodzi do 2% (g³êb.
3011,3 m), i do 2–3% na g³êb. 3010,8 m.

Zawartoœæ glaukonitu zmienia siê w szerokich granicach
procentowych w bardzo ma³ych interwa³ach g³êbokoœci, np.
od ok. 1% w próbce z g³êb. 3010,8 m do ok. 50% w próbce
z g³êb. 3010,0 m i do ok. 6% w próbce z g³êb. 3008,0 m
(fig. 27C). Uziarnienie glaukonitu i kwarcu zmienia siê bez
¿adnej widocznej prawid³owoœci, np. maksymalna œrednica
ziaren glaukonitu w kolejnych próbkach pobranych na g³êb.
od 3011,3 do 3011,1 m wynosi kolejno: 12,0; 1,3; 1,2 mm
(przy ogólnym uziarnieniu w granicach 0,04–1,2 mm), 1,3
oraz 0,65 mm. W próbce z g³êb. 3011,0 m osi¹ga ponownie
1,7 mm (w pojedynczych ziarnach), a z g³êb. 3010,5 m –
4 mm. Podobnie maksymalna œrednica ziaren kwarcu w kolej-
nych próbkach pobranych na g³êb. od 3011,3 m do 3011,2 m
wynosi: 0,25; 0,5 i 0,3 mm.

Ponadto w omawianej litofacji na uwagê zas³uguje
obecnoœæ struktury wêglanowej organogenicznej typu stroma-
tolitu (g³êb. 3011,2 m) oraz kryszta³u barytu o d³ugoœci
0,9 mm (g³êb. 3011,1 m).

Na g³êb. 3010,9 m podstawowa ska³a ilasta jest prze-
pe³niona brunatnymi agregatami o wyraŸnej dwój³omnoœci
(trudnej do bli¿szego oznaczenia wskutek ciemnego zabar-
wienia), zawieraj¹cymi relikty glaukonitu. Prawdopodobnie
s¹ to wêglany przys³oniête wodorotlenkami ¿elaza, a stano-
wi¹ce pseudomorfozy po glaukonicie (fig. 27B).

Litofacja ilasta

W profilu Dar¿lubie IG 1 litofacja ilasta zazêbia siê z lito-
facj¹ glaukonitow¹, poniewa¿ w nadk³adzie sp¹gowego zle-
pieñca wystêpuj¹ ska³y ilaste z glaukonitem, opisane w roz-
dziale dotycz¹cym litofacji glaukonitowej (wszystkie próbki
zawieraj¹ce ziarna glaukonitu, a¿ do zaniku tego minera³u
w skale).

S¹ to typowe i³o³upki o dwój³omnoœci charakterystycznej
dla ska³ illitowo-chlorytowych. Ró¿ni¹ siê od siebie szcze-
gó³ami, np. próbka z g³êb. 2999,0 m odbiega od pozosta³ych

(typowych) brakiem równoleg³ej orientacji ³usek minera³ów
ilastych. Ogólnie bior¹c, ska³y ilaste ordowiku w profilu Da-
r¿lubie IG 1 s¹ ma³o charakterystyczne, rzadko spotyka siê
klasyczne wykszta³cenie mikrolitofacji jasnej i ciemnej (Lan-
gier-KuŸniarowa, 1967, 1971a). Przewa¿nie s¹ to i³o³upki
o charakterze mieszanym o zmiennej, czêsto znacznej zawar-
toœci bituminów i pirytu, ale z jedynie minimaln¹ domieszk¹
materia³u detrytycznego i bez mikrotekstury soczewkowej,
charakterystycznej dla mikrolitofacji ciemnej.

W próbce z g³êb. 2998,2 m na uwagê zas³uguje obecnoœæ
obficie wystêpuj¹cych blaszek biotytu oraz glaukonitu frakcji
do 0,3 mm, tworz¹cego dwie odmiany ziaren: o barwie oliw-
kowej z brunatnymi obwódkami i zielone bez brunatnych ob-
wódek na zrekrystalizowanych oraz neogenicznych agrega-
tach (fig. 27D), a ponadto tworz¹cego bezkszta³tne smugi
wœród substancji ilastej, obejmuj¹ce agregaty ilaste, zamy-
kaj¹ce wewn¹trz fosforanowe szcz¹tki organiczne. Charakte-
rystycznym sk³adnikiem ska³y s¹ te¿ wspomniane szcz¹tki
fosforanowe, o kszta³cie wyd³u¿onym w przekroju.

Na g³êb. 2976,3 m pojawia siê ska³a mikrolitofacji ciem-
nej, o charakterystycznej mikroteksturze soczewkowej, ze
znaczn¹ zawartoœci¹ substancji bitumicznej i pigmentu piry-
towego. Zawiera ona ooidy szamozytowe, prawie izotropowe,
ooidy illitowe oraz o sk³adzie mieszanym, szamozytowo-illi-
towe, o ró¿nych kszta³tach (od kulistych po bardzo sp³aszczo-
ne, powyginane – fig. 27E; miejscami plastycznie op³ywaj¹ce
inne, o kszta³cie wypuk³ym – fig. 27F) lub ooidy o odgiêtych
partiach biegunowych (w kszta³cie litery S). Nieraz zawieraj¹
one wewn¹trz kryszta³ pirytu lub wype³nienie illitem (przy ze-
wnêtrznych pow³okach szamozytowych). Niektóre ooidy
maj¹ wewnêtrzne warstewki sfa³dowane lub poprzerywane,
a wnêtrze ooidu jest wype³nione mas¹ szamozytow¹. Ooidy
ilaste bywaj¹ pozbawione struktury wewnêtrznej, polegaj¹cej
na jednolitej orientacji blaszek i nak³adaniu siê kolejnych
pow³ok, o wysokiej dwój³omnoœci. Spotyka siê te¿ ma³e
ooidy, bardzo sp³aszczone, „zacz¹tkowe”, znacznie mniejsze
od pozosta³ych wykazuj¹cych typow¹ budowê koncen-
tryczn¹. Maksymalna wielkoœæ ooidów dochodzi do 2,4 mm.

Na g³êb. 2971,4 m wystêpuj¹ liczne, bardzo drobne ziarna
intensywnie zielonego glaukonitu frakcji do 0,04 mm i wy-
d³u¿onych w przekroju fosforanowych szcz¹tków organicz-
nych, rozsianych w brunatnoszarym w p³ytce cienkiej i³o³upku.
Towarzyszy im tak¿e mu³ek kwarcowy i pigment pirytowy.

W czêœci stropowej profilu stwierdzono przewarstwiaj¹ce
siê jasne margliste i³o³upki o piêknej, równoleg³ej do war-
stwowania ska³y orientacji blaszek minera³ów ilastych (g³êb.
2964,5 i 2963,5 m) oraz brunatne, prawie nieprzezroczyste
w p³ytce cienkiej bitumiczne i³o³upki, czasem równie¿ mar-
gliste (z g³êb. 2959,8; 2956,8 i 2940,7 m). Wêglany w tych
próbkach wystêpuj¹ w ró¿nej postaci: jako rozproszony pelit
(g³êb. 2963,5 m), szcz¹tki organiczne grubokrystaliczne
(z g³êb. 2964,5 m) o kryszta³ach zorientowanych prostopadle
do powierzchni skorupy, jako drobne, licznie nagromadzone
cienkie drobne skorupki, zapewne brachiopodów (z g³êb.
2959,8 m), albo rozsiane, okr¹g³awe w przekroju zrekrystali-
zowane skupienia o œrednicy 0,05–0,25 mm, przeciêtnie
0,08–0,10 mm.
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Próbka pobrana ze stropowej czêœci profilu ordowiku
(z g³êb. 2940,7 m) zawiera rozproszony mu³ek kwarcowy
frakcji do 0,03 mm, ok. 1–2% obj.

W próbce z g³êb. 2964,5 m zauwa¿ono cienk¹ bezbarwn¹
w p³ytce cienkiej laminê o wysokiej dwój³omnoœci, ca³kowi-
cie pelityczn¹, byæ mo¿e pochodzenia piroklastycznego.

Litofacja wêglanowo-marglista

W profilu Dar¿lubie IG 1 litofacja wêglanowo-marglista
pojawia siê g³ównie w ok. 90 cm mi¹¿szoœci warstwie repre-
zentowanej przez próbki z g³êb. 2977,5 i 2976,7 m. S¹ to ja-
snoszare w p³ytce cienkiej (z g³êb. 2977,5 m) i ciemnoszare
(z g³êb. 2977,3 i 2976,7 m) margle afanitowe, organodetry-
tyczne, ze szcz¹tkami organicznymi o zmiennym stopniu za-
chowania i pigmentem pirytowym, przewa¿nie bardzo drob-
nym, niekiedy tworz¹cym tak¿e wiêksze skupienia. Substan-
cja ilasta w marglu bywa b¹dŸ rozproszona równomiernie,
b¹dŸ te¿ koncentruje siê w wyodrêbniaj¹cych siê laminach
oraz na powierzchniach rozmywania ska³y (próbka z g³êb.
2977,3 m). Wyniki przeliczeñ danych otrzymanych z czêœcio-
wych analiz chemicznych próbek z g³êb. 2977,5 i 2977,3 m
przedstawiono w tabeli 13.

Litofacja piroklastyczna

Litofacja piroklastyczna wystêpuje w profilu ordowiku
otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1 wyj¹tkowo czêsto. W ba-
daniach petrograficznych litofacja ta by³a reprezentowana
przez 25 próbek:

Próbka z g³êb. 2998,0 m – bentonit o mi¹¿szoœci ok. 1 cm,
jasnoszary, lœni¹cy. W p³ytce cienkiej jest widoczna podsta-
wowa masa ilasta o wysokiej dwój³omnoœci, przepe³niona
blaszkami biotytu, rozsianymi w skale w sposób ca³kowicie
nieuporz¹dkowany, tj. bez tekstury równoleg³ej, przy czym
blaszkowata substancja ilasta wykazuje orientacjê równo-
leg³¹. Blaszki biotytu osi¹gaj¹ œrednicê dochodz¹c¹ do
0,12 mm. Ponadto wystêpuj¹ tu liczne ziarna kwarcu, zwykle
o wielkoœci poni¿ej 0,05 mm (nieliczne ziarna dochodz¹ do
0,10 mm œrednicy). Obecny jest tak¿e piryt w postaci obfitego
pigmentu i wiêkszych ziaren.

Próbka z g³êb. 2972,6 m – ?bentonit o mi¹¿szoœci kil-
ku milimetrów, ciemnobrunatny, bardzo twardy i zwiêz³y.
W p³ytce cienkiej s³abo widoczna spod przepe³niaj¹cego ska³ê
pigmentu pirytowego jest pelityczna ska³a o cechach przypo-
minaj¹cych bentonit, z licznymi, bardzo drobnymi skupienia-
mi pelitu wêglanowego.

Próbka z g³êb. 2971,8 m – bentonit o mi¹¿szoœci ok.
3,0 cm, srebrzystopopielaty z drobnymi blaszkami biotytu na
powierzchniach warstwowania. W badaniach mikroskopo-
wych stwierdzono obecnoœæ bentonitu, zawieraj¹cego bardzo
liczne krystaloklasty biotytu o œrednicy do 0,5 mm, zoriento-
wanego równolegle do powierzchni warstwowania, ziaren
kwarcu o wielkoœci do 0,26 mm, czêsto o pokroju klinowym
oraz cyrkonu. Wystêpuj¹ tu tak¿e agregaty nieoznaczalnych
mikroskopowo minera³ów, prawdopodobnie stanowi¹ce pro-
dukt przemiany skaleni, znaczne iloœci pirytu (pigment i wiê-
ksze ziarna) oraz autigeniczne minera³y krzemionkowe,
wype³niaj¹ce cienk¹ ¿y³kê w bentonicie.

Próbka z g³êb. 2971,7 m – bentonit o mi¹¿szoœci
ok. 4,0–5,0 cm, jasnoszary. W badaniach mikroskopowych
jest widoczny pelityczny bentonit o teksturze „kratkowej”, za-
wieraj¹cy liczne skupienia wêglanów, nieliczne ziarna kwar-
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Fig. 27. Osady ordowiku

A. Dwa typy agregatów glaukonitu – o budowie nieuporz¹dkowanej i zrekrystalizowanej; próbka z g³êb. 3010,5 m, nikole skrzy¿owane, pow. × 26. B. Pseudo-
morfozy brunatnych wêglanów po glaukonicie; próbka z g³êb. 3010,9 m, bez analizatora, pow. × 26. C. Charakterystyczny przyk³ad uziarnienia glaukonitu;
próbka z g³êb. 3008,0 m, bez analizatora, pow. × 23. D. Pasma neogenicznego glaukonitu w ilastej masie podstawowej; próbka z g³êb. 2998,2 m, nikole skrzy-
¿owane, pow. × 50. E. Ooidy szamozytowe i ilaste; próbka z g³êb. 2976,3 m, bez analizatora, pow. × 26. F. Zró¿nicowanie kszta³tu i wielkoœci ooidów (zapew-
ne ró¿nych generacji); próbka z g³êb. 2976,3 m, bez analizatora, pow. × 26. G. Bentonit; próbka z g³êb. 2970,8 m, zdjêcie z transmisyjnego mikroskopu elektro-
nowego, pow. × 15 900. H. Bentonit; próbka (c) z g³êb. 2968,1 m z 55-centymetrowej warstwy, zdjêcie z transmisyjnego mikroskopu elektronowego,
pow. × 7600

Ordovician deposits

A. Two types of glauconite aggregates (random and recrystallited structure); depth 3110.5 m, crossed nicols, × 26. B. Pseudomorphs of brown carbonates
after glauconite; depth 3010.9 m, without analyzer, × 26. C. Characteristic example of a glauconite grain; depth 3008.0 m, without analyzer, × 23.
D. Bands of neogenic glauconite in clay groundmass; depth 2998.2 m, crossed nicols, × 50. E. Chamosite and clay ooids; depth 2976.3 m, without ana-
lyzer, × 26. F. Various shapes and sizes of ooids (probably of different generations); depth 2976.3 m, without analyzer, × 26. G. Bentonite; depth
2970.8 m, transmitted electron microscope image, × 15,900. H. Bentonite; depth 2968.1 m; sample (c) from a 55-cm thick bed, transmitted electron mi-
croscope image, × 7,600

T a b e l a 13

Wyniki przeliczeñ czêœciowych analiz chemicznych ska³
wêglanowych i marglistych ordowiku [% wag.]

Chemical analyses of Ordovician carbonates and marls [%]

Próbka
pobrana z
g³êb. [m]

Kalcyt Dolomit Fe2O3

Czêœci
nierozpusz-

czalne
w HCl

2977,5 65,01 4,12 2,14 21,13

2977,3 44,02 4,89 3,66 39,52



cu frakcji do 0,05 mm oraz znaczne iloœci pirytu w postaci
pigmentu – rozproszonego b¹dŸ w formie skupieñ.

Próbka z g³êb. 2971,6 m – bentonit o mi¹¿szoœci 1,0–2,0
mm, ciemnoszary. W p³ytce cienkiej jest widoczny bentonit
zawieraj¹cy niewielk¹ iloœæ krystaloklastów: biotytu w blasz-
kach o wielkoœci do 0,2 mm, nielicznych ziaren kwarcu
o wielkoœci do 0,2 mm oraz drobnych ziaren apatytu. Ponadto
wystêpuj¹ tu niewielkie skupienia pelitycznych wêglanów,
ziarna agregatowe, zapewne pochodz¹ce z przemiany skaleni
oraz bardzo du¿a zawartoœæ pirytu w postaci pigmentu i wiêk-
szych skupieñ.

Próbka z g³êb. 2971,5 m – bentonit o mi¹¿szoœci ok. 1 cm,
ciemnoszary, o blaszkowatej oddzielnoœci, kruchy. Nie uda³o
siê z niego wykonaæ p³ytki cienkiej.

Próbka z g³êb. 2971,4 m – bentonit o mi¹¿szoœci ok. 3 cm,
szary, lœni¹cy, o oddzielnoœci ³uskowatej, doœæ zwiêz³y. Nie
uda³o siê z niego wykonaæ p³ytki cienkiej.

Próbka z g³êb. 2971,4 m – bentonit szary o mi¹¿szoœci ok.
3 cm, twardy. Nie uda³o siê z niego wykonaæ p³ytki cienkiej.

Próbka z g³êb. 2971,0 m – bentonit o mi¹¿szoœci kilku
mm, ³uszcz¹cy siê, ciemnoszary. Nie uda³o siê z niego wyko-
naæ p³ytki cienkiej.

Próbka z g³êb. 2970,8 m – bentonit o mi¹¿szoœci
ok. 10–15 cm (rdzeñ pokruszony), jasnoszary, bardzo kruchy,
³atwo rozpadaj¹cy siê, o sk³adzie jak bentonit z g³êb. 2971,6 m.

Próbka z g³êb. 2970,8 m – bentonit o mi¹¿szoœci ok. 5 cm,
ciemnoszary, zwiêz³y i twardy. W badaniach mikroskopo-
wych p³ytki cienkiej podobny do próbek z g³êb. 2971,6
i 2970,8 m, pelityczny, o teksturze równoleg³ej. Zawiera nie-
co biotytu frakcji przewa¿nie poni¿ej 0,16 mm, rzadziej wiêk-
szej (do 0,24 mm), pojedyncze drobne ziarna kwarcu i apatytu
oraz bardzo znaczne iloœci pirytu.

Próbka z g³êb. 2970,7 m – bentonit o mi¹¿szoœci ok. 1 cm,
ciemnoszary, o ziemistej, matowej powierzchni. W badaniach
mikroskopowych wykazuje równoleg³¹ teksturê substancji
ilastej. Zawiera pojedyncze krystaloklasty kwarcu frakcji
do 0,05 mm, pojedyncze skupienia pelitycznych wêglanów,
bardzo znaczne iloœci pirytu i zmienn¹ zawartoœæ bituminów,
szczególnie koncentruj¹cych siê w niektórych laminach.

Próbka z g³êb. 2970,4 m – bentonit o mi¹¿szoœci kilku
centymetrów, jasnoszary, rozpadaj¹cy siê na warstewki
i p³atki, bardzo kruchy. Nie uda³o siê z niego wykonaæ p³ytki
cienkiej.

Próbka z g³êb. 2969,5 m – bentonit o mi¹¿szoœci ok. 3 cm,
³uskowaty, rozsypuj¹cy siê, ciemnoszary, z widocznym ma-
kroskopowo biotytem. Nie uda³o siê z niego wykonaæ p³ytki
cienkiej.

Próbka z g³êb. 2969,3 m – bentonit o mi¹¿szoœci ok. 2 cm,
ciemnoszary, ze s³abo zaznaczon¹ laminacj¹. Zawiera bardzo
liczne krystaloklasty biotytu o wielkoœci do 0,5 mm oraz
kwarcu frakcji do 0,2 mm (czêsto w ziarnach o pokroju klino-
wym), a ponadto agregaty stanowi¹ce prawdopodobnie pro-
dukt przemiany skaleni, du¿e iloœci pirytu i nieco bituminów.
Blaszki biotytu s¹ u³o¿one w sposób nieca³kowicie zgodny
z warstwowaniem.

Próbka z g³êb. 2969,2 m – bentonit o mi¹¿szoœci ok. 2 cm,
ciemnoszary, z widocznym makroskopowo biotytem, rozsy-

puj¹cy siê na ³uski. Nie uda³o siê z niego wykonaæ p³ytki
cienkiej.

Próbki z g³êb. 2968,7–2969,0 m – pochodz¹ z jednej,
stosunkowo grubej warstwy bentonitu. Jest to bentonit ciem-
noszary, niekiedy z widocznymi makroskopowo blasz-
kami biotytu. W badaniach mikroskopowych stwierdza siê
znaczn¹ zmiennoœæ sk³adu mineralnego, struktury i tekstury
próbek opisywanego bentonitu pochodz¹cych z ró¿nych g³ê-
bokoœci.

Próbka z g³êb. 2969,0 m – reprezentuje sp¹g warstwy ben-
tonitowej. Ska³a o jednolitej teksturze równoleg³ej, o œredniej
zawartoœci biotytu, wystêpuj¹cego w blaszkach o wielkoœci
do 0,24 mm, z licznymi ziarnami kwarcu (czêsto o pokroju
klinowym lub bardzo znacznie wyd³u¿onych o d³ugoœci do
0,2 mm), ziaren cyrkonu oraz licznych agregatów, przypusz-
czalnie powsta³ych w wyniku rozk³adu skaleni, ze skupienia-
mi pelitycznych wêglanów i pigmentem pirytowym.

Próbka z g³êb. 2968,9 m – bentonit partiami zsylifiko-
wany, przemyty, o zmiennej strukturze. Zawiera partie sku-
piaj¹ce gruboziarnisty materia³ piroklastyczny (typu socze-
wek i nieregularnych, zaburzonych lamin) frakcji piaszczy-
stej, z biotytem w blaszkach osi¹gaj¹cych 0,4 mm, ziarnami
kwarcu do 0,24 mm (czêsto o pokroju klinowym), ziarnami
cyrkonu, roz³o¿onymi skaleniami i pirytem w spoiwie wêgla-
nowym. Widoczne s¹ laminy o drobniejszym uziarnieniu
krystaloklastów, partie zawieraj¹ce rozsiane blaszki biotytu
i ziarna kwarcu oraz zasadnicz¹ masê prawie ca³kowicie peli-
tycznego bentonitu. Obecne s¹ ponadto wyklinowuj¹ce siê
¿y³ki wêglanowe.

Próbka z g³êb. 2968,8 m (fig. 28) – równie¿ wykazuje prze-
jawy rozmycia oraz zmienn¹ strukturê – od pelitycznej, jedynie
z drobnymi blaszkami biotytu frakcji poni¿ej 0,15 mm i drob-
nymi ziarnami kwarcu, po partie zawieraj¹ce koncentracje bio-
tytu o wielkoœci do 0,24 mm, ziaren kwarcu osi¹gaj¹cych roz-
miary do 0,16 mm, i cyrkonu w spoiwie wêglanowym, mniejsze
i o drobniejszym uziarnieniu, ni¿ w próbce z g³êb. 2968,9 m.

Próbka z g³êb. 2968,7 m – bentonit zsylifikowany, jasno-
popielaty, twardy i bardzo zwiêz³y. W p³ytce cienkiej bentonit
jest pelityczny, jedynie usiany drobnym py³em biotytowym,
równomiernie rozmieszczonym (frakcji do 0,08 mm) z poje-
dynczymi ziarnami kwarcu frakcji mu³kowej oraz pigmentem
pirytowym i ¿y³kami wêglanowymi.

Próbki z g³êb. 2968,3–2967,8 m – pochodz¹ z jednej, gru-
bej warstwy bentonitu, zsylifikowanej, o mi¹¿szoœci 55 cm,
(próbka z g³êb. 2968,3 m pochodzi ze sp¹gu warstwy). Próbki
wykazuj¹ znaczne zró¿nicowanie: próbki z g³êb. 2968,3;
2968,1 i 2967,8 m reprezentuj¹ typowy bentonit (z g³êb.
2968,1 m – silnie zsylifikowany), natomiast próbka z g³êb.
2967,9 m – tuf zsylifikowany. Próbki s¹ jasnopopielate.
Twardoœæ zale¿y od stopnia sylifikacji: na g³êb. 2969,0 –
s³abo zsylifikowany, na g³êb. 2968,9 i 2968,8 m – silniej,
na g³êb. 2968,7 m – bardzo silnie.

Pocz¹tkowo, pocz¹wszy od sp¹gu, obserwuje siê stopnio-
we zmniejszanie siê uziarnienia krystaloklastów i ich zawar-
toœci w skale. Uziarnienie biotytu zmniejsza siê od maksymal-
nej œrednicy blaszek 0,3 mm (próbka z g³êb. 2968,3 m),
poprzez 0,16 mm (g³êb. 2968,2), do 0,1 mm (g³êb. 2968,1 m),
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a kwarcu od 0,24 mm (próbka z g³êb. 2968,3 m) do 0,1
(g³êb. 2968,2 m). Zawartoœæ kwarcu zmienia siê od 1–2%
(g³êb. 2968,3 m), poprzez niewielk¹ zawartoœæ (g³êb. 2968,2
m), do znikomej (g³êb. 2968,1 m), prawie nie zawieraj¹cej
kwarcu. Pokrój ziaren kwarcu czêsto bywa igie³kowaty lub
klinowy. Próbka z g³êb. 2968,3 m zawiera ponadto ziarna
apatytu, próbki z g³êb. 2968,2 i 2968,1 m – niewielkie iloœci
pelitu wêglanowego, a wszystkie trzy – pigment pirytowy.

Próbka z g³êb. 2967,9 m, zgodnie z zaobserwowan¹ ten-
dencj¹ zmniejszania siê ku stropowi zawartoœci i uziarnienia
krystaloklastów, reprezentuje pelityczny tuf popio³owy, s³abo
zbentonityzowany, natomiast silnie zsylifikowany, usiany
systemem cienkich ¿y³ek kwarcowo-chalcedonowych, zgod-
nych z warstwowaniem. Zasadnicza masa ska³y jest bardzo
niskodwój³omna, wyró¿niaj¹ siê w niej jedynie wspomniane
¿y³ki krzemionkowe, rozsiane drobne skupienia wêglanowe,
pojedyncze ziarna frakcji do 0,03, rzadko nieco wiêksze, oraz
bardzo niewielka iloœæ pirytu (fig. 28).

Próbka z g³êb. 2967,8 m – pobrana ze stropu warstwy.
Odbiega od opisanej tendencji zmniejszania siê zawartoœci
i uziarnienia krystaloklastów i zawiera gruboziarnisty mate-
ria³ piroklastyczny: biotyt w blaszkach o œrednicy do 0,7 mm,
du¿e skupienia agregatowe z wêglanami jako pseudomorfozy
po skaleniach z reliktami skaleni, ziarna kwarcu o wielkoœci
do 0,3 mm, a ponadto bardzo liczne du¿e ziarna skaleni i peli-
tyczne skupienia wêglanów.

Próbka z g³êb. 2965,5 m – bentonit o mi¹¿szoœci 1–2 cm,
ciemnoszary, kruchy, o oddzielnoœci p³atkowej, przepe³niony
du¿ymi, widocznymi makroskopowo blaszkami biotytu. W ba-
daniach mikroskopowych stwierdzono przepe³nienie pirytem
warstewki bentonitowej od jednej ze stron kontaktu ze ska³¹
otaczaj¹c¹. Bentonit ten zawiera bardzo nierównomiernie roz-
mieszczone krystaloklasty kwarcu o wielkoœci do 0,35 mm,
czêsto o pokroju klinowym i biotytu w blaszkach o œrednicy do
0,7 mm, przy czym niektóre z nich s¹ nieco porozsuwane
i przeroœniête innym minera³em, prawdopodobnie chlorytem.
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Fig. 28. Derywatogramy próbek bentonitu

G³êbokoœæ: A – 2968,8 m, B – 2968,7 m, C – 2967,9 m

Derivatograms of bentonite samples

Depth: A – 2968,8 m, B – 2968,7 m, C – 2967,9 m



Wystêpuj¹ tu równie¿ agregaty minera³ów wtórnych,
zapewne po skaleniach, oraz soczewka, byæ mo¿e i³owca tery-
genicznego, zawieraj¹ca znaczn¹ koncentracje substancji
organicznej.

Próbka z g³êb. 2959,3 m – pochodzi z warstewki bentonitu
o mi¹¿szoœci kilku milimetrów, brunatnej. Jest to bentonit
o stosunkowo du¿ej zawartoœci krystaloklastów kwarcu
(oko³o 3%) frakcji piaszczystej (do 0,2 mm), czêsto o pokroju
klinowym, oraz biotyt w blaszkach o œrednicy do 0,6 mm, roz-
mieszczony w sposób przypadkowy (niezale¿nie od p³aszczy-
zny uwarstwienia). W niektórych blaszkach zaznacza siê ten-
dencja do ich rozsuniêcia i przerastania minera³em wtórnym.
Ponadto wystêpuj¹ tu liczne wiêksze ziarna pirytu, niektóre
ulegaj¹ce rozk³adowi na wodorotlenki ¿elaza oraz pigment
pirytowy.

Wybrane próbki poddano analizom: chemicznej, rent-
genowskiej i termicznej. Wyniki analiz chemicznych wybra-
nych próbek zestawiono w tabeli 14.

Wyniki analizy rentgenowskiej s¹ nastêpuj¹ce (tab. 15):
Próbka z g³êb. 2970,8 m – podstawowym sk³adnikiem s¹

tu struktury mieszane illit/smektyt z refleksem podstawowym
10,75 �. W minimalnych iloœciach obecny jest kwarc, wystê-
puj¹ tu tak¿e skalenie, g³ównie potasowe, podrzêdnie plagio-
klazy. Z próbki tej wykonano zdjêcia w mikroskopie elektro-
nowym, ujawniaj¹ce obecnoœæ ma³o charakterystycznych
cz¹stek ilastych (fig. 27G).

Próbki z g³êb. 2969,0 i 2968,7 m – substancja ilasta tych
próbek sk³ada siê ze struktur mieszanych illit/smektyt oraz
podrzêdnie z illitu jako fazy indywidualnej, z minimalnym
udzia³em minera³u 7 �, prawdopodobnie chlorytu. Ponadto
w próbkach wystêpuje w znacznej iloœci kwarc, skalenie pota-
sowe i w mniejszej iloœci plagioklazy oraz œladowa iloœæ kal-
cytu i piryt.

Próbka z g³êb. 2968,2 m – substancja ilasta tej ska³y
sk³ada siê g³ównie z pakietów mieszanych illit/chloryt z nie-
wielk¹ zawartoœci¹ struktur mieszanych z refleksem podsta-
wowym 13,8 �. W znacznych iloœciach wystêpuje kwarc,
w niewielkich – skalenie, z przewag¹ skaleni potasowych.
Widoczny jest œlad kalcytu.

Próbka z g³êb. 2968,1 m: substancja ilasta daje refleksy
rentgenowskie o bardzo s³abej intensywnoœci z najmocniej-
szym 7 �, nale¿¹cym do chlorytu oraz z szerokim pasmem
10–11 � szeregu illit–illit/smektyt. Kwarc wystêpuje tu w du-
¿ej iloœci, zarówno w formie krystaloklastów, jak i kwarcu au-
tigenicznego, pochodz¹cego z sylifikacji. Wêglany stanowi¹
oko³o 18%. Efekty termiczne s¹ równie¿ niewielkie (poza na-
le¿¹cymi do wêglanów). Z próbki tej wykonano zdjêcia w mi-
kroskopie elektronowym, niedaj¹ce jednak podstaw do inter-
pretacji sk³adu mineralnej substancji ilastej na podstawie
morfologii cz¹stek (fig. 27H).

Próbka z g³êb. 2967,9 m – jej sk³ad mineralny jest zbli-
¿ony do skladu próbki z g³êb. 2968,1 m, jednak zaznacza siê
tu tak¿e refleks 14 �, nale¿¹cy do chlorytu, a zawartoœæ wê-
glanów jest mniejsza (ok. 11%). Stwierdzono tu tak¿e mini-
maln¹ iloœæ skaleni. Efekty termiczne s¹ równie¿ s³abe.
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Próbka z g³êb. 2967,8 m – typowy K-bentonit, z³o¿ony
z pakietów mieszanych illit/smektyt, illitu jako odrêbnego mi-
nera³u, wystêpuj¹cych w iloœciach równorzêdnych i minimal-
nej iloœci chlorytu. Wystêpuje tu równie¿ kwarc, jednak w ilo-
œci znacznie mniejszej, ni¿ w obu poprzednio opisanych prób-
kach oraz wysoka, niespotykana na ogó³ w tych bentonitach,
zawartoœæ skaleni, z wyraŸn¹ przewag¹ plagioklazów. Stwier-
dzono tak¿e minimaln¹ zawartoœæ wêglanów oraz piryt.

Podsumowanie

Na podstawie wyników badañ petrograficznych mo¿na
uznaæ, ¿e w profilu Dar¿lubie IG 1 sp¹gowa seria zlepieñco-
wo-glaukonitowa jest osadem transgresywnym. Materia³u do
zlepieñca dostarczy³y ska³y osadowe (piaskowce), po-
chodz¹ce z resedymentacji starszych ska³ osadowych, na co
wskazuje jednolity sk³ad mineralny tych piaskowców i wystê-
powanie ziaren kwarcu, zawieraj¹cych miêdzy innymi wrost-
ki kalcytu.

Glaukonit w osadach ordowiku profilu Dar¿lubie IG 1
wystêpuje w ró¿nych formach w dobrze zdefiniowanych ziar-
nach, nieraz zrekrystalizowanych, czêsto w otoczkach regene-
racyjnych, w pseudomorfozach po ziarnach innych mine-
ra³ów (np. fosforanów) i epigenetycznych bezkszta³tnych
pasmach.

Ciemnozielona barwa glaukonitu (znaczna zawartoœæ Fe
w zbiorniku) œwiadczy o warunkach p³ytkowodnych sedy-
mentacji przy udziale silnego falowania i z niewielkim
dop³ywem terygenicznego materia³u klastycznego.

Pojawienie siê poziomu szamozytowego wskazuje na
zmianê warunków œrodowiska sedymentacji w kierunku pod-
wy¿szenia temperatury i zubo¿enia w elektrolity w porówna-
niu z warunkami tworzenia siê glaukonitu.

Wystêpowanie otoczaków ska³ wêglanowych i ilastych
oraz obserwowana czêsto deformacja i pokruszenie ooidów
szamozytowych œwiadcz¹ o œródformacyjnej przeróbce osa-
du. Charakterystyczne tzw. pow³oki ilaste i licznie wystê-

puj¹ce jamiste powierzchnie rozmycia w seriach wêglano-
wych wskazuj¹ na intensywn¹ erozjê podmorsk¹, która wyja-
œnia³aby ma³e mi¹¿szoœci osadów ordowiku.

Wœród zbadanych ordowickich poziomów piroklastycz-
nych z profilu Dar¿lubie IG 1 stwierdzono pewne zjawiska
wyró¿niaj¹ce niektóre ska³y tego profilu spoœród innych.
Ogólnie mo¿na stwierdziæ wystêpowanie przejawów od-
dzia³ywania niespokojnego œrodowiska sedymentacji po-
pio³ów wulkanicznych na ska³y piroklastyczne. Do takich
przejawów mo¿na zaliczyæ kilkakrotnie zauwa¿on¹ bez³adn¹
teksturê niektórych bentonitów, wyra¿aj¹c¹ siê przypadkow¹
orientacj¹ blaszek krystaloklastów biotytu, niezale¿n¹ od
p³aszczyzny warstwowania osadu (odmiennie od równoleg³ej
orientacji blaszkowatej substancji ilastej bentonitów, co ju¿
jest zwi¹zane z epigenez¹, a nie z sedymentacj¹). Stwierdzano
równie¿ przemycie osadu piroklastycznego, teksturê soczew-
kow¹, zaburzon¹ laminacjê, wystêpowanie w jednym pozio-
mie nieregularnych partii psamitowych lub aleurytowych
(rozfrakcjonowanie krystaloklastów) oraz pelitowych (w ob-
rêbie jednej p³ytki cienkiej).

Krystaloklasty wystêpuj¹ w zmiennych iloœciach – od œla-
dowych do kilku procent. S¹ to g³ównie: biotyt, kwarc, ska-
lenie niezbliŸniaczone, na ogó³ bardzo znacznie zmienione,
a tak¿e nieoznaczalne ziarna agregatowe, zapewne z³o¿one
z produktów przemian skaleni, ponadto cyrkon i apatyt. Bio-
tyt przewa¿nie jest doœæ œwie¿y, a zacz¹tki chlorytyzacji
w profilu Dar¿lubie IG 1pojawiaj¹ siê dopiero w stropie osa-
dów ordowiku.

Sk³ad mineralny substancji ilastej i³o³upków (illit i chlo-
ryt, B�rdosy, Langier-KuŸniarowa, 1964; Langier-KuŸniaro-
wa, 1967, 1971a, 1974) stanowi¹ najtrwalsz¹ asocjacjê i pro-
dukt koñcowy przemian epigenetycznych.

Sk³ad mineralny bentonitów, wystêpuj¹cych w profilu
sandbu (karadoku) otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1 z wy-
j¹tkowo czêsto, jest wynikiem argillityzacji popio³ów wulka-
nicznych, przede wszystkim w œrodowisku morskim (Lan-
gier-KuŸniarowa, 1967, 1971a, b, 1974, 1979, 1981, 1990).

SYLUR

Teresa PODHALAÑSKA

STRATYGRAFIA I LITOLOGIA

Uwagi ogólne, miêdzynarodowy podzia³ standardowy
syluru a podzia³ lokalny

Profil osadów syluru w otworze wiertniczym Dar¿lubie
IG 1 opracowano na podstawie interpretacji pomiarów geo-
fizyki otworowej oraz badañ próbek rdzeniowych. Osady sy-
luru w badanym otworze wiertniczym udokumentowano na
podstawie pomiarów geofizycznych na g³êb. 1071,0–2933,0
m (mi¹¿szoœæ1862,0 m), a wed³ug rdzenia – na g³êb.
1071,0–2943,5 m (mi¹¿szoœæ 1872,5 m); obserwuje siê wiêc
przesuniêcie pomiarów geofizycznych wzglêdem rdzenia

wynosz¹ce 10,5 m. W profilu wyró¿niono osady od landowe-
ru do przydolu.

Upad warstw wynosi od 0° do kilku stopni. Zakres rdze-
niowania sylurskich osadów by³ niewielki i wynosi³ œred-
nio17% (najwiêkszy dla landoweru – 41,4%, mniejszy dla
wenloku – 10,2%, dla ludlowu – 5% i dla przydolu – 15%).

Podstawowym Ÿród³em informacji dotycz¹cym syluru
w otworze wiertniczym Dar¿lubie IG 1 jest archiwalny profil
litologiczno-stratygraficzny przedstawiony w dokumentacji
wynikowej otworu (Tomczyk, 1974). Litologia i stratygrafia
zosta³y opracowane przez H. Tomczyka na podstawie opisu
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rdzeni wiertniczych i pomiarów geofizycznych. Strop i sp¹g
syluru, podobnie jak granice oddzia³ów, wyznaczono g³ównie
na podstawie pomiarów geofizycznych, a w niektórych przy-
padkach na podstawie rdzenia.

Osady syluru, podobnie jak pozosta³e osady starszego pa-
leozoiku, powsta³y w dystalnej czêœci basenu ba³tyckiego,
rozci¹gaj¹cym siê od póŸnego proterozoiku wzd³u¿ zachod-
niego sk³onu Baltiki. Profil syluru otworu wiertniczego Dar¿-
lubie IG 1 jest typowy dla tego obszaru. Przewa¿aj¹ osady
drobnoklastyczne: i³owce i w mniejszym stopniu mu³owce
oraz i³owce margliste. Zespo³y skamienia³oœci w profilu
Dar¿lubie IG 1 s¹ ma³o zró¿nicowane, jednak czêsto s¹ doœæ
liczne i dobrze zachowane. Dominuj¹c¹ grup¹ skamienia³oœci
s¹ graptolity, oznaczone przez Tomczyka i cytowane w profi-
lu litologiczno-stratygraficznym otworu wiertniczego (Tom-
czyk, 1974). Rzadziej spotyka siê skorupki ramienionogów
bezzawiasowych. W górnej czêœci profilu, w osadach przy-
dolu, wystêpuj¹ ma³¿e, œlimaki, ma³¿oraczki, ramienionogi
i g³owonogi.

Dominuj¹ce w rdzeniowanych odcinkach profilu graptoli-
ty stanowi¹ podstawê biostratygrafii systemu. Jako wzorzec
dla biostratygrafii systemu sylurskiego w Polsce wykorzystu-
je siê tradycyjnie schemat podzia³u wypracowany w klasycz-
nych ods³oniêciach obszarów Anglii i Walii. Jego ramy zo-
sta³y stworzone na pocz¹tku poprzedniego stulecia; podle-
gaj¹c modyfikacjom schemat ten stosowany jest do dziœ pod
nazw¹ Zgeneralizowana Zonacja Graptolitowa (Generalized

Graptolite Zonation skr. GGZ), ustalona przez Podkomisj¹
Systemu Sylurskiego (Koreñ i in., 1996). Schemat podzia³u
chronostratygraficznego syluru wed³ug Melchina i in. (2004),
oparty na podziale biostratygraficznym Koreñ (op. cit.) zosta³
przedstawiony w tabeli 16. Podzia³ graptolitowy przedstawio-
ny przez Urbanka i Tellera (1997) dla obszaru kratonu
wschodnioeuropejskiego jest w znacznym stopniu korelatyw-
ny z podzia³em standardowym.

Zgodnie ze standardowym podzia³em miêdzynarodowym
system sylurski dzieli siê na 4 oddzia³y: landower, wenlok,
ludlow i przydol, te z kolei dziel¹ siê na piêtra (por. tab. 16).
W profilu Dar¿lubie IG 1 wydzielono wszystkie oddzia³y
syluru.

Profil litologiczny autorstwa H. Tomczyka przedstawiono
w ramach znowelizowanej stratygrafii, obejmuj¹cej zrewido-
wane po³o¿enie niektórych granic oddzia³ów. Sk³ad fauny,
nazwy rodzajowe i gatunkowe graptolitów i ich wystêpowa-
nie w profilu podano wg dokumentacji wynikowej otworu
(Tomczyk, 1974). Jednostki litostratygraficzne wyró¿niono
zgodnie z podzia³em litostratygraficznym Modliñskiego i in.
(2006).

Charakterystyka litologiczno-
-stratygraficzna syluru

LANDOWER

Osady landoweru wystêpuj¹, wed³ug pomiarów geofi-
zycznych, na g³êbokoœci 2877,5–2933,0 m, a ich mi¹¿szoœæ
wynosi 55,5 m. Wed³ug rdzenia dolna granica syluru i dolna
granica landoweru wystêpuje na g³êbokoœci 2943,5 m.

Landower jest wykszta³cony w postaci i³owców szarych,
ciemnoszarych, miejscami zielonkawych. W dolnej czêœci
przewa¿aj¹ i³owce oraz ³upki ciemnoszare i czarne, lamino-
wane, smoliste, miêkkie, czêsto z licznymi skupieniami
i gniazdami krystalicznego pirytu. Osady te s¹ zaliczane do
formacji i³owców z Pas³êka.

W dolnej czêœci profilu landoweru H. Tomczyk oznaczy³
graptolity nale¿¹ce do rodzajów: Climacograptus, Orthograp-

tus, Akidograptus, Pseudoclimacograptus, Demirastrites,
Rastrites, Pristiograptus, Diplograptus, Dimorphograptus,
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Raphidograptus, Diversograptus, Petalograptus. Doku-
mentuj¹ one obecnoœæ piêter rhuddan i aeron (nierozdzielo-
ne). W wy¿szej czêœci profilu wystêpuj¹ m.in. graptolity wskaŸ-
nikowe poziomów turriculatus i griestonensis piêtra telych.

WENLOK

Wystêpowanie osadów wenloku stwierdzono na g³êb.
2738,0–2877,5 m. Ich mi¹¿szoœæ wynosi wiêc 139,5 m. Odci-
nek profilu odpowiadaj¹cy utworom wenloku by³ rdzeniowa-
ny w niewielkim stopniu, wynosz¹cym 10,2%. Doln¹ i górn¹
granicê oddzia³u wyznaczono na podstawie pomiarów geo-
fizycznych.

Osady wenloku s¹ wykszta³cone jako i³owce ciemnosza-
re i szare, czêsto laminowane, ³upkowate, miejscami silnie
wapniste formacji i³owców z Pelplina. W interwa³ach rdze-
niowanych wystêpuje doœæ bogata fauna graptolitów. Na jej
podstawie mo¿na przyj¹æ obecnoœæ piêter sheinwood oraz
homer.

W osadach sheinwoodu (g³êb. 2857,5–2877,5 m,
mi¹¿szoœæ 20,0 m) H. Tomczyk oznaczy³ nastêpuj¹ce grapto-
lity: Monograptus cf. latus McCoy, Monograptus sp., Pristio-

graptus sp., P. dubius (Suess), Cyrtograptus sp., Streptograp-

tus sp., S. antenularis (Meneghini), Plectograptus sp.; w osa-
dach homeru (g³êb. 2738,0–2857,5, mi¹¿szoœæ 119,5 m) –
m.in. Testograptus sp., T. testis (Barrande), Cyrtograptus sp.,
C. cf. hamatus Bailly, C. lundgreni Tullberg oraz Monoclima-

cis hemipristis (Meneghini).

LUDLOW

Osady ludlowu stwierdzono wed³ug pomiarów geofizycz-
nych na g³êb. 1615,0–2738,0 m. Mi¹¿szoœæ osadów ludlowu,
najwiêksza spoœród wszystkich oddzia³ów syluru, wynosi
1123,0 m. Osady ludlowu s¹ reprezentowane przez najwy¿-
sz¹ czêœæ formacji i³owców z Pelplina, formacjê i³owców
i mu³owców z Kociewia oraz doln¹ czêœæ formacji i³owców
i i³owców wapnistych z Pucka.

W profilu ludlowu wyró¿niono osady gorstu oraz ludfor-
du, ktorych granice ze wzglêdu na brak odpowiedniej doku-
mentacji paleontologicznej mo¿na wyznaczyæ tylko w przy-
bli¿eniu. Do gorstu zaliczono osady z g³êb. ?2230,0–2738,0 m
(mi¹¿szoœæ ok. 508,0 m). Jego dolna czêœæ, na g³êb.
2620,0–2738,0 m (mi¹¿szoœæ 118,0 m), jest wykszta³cona
w postaci i³owców ciemnoszarych formacji i³owców z Pelpli-
na. Tomczyk (1974) oznaczy³ tu m.in. graptolity Pristiograp-

tus dubius (Suess), Colonograptus colonus (Barrande) oraz

Neodiversograptus nilssoni (Lapworth), datuj¹ce poziom
nilssoni ni¿szego gorstu.

Le¿¹ce wy¿ej osady wy¿szej czêœci gorstu tak¿e s¹ wy-
kszta³cone jako osady silikoklastyczne, z tym ¿e wystêpuj¹ tu
osady silikoklastycznej grubszej frakcji – mu³owce. Stanowi¹
one trzon formacji i³owców i mu³owców z Kociewia. Forma-
cja ta wystêpuje, wed³ug pomiarów geofizycznych, na g³êb.
?2230,0–2620,0 m (mi¹¿szoœæ 390,0 m). Formacjê tê tworz¹
heterolity mu³owcowo-ilaste, miejscami wystêpuj¹ wk³adki
mu³owców o gruboœci do 60 cm, z wyraŸnie podkreœlon¹
laminacj¹ przek¹tn¹ i konwolutn¹, z licznymi strukturami
pochodzenia mechanicznego na powierzchniach warstw.
Œwiadczy to o podwy¿szonej energii wód zbiornika podczas
sedymentacji osadów formacji i³owców i mu³owców z Kocie-
wia. W osadach tych stwierdzono obecnoœæ ubogiej fauny,
g³ównie g³owonogów ‘Orthoceras’ oraz graptolitów rodzaju
Bohemograptus.

Osady piêtra ludford, podobnie jak piêtra gorst, zosta³y
s³abo udokumentowane paleontologicznie. Ich prawdopo-
dobn¹ obecnoœæ przyjêto na g³êb. 1615,0–?2230,0 m
(mi¹¿szoœæ ok. 615,0 m). S¹ one wykszta³cone jako formacja
i³owców i i³owców marglistych z Pucka, reprezentowana
przez i³owce szare lub zielonkawe czêsto margliste, lamino-
wane i z³upkowacone. W rdzeniowanych odcinkach profilu
Tomczyk (1974) oznaczy³ graptolity: Pristiograptus dubius

(Suess), Monograptus sp., Monograptus ex gr. formosus

i inne, a tak¿e w wy¿szej czêœci formacji skamienia³oœci z ro-
dzaju Conularia i Orthoceras.

PRZYDOL

Osady przydolu wed³ug pomiarow geofizycznych wystê-
puj¹ na g³êb. 1071,0–1615,0 m (mi¹¿szoœæ 544,0 m). S¹ one
reprezentowane przez formacjê i³owców i i³owców wapni-
stych z Pucka. S¹ to i³owce szare z odcieniem zielonkawym,
wapniste, laminowane i wyraŸnie ³upkowate; miejscami za-
znaczaj¹ siê nieregularne bardzo cienkie wk³adki wapieni mar-
glistych, w wy¿szej czêœci detrytycznych. W osadach tych
stwierdzono wystêpowanie bogatej fauny ma³¿y (z rodzajów:
Ctenodonta, Nuculites, Pterinea, Modiolopsis i innych), œli-
maków (Murchisonia, Bellerophon), ma³¿oraczków (Nodi-

beyrichia, Neobeyrichia, Klodenia i innych), brachiopodów
(Chonetes striatellus (Dalman), Camarotechia cf. nucula i in-
nych) oraz tentakulitów i g³owonogów. Graptolity s¹ nieliczne.
Pojawienie siê fauny bentonicznej w osadach przydolu wska-
zuje na zmianê charakteru sedymentacji i sp³ycenie zbiornika.

Maria NEHRING-LEFELD

BIOSTRATYGRAFIA MIKROPALEONTOLOGICZNA OSADÓW SYLURU GÓRNEGO

Osady syluru górnego napotkano w profilu Dar¿lubie IG 1
na g³êb. 1071,0 m. Spoczywaj¹ one pod utworami permu,
a granica pomiêdzy systemami zosta³a wyznaczona na pod-
stawie próbek rdzeniowych i pomiarów geofizycznych. Sylur
górny jest reprezentowany przez utwory formacji i³owców
i i³owców wapnistych z Pucka (Modliñski i in., 2006), zawie-

raj¹ce bogaty zespó³ szcz¹tków organicznych. Dominuj¹ tu
organizmy bentoniczne: ramienionogi, ma³¿oraczki, trylobity,
tentakulity, œlimaki i liliowce; graptolity wystêpuj¹ w nich je-
dynie sporadycznie, co ogranicza mo¿liwoœæ wykorzystania
ich do datowania osadów. Do celów stratygraficznych wyko-
rzystano ma³¿oraczki i czêœciowo trylobity (Tomczykowa,
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Witwicka, 1972, 1974). Procesowi maceracji poddano 10 pró-
bek, a uzyskany materia³ paleontologiczny pochodzi z próbek
pobranych z interwa³u g³êb. 1076,0–1349,0 m (tab. 17). Obej-
muje on ok. 100 okazów, na ogó³ dobrze zachowanych.
W przypadku okazów uszkodzonych w przewa¿aj¹cej czêœci
by³o mo¿liwe ich oznaczenie (przynajmniej ich przynale-
¿noœæ do rodzajów). Niewielka liczba okazów wynika z ma³ej
liczby próbek litologicznych, którymi dysponowano.

Do rozpoziomowania stratygraficznego osadów najwy¿-
szego syluru przyjêto podzia³ zgodny z ustaleniami miêdzy-
narodowymi (Harland i in., 1989; Urbanek, Teller, 1997; Szy-
mañski, Modliñski, 2003). Wyeliminowano tym samym na-
zwy nieformalnych jednostek rangi oddzia³u, okreœlanych
jako „Siedlce” i „Podlasie” (Tomczyk, 1968; Tomczykowa,
Witwicka, 1972, 1974).

W analizowanym zespole obserwuje siê du¿e nagroma-
dzenie Beyrichiidae i Craspedobolbinidae, które dominuj¹
w osadach najwy¿szego ludlowu i przydolu w obszarze
ba³tycko-skandynawskim – zarówno w l¹dowej czêœci obni¿-
enia ba³tyckiego, jak i pod dnem Ba³tyku. Zidentyfikowano tu
rodzaje nale¿¹ce do rodzin Primitiopsidae Swartz (Clavofla-

bella Martinsson, Amygdalella Martinsson), Craspedobolbini-
dae Martinsson (Sleia Martinsson, Macrypsilon Martinsson,
Nodibeyrichia Henningsmoen, Frostiella Martinsson) oraz
Healdiidae Harlton (Kuresaaria Adamczak). W osadach ko-
relowanych z poziomami Nodibeyrichia tuberculata i Fro-

stiella pliculata – Acaste damiana stwierdzono wyraŸn¹ do-
minacjê rodzajów z podrodziny Amphitoxotidinae (Sleia,
Hemsiella, Macrypsilon) i podrodziny Beyrichiinae (Neobey-

richia, Nodibeyrichia). Podrodziny te nale¿¹ do Craspedo-
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T a b e l a 17

Zestawienie ma³¿oraczków wystêpuj¹cych w osadach przydolu (poziom tuberculata)

Ostracodes in Pridoli deposits (tuberculata zone)

Nr
próbki

G³êbokoœæ
[m]

Zidentyfikowana mikrofauna Uwagi

1a 1076,0 Nodibeyrichia tuberculata (Klöden), Sleia equestris Martinson, S. inermis Martinsson,
Macrypsilon salterianum (Jones), Amygdalella nasuta Martinsson, A. subclusa Martinsson

1b 1076,0

Nodibeyrichia tuberculata (Klöden), Sleia inermis Martinsson, Macrypsilon salterianum

(Jones), Neobeyrichia buchiana (Jones), Hemsiella margaritae Gailite, Cytherellina magna

Neckaja, Amygdalella nasuta Martinsson, Kuresaaria angulata (Neckaja), Kuresaaaria

circulate (Neckaja)

2a 1078,0

Nodibeyrichia tuberculata (Klöden), Frostiella pliculata Martinsson, Neobeyrichia alia Gaili-
te, Sleia kochii (Boll), Neobeyrichia alia Gailite, Cytherellina magna Neckaja, Amygdalella

nasuta Martinsson, Kuresaaria angulata (Neckaja); silnie uszkodzone okazy craspedobolbini-
dów i bryrichidów

2b 1078,0
Nodibeyrichia tuberculata (Klöden), Macrypsilon salterianum (Jones), Hemsiella margaritae

(Jones), Neobeyrichia buchiana (Jones), Amygdalella nasuta Martinsson, Kuresaaria circulate

(Neckaja)

3 1200,0
Nodibeyrichia tuberculata (Klöden), Healdianella magna (Neckaja), Hemsiella margaritae

Gailite, Kuresaaria angulata (Neckaja), K. circulata (Neckaja), Amygdalella nasuta Martin-
sson

4 1269,0 Nodibeyrichia tuberculata (Klöden), Macrypsilon salterianum (Jones), Sleia equestris

Martinsson, S. kochii (Boll), Amygdalella subclusa Martinsson
liczne szcz¹tki

tentakulitów

5 1284,0
Nodibeyrichia tuberculata (Klöden), Hemsiella dalmaniana (Jones), H. margaritae

Gailite, Amygdalella nasuta Martinsson, A. subclusa Martinsson, Kloedenia leptosoma

Martinsson, Kuresaaria angulata (Neckaja), Cytherellina magna Neckaja

6 1342,0
Nodibeyrichia tuberculata (Klöden), Neobeyrichia alia Gailite, Macrypsilon salterianum

Jones, Sleia inermis Martinsson, Kuresaaria angulata (Neckaja), K. circulata (Neckaja),
Cytherellina magna Neckaja

nieoznaczalne fragmenty
tentakulitów

7a 1349,0
Nodibeyrichia ? tuberculata (Klöden), Sleia inermis Martinson, S. equestris Martinsson,
Macrypsilon salterianum (Jones), Kloedenia leptosoma Martinsson, Amygdalella nasuta

Martinsson, Cytherellina magna Neckaja, Kuresaaria angulata (Neckaja)

7b 1349,0 Neobeyrichia sp., Sleia equestris Martinsson, S. kochii (Boll), Neobeyrichia buchiana (Jones),
N. alia Gailite



bolbinidae. Ma³¿oraczki nale¿¹ce do wymienionych rodzin
i podrodzin dominuj¹ w osadach najwy¿szego syluru – przy-
dolu ba³tycko-skandynawskiego. Ich ogromne iloœci wy-
stêpuj¹ w g³azach narzutowych pospolitych na obszarach
pó³nocnej Polski i pó³nocnych Niemiec. Zosta³y one uformo-
wane z tzw. „wapienia beyrichiowego” (Beyrichienkalk)
i niew¹tpliwie pochodz¹ z dna Ba³tyku.

G³ównymi komponentami zespo³u ma³¿oraczków przydo-
lu s¹ przedstawiciele podrodzin Amphitoxootidinae i Beyri-
chiinae. Z wnikliwych obserwacji Martinssona (1967) wyni-
ka, ¿e rodzaje nale¿¹ce do wymienionych podrodzin poja-
wiaj¹ siê zarówno w facjach przyrafowych, kalcyrudytowych,
jak i na obszarach o sedymentacji ³upków graptolitowych,
a niekiedy tak¿e w osadach mu³owcowo-piaszczystych. Wy-
stêpuj¹ czêsto z konodontami, a niekiedy z graptolitami, i s¹
u¿yteczne przy korelacji osadów zazêbiaj¹cych siê facji.

Analizie mikropaleontologicznej poddano 10 próbek,
g³ównie okruchowych, pobranych z g³êb. 1076,0–1349,0 m.
Analiza ta pozwoli³a na skorelowanie badanych osadów z po-
ziomem Nodibeyrichia tuberculata. Poziom ten odpowiada
œrodkowej czêœci górnego przydolu. Jest on korelowany
z graptolitowym poziomem Istrograptus samsonowiczi (Szy-
mañski, Modliñski, 2003).

Ma³a liczba próbek i zbyt du¿e nieopróbowane interwa³y
nie pozwalaj¹ okreœliæ nawet w przybli¿eniu na jakiej g³êbo-

koœci w profilu Dar¿lubie IG 1 przebiega dolna granica pozio-
mu Nodibeyrichia tuberculata. Na terenie obni¿enia pomor-
skiego mi¹¿szoœæ tego poziomu wynosi ok. 100 m (Tomczy-
kowa, Witwicka, 1974). W profilu Dar¿lubie IG 1 omawiany
poziom wyznacza nag³e i masowe pojawienie siê taksonu
wskaŸnikowego Nodibeyrichia tuberculata (Klöden). Towa-
rzysz¹ mu bardzo licznie Sleia kochii (Boll), Sleia equestris

Martinsson, Neobeyrichia buchiana (Jones), Hemsiella dal-

maniana (Jones), Hemsiella margaritae Gailite i Macrypsilon

salterianum (Jones). We wszystkich przebadanych próbkach
zaobserwowano bardzo liczne wystêpowanie Amygdalella

nasuta Martinsson, A. subclusa Martinsson, Kuresaaria an-

gulata (Neckaja), K. circulata (Neckaja) i Healdianella ma-

gna Neckaja.
Na £otwie Nodibeyrichia tuberculata (Klöden) pojawia

siê w osadach poziomu N. tuberculata, wiekowo odpo-
wiadaj¹cych dolnej czêœci ba³tyckiego regionalnego piêtra
j�ra (Gailite i in., 1967). Wydaje siê mo¿liwe, ¿e pozycja
omawianego gatunku w profilu stratygraficznym syluru Esto-
nii nasuwa mo¿liwoœæ skorelowania poziomu tuberculata

z osadami poziomów kaugatuma i ohesaare. Nodibeyrichia

tuberculata (Klöden) jest jednym z gatunków charaktery-
stycznych dla zespo³u ma³¿oraczków wapieni beyrichiowych
(Martinsson, 1963).
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Ryszard WAGNER

STRATYGRAFIA I SEDYMENTACJA CECHSZTYNU

Stratygrafia

Profil cechsztynu z otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1
jest pod wzglêdem paleogeograficznym usytuowany w
pó³nocno-zachodniej czêœci zatoki nadba³tyckiej, wchodz¹cej
g³êboko na kraton wschodnioeuropejski (Wagner, 1994).

Na badanym obszarze stwierdzono wystêpowanie trzech
cyklotemów wêglanowo-ewaporatowych: PZ1, PZ2 i PZ3.
Najbardziej rozbudowany pod wzglêdem stratygraficznym
i mi¹¿szoœciowym jest najstarszy cyklotem PZ1. Cyklotemy
PZ2 i PZ3 s¹ zredukowane stratygraficznie do poziomów wê-
glanowo-anhydrytowych. Cyklotem PZ4, wystêpuj¹cy spora-
dycznie, jest wykszta³cony w facji terygenicznej, jako stropo-
wa seria terygeniczna (PZt). Profil cechsztynu z otworu wiert-
niczego Dar¿lubie IG 1 jest typowym profilem dla tej czêœci
basenu cechsztyñskiego (fig. 29).

Najstarszymi osadami cechsztynu s¹ warstwy transgre-
sywne, stanowi¹ce odpowiednik zlepieñca podstawowego
(Zp1). Jego ma³a mi¹¿szoœæ lub czêsto brak tych osadów s¹
równie¿ typowe dla tego regionu. Szeroko rozprzestrzeniony
jest ³upek miedzionoœny (T1). W przypadku braku warstw
transgresywnych wystêpuje on bezpoœrednio na ska³ach sylu-
ru, stanowi¹cych w tym rejonie pod³o¿e utworów permu.

Mi¹¿szoœæ T1 jest niewielka, wahaj¹ca siê od 0,2 do 1,0 m,
przeciêtnie 0,5 m.

Ponad ³upkiem miedzionoœnym rozci¹ga siê podstawowy
poziom korelacyjny cyklotemu PZ1 – ska³y wêglanowe wa-
pienia cechsztyñskiego (Ca1). Przeciêtna mi¹¿szoœæ ska³ wê-
glanowych w tym rejonie wynosi ok. 10,0 m i jest typowa dla
facji centralnej czêœci otwartego basenu morskiego.

Sekwencja ewaporatów PZ1 jest reprezentowana przez
anhydryt dolny (A1d), najstarsz¹ sól kamienn¹ (Na1) i anhy-
dryt górny (A1g). Profil stratygraficzny ewaporatów jest ty-
powy dla brze¿nych basenów solnych, licznie wystê-
puj¹cych w marginalnych strefach basenu PZ1, charaktery-
zuj¹cych siê ma³ymi mi¹¿szoœciami anhydrytów i du¿ymi
mi¹¿szoœciami soli kamiennych. W profilu Dar¿lubie IG 1,
Na1 ma 165,0 m mi¹¿szoœci, A1d – 50,5 m, a A1g – 18,0 m.
Sumaryczna mi¹¿szoœæ anhydrytów jest ponad dwukrotnie
mniejsza ni¿ mi¹¿szoœæ soli kamiennych. W badanym profi-
lu brak jest najstarszych soli potasowych (K1), które wystê-
puj¹ w rejonie W³adys³awowa. Brak tych soli jest regu³¹
w basenie polskim, a ich wystêpowanie jest wyj¹tkowe
(Wagner, 1994).

Cyklotem PZ2 jest zredukowany stratygraficznie do
poziomów wêglanowo-siarczanowych. Wystêpuj¹ ma³ej
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mi¹¿szoœci ska³y wêglanowe dolomitu g³ównego (Ca2) –
10,6 m i anhydrytu podstawowego (A2) – 18,4 m.

Podobnie zredukowany jest profil cyklotemu PZ3, zbudo-
wany z szarego i³u solnego (T3) – 2,0 m, dolomitu p³ytowego
(Ca3) – 30,0 m, i szcz¹tkowego anhydrytu g³ównego (A3) –
2,0 m.

Redukcja stratygraficzna i mi¹¿szoœciowa obydwu cyklo-
temów wynika z ich po³o¿enia paleogeograficznego w peryfe-
rycznych czêœciach basenów. W przypadku cyklotemu PZ3
ma³a mi¹¿szoœæ anhydrytu g³ównego mo¿e byæ równie¿
wynikiem niewielkiego œciêcia erozyjnego.

Granicê cyklotemu PZ4 wykszta³conego w facji teryge-
nicznej, reprezentowanego przez stropow¹ seriê terygeniczn¹
(Pzt), okreœlono na podstawie rdzenia w interwale g³êb.
760,0–765,0 m, bezpoœrednio na szcz¹tkowym anhydrycie
g³ównym (A3). W brunatnoczerwonych mu³owcach wystê-
puj¹ tu charakterystyczne dla œrodowiska sebhy konkrecyjne
skupienia anhydrytu i liczne szczeliny z wysychania. Górna
granica tego kompleksu jest niemo¿liwa do ustalenia w tym
profilu. Zapis geofizyki wiertniczej wskazuje na g³êb. 599,0–
760,0 m wystêpowanie monotonnej serii ilasto-mu³owcowej,

bez ¿adnej mo¿liwoœci jej zró¿nicowania. Nie sposób okreœliæ
dolnej granicy wystêpowania charakterystycznych dla for-
macji ba³tyckiej (Tp1) wapieni oolitowych, ani górnej granicy
wystêpowania konkrecji anhydrytowych, typowych dla
stropowej serii terygenicznej. Nale¿y tu równie¿ zwróciæ
uwagê na s³ab¹ selektywnoœæ i ogólnie z³¹ jakoœæ zapisu karo-
ta¿owego.

G. Pieñkowski (ten tom) proponuje postawiæ górn¹ grani-
cê stropowej serii terygenicznej w wy¿szym interwale rdze-
nia, na g³êb. 698,5 m, bezpoœrednio pod przerostami wapieni
oolitowych. Nie ma niestety ¿adnej gwarancji, ¿e wapienie
te nie wystêpuj¹ poni¿ej tej granicy.

W tej sytuacji przyjêto wariant, ¿e stropowa seria teryge-
niczna ma tu bardzo ma³¹ mi¹¿szoœæ, zaledwie 5,0 m.

Sedymentacja i paleogeografia

Osady permu na Pomorzu Gdañskim s¹ zbudowane g³ów-
nie z ewaporatów cechsztynu, le¿¹cych bezpoœrednio, z du¿¹
luk¹ stratygraficzn¹ i sedymentacyjn¹ na utworach syluru
(fig. 29) lub sporadycznie na warstwach transgresywnych
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Fig. 29. Korelacja osadów cechsztynu w rejonie Zatoki Puckiej

Correlation of Zechstein deposits in the Puck Bay region



o bardzo ma³ej mi¹¿szoœci, pochodz¹cych z rozmycia cien-
kich osadów górnego czerwonego sp¹gowca, które miejscami
zachowa³y siê w formie niewielkich p³atów (Dadlez, Pokor-
ski, 1995). Przed transgresj¹ cechsztyñsk¹, w wyniku d³ugo-
trwa³ych procesów erozyjnych g³ównie w karbonie górnym
i czerwonym sp¹gowcu górnym, erozja dotar³a do syluru.

Basen sedymentacyjny cechsztynu zosta³ ukszta³towany
w wyniku transgresji morza cechsztyñskiego. Bezpoœrednim
powodem transgresji by³ silny impuls subsydencji, który obj¹³
swoim zasiêgiem ca³y œrodkowoeuropejski basen sedymenta-
cyjny, koñcz¹c panowanie œrodowisk l¹dowych z sedymenta-
cj¹ terygeniczn¹, nale¿¹cych do górnego czerwonego
sp¹gowca. Transgresja by³a szybka, czemu sprzyja³o
ukszta³towanie morfologii terenu w postaci rozleg³ej peneple-
ny, zarówno w basenie górnego czerwonego sp¹gowca, jak
i poza nim, na kratonie wschodnioeuropejskim.

W cechsztynie kraton wschodnioeuropejski charakteryzo-
wa³ siê du¿¹ stabilnoœci¹ tektoniczn¹, co wyrazi³o siê w rela-
tywnie spokojnej budowie geologicznej z ma³ymi komplika-
cjami w przebiegu g³ównych stref litofacjalnych i paleo-
geograficznych. By³ to obszar o najs³abszej subsydencji tekto-
nicznej w basenie cechsztyñskim, kompensowanej sedymen-
tacj¹ (Wagner i in., 1980; Wagner, 1994). Osady cechsztynu
utworzy³y siê w rozleg³ej zatoce basenu cechsztyñskiego – za-
toce nadba³tyckiej, g³êboko wcinaj¹cej siê na obszar kratonu
wschodnioeuropejskiego, siêgaj¹cej ku NE, a¿ po po³udniow¹
czêœæ dzisiejszego obszaru £otwy.

CYKLOTEM PZ1

Transgresja cechsztyñska lekko przemy³a najwy¿sz¹
czêœæ ³upków sylurskich, pozostawiaj¹c zaledwie 10-centy-
metrow¹ warstwê gruboziarnistych piaskowców.

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, 1997).

£upek miedzionoœny jest przykryty wapieniami i dolomi-
tami o mi¹¿szoœci 8,7 m, tworz¹cymi poziom wapienia
cechsztyñskiego (Ca1). Wapieñ cechsztyñski rozpoczyna siê
cienk¹ (0,3 m) warstw¹ marglistych wapieni ze smugami
ciemniejszych margli ze skupieniami ziaren pirytu, stano-
wi¹cymi stopniowe przejœcie od œrodowiska basenu beztleno-
wego do otwartego basenu z natlenionymi wodami. W morzu
wapienia cechsztyñskiego bardzo szybko dosz³o do sp³ycenia.
Ju¿ 0,3 m powy¿ej stropu ³upka miedzionoœnego pojawiaj¹
siê drobne onkolity, które ku górze staj¹ siê coraz wiêksze
i zdecydowanie przewa¿aj¹ w profilu, typowym dla wzglêd-
nie p³ytkiego, otwartego morza epikontynentalnego. Nierdze-
niowano najwy¿szej czêœci profilu Ca1, w której prawdopo-
dobnie wystêpuj¹ supralitoralne stromatolity, podobnie
jak w wiêkszoœci profili tej strefy.

Powy¿ej osadów Ca1 wystêpuj¹ ewaporaty: anhydryty
i sole kamienne. Jest to anhydryt dolny (A1d), najstarsza sól
kamienna (Na1) i anhydryt górny (A1g).

Anhydryt dolny i najstarsza sól kamienna maj¹ najwiêk-
sze mi¹¿szoœci i charakteryzuj¹ siê ich bardzo du¿¹ zmienno-
œci¹. Stosunek ich wzajemnych mi¹¿szoœci jest odwrotnie
proporcjonalny, tzn. im wiêksza mi¹¿szoœæ anhydrytu dolne-
go, tym mniejsza mi¹¿szoœæ najstarszej soli kamiennej i od-
wrotnie. Jest to prawid³owoœæ, która obowi¹zuje w ca³ym
basenie cyklotemu PZ1 i wynika z warunków sedymentacyj-
nych (Wagner, 1998).

W pocz¹tkowej fazie sedymentacji ewaporatów cyklote-
mu PZ1 – anhydrytu dolnego, zaczê³o siê ró¿nicowanie tego
rejonu, wywo³ane zapewne specyficzn¹, frakcjonaln¹ sedy-
mentacj¹ siarczanów. W p³ytkim, ewaporatowym morzu
stosunkowo niewielkie wyniesienia o ma³ej amplitudzie
wystarczy³y do zapocz¹tkowania zwiêkszonej precypitacji
siarczanów, a nastêpnie proces ten nasila³ siê w miarê zwiêk-
szania siê deniwelacji dna morskiego przez narastaj¹ce nie-
równomiernie osady. Na wypiêtrzeniach tworzy³y siê siarcza-
ny o du¿ej mi¹¿szoœci, w przeciwieñstwie do obni¿eñ, w któ-
rych szybko narasta³ deficyt osadów. Siarczany utworzy³y
specyficzne struktury osadowe, tzw. wa³y anhydrytowe, które
sta³y siê stopniowo barierami stanowi¹cymi przeszkodê w mi-
gracji ciê¿kich ³ugów solnych, tworz¹c pu³apki chemiczne.
W obni¿eniach utworzonych przez ograniczaj¹ce je wa³y an-
hydrytowe osadzi³y siê sole kamienne, stopniowo je wy-
pe³niaj¹c. W efekcie tych procesów powsta³y baseny solne,
ekranowane przez otaczaj¹ce je wa³y anhydrytowe, a zmiany
mi¹¿szoœci pomiêdzy solami kamiennymi i anhydrytami by³y
drastycznie szybkie i trudne do przewidzenia. Jest to szcze-
gólnie wyraŸnie widoczne w pó³nocnej czêœci omawianego
obszaru, bardzo dobrze rozpoznanego wierceniami (fig. 30).
Wa³y anhydrytowe tworzy³y tu skomplikowany uk³ad
p³ycizn, na których utworzy³y siê sole kamienne o niewiel-
kich mi¹¿szoœciach (poni¿ej 80 m). Lokalnie, w niektórych
czêœciach tych p³ycizn ca³kowicie brak soli kamiennych.
Mi¹¿szoœæ anhydrytu dolnego (A1d) z regu³y przekracza
tu 100 m, lokalnie osi¹gaj¹c do ponad 200 m.

P³ycizny anhydrytowe utworzy³y sieæ barier, które stano-
wi³y przeszkodê dla migracji ciê¿kich ³ugów solnych,
gromadz¹cych siê w obni¿eniach dna basenu ewaporatowego,
z których po przekroczeniu granicy rozpuszczalnoœci roztwo-
rów wytr¹ca³y siê sole kamienne, osi¹gaj¹c du¿e mi¹¿szoœci.
Najstarsza sól kamienna (Na1) ma w tych basenach najwiêk-
sze mi¹¿szoœci, dochodz¹ce maksymalnie do 200 m (np.
Zdrada IG 7 – 200,5 m). Mi¹¿szoœci anhydrytu dolnego
w tych strefach s¹ zmniejszone – wynosz¹ poni¿ej 100 m
(czêsto poni¿ej 50 m). Zdarzaj¹ siê profile o bardzo ma³ych
mi¹¿szoœciach anhydrytu dolnego (A1d) (np. Lisewo ONZ 1
– 26 m). Profil ewaporatów PZ1 z otworu wiertniczego Dar¿-
lubie IG 1 jest typowy dla strefy basenów solnych (Czapow-
ski, 1987; Czapowski, Tomassi-Morawiec, 1985).

W basenach solnych, w najwy¿szej czêœci Na1, wystêpuj¹
lokalnie najstarsze sole potasowo magnezowe (K1). Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e chodzi tu o chlorkowe sole potasowe, które
wytr¹ci³y siê z wody morskiej i s¹ solami pierwotnymi. Wy-
stêpuj¹ one w kilku profilach Na1 (baseny Lisewa i W³ady-
s³awowa), tworz¹c ma³ej mi¹¿szoœci warstwy od kilku do
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Fig. 30. Mapa litofacjalno-mi¹¿szoœciowa osadów cechsztynu w rejonie Zatoki Puckiej

Lithofacies and thickness map Zechstein deposits in the Puck Bay region



kilkunastu metrów (maksymalnie 13 m – Lisewo ONZ 1).
Pod wzglêdem przestrzennym s¹ to soczewki o ma³ych roz-
miarach, nie tworz¹ce ci¹g³ych pok³adów.

Sole potasowo-magnezowe wystêpuj¹ tak¿e w postaci po-
lihalitów, czyli siarczanowych soli potasowo-magnezowych
o odmiennej genezie. S¹ to sole wtórne, metasomatyczne,
utworzone poprzez polhalityzacjê anhydrytów. Wystêpuj¹
w czterech z³o¿ach: Ch³apowo, Mieroszyno, Swarzewo
i Zdrada (Peryt, Smakowski, 2006). Tworz¹ nieregularne for-
my o mi¹¿szoœci od kilku do kilkudziesiêciu metrów (maksy-
malnie 73 m w z³o¿u Mieroszyno). Polihality wystêpuj¹ w an-
hydrycie dolnym A1d i górnym A1g, a tak¿e przewarstwiaj¹
najstarsz¹ sól kamienn¹.

Lokalnie w Na1 wystêpuje anhydryt œrodkowy (A1s),
dziel¹c Na1 na najstarsz¹ sól kamienn¹ doln¹ (Na1d) i górn¹
(Na1g). Przewarstwienie anhydrytu œrodkowego pojawia siê
najczêœciej w œrodkowej czêœci kompleksu Na1. Mi¹¿szoœæ
tego anhydrytu wynosi przewa¿nie pojedyncze metry, ale lo-
kalnie wzrasta do kilkudziesiêciu metrów (np. Werblinia IG 1
– 30,2 m, Zdrada IG 6 – 34 m).

Sole kamienne wype³ni³y baseny solne i na tak wyrów-
nan¹ powierzchniê wkroczy³a ingresja œwie¿ych wód mor-
skich, przerywaj¹c sedymentacjê soli i rozpoczynaj¹c powsta-
wanie anhydrytów.

Osady anhydrytu górnego (A1g) maj¹ doœæ wyrównane
i niewielkie mi¹¿szoœci – od kilku do kilkunastu metrów
(w profilu Dar¿lubie IG 1 – 18,0 m). Jedynie lokalnie, zw³asz-
cza na p³yciznach lub w ich bezpoœrednim s¹siedztwie,
mi¹¿szoœæ A1g wrasta do kilkudziesiêciu metrów. Ma³a
zmiennoœæ mi¹¿szoœci A1g wynika z wype³nienia basenów
solnych solami kamiennymi i wyrównaniem istniej¹cych
poprzednio deniwelacji dna basenu sedymentacyjnego
(Wagner, 1994).

CYKLOTEM PZ2

Osady cyklotemu PZ2 maj¹ znacznie mniejszy zasiêg ni¿
PZ1. Wyrównanie przez sole najstarsze deniwelacji dna base-
nu spowodowa³o regularny uk³ad stref facjalnych, ca³kowicie
odmienny od basenu PZ1 i stopniowy wzrost mi¹¿szoœci od
pó³nocy ku po³udniowi (Wagner, 1998). Osady PZ2 s¹ zredu-
kowane stratygraficznie do poziomu dolomitu g³ównego
(Ca2) i anhydrytu podstawowego (A2). Nigdzie na omawia-
nym obszarze nie wystêpuj¹ starsze sole kamienne. Jest to ty-
powa sekwencja wêglanowo-siarczanowa dla przybrze¿nej,
p³ytkowodnej czêœci basenu PZ2 (Wagner, 1994). Mi¹¿szoœæ
osadów PZ2 jest zdecydowanie mniejsza ni¿ cyklotemu PZ1
i w profilu Dar¿lubie IG 1 wynosi zaledwie 29,0 m.

U podstawy cyklotemu wystêpuje poziom ska³ wêg-
lanowych – dolomit g³ówny (Ca2). W rejonie Dar¿lubia
mi¹¿szoœæ dolomitu g³ównego jest niewielka (10,6 m). Jest to
strefa pogranicza p³ytszej i g³êbszej czêœci basenu PZ2,
na przedpolu platformy wêglanowej, prawdopodobnie w dol-
nej czêœci stoku platformy wêglanowej. Œrodowisko sedy-
mentacji by³o na ogó³ niskoenergetyczne z wyj¹tkiem naj-
ni¿szego transgresywnego kompleksu dolomitów z niewiel-
kim udzia³em powierzchniowych onkolitów. Znaczne iloœci

malakofauny œwiadcz¹ o dobrych warunkach natlenienia wód
dennych.

Ku pó³nocnemu zachodowi, pocz¹wszy od rejonu Zdrady,
rozci¹ga siê platforma wêglanowa dolomitu g³ównego o szero-
koœci 20–30 km i orientacji SW–NE. Na obszarze platformy wê-
glanowej osady dolomitu g³ównego osi¹gaj¹ mi¹¿szoœci od 20
do 50 m. S¹ to g³ównie osady p³ytkowodne, charakteryzuj¹ce siê
du¿ym udzia³em ska³ ziarnistych, oolitów i onkolitów.

Dolomit g³ówny jest na prawie ca³ym obszarze przykryty
przez anhydryt podstawowy (A2). Granica miêdzy tymi po-
ziomami ma charakter ci¹g³ego przejœcia. Anhydryt podsta-
wowy ma ma³e mi¹¿szoœci. Na platformach wêglanowych
jego mi¹¿szoœæ waha siê od kilku do kilkunastu metrów, po-
dobnie jak na przedpolu platformy. Maksymalne mi¹¿szoœci
osadów A2 dochodz¹ do 20 m. Ich mi¹¿szoœæ w profilu Dar¿-
lubie IG 1 wynosi 18,6 m, czyli jest w strefie maksymalnych
mi¹¿szoœci tego poziomu na tym obszarze. Jak wspomniano
wy¿ej, nigdzie na badanym obszarze nie wystêpuje starsza sól
kamienna.

W koñcowym etapie rozwoju basenu cyklotemu PZ2
w ca³ym zbiorniku zapanowa³y warunki skrajnie p³ytkowodne.
Przybrze¿ne czêœci platform wêglanowych zosta³y ods³oniête
i trwa³a niezbyt intensywna sedymentacja terygeniczna.

CYKLOTEM PZ3

Osady cyklotemu PZ3 w stosunku do cyklotemu PZ2
wyró¿nia nieco wiêkszy zasiêg, zazwyczaj mniejsze mi¹¿szo-
œci i prawie ca³kowity brak m³odszej soli kamiennej.

U podstawy osadów cyklotemu wystêpuje cienka seria
ska³ terygenicznych szarego i³u solnego (T3), przykryta przez
ska³y wêglanowe dolomitu p³ytowego (Ca3). W otworze
wiertniczym Dar¿lubie IG 1 ten odcinek profilu nie by³ rdze-
niowany, ale na podstawie geofizyki wiertniczej mo¿na
okreœliæ mi¹¿szoœæ dolomitu p³ytowego wynosz¹c¹ 30,0 m.
Jest to typowa mi¹¿szoœæ dla p³ytkowodnych utworów plat-
formy wêglanowej, szeroko rozprzestrzenionej na oma-
wianym obszarze (G¹siewicz, 1990), wynosz¹ca zazwyczaj
30–40 m. Dopiero w rejonie Widowa, ¯arnowca i Dêbek
mi¹¿szoœæ dolomitu p³ytowego wyraŸnie spada do kilku met-
rów, a w rejonie Kopalina–Bia³ogóry dolomit p³ytowy ca³ko-
wicie zanika.

Anhydryt g³ówny (A3) ma ma³e mi¹¿szoœci, wynosz¹ce
do 10 m, a w profilu Dar¿lubie IG 1 osi¹ga zaledwie 2,0 m.
Na obszarze platformy wêglanowej dolomitu p³ytowego wi-
doczne s¹ szybkie zmiany mi¹¿szoœci A3 od kilku do 10 m
i liczne obszary pozbawione A3. Anhydryt g³ówny ca³kowi-
cie zanika w pó³nocno-zachodniej czêœci omawianego obsza-
ru. Zmiany te s¹ charakterystyczne dla powierzchni erozyjnej.
Prawdopodobnie pod koniec cechsztynu obszar ten by³ pod-
dany niewielkiej erozji, która usunê³a czêœæ osadów PZ3.

CYKLOTEM PZ4

Osady cyklotemu PZ4 praktycznie nie wystêpuj¹ na oma-
wianym obszarze, choæ nie jest to udowodnione z uwagi na
brak szczegó³owych badañ. Sporadycznie, w pojedynczych
profilach, spotyka siê je w postaci brunatnych mu³owców
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i drobnoziarnistych piaskowców tworz¹cych stropow¹ seriê
terygeniczn¹ (PZt). Mi¹¿szoœæ tej serii jest niewielka, rzêdu
kilku metrów (np. w profilu Dar¿lubie IG 1 – 5,0 m). Osady te
utworzy³y siê w warunkach l¹dowych, na obrze¿u basenu
ewaporatowego.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w pod koniec cyklotemu PZ3
obszar ten uleg³ wynurzeniu i zosta³ poddany procesom denu-

dacyjnym, trwaj¹cym a¿ do rozpoczêcia sedymentacji dolne-
go pstrego piaskowca. W pó³nocno-zachodniej czêœci oma-
wianego obszaru zosta³y usuniête osady PZ3, czêœciowo osa-
dy PZ2, a miejscami erozja dotar³a do osadów cyklotemu
PZ1. Prawdopodobnie w cyklotemie PZ4 dominowa³y proce-
sy erozyjne, nad akumulacyjnymi.

Grzegorz CZAPOWSKI, Hanna TOMASSI-MORAWIEC

CHARAKTERYSTYKA I WARUNKI DEPOZYCJI UTWORÓW SOLNYCH CECHSZTYNU

Rdzeniowane partie utworów solnych w otworze wiertni-
czym Dar¿lubie IG 1 obejmuj¹ fragmenty profilu poziomu
najstarszej soli kamiennej (Na1) cyklotemu PZ1. Stratygrafia
tych utworów cechsztynu oraz g³êbokoœæ wystêpowania gra-
nic poszczególnych wydzieleñ wed³ug pomiarów geofizycz-
nych zosta³y ustalone przez R. Wagnera.

Przeprowadzone badania makroskopowe rdzeni solnych
objê³y okreœlenie odmian litologicznych i strukturalnych
ska³y (frakcja, selekcja kryszta³ów, obecnoœæ i rodzaj do-
mieszek mineralnych, cechy optyczne) oraz charakterystykê
teksturaln¹ (tekstury kierunkowe, struktury sedymentacyjne
i wtórne o ró¿nej genezie). Ponadto wykonano badania geo-
chemiczne (oznaczenie zawartoœci bromu i sk³adu mineralne-
go) próbek punktowych (tab. 18). Syntetyczny profil litolo-
giczno-strukturalny z danymi geochemicznym i interpretacj¹
œrodowisk powstania ewaporatów przedstawiono na figurze 31.

Wed³ug wskazañ geofizycznych uwory poziomu najstar-
szej soli kamiennej (Na1) wystêpuj¹ w przedziale g³êb.
846,0–1011,0 m, a ich mi¹¿szoœæ wynosi 165,0 m. W sp¹gu
i stropie serii solnej wystêpuj¹ odpowiednio utwory siarcza-
nowe poziomów anhydrytu dolnego (A1d, interwa³ g³êb.
1011,0–1061,5 m) i górnego (A1g, interwa³ g³êb. 828,0–
846,0 m). D³ugoœæ zachowanego rdzenia solnego wynosi
110,1 m i obejmuje doln¹ i górn¹ czêœci serii solnej.

W sp¹gowej czêœci profilu soli, ponad ciemnoszarym an-
hydrytem drobnosparytowym, poziomo smugowanym bru-
natn¹ substancj¹ ilasto-dolomityczn¹ (utwory poziomu anhy-
drytu dolnego), wystêpuje warstwa pó³przezroczystego hali-
tytu równokrystalicznego, oddzielona do le¿¹cego wy¿ej hali-
tytu ró¿nokrystalicznego 10-centymetrow¹ warstw¹ szaronie-
bieskiego anhydrytu drobnosparytowego (anhydryt œródsol-
ny). W dolnej czêœci anhydryt jest bezteksturalny, a powy¿ej
równolegle smugowany.

Ponad tymi utworami, a¿ do œrodkowej czêœci profilu wy-
stêpuj¹ szarobe¿owe halityty typu rytmitów. S¹ one zbudowa-
ne z 2–3 typów strukturalnych soli: warstw soli równokrysta-
licznej (typ A), zwykle cechuj¹cych siê delikatn¹ równoleg³¹,
faliœcie zaburzon¹ laminacj¹ skupieniami anhydrytu, warstw
soli ró¿nokrystalicznej (typ B) z czêstymi kryszta³ami halitu
ze œladami budowy zonalnej oraz warstw pierwotnej soli wiel-
kokrystalicznej warstwowej (typu C), spêkanych i plastycznie
ugiêtych, ze œladami „laminacji wewnêtrznej” (Czapowski,
1986). Sp¹g niektórych warstw ma charakter erozyjny.
W omawianym odcinku profilu wystêpuj¹ grubsze (1–4 mm)

laminy anhydrytu, czêsto plastycznie zaburzone, zwykle
w obrêbie soli typu A i B. Nachylenie laminacji i pakietów
soli siêga 10–15°.
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T a b e l a 18

Zawartoœæ bromu i sk³ad mineralny w próbkach
punktowych z utworów solnych cechsztynu

(najstarsza sól kamienna)

Br kontent and mineral composition of point samples
in Zechstein salts (Oldest Halite)

G³êbokoœæ
[m]

NaCl
[%]

Brom
[ppm]

Anhydryt
[%]

851,0 100,00 86 œl.

864,2 100,00 178 œl.

872,7 98,90 142 1,1

926,9 98,90 74 1,1

940,9 98,40 74 1,6

944,0 100,00 86 <1,0

951,0 100,00 62 œlad

958,8 100,00 77 <1,0

961,9 96,00 86 4,0

969,0 100,00 36 <1,0

972,0 100,00 64 <1,0

978,1 100,00 74 <1,0

989,3 96,50 59 3,5

990,6 100,00 87 <1,0

994,8 98,00 59 2,0

1001,7 94,20 50 5,8

1007,0 97,60 64 2,4

1009,1 96,40 41 3,6

1010,8 98,20 27 1,8
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Fig. 31. Syntetyczny profil litologiczno-strukturalny utworów solnych cechsztynu
(z danymi geochemicznymi i interpretacj¹ œrodowisk powstania ewaporatów)

Typy strukturalne soli kamiennej: A – sól równokrystaliczna (œrednica kryszta³ów halitu od-do/œrednia w mm), B – sól ró¿nokrystaliczna (œrednica kryszta³ów
halitu od-do/œrednia w mm), C – pierwotna sól wielkokrystaliczna warstwowa; A 20-250/C 10-20 – rytmit typów strukturalnych soli (gruboœæ warstw soli
w mm), M – ska³a bezteksturalna („masywna”); barwa ska³y: 1 – bia³a, 2 – szara, 3 – be¿owa

Synthetic lithological-strctural section of Zechstein salts
(including geochemical data and interpetation of evaporitic enviroments)

Halite structural types: A – monomorphic halite (crystal diameter: min-max/average in mm), B – heteromorphic halite (crystal diameter: min-max/average
in mm), C – primary giant bedded halite; A 20-250/C 10-20 – rhythmite of halite structural types (bed thickness in mm); M – structureless; rock colour:
1 – white, 2 – grey, 3 – beige



W górnym rdzeniowanym odcinku profilu serii solnej,
dolne 11 m buduje bia³awy halityt o charakterze rytmitu,
z³o¿onego z typów soli B i C, z powierzchniami erozyjnymi,
laminacj¹ anhydrytem, kryszta³ami halitu ze œladami budowy
zonalnej oraz œladami „laminacji wewnêtrznej” w obrêbie
warstw soli C. Wy¿ej nie pojawia siê ju¿ sól typu C, zast¹pio-
na przez warstwy soli równokrystalicznej (typ A). Wystêpuj¹
kryszta³y halitu przebudowane tektonicznie. Laminy anhy-
drytu i warstwy soli s¹ nachylone pod k¹tem 10–30°.

Ponad sol¹, z luk¹ w rdzeniu, zalega szaroniebieski anhy-
dryt drobnosparytowy, w dolnej czêœci bezteksturalny („ma-
sywny”), wy¿ej smugowany faliœcie brunatn¹ substancj¹ ila-
sto-dolomityczn¹, przechodz¹cy ku górze w anhydryt o struk-
turze gruz³owej (utwory poziomu anhydrytu górnego A1g).

Zawartoœæ bromu (tab. 18, fig. 31) w dolnej czêœci oma-
wianego profilu soli zmienia siê w granicach 40–70 ppm,
maksymalnie osi¹gaj¹c wartoœæ 87 ppm. Najni¿szy udzia³
bromu (27 ppm) stwierdzono w sp¹gu serii solnej. Wy¿sze za-
wartoœci (142–178 ppm) stwierdzono w górnej czêœci profilu
solnego, ale w samym stropie udzia³ bromu ponownie
gwa³townie spada do 86 ppm. Oznaczone wartoœci s¹ doœæ
typowe dla morskich chlorków cyklotemu PZ1 cechsztynu
w Polsce (Tomassi-Morawiec, 2001; Tomassi-Morawiec i in.,
2009), zaœ odnotowany w sp¹gu serii solnej wyj¹tkowo niski
udzia³ bromu rejestruje str¹canie osadu z pierwszej solanki
chlorkowej w basenie ewaporatowym. Poza halitem g³ównym
sk³adnikiem soli jest anhydryt, pojawiaj¹cy siê w zmiennej
iloœci – od œladowej do 4%.

Zaobserwowane struktury i tekstury anhydrytów i soli
oraz zmiany zawartoœci bromu, bêd¹ce wskaŸnikiem zmian
zasolenia w basenie ewaporatowym, pozwalaj¹ okreœliæ œro-

dowisko depozycji badanych ewaporatów. Stropowa czêœæ
utworów poziomu anhydrytu dolnego (A1d) powsta³a zapew-
ne na sk³onie platformy siarczanowej, która rozwinê³a siê na
zachodnim sk³onie syneklizy peryba³tyckiej podczas wcze-
snej fazy rozwoju basenu ewaporatowego cyklu PZ1 (Peryt,
1994; Peryt i in., 1992). W „chlorkowym” (solanki osi¹gnê³y
stan nasycenia dla halitu) okresie jego rozwoju powsta³a omó-
wiona seria solna, w warunkach otwartego basenu solnego ze
swobodn¹ cyrkulacj¹ solanek i ich g³êbokoœciowym rozwar-
stwieniem (pojawienie siê soli typu C z „laminacj¹ wew-
nêtrzn¹” – Czapowski, 1986, 1987). W tych warunkach fluk-
tuacje zasolenia rejestrowa³y bardziej znacz¹ce dop³ywy do
basenu œwie¿ych wód z otwartego zbiornika na Ni¿u Polskim,
w sp¹gowej partii profilu prowadz¹ce nawet do zmiany re-
¿imu chemicznego i okresowego osadzenia siarczanów (war-
stwa anhydrytu œródsolnego). Stopniowy regionalny wzrost
stê¿enia solanki w basenie uwidacznia siê w górnej czêœci
profilu serii solnej, ale wype³nienie zbiornika nagromadzo-
nym osadem doprowadzi³o do jego wyraŸnego sp³ycenia
i przemiany g³êbokiego otwartego zbiornika w system lagun
solnych, z bardziej ograniczon¹ wymian¹ solanek o ró¿nym
stê¿eniu (Czapowski, 1987; Peryt i in., 1992). Na okres ten
przypada powstanie stropowej partii soli, pozbawionej cech
g³êbokowodnych, a zarazem wykazuj¹cej wyraŸny spadek
koncentracji solanek, zapewne wskutek rosn¹cego od-
dzia³ywania wód opadowych. Utwory poziomu anhydrytu
górnego (A1g), przykrywaj¹ce sole, powsta³y zapewne w œro-
dowisku panwi w obrêbie sebhy siarczanowej (Mellvin, 1991;
Peryt, 1991; Kendall, 1992), która rozwinê³a siê na miejscu
wczeœniejszych lagun solnych i p³ycizn siarczanowych.

Maria WICHROWSKA

ANALIZA MIKROFACJALNA, PETROGRAFICZNA I DIAGENEZA OSADÓW DOLOMITU G£ÓWNEGO

Wstêp

Podstawê analizy petrograficzno-mikrofacjalnej stano-
wi³y obserwacje 24 p³ytek cienkich w mikroskopie optycz-
nym, polaryzacyjnym, w œwietle przechodz¹cym i odbitym.

Profil mikrofacjalny zamieszczony na figurze 32 skon-
struowano na postawie badañ w³asnych autorki oraz wczeœ-
niejszych niepublikowanych analiz petrograficznych i mikro-
facjalnych wykonanych przez T. Pi¹tkowskiego oraz opisów
makroskopowych rdzenia wiertniczego (R. Wagner).
Odmiany mikrofacjalne badanych osadów wêglanowych kla-
syfikowano u¿ywaj¹c nazewnictwa Dunhama (1962), spolsz-
czonego przez Jaworowskiego (1987a); korzystano z obszer-
nej literatury (publikowanej i archiwalnej) autorstwa m.in.
G¹siewicza, Peryta, Pi¹tkowskiego, Wagnera oraz Wichrow-
skiej (2008), dotycz¹cej zagadnieñ depozycyjnych i diagene-
tycznych osadów dolomitu g³ównego na wyniesieniu £eby.
Na tablicy fotograficznej zamieszczono 3 zdjêcia ró¿nych od-
mian mikrofacjalnych, z zaznaczeniem g³ównych sk³adników
(ziarnowych i mu³owych), oraz relacji miêdzy mineralnych,

wskazuj¹cych na rodzaj i zakres przeobra¿eñ diagenetycz-
nych (fig. 33).

Badane osady dolomitu g³ównego (Ca2) w profilu Dar¿-
lubie IG 1 maj¹ mi¹¿szoœæ 10,6 m, wystêpuj¹ na g³êb. 817,4–
828,0 m i s¹ wykszta³cone w facji dolomitowej.

Charakterystyka mikrofacjalna i petrograficzna
osadów dolomitu g³ównego

Najni¿sza czêœæ osadów dolomitu g³ównego (g³êb.
827,5–828,0 m) le¿y bezpoœrednio na anhydrycie górnym wy-
kszta³conym w facji siarczanowej (anhydryt) z cienkimi prze-
warstwieniami dolomitowego madstonu i niewielk¹ domiesz-
k¹ materia³u klastycznego (kwarcu i minera³ów ilastych).
Kontakt pomiêdzy Ca2 a A1g jest przejœciowy, a w przy-
sp¹gowej czêœci osadów dolomitu g³ównego pojawiaj¹ siê
gruz³owe skupienia anhydrytu (opis makroskopowy rdzenia –
R. Wagner) oraz dolomity (masywne, zrekrystalizowane) i bio-
laminoidy, przewarstwiaone cienkimi laminami i smugami
substancji ilastej i klastycznej (fig. 32). Akrecja mikrobialna
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objawia siê wystêpowaniem pojedynczych smug i lamin wê-
glistych, nieregularnie wnikaj¹cych w mikrosparytowy osad
dolomitowy.

Kontakt ostry zaznaczony zmian¹ facji z madstono-
wo/biolaminoidowej na facjê ziarnist¹ (ooidowo-peloido-
wo-bioklastyczn¹) pojawia siê na g³êb. 827,5 m; wystêpuj¹ tu
relikty ooidowo/onkoidowe, ciemne, grudkowe formy pelo-
idalne, liczna fauna ma³¿owa i pojedyncze œlimaki. Osad ziar-
nowy i organodetrytyczny s¹ w znacznym stopniu rozpusz-
czone, a pró¿nie zabudowane przez minera³y siarczanowe
(polihalit i anhydryt).

W œrodkowej czêœci profilu (g³êb. 821,4–827,5 m) wy-
stêpuj¹ zazêbiaj¹ce siê facje: w górnej czêœci omawianego
kompleksu osadów pojawiaj¹ siê:
1. Wakstony z bioklastami fauny szkieletowej, przewarst-

wiane osadami mu³owymi (dolomity) i wk³adkami
marglistymi ze zmienn¹ iloœci¹ materia³u klastycznego
(g³êb. 821,4–824,2 m);

2. Pakstony/bandstony organodetrytyczne przewarstwione
materia³em mikrobialnym (g³êb. 824,2–826,0 m);

3. Pakstony ziarniste: ooidowo/onkoidowo-peloidowe
z bioklastami fauny ma³¿owej i glonowej (g³êb. 826,0–
827,5 m).
Wakstony (1) i pakstony organodetrytyczne (2) (g³êb.

821,4–826,0 m) s¹ zbudowane z:
– mikrosparytowego t³a skalnego dolomitowego, impre-

gnowanego przez ciemn¹, wêglist¹ materiê orga-
niczn¹; laminy i smugi ilasto-wêgliste z rozproszonym
kwarcem frakcji py³owej, muskowitem stanowi¹ cien-
kie przewarstwienia i impregnacje w tej serii osadów;

– biolaminitów, zbudowanych z ci¹g³ych, p³askich lub
lekko falistych lamin stromatolitowych (cyjanobakte-
ryjnych); w obrêbie biolaminitów wystêpuj¹ macera³y
alginitowe (poglonowe skupienia nisko przeobra¿onej
materii organicznej) w formie smug i ³ódeczkowatych
laminek (o barwie ¿ó³to-pomarañczowo-czerwonej),
inkrustowanych czarn¹ substancj¹ wêglist¹ (fig. 33A);
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Fig. 32. Profil mikrofacjalny osadów dolomitu g³ównego

A1g – anhydryt górny, A2 – anhydryt podstawowy; M – madston, B – bandston, W – wakston, P – pakston, W/B – przewarstwienia wakstonu z bandstonem,
W

P / B
– przejœcie wakstonu w pakston/bandston

Microfacies section of the Main Dolomite

A1g – Upper Anhydrite, A2 – Basal Anhydrite; M – mudstone, B – boundstone, W – wackestone, P – packestone, W/B – interbeds of wachestone with

boundstone, W
P / B

– transition from wackestone to packestone/boundstone



– elementów szkieletowych, reprezentowanych g³ównie
przez faunê ma³¿owa, ma³¿oraczki, w mniejszym stop-
niu œlimaki i otwornice; biodetryt jest w znacznym
stopniu rozpuszczony, mechanicznie rozkruszony
i czêœciowo zrekrystalizowany; w tej formie wydaje
siê byæ znacz¹co wkomponowany w mikrosparytowe
t³o skalne.

Pakstony (3) ooidowe/onkoidowe i peloidowe z przewar-
stwieniami mikrobialnymi na g³êb. 826,0–827,5 m s¹ zbudo-
wane z:

– ziaren obleczonych, ooidów rzeczywistych (prostych),
o œrednicach œrednio 0,20 mm (max. 0,5 mm), prawdo-
podobnie wielopow³okowych (zachowana jest relikto-
wa koncentryczna laminacja); ziarna najczêœciej maj¹

kszta³t nieregularny (rzadziej s¹ kuliste); w obrêbie la-
min koncentrycznych czêsto obserwuje siê cement an-
hydrytowy albo polihalitowy; ooidy powierzchniowe
obserwowane s¹ rzadko, niektóre z nich maj¹ charakter
onkoidów lub grudek glonowych, o czym mog¹ œwiad-
czyæ: faliste obrosty, nieregularne kszta³ty (amebowa-
te, czasami z wypustkami pierzastymi) oraz zatarcie
wewnêtrznej mikrostruktury;

– elementów szkieletowych (ma³¿e, ma³¿oraczki i œlima-
ki); bioklasty s¹ pokruszone, roztrawione, a pró¿nie
zabudowane polihalitem, anhydrytem lub minera³ami
fosforanowymi;

– form peloidalnych o ró¿nej wielkoœci i kszta³cie; pelo-
idy stanowi¹ czêsto agregacyjne skupienia zbudowane
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Fig. 33. A. Biolaminit, deformacje sp³ywowe; widoczne pomarañczowo-czerwono-¿ó³te zabarwienie s³abo dojrza³ej materii organicznej
(alginit), ¿ó³to zabarwione drobne ziarna apatytu; w obrêbie biolaminitu obecne intraklasty osadu mu³owego (madstonu); bia³e plamki –
rozproszone ziarna kwarcu py³owego; czarne drobne kuleczki rozsiane w tle skalnym – drobnodetrytyczny, wczesnodiagenetyczny piryt;
bia³a plama – anhydryt (A); g³êb. 824,2 m, pow. × 20, bez analizatora. B. Pakston peloidowo-organodetrytyczny; obecna fauna ma³¿owa,
grudki glonowe, ziarna agregacyjne (peloidalne), z³o¿one z kulistych form o rozmiarach 50–80 μm (strza³ka); w obrêbie cementu poliha-
litowego widoczny anhydryt; g³êb. 826,2 m, pow. × 40, nikole skrzy¿owane. C. Roztrawiony pakston ooidowo/onkoidowy; w centrach
ziaren obleczonych i laminach korteksu wystêpuje cement polihalitowy i anhydrytowy; pory wewn¹trz ziarnowe s¹ puste lub zabudowa-
ne przez minera³y solne (?halit); g³êb. 826,6 m, pow. × 50, nikole skrzy¿owane

A. Biolaminite, flow deformations; orange-red-yellow colouration of wealdy mature organic matter (alginate) is visible; yellow – fine apatite grains; mud
infradasts (mudstone) within biolaminite; white spots – dispersed silt-size quartz grains; small black balls distributed in groundmass – finely detrital early
diagenetic pyrite – white patch-anhydrite; depth 824.2 m, × 20, without analyzer. B. Peloidal-organodetrital padestone; mollusc fauna, algal pellets, aggre-
gate (peloidal) grains composed of spherical forms (50–80 μm, arrow) are visible; anhydrite within polyhalite cement; depth 826.2 m, × 40, crossed
nicols. C. Etched ooid/oncoidpadstone; polyhalite and anhydrite cement In cores of coated grains and cortex laminae; intagranular pores are empty or
filled with salt minerals (halite); depth 826.6 m, × 50, crossed nicols



z kulistych form przypominaj¹cych komórki plankto-
niczne glonów zielonych (?prasinofitów) lub ich cysty
(fig. 33B), grudek groniastych z naskorupieniami lub
cienkimi obrostami nitkowatych cyjanobakterii, ciem-
nych grudek mu³owych (kryptokrystalicznych), które
mog¹ byæ wêglistymi produktami dekompozycji mate-
rii organicznej (sapropelowo-humusowej).

W górnym fragmencie profilu (g³êb. 817,4–821,4 m)
wystêpuje osad mu³owy przedzielony 0,9-metrow¹ war-
stewk¹ wakstonu z faun¹ i mikrofaun¹ szkieletow¹ na g³êb.
819,3–820,2 m; wakston jest oddzielony od le¿¹cego wy¿ej
madstonu 10-centymetrow¹ warstewk¹ osadu mikrobialnego,
o charakterze zrekrystalizowanej maty grudkowej. W tej czê-
œci profilu znacz¹co maleje iloœæ materia³u terygenicznego,
pory zabudowuje anhydryt/gips (?polihalit), ale nie ubywa or-
ganodetrytu: ma³¿e, otwornice jednoseryjne z dobrze zacho-
wanymi komorami s¹ czêœciowo wype³nione tlenkami i ?wo-
dorotlenkami ¿elaza, czasami pirytem.

G³ówne sk³adniki petrograficzne opisywanych osadów
to allochemy, ziarna terygeniczne oraz cementy. Allochemy
s¹ reprezentowane przez bioklasty, ooidy/onkoidy, peloidy
i w niewielkim stopniu przez intraklasty. Z bioklastów liczne
s¹ fragmenty muszli ma³¿y, ma³¿oraczków i œlimaków;
podrzêdnie obserwuje siê otwornice. Wokó³ bioklastów wy-
stêpuj¹ nik³e zarysy cementu mikrytowego, utworzonego
w wyniku ¿yciowej dzia³alnoœci bakterii i organizmów
dr¹¿¹cych; czêsto pojawiaj¹ siê obrosty cyjanobakteryjne
(sinicowe) i naskorupienia glonowe.

Glonowy biodetryt obok peloidów i bioklastów szkieleto-
wych pe³ni³ znacz¹c¹ rolê w wakstonach i pakstonach ziarni-
sto-organodetrytycznych, ale ze wzglêdu na znaczny stopieñ
dezintegracji, jest w osadzie trudno rozpoznawalny. Wydaje
siê prawdopodobne, ¿e procesy wczesnodiagenetyczne, g³ów-
nie mechaniczne kruszenie i rozpuszczanie wêglanowych glo-
nów i bioklastów szkieletowych (kalcytowych i aragonito-
wych), oraz produkty dekompozycji materii organicznej (sa-
propelowo-humusowej) wspó³tworz¹ sparytowe t³o skalne.
Pró¿nie obserwowane w osadzie ziarnisto-peloidalnym maj¹
ró¿ne formy: kuliste, eliptyczne, rogalikowate (po muszlach
ma³¿y), ale te¿ wiele z nich ma nieregularny kszta³t, a obrze¿a
s¹ strzêpiaste (fig. 33B, C). W wiêkszoœci przepadków pró¿-
nie s¹ zabudowane przez polihalit i anhydryt, czasami pozo-
staj¹ puste albo zabudowane minera³ami solnymi. Anhydryt
móg³ utworzyæ siê w procesie przeobra¿enia polihalitu (obser-
wuje siê wrostki anhydrytu w polihalicie); dobrze wy-
kszta³cony tabliczkowaty anhydryt jest póŸniejszy.

Ziarna obleczone (ooidy/onkoidy) s¹ w znacznym stopniu
rozpuszczone, zarówno pow³oki korteksu, jak równie¿ ich
centra; pró¿nie wype³nia polihalit lub pozostaj¹ one puste
albo zabudowane halitem w pó¿nym stadium przemian diage-
netycznych.

Intraklasty maj¹ stosunkowo niewielki udzia³ w budowie
mikrostrukturalnej osadów. S¹ to najczêœciej fragmenty
mu³owe (madstony) lub drobne fragmenty biolaminitów, któ-
re przemieœci³y siê podczas deformacji sp³ywowych o ma³ej
skali (fig. 33A).

Materia³ terygeniczny, g³ównie kwarc frakcji py³owej, jest
na ogó³ dobrze wysortowany, pó³obtoczony, rzadziej ostro-
krawêdzisty, co mo¿e œwiadczyæ o doœæ odleg³ej drodze trans-
portu, zw³aszcza ¿e brak jest w sk³adzie ziarnowym mniej od-
pornych na transport minera³ów (takich jak skalenie), a s¹
blaszki muskowitu. Podrzêdnym sk³adnikiem s¹ minera³y
nieprzezroczyste, g³ównie tlenki i ?wodorotlenki ¿elaza, rza-
dziej siarczki (piryt), które impregnuj¹ bioklasty lub poja-
wiaj¹ siê w smugach biolaminitowych; piryt najczêœciej jest
obserwowany w formie drobnych kuleczek w osadach mikro-
bialnych, stanowi¹c prawdopodobnie produkt uboczny pod-
czas dekompozycji materii organicznej, i rozsiany w osadzie
³¹cznie z sapropelem.

W obrêbie ca³ego profilu permu, a zw³aszcza w jego dol-
nej czêœci (pocz¹wszy od g³êb. ok. 823,0 m do koñca profilu)
obserwuje siê znaczne iloœci materii organicznej; we fragmen-
tach biolaminitowych i w partiach osadów mu³owych (mad-
stonach, w mniejszym stopniu) materia organiczna wystêpuje
w formie ¿y³ek alginitowych i przemazów bitumicznych, ob-
serwowanych w p³ytkach cienkich w œwietle przechodz¹cym
i we fluorescencji w barwach pomarañczowo-rdzawo-¿ó³tych
(fig. 33A). Materia organiczna jest nisko przeobra¿ona.

W tej serii osadów obserwuje siê czêsto wystêpowanie
minera³ów fosforytowych (¿ó³to zabarwione w p³ytce cien-
kiej, ziarniste formy), przechodz¹cych przez ró¿ne stadia
w procesie apatytyzacji (przeobra¿enia moleku³ organicznych
w fazê mineraln¹, o mniej lub bardziej uporz¹dkowanej struk-
turze, zbli¿onej do apatytu) od kolofonu do wêglanowo-flu-
orowego apatytu (frankolit).

W badanych osadach pojawiaj¹ siê nik³e, delikatne zarysy
cementów obwódkowych na bioklastach i peloidach o niejed-
noznacznej genezie, czêste s¹ cienkie obrosty cyjanobakteryj-
ne (sinicowe) i zwi¹zane z nimi cementy mikrytowe; prawie
nie obserwuje siê cementów druzowych, które mog³yby zabu-
dowywaæ (do wewn¹trz) rozpuszczone ziarna, elementy
szkieletowe lub pustki roztrawione w obrêbie mikrosparyto-
wego t³a skalnego (fig. 33A, C). Wype³nienie tych pró¿ni
polihalitem musia³o odbywaæ siê w stosunkowo wczesnym
etapie (tu¿ po rozpuszczeniu obiektów), skoro uniemo¿liwi³o
wykszta³cenie wêglanowych cementów druzowych.

Procesy diagenetyczne

Procesy diagenetyczne modyfikuj¹ce analizowane osady
permskie z profilu Dar¿lubie IG 1 wydaj¹ siê byæ œciœle
zwi¹zane z rozk³adem facjalnym i reprezentuj¹ przede wszyst-
kim procesy synsedymentacyjne i wczesnodiagenetyczne.

Podstawowy zespó³ procesów diagenetycznych, które za-
chodzi³y w warunkach synsedymentacyjnych i wczesnego po-
grzebania by³ nastêpuj¹cy:

1. Wstêpna lityfikacja i stabilizacja luŸnych mu³ów wa-
piennych oraz stosunkowo wczesne wymieszanie pierwotne-
go materia³u z bardzo drobnymi i bardziej stabilnymi minera-
logicznie elementami, utworzonymi w wyniku: (a) procesu
neomorfizmu agradacyjnego (w tym przemiany polimorficz-
nej aragonitu i kalcytu magnezowego w kalcyt); (b) dekom-
pozycji materii organicznej, prowadz¹cej do powstania sapro-
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pelu i pirytu oraz (c) mechanicznego rozkruszenia i biologicz-
nej mikrytyzacji mikroorganizmów szkieletowych i glonów.
Wszystkie wymienione procesy, wzajemnie siê zazêbiaj¹ce,
³¹cznie z (przynajmniej czêœciow¹) dolomityzacj¹ materia³u,
doprowadzi³y prawdopodobnie do uformowania obecnie ob-
serwowanego spoiwa/cementu, które w pakstonach/waksto-
nach peloidalno-organodetrytycznych ma czêsto charakter
„kaszy” (fig. 33B).

2. Rozk³ad i przeobra¿enie materii organicznej (g³ównie
mikroorganizmów planktonicznych) w warunkach znacznego
zasolenia zbiornika, prowadz¹ce do pojawienia siê macera³ów
alginitowych w obrêbie pojedynczych i luŸno rozmieszczo-
nych w osadzie warstewek biolaminitowych (stromatolitów
cyjanobakteryjnych) i pojawienia siê w tym kompleksie osa-
dów niewielkich przemazów bitumicznych.

3. Rozpuszczanie mniej odpornych na chemiczne trawie-
nie elementów organogenicznych i centralnych fragmentów
ziaren obleczonych (ooidów/onkoidów) prowadz¹ce do po-
wstania pró¿ni (porowatoœæ formowa i moldyczna); znaczna
czêœæ tych pustek jest zabudowana polihalitem, anhydrytem
(fig. 33B, C).

4. Czêœciowa dolomityzacja t³a skalnego i allochemów
przez kr¹¿¹ce w porowatym osadzie wody porowe (solanki),
wspomagana znacz¹co przez rozk³ad materii organicznej.

5. Cementacja wêglanowa jest rozwiniêta w niewielkim
stopniu. Znaczne fluktuacje wód zbiornika oddzia³ywa³y ha-
muj¹co na rozwój cementów obwódkowych i druzowych, ale
byæ mo¿e nowopowsta³e cementy tego typu mia³y charakter
niestabilny i by³y szybko usuwane, pozosta³y natomiast wcze-
sne cementy mikrytowe, powsta³e w wyniku ¿yciowej dzia³al-
noœci glonów i cyjanobakterii (sinic).

6. Cementy klastyczne, g³ównie kwarcowe, cementy flu-
orytowe, apatytowe s¹ obserwowane sporadycznie. Cementy
siarczanowe – polihalitowe i anhydrytowe – s¹ powszechne
i wype³niaj¹ wiêkszoœæ dostêpnych pró¿ni w osadzie.

Procesy zwi¹zane z g³êbszym pogrzebaniem (kompakcja,
stylolityzacja, szczelinowacenie, pirytyzacja, póŸna anhydry-
tyzacja i halityzacja) zaznaczy³y siê w niewielkim stopniu.

Byæ mo¿e procesy dolomityzacji (i redolomityzacji) odby-
wa³y siê kilkakrotnie (Peryt, 1986) i najwa¿niejsze, ostateczne
stadium dolomityzacji dokona³o siê dopiero na etapie póŸnej,
wg³êbnej diagenezy. Problem ten w odniesieniu do osadów
z profilu Dar¿lubie IG 1 pozostaje otwarty.

Œrodowisko sedymentacji i diagenezy

Analizowane osady dolomitu g³ównego w profilu Dar¿lu-
bie IG 1 s¹ wykszta³cone w facji przybrze¿nej p³ytkiego
zbiornika morskiego, na stosunkowo ³agodnym stoku (rodzaj
rampy). Stanowi¹ one utwory facji mieszanej, weglano-
wo-siarczanowo-terygenicznej.

Sekwencja mikrofacjalna ma charakter p³ytkowodnych
osadów platformowych, osadzanych blisko brzegu, o stosun-
kowo jednolitym wykszta³ceniu mikrofacjalnym.

Pocz¹tek transgresji fazy Ca2 wyznaczaj¹ p³ytkowodne
facje sp¹gowe (biolityty algowe z pasemkami materia³u tery-
genicznego, gruz³ami anhydrytowymi i nieliczn¹ faun¹
ma³¿ow¹). Tego typu sedymentacja ma charakter krótko-
trwa³y, bezpoœrednio powy¿ej ostrego kontaktu (na g³êb.
827,5 m) le¿¹ pakstony ziarniste, peloidalne i organodetry-
tyczne, wzbogacone w faunê szkieletow¹ i bioklasty glonowe,
a powy¿ej tych osadów pojawia siê kompleks osadów
mu³owych i mikrobialnych z bioklastami fauny i mikrofauny
szkieletowej, materia³em terygenicznym (g³ównie kwarc
frakcji py³owej) i ilasto-organicznym (sapropelowo-humuso-
wym), co wskazuje na ró¿n¹ intensywnoœæ pr¹dow¹.

Z uwagi na ogólnie spokojn¹ depozycjê badanych osadów
(mu³owo-mikrobialn¹), brak jednoznacznych oznak sp³ycania
zbiornika w rejonie Dar¿lubia. Mo¿na sadziæ, ¿e kompleks
ziarnistych i organodetrytycznych pakstonów utworzy³ siê
w wyniku lokalnej redepozycji (zrzutu) wy¿ej energetycz-
nych osadów s¹siaduj¹cych z rejonem Dar¿lubia i jako taki
utworzy³ siê tam na wtórnym z³o¿u.

W miarê postêpu transgresji (œrodkowa i górna czêœæ pro-
filu), udzia³ elementów ziarnistych jest niewielki, pojawiaj¹
siê laminy ilasto-organiczne (wêgliste), przewarstwione osa-
dem mikrobialnym (cyjanobakteryjnym), pokruszone i roz-
wleczone elementy maty mikrobialnej grudkowej? (819,4 m)
oraz zespo³y otwornic p³o¿¹cych, co wskazuje na œrodowisko
p³ytkie, ale chronione od depozycji pr¹dowej. Czêste fluktu-
acje wód spowodowa³y dop³yw materia³u terygenicznego
(g³ównie kwarcu frakcji py³owej) i uwêglonej substancji orga-
nicznej (sapropelowej i humusowej).

Znaczna iloœæ materii organicznej obecna w osadzie
mu³owym, niezlityfikowanym, ulegaj¹c dekompozycji ju¿ na
etapie synsedymentacyjnym i stosunkowo wczesnej diagene-
zy, mog³a lokalnie obni¿aæ zasadowoœæ wód, stwarzaj¹c do-
godne warunki do roztrawiania ziaren i bioklastów oraz roz-
puszczania mniej odpornych fragmentów t³a skalnego. Rów-
noczeœnie silnie zasolone œrodowisko sprzyja³o formowaniu
cienkich warstewek mikrobialnych (biolaminitowych), a lo-
kalne nisze umo¿liwia³y formowanie peloidów.

Czêsta wymiana wód otwartych na wp³ywy bardziej natle-
nionej czêœci zbiornika morskiego prowadzi³a do osiedlania
siê mikroorganizmów, g³ównie ma³¿y, ma³¿oraczków, otwor-
nic, które to mikroorganizmy wskutek okresowej turbulencji
wód ulega³y stosunkowo szybkiej dezintegracji. Prawdopo-
dobnie dlatego cementacja wêglanowa nie mog³a siê swobod-
nie rozwijaæ, natomiast procesy dr¹¿eniowe (endolityczne,
bakteryjne i glonowe) i zwi¹zane z tym powstawanie ce-
mentów mikrytowych, a tak¿e obrosty i naskorupienia
glonowo-cyjanobakteryjne mia³y dogodne warunki rozwoju.
W tych warunkach (z jednej strony znacznego zasolenia wód,
a z drugiej otwartoœci na wp³ywy otwartego morza) nastêpo-
wa³a przynajmniej czêœciowa dolomityzacja i jednoczesne
wype³nianie wolnych przestrzeni przez polihalit (który ma
w swym sk³adzie oprócz jonów siarczanowych równie¿ potas
i magnez) zamiast gipsu/anhydrytu lub magnezytu.

Perm 113



TRIAS

Grzegorz PIEÑKOWSKI

LITOLOGIA I STRATYGRAFIA

Profil triasu z otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1 oparto
na archiwalnym opisie Szyperko-Teller (1974), do którego
wprowadzono nowy podzia³ litostratygraficzny, zinterpreto-
wano œrodowiska sedymentacyjne oraz zasadniczo zmieniono
po³o¿enie dolnej granicy triasu, przesuwaj¹c j¹ o prawie 90 m
w górê. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e rdzeniowanie otworu wiertni-
czego na odcinku triasu (zw³aszcza triasu górnego) by³o bar-
dzo fragmentaryczne, tak wiêc wyró¿nienie poszczególnych
jednostek litostratygraficznych jest niepewne. Nie uzyskano
te¿ ¿adnych danych biostratygraficznych. Profil triasu w
otworze wiertniczym Dar¿lubie IG 1 charakteryzuje siê bar-
dzo znacznymi lukami, przy czym stosunkowo najpe³niej jest
wykszta³cony wczesny trias, który trwa³ najkrócej. Œwiadczy
to o znacznej subsydencji w tej epoce w porównaniu ze œrod-
kowym triasem (którego brak) i póŸnym, który trwa³ a¿ ok.
34 mln lat.

Trias dolny jest wykszta³cony stosunkowo najpe³niej;
obejmuje kolejno od najni¿szej do najwy¿szej formacje
ba³tyck¹, pomorsk¹ i po³czyñsk¹.

Formacja ba³tycka (g³êb. 525,5–698,5 m) to znacznej
mi¹¿szoœci utwory mu³owcowo-heterolityczne z wk³adkami
wapieni oolitowych, reprezentuj¹ce dobrze rozpoznane w
s¹siednich regionach facje lagunowo-zatokowe dolnego indu
(griesbachu) – (Pieñkowski, 1991). Obecnoœæ Conchostraca
(muszloraczków) œwiadczy o znacznym wys³odzeniu wód
(wody oligohalinowe do s³odkowodnych). Odró¿nia to rejon
Dar¿lubia od wiêkszoœci obszaru basenu wczesnego griesba-
chu w Polsce, w którym pojawia siê tak¿e fauna otwornic
i ma³¿ów, aczkolwiek równie¿ i tam brak jest organizmów
stenohalinowych. Basen wczesnego griesbachu w rejonie
obecnej Zatoki Gdañskiej by³ niew¹tpliwie bardzo wys³odzo-
ny. Od le¿¹cych ni¿ej utworów permskich, osadzonych w œro-
dowisku œródl¹dowym typu playa, oddziela je powierzchnia
transgresji, korelowanej z pocz¹tkiem griesbachu (Pieñkow-
ski, 1991). Z powodu braku ci¹g³ego rdzenia nie jest jasna
dok³adna pozycja powierzchni transgresji, przypuszczalnie
przebiega ona na g³êb. 698,5 m. Choæ tylko z pewnym praw-
dopodobieñstwem, mo¿na przyj¹æ ¿e wyraŸna zmiana facjal-
na na tej g³êbokoœci mo¿e odpowiadaæ tej bardzo istotnej gra-
nicy korelatywnej wystêpuj¹cej w ca³ym basenie polskim

(Pieñkowski, 1991). Na tej podstawie przyjêto, ¿e pocz¹tek
facji wapieni oolitowych le¿¹cej nad mu³owcami z siarczana-
mi œrodowiska typu sebha wyznacza jednoczeœnie granicê
systemów triasowego i permskiego.

Formacja pomorska (g³êb. 462,5–525,5 m) jest repre-
zentowana przez mu³owce i i³owce pochodzenia lagunowego
(przewa¿aj¹ce w górnej czêœci formacji) oraz bardziej pia-
skowcow¹ doln¹ czêœæ. Z dolnej czêœci uzyskano 5 m rdzenia
(ceglastoczerwony, masywny piaskowiec). Jest to najprawdo-
podobniej kompleks rzeczno-deltowy. Wiek formacji mo¿na
okreœliæ na prze³om indu i oleneku (diener–najni¿szy smit).

Formacja po³czyñska (g³êb. 452,5–462,5 m) stanowi
zwykle mi¹¿szy kompleks piaskowcowy, podrzêdnie mu³ow-
cowy, z którego w profilu Dar¿lubie zachowa³o siê zaledwie
10 m (w tym tylko 0,8 m rdzenia). Przez analogiê regionaln¹
mo¿na przyj¹æ, ¿e s¹ to utwory równi aluwialnej klimatu
pó³suchego z dominacj¹ utworów korytowych. Formacja
po³czyñska odpowiada wiekowo smitowi (ni¿szemu olenkowi).

Przy próbie korelacji stratygraficznej niewielkich zacho-
wanych fragmentów profilu czêœciowo mo¿na siê odnieœæ do
pe³niej wykszta³conego i lepiej rdzeniowanego profilu otworu
wiertniczego S³upsk IG 1 (Pieñkowski, 2007), w którym
w triasie górnym wydzielono warstwy zb¹szyneckie i jarkow-
skie wieku noryckiego. Na podstawie tego podobieñstwa
w triasie górnym w profilu Dar¿lubie IG 1 mo¿na warunkowo
wyró¿niæ warstwy zb¹szyneckie (odpowiednik serii lêbor-
skiej). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e kompleks ten (prawie
w ca³oœci okreœlony na podstawie karota¿u) mo¿e reprezento-
waæ wiele ogniw triasu górnego, teoretycznie wieku od póŸ-
nego ladynu po noryk. Oko³o 1 m rdzenia uzyskanego z g³êb.
450,0–457,0 m reprezentuje najprawdopodobniej piaszczyste
utwory korytowe rzek (zapewne okresowych); obecnoœæ kon-
krecji wêglanowych mo¿e œwiadczyæ o suchym klimacie
i obecnoœci kalkretowych poziomów pedogenicznych typu
caliche. Klasty mu³owe wskazuj¹ na erozjê utworów ila-
sto-mu³owcowych równi zalewowej oraz na bardzo krótki,
gwa³towny transport osadu.

W profilu Dar¿lubie IG 1 nie stwierdzono osadów wapie-
nia muszlowego.
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W otworze wiertniczym Dar¿lubie IG 1 utwory jury wy-
stêpuj¹ na g³êb. 250,0–367,0 m. Zosta³y one przewiercone
bezrdzeniowo. Analiza krzywych geofizycznych, próbek
okruchowych oraz uzyskanej z nich mikrofauny, a tak¿e kore-
lacji regionalnych z pobliskimi g³êbokimi otworami wiertni-
czymi wskazuje, ¿e utwory te s¹ reprezentowane przez siliko-
klastyczne osady batonu i keloweju (jura œrodkowa) oraz wa-
pienie oksfordu (jura górna). W pod³o¿u utworów jurajskich
wystêpuj¹ ska³y piaskowcowe wydzielone jako warstwy
zb¹szynieckie. Prawdopodobnie wiekowo reprezentuj¹ one
wczesny trias (pstry piaskowiec œrodkowy) (Szyperko-Teller,
Moryc, 1988). Stwierdzona tu luka stratygraficzna jest obser-
wowana na ca³ym obszarze zachodniej czêœci syneklizy
peryba³tyckiej. W odcinku jurajskim brak osadów ma charak-
ter pierwotny i jest wynikiem przewagi procesów denudacyj-
nych nad sedymentacyjnymi we wczesnej oraz starszej œrod-
kowej jurze. Równie¿ w stropie wapieni oksfordu jest obecna
luka stratygraficzna. M³odsze utwory jurajskie zosta³y usuniê-
te w wyniku procesów denudacyjnych na prze³omie jury i kre-
dy oraz we wczesnej kredzie. Powy¿ej w profilu wystêpuj¹
cenomañskie utwory ilasto-mu³owcowe z glaukonitem.

Jura œrodkowa

Profil jury œrodkowej otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1
jest typowy dla wschodniego sk³onu wyniesienia £eby. Re-
prezentuj¹ go utwory piaskowcowe i mu³owcowe batonu oraz
keloweju. £¹czna mi¹¿szoœæ tych utworów wynosi 75 m.

BATON

Baton ?dolny, ?œrodkowy. W najni¿szym odcinku profi-
lu (g³êb. 361,0–367,0 m) wystêpuj¹ piaskowce ró¿noziarniste
ze ¿wirkiem, jasnoszare. Odpowiadaj¹ one „serii l¹dowej”
wydzielanej na obszarze niecki pomorskiej. Seria ta zosta³a
stwierdzona tylko w niektórych otworach odwierconych na
syneklizie peryba³tyckiej (np. ¯arnowiec IG 1) (Dayczak-
-Calikowska, 1976).

Baton górny. W wy¿ej po³o¿onym odcinku profilu, na
g³êb. 355,0–361,0 m, jest obecny pakiet ska³ mu³owcowych
o mi¹¿szoœci 6 m. Utwory te nale¿y zapewne korelowaæ
z tzw. „seri¹ mu³owców dolnych” (Dadlez i in., 1976).
Wed³ug Dayczak-Calikowskiej (1977) reprezentuje ona pod-
poziom Paroecotraustes heterocostatus poziomu Oxycerites

orbis. W œrodkowym odcinku (g³êb. 340,0–355,0 m) krzywe
geofizyczne ponownie wskazuj¹ na obecnoœæ ska³ piaskowco-
wych. Odpowiadaj¹ one „serii piaszczystej ze œladami roz-
myæ”. W górnym odcinku (g³êb. 329,5–340,0 m) stwierdzo-
no piaskowce zailone oraz piaskowce, przykryte w stropie

4-metrowym kompleksem ilastym. Ta czêœæ profilu odpowia-
da „serii mu³owców górnych”. Obie te serie Dayczak-Cali-
kowska (op. cit.) zalicza do podpoziomu Oxycerites orbis

poziomu Oxycerites orbis. Mikrofauna uzyskana z próbek
okruchowych na g³êbokoœci 350–367 m, wskazuje na ich póŸ-
nobatoñski wiek (Smoleñ, ten tom).

KELOWEJ

Kelowej dolny reprezentuj¹ piaskowce wydzielone na
podstawie krzywych geofizycznych na g³êb. 306,0–329,5 m.
W próbkach okruchowych pobranych z tej g³êbokoœci domi-
nuj¹ mu³owce i ³upki pochodz¹ce z wy¿szej czêœci profilu.
Stwierdzony w próbkach ¿wirek kwarcowy sugeruje, ¿e pias-
kowce keloweju dolnego s¹ gruboziarniste. Podobne pias-
kowcowe wykszta³cenie wykazuj¹ równowiekowe osady
w profilach otworów wiertniczych zachodniej czêœci synekli-
zy peryba³tyckiej: Koœcierzyna IG 1 (Dayczak-Calikowska,
1982), Hel IG 1 (Ryll, 1986) oraz ¯arnowiec IG 1 (Day-
czak-Calikowska, 1976).

Kelowej œrodkowy i górny tworz¹ utwory ilasto-mu-
³owcowe obecne na g³êb. 296,0–306,0 m. Na podstawie pró-
bek okruchowych mo¿na stwierdziæ, ¿e s¹ to w du¿ej mierze
mu³owce margliste, z wk³adkami muszlowców oraz ooidami
¿elazistymi. W i³owcach stwierdzonych w dolnym odcinku
wystêpuj¹ konkrecje piaszczysto-syderytyczne. Wykszta³ce-
nie keloweju górnego nie odbiega od obserwowanego w pro-
filach zachodniej czêœci syneklizy peryba³tyckiej (Dadlez
i in., 1976). Utwory te reprezentuj¹ dolny odcinek formacji
£yny (Wagner red., 2008).

Powy¿ej, na g³êb. 292,0–296,0 m, wystêpuje warstwa pias-
kowców, prawdopodobnie chlorytowych. Ich przynale¿noœæ
wiekowa nie jest jednoznaczna. Dembowska (1977) w profilu
Bytów IG 1 zaliczy³a piaskowce chlorytowe do oksfordu dol-
nego. Jednak zastosowa³a ona podzia³ oksfordu sensu poloni-

co, wed³ug którego poziom Quenstedtoceras lamberti by³ za-
liczany do najni¿szego oksfordu. Obecny podzia³, zgodny
z podzia³em europejskim, umieszcza ten poziom w najwy¿-
szym keloweju. Mikrofauna pochodz¹ca z tego odcinka profi-
lu otworu wiertniczego Bytów IG 1 zosta³a opisana przez Bie-
leck¹ (1977) jako dolnooksfordzka. Kilka lat temu Smoleñ
(2000) dokona³a rewizji biostratygrafii otwornicowej pogra-
nicza jury œrodkowej i górnej na obszarze syneklizy pery-
ba³tyckiej. Gatunki charakteryzuj¹ce dolny odcinek komplek-
su piaskowcowego w profilu Bytów IG 1 zosta³y przez ni¹
wskazane jako diagnostyczne dla poziomu otwornicowego
Lenticulina tumida, reprezentuj¹cego górny kelowej (w no-
wym ujêciu). Jedynie wy¿szy odcinek tego kompleksu
charakteryzuj¹ otwornice typowe dla dolnego oksfordu.
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Ze wzglêdu na ma³¹ mi¹¿szoœæ odcinka piaskowcowego
w omawianym profilu Dar¿lubie IG 1 oraz brak rdzenia, ca³y
ten kompleks zaliczono do keloweju.

W próbkach okruchowych pobranych w interwale g³êb.
295–350 m stwierdzono mikrofaunê kelowejsk¹ (Smoleñ,
ten tom). Poniewa¿ mikrofauna ta pochodzi z próbek okru-
chowych, nale¿y siê spodziewaæ niekiedy znacznego przesu-
niêcia granic poszczególnych piêter w dó³, nawet o kilkadzie-
si¹t metrów.

Jura górna

Utwory jury górnej nawiercone w otworze wiertniczym
Dar¿lubie IG 1 na g³êb. 250,0–292,0 m reprezentuj¹ jedynie
oksford. Ich ³¹czna mi¹¿szoœæ wynosi 42,0 m.

W dolnym odcinku (g³êb. 281,0–292,0 m) s¹ to i³owce
i mu³owce, ku górze przechodz¹ce w mu³owce piaszczyste
i piaskowce zailone. Utwory te tworz¹ górny odcinek forma-
cji £yny. S¹ to utwory charakterystyczne dla ca³ego obszaru

syneklizy peryba³tyckiej (Dadlez i in., 1976). Mikrofauna
stwierdzona w próbkach okruchowych z tego odcinka profilu
wskazuje na oksford dolny (Smoleñ, ten tom).

Wy¿szy odcinek profilu jest zbudowany z wapieni piasz-
czystych z ooidmi (g³êb. 265,0–281,0 m) oraz wapieni orga-
nodetrytycznych ze szcz¹tkami korali, ma³¿y i ramieniono-
gów (g³êb. 250,0–265,0 m). Utwory te reprezentuj¹ formacjê
Brdy (Dembowska, 1979). W profilu Dar¿lubie IG 1 nie mo¿-
na wyró¿niæ formacji Chociwla wystêpuj¹cej zazwyczaj na
obszarze syneklizy peryba³tyckiej pomiêdzy formacj¹ £yny
i Brdy (np. Hel. 1, Jastarnia. 1 – Niemczycka, 1986). Ani
w próbkach okruchowych, ani na karota¿u nie stwierdzo-
no obecnoœci piaskowców chlorytowo-¿elazistych o zielonej
barwie, charakteryzuj¹cych tê formacjê. Prawdopodobnie jej
odpowiednikiem wiekowym s¹ wapienie piaszczyste z ooida-
mi wystêpuj¹ce w dolnym odcinku formacji Brdy.

Mikrofauna stwierdzona w próbkach okruchowych pobra-
nych z g³êb. 250–280 m okreœla wiek tych osadów na najwy¿-
szy oksford dolny–najni¿szy oksford górny (Smoleñ, ten tom).

Jolanta SMOLEÑ
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Jura œrodkowa

W otworze wiertniczym Dar¿lubie IG 1 osady jury œrod-
kowej obejmuj¹ interwa³ profilu z g³êb. 292,0–367,0 m. Wy-
ró¿nione serie osadowe jury œrodkowej le¿¹ transgresywnie
nad osadami triasu. Materia³ do badañ mikropaleontologicz-
nych, który pochodzi z próbek okruchowych (materia³y archi-
walne PIG-PIB), pobranych w odstêpach piêciometrowych,
jest niewystarczaj¹cy do przeprowadzenia szczegó³owej ana-
lizy biostratygraficznej i precyzyjnego okreœlenia wieku po-
szczególnych serii osadowych jury œrodkowej. Jednak na pod-
stawie zmiennoœci zespo³ów otwornicowych w badanym od-
cinku profilu Dar¿lubie IG 1 mo¿na z du¿ym prawdopodo-
bieñstwem wyró¿niæ osady batonu górnego i keloweju.

Le¿¹ce na g³êb. 350,0–367,0 mu³owce i piaskowce z de-
trytem fauny i szcz¹tkami zwêglonej flory pochodz¹ prawdo-
podobnie z batonu górnego. Z wy¿ej wymienionego interwa³u
przeanalizowano pod wzglêdem mikropaleontologicznym
próbki pobrane z nastêpuj¹cych g³êbokoœci: 365,0; 360,0;
355,0 i 350,0 m. Zawieraj¹ one nieliczne i Ÿle zachowane
otwornice, takie jak: Epistomina parastelligera (Hofker),
Lenticulina munsteri (Roemer), L. cf. helios (Terquem) oraz
Haplophragmoides sp. Poniewa¿ w zespole tym nie stwier-
dzono charakterystycznych gatunków kelowejskich, obec-
noœæ takich taksonów jak Epistomina parastelligera (Hofker)
i Lenticulina cf. helios (Terquem) wskazuje na osady batonu
górnego. Reprezentuj¹ one prawdopodobnie m³odszy baton
górny, gdy¿ obecnoœæ wymienionych gatunków otwornic w
osadach na Ni¿u Polskim jest notowana dopiero od koñca ba-
tonu górnego (Bielecka, Styk, 1981).

Obserwuj¹c zmiany w zespo³ach otwornicowych mo¿na
s¹dziæ, ¿e osady le¿¹ce na g³êb. ok. 295,0–350,0 m nale¿¹ ju¿

do keloweju. Wydzielenie poszczególnych podpiêter kelowe-
ju na podstawie mikrofauny jest w przypadku profilu Dar¿lu-
bie IG 1 bardzo utrudnione, ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê
gatunków charakterystycznych oraz fakt, ¿e zosta³y one opi-
sane z próbek okruchowych. Próbki pochodz¹ce z ni¿szej czê-
œci badanego interwa³u, z g³êb. 335,0–345,0 m, zawieraj¹
ubogie pod wzglêdem liczby osobników i ró¿norodnoœci ga-
tunków asocjacje otwornicowe. S¹ wœród nich taksony, które
pojawiaj¹ siê w keloweju dolnym i s¹ znane z ca³ego kelowe-
ju (Bielecka i in., 1980; Bielecka, Styk, 1981; Smoleñ, 2000).
Nale¿¹ do nich taksony Lenticulina tumida (Mjatliuk) i Lenti-

culina catascopium (Mitjanina). Oprócz wymienionych ga-
tunków wystêpuj¹ tak¿e formy o d³u¿szych zasiêgach straty-
graficznych, np.: Epistomina parastelligera (Hofker), Lenti-

culina mosquensis Uhlig, L. munsteri (Roemer) i L. helios

(Terquem), a tak¿e inne z rodzajów: Dentalina, Lagena, Epi-

stomina, Trocholina i Nodosaria. Z powodu braku otwornic
typowych dla keloweju górnego w próbkach pobranych na
g³êb. 335,0–345,0 m mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e osady
z tego interwa³u pochodz¹ z keloweju dolnego.

Le¿¹ce wy¿ej margle i mu³owce margliste z domieszk¹
rozproszonych w nich oolitów ¿elazistych, g³ównie limonito-
wych, zawieraj¹ doœæ urozmaicone pod wzglêdem taksonono-
micznym zespo³y otwornic. Gatunki typowe dla utworów
keloweju górnego pojawiaj¹ siê w profilu na g³êb. 330,0 m
i zosta³y rozpoznane tak¿e w próbkach pobranych z g³êb.
295,0–330,0 m. Taksony, które pojawiaj¹ siê w keloweju gór-
nym, to: Citharinella moelleri (Uhlig) (fig. 34 E), Lenticulina

lithuanica (Brückmann) (fig. 34 H), Epistomina elschankaen-

sis Mjatliuk, Ichtyolaria cf. supracallowiensis (Wiœniowski)
(fig. 34 F) czy Pachyphloides glandulinoides (Wiœniowski).
Oprócz nich w utworach keloweju górnego wystêpuj¹ inne
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Fig. 34. Charakterystyczne otwornice jury œrodkowej (skala liniowa – 100 µm)

A. Astacolus cf. hybridus (Terquem); g³êb. 320,0 m, kelowej górny. B. Lenticulina tumida (Mjatliuk); g³êb. 320,0 m, kelowej górny. C. Lenticulina mosquen-

sis Uhlig; g³êb. 325,0 m, kelowej górny. D. Nodosaria mutabilis Terquem; g³êb. 320,0 m, kelowej górny. E. Citharinella moelleri (Uhlig); g³êb. 325,0 m, kelo-
wej górny. F. Ichtyolaria cf. supracallowiensis (Wiœniowski) – okaz uszkodzony; g³êb. 325,0 m, kelowej górny. G. Lenticulina quenstedti (Gümbel); g³êb.
325,0 m, kelowej górny. H. Lenticulina lithuanica (Brückmann); g³êb. 315,0 m, kelowej górny. I. Epistomina parastelligera (Hofker) – okaz uszkodzony;
g³êb. 320,0 m, kelowej górny. J. Lenticulina catascopium (Mitjanina); g³êb. 310,0 m, kelowej górny

The characteristic foraminifers of the Middle Jurassic (scale bar – 100 μm)

A. Astacolus cf. hybridus (Terquem); depth 320.0 m, Upper Callovian. B. Lenticulina tumida (Mjatliuk); depth 320,0 m, Upper Callovian. C. Lenticulina
mosquensis Uhlig; depth 325.0 m, Upper Callovian. D. Nodosaria mutabilis Terquem; depth 320.0 m, Upper Callovian. E. Citharinella moelleri (Uhlig);
depth 325.0 m, Upper Callovian. F. Ichtyolaria cf. supracallowiensis (Wiœniowski) – specimen damaged; depth 325.0 m, Upper Callovian. G. Lenticulina
quenstedti (Gümbel); depth 325.0 m, Upper Callovian. H. Lenticulina lithuanica (Brückmann); depth 315.0 m, Upper Callovian. I. Epistomina
parastelligera (Hofker) – specimen damaged, depth 320.0 m, Upper Callovian. J. Lenticulina catascopium (Mitjanina); depth 310.0 m, Upper Callovian
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Fig. 35. Charakterystyczne otwornice jury górnej (skala liniowa – 100 µm)

A. Epistomina uhligi Mjatliuk; g³êb. 290,0 m; oksford dolny. B. Epistomina volgensis Grigelis; g³êb. 290,0 m, oksford dolny. C. Astacolus sp.; g³êb. 290,0 m,
oksford dolny. D. Trocholina nodulosa Seibold; g³êb. 290,0 m, oksford dolny. E. Citharina cf. flabellata (Gümbel); g³êb. 265,0 m; oksford. F. Lenticulina cf.
tumida (Mjatliuk); g³êb. 290,0 m, oksford dolny. G. Eoguttulina oolithica (Terquem); g³êb. 255,0 m, oksford. H. Trocholina sp. (strona brzuszna);
g³êb. 265,0 m, oksford. I. Lenticulina sp.; g³êb. 260,0 m, oksford.

The characteristic foraminifers of the Upper Jurassic (scale bar – 100 μm)

A. Epistomina uhligi Mjatliuk; depth 290.0 m, Lower Oxfordian. B. Epistomina volgensis Grigelis; depth 290.0 m, Lower Oxfordian. C. Astacolus sp.;
depth 290.0 m, Lower Oxfordian. D. Trocholina nodulosa Seibold; depth 290.0 m, Lower Oxfordian. E. Citharina cf. flabellata (Gümbel); depth 265.0 m,
Oxfordian. F. Lenticulina cf. tumida (Mjatliuk); depth 290.0 m, Lower Oxfordian. G. Eoguttulina oolithica (Terquem); depth 255.0 m, Oxfordian. H.
Trocholina sp. (ventral side); depth 265.0 m, Oxfordian. I. Lenticulina sp.; depth 260.0 m, Oxfordian



gatunki otwornic o d³u¿szych zasiêgach stratygraficznych,
powszechnie spotykane w profilu ca³ego keloweju, takie jak:
Pseudolamarckina plana Bielecka et Styk, P. rjasanensis

(Uhlig), Lenticulina okroajanzi Mjatliuk, L. mosquensis Uhlig
(fig. 34C), L. tumida (Mjatliuk) (fig. 34B), L. quenstedti

(Gümbel) (fig. 34G), Epistomina parastelligera (Hofker) (fig.
34I), Nodosaria mutabilis Terquem (fig. 34D), Astacolus cf.
hybridus (Terquem) (fig. 34A), Trocholina conica (Schlum-
berger) i Lenticulina catascopium (Mjatliuk) (fig. 34J). Pozo-
sta³e gatunki otwornic zachowane fragmentarycznie nale¿¹ do
rodzajów: Astacolus, Dentalina, Lagena, Spirillina i Nubecu-

laria. Wy¿ej opisany zespó³ otwornic jest charakterystyczny
dla poziomu otwornicowego Lenticulina tumida, który zosta³
wyró¿niony na obszarze syneklizy peryba³tyckiej dla osadów
keloweju górnego w granicach poziomów amonitowych Ko-

smoceras duncani i Quenstedtoceras lamberti (Smoleñ,
2000). Zespo³y otwornic z osadów keloweju górnego w profi-
lu Dar¿lubie IG 1 s¹ zubo¿one pod wzglêdem liczby gatun-
ków i osobników w stosunku do asocjacji znanych ze œrodko-
wej i pó³nocnej czêœci syneklizy peryba³tyckiej. Wykazuj¹ ta-
k¿e cechy wysortowania i pokruszenia, œwiadcz¹ce o wystê-
powaniu w p³ytkiej strefie basenu morskiego.

Jura górna

Utwory jury górnej w otworze wiertniczym Dar¿lubie
IG 1 zosta³y przewiercone bezrdzeniowo. Osady wyró¿-
nione na podstawie danych geofizyki otworowej na g³êb.
250,0–292,0 m zaliczono do oksfordu. Ich mi¹¿szoœæ wynosi
ok. 42 m. S¹ to w dolnej czêœci profilu piaskowce i mu³owce
z okruchami wapieni, przechodz¹ce w wapienie detrytycz-
no-onkoidowe i wapienie jasnoszare ze szcz¹tkami korali
(Modliñski, red., 1974).

Z wymienionego interwa³u g³êbokoœci do badañ mikro-
paleontologicznych przekazano jedynie 8 próbek, co jest
liczb¹ niewystarczaj¹c¹ do przeprowadzenia szczegó³owej
analizy biostratygraficznej. Materia³ mikropaleontologiczny
jest ubogi zarówno pod wzglêdem taksonomicznym, jak i ilo-
œciowym. Dodatkowo stan zachowania mikrofauny nie zaw-
sze pozwala na dok³adn¹ identyfikacjê gatunkow¹ i dlatego
uœciœlenie biostratygrafii serii osadowych oksfordu na
podstawie mikrofauny jest znacznie utrudnione. Zmiana i na-
stêpstwo wyró¿nionych zespo³ów mikrofauny w badanym
profilu potwierdza jednak obecnoœæ osadów oksfordu dolnego
i œrodkowego.

Z badanych osadów, obejmuj¹cych interwa³ g³êb.
280,0–292,0 m, analizê mikropaleontologiczn¹ przepro-
wadzono dla dwóch próbek pochodz¹cych z g³êb. 290,0
i 285,0 m. Próbki te zawieraj¹ zespo³y otwornic, które wska-
zuj¹ na dolnooksfordzki wiek tej serii osadowej. Gatunkami
wskaŸnikowymi dla oksfordu dolnego s¹ tu otwornice:
Epistomina volgensis Grigelis (fig. 35B) i E. uhligi Mjatliuk
(fig. 35A). Ponadto w badanych próbkach wystêpuj¹ nielicz-

ne gatunki znane z osadów keloweju górnego, takie jak: Lenti-

culina cf. tumida (Mjatliuk) (fig. 35F), L. parastelligeta (Hof-
ker) czy L. munsteri (Roemer). Odnotowano tak¿e obecnoœæ
gatunku Trocholina nodulosa Seibold (fig. 35D), który ma
szeroki zasiêg stratygraficzny, oraz fragmentarycznie zacho-
wane okazy nale¿¹ce do rodzajów: Astacolus (Astacolus sp. –
fig. 35C), Dentalina, Epistomina i Nodosaria. Zbli¿one ze-
spo³y otwornicowe s¹ charakterystyczne dla ni¿szej czêœci po-
ziomu Ophthalmidium sagittum – Epistomina volgensis, który
zosta³ wyró¿niony dla osadów oksfordu dolnego w pozosta³ej
czêœci syneklizy peryba³tyckiej (Smoleñ, 2000).

Ponad osadami oksfordu dolnego, na g³êb. od ok. 250,0 do
280,0 m, le¿y pakiet utworów wapiennych, które zaliczono do
oksfordu œrodkowego i w najwy¿szej czêœci – prawdopodob-
nie do oksfordu górnego. Z powodu braku fauny przewodniej
osady te wyró¿niono g³ównie na podstawie danych geofizycz-
nych. Z tej czêœci profilu przeanalizowano pod wzglêdem mi-
kropaleontologicznym 6 próbek. Wiêkszoœæ z nich zawiera³a
pojedyncze okazy otwornic, na ogó³ Ÿle zachowane i trudne
do identyfikacji taksonomicznej. W próbkach pochodz¹cych
z osadów wapieni detrytyczno-onkoidowych na g³êb. 280,0
i 275,0 m zanotowano wystêpowanie takich gatunków otwor-
nic, jak: Spirillina tenuissima (Gümbel), Astacolus cf. varians

(Bornemann) i Lenticulna sp. Wymienione wy¿ej taksony s¹
powszechnie znane z ca³ego profilu oksfordu, st¹d precyzyjne
okreœlenia wieku osadów na podstawie powy¿szych próbek
jest niemo¿liwe. Nieco liczniejsze pod wzglêdem licz-
by gatunków i osobników zespo³y otwornicowe stwierdzono
w próbkach pochodz¹cych z g³êb. 270,0 i 265,0 m. Zawieraj¹
one takie gatunki, jak: Trocholina conica (Schlumberger),
Spirillina tenuissima (Gümbel), Astacolus cf. varians (Borne-
mann), Trocholina nodulosa Seibold, Eoguttulina oolithica

(Terquem) (fig. 35G), Trocholina cf. granulata Cordey,
Citharina cf. flabellata (Gümbel) (fig. 35E), a tak¿e gorzej za-
chowane okazy z rodzajów: Spirillina, Astacolus, Trocholina

(Trocholina sp. – fig. 35H), Lenticulina (Lenticulina sp. –
fig. 35I), Eoguttulina czy Soccorhiza. W nastêpnych
dwóch próbkach, pobranych z górnej czêœci profilu, z g³êb.
260,0 i 255,0 m, wystêpuj¹ podobne zespo³y otwornicowe,
ale znacznie zubo¿one pod wzglêdem liczby osobników.
Zbli¿one gatunkowo asocjacje s¹ spotykane w osadach od
najwy¿szego oksfordu dolnego, w oksfordzie œrodkowym
oraz w starszym oksfordzie górnym i s¹ charakterystyczne dla
facji wapieni g¹bkowych na obszarze Ni¿u Polskiego (Bielec-
ka, Po¿aryski, 1954; Bielecka, 1980; Smoleñ, 1998). Jak wy-
nika z analizy mikropaleontologicznej, precyzyjne okreœlenie
wieku osadów na g³êb. 255,0–270,0 m nie jest mo¿liwe
ze wzglêdu na zbyt ubogi materia³ paleontologiczny. Na pod-
stawie wyró¿nionych zespo³ów otwornic oraz z powodu bra-
ku gatunków otwornic charakterystycznych dla oksfordu gór-
nego, mo¿na sugerowaæ œrodkowooksfordzki wiek partii pro-
filu z g³êb. 255,0–270,0 m.
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LITOLOGIA I STRATYGRAFIA

Otwór wiertniczy Dar¿lubie IG 1 jest zlokalizowany we
wschodniej czêœci wyniesienia £eby. W profilu tego otworu
osady kredy górnej wystêpuj¹ wed³ug pomiarów geofizycz-
nych na g³êb. 148,0–250,0 m (102,0 m mi¹¿szoœci). Przewier-
cono je w wiêkszoœci bezrdzeniowo; wydobyto jedynie
dwa rdzenie kontrolne (z utworów turonu–koniaku dolnego –
6,0 m i cenomanu – 7,0 m). Z tego powodu profil litologiczny
utworów górnokredowych zosta³ odtworzony przez M. Jasko-
wiak-Schoeneichow¹ g³ównie na podstawie analizy i opisu
próbek okruchowych oraz interpretacji wykresów pomiarów
geofizyki otworowej.

Podzia³ stratygraficzny zosta³ opracowany przez M. Jas-
kowiak-Schoeneichow¹ i uaktualniony przez K. Leszczyñ-
skiego na podstawie porównania ze znacznie lepiej poznanym
profilem górnokredowym w pe³ni rdzeniowanego otworu
wiertniczego ¯elistrzewo IG 1 (fig. 36), odwierconego ok.
4 km na po³udniowy wschód, w którym osady kredy górnej
udokumentowano odpowiednimi zespo³ami mikro- i makro-
fauny. Przeprowadzono tak¿e korelacjê z s¹siednim, równie¿
rdzeniowanym, otworem wiertniczym Po³czyno IG 1.

Ca³y profil kredy górnej jest reprezentowany przez facje
deponowane w strefie p³ytkiego szelfu silikoklastycznego
w pobli¿u l¹du tarczy ba³tyckiej, bêd¹cego obszarem Ÿród-
³owym materia³u klastycznego transportowanego do basenu
póŸnej kredy z kierunków pó³nocnych.

Znaleziona w profilu Dar¿lubie IG 1 nieliczna makrofau-
na, oznaczona przez A. B³aszkiewicza, nie ma ¿adnego zna-
czenia stratygraficznego, natomiast wœród mikrofauny ozna-
czonej przez E. Gawor-Biedow¹ zanotowano obecnoœæ form
uznawanych za charakterystyczne dla cenomanu i turonu alfa.

Utwory kredy górnej w tej czêœci wyniesienia £eby le¿¹
na utworach najni¿szej jury górnej: oksfordu górnego w profi-
lach Dar¿lubie IG 1 i Po³czyn IG 1 oraz oksfordu dolnego w
profilu ¯elistrzewo IG 1, i s¹ przykryte osadami eocenu gór-
nego. W profilach Po³czyno IG 1 i ¯elistrzewo IG 1 ponad
osadami turonu–koniaku dolnego wystêpuje prawdopodobnie
cienka seria osadów kampanu (fig. 36).

Cenoman

Profil litologiczny cenomanu o mi¹¿szoœci 71,0 m to seria
utworów silikoklastycznych p³ytkiego szelfu, reprezentowa-
nych g³ównie przez piaski kwarcowo-glaukonitowe drobno-
i bardzo drobnoziarniste, w dolnej czêœci przechodz¹ce
w mu³ki piaszczyste z przewarstwieniami piasków mulastych.
Barwa tych ska³ jest szara i ciemnoszara, z odcieniem zielo-
nym (zabarwienie glaukonitem). W sp¹gu utworów cenoma-
nu w profilu ¯elistrzewo IG 1 M. Jaskowiak-Schoeneichowa
stwierdzi³a wystêpowanie warstwy transgresywnej, któr¹
tworzy piaskowiec ró¿noziarnisty kwarcowo-glaukonitowy,

zawieraj¹cy ¿wir kwarcowy o œrednicy do 1 cm i bardzo licz-
ne konkrecje fosforytów (fig. 36). W otworze Dar¿lubie IG 1
odcinek ten przewiercono bezrdzeniowo, przy czym wykresy
pomiarów geofizycznych nie wskazuj¹ na istnienie warstwy
piaskowcowej z fosforytami. Wœród luŸnych piasków partia-
mi wystêpuj¹ kilkucentymetrowe wk³adki bardzo twardych
piaskowców wapnistych, zaznaczaj¹cych siê na wykresach
opornoœci (PO).

Profil cenomanu w badanym otworze wiertniczym jest ty-
powy dla zachodniej czêœci syneklizy peryba³tyckiej i wynie-
sienia £eby. W schemacie cyklicznoœci sedymentacji póŸnej
kredy zaproponowanym przez Leszczyñskiego (1997) inter-
wa³ ten odpowiada cyklom K3-II i K3-III, z tym ¿e nie mo¿na
jednoznacznie stwierdziæ, czy s¹ tu reprezentowane obydwa
cykle, czy te¿ tylko jeden z nich.

W jedynym rdzeniu pochodz¹cym ze sp¹gowej czêœci ce-
nomanu stwierdzono nieliczn¹ i Ÿle zachowan¹ faunê ma³¿ów
Inoceramus cf. crippsi Mantell, Spondylus sp. i Pecten (Syn-

cyellonema) sp.
Wœród mikrofauny zidentyfikowano nastêpuj¹ce gatunki:

Gavelinella cenomanica (Brotzen), G. baltica Brotzen, Lingu-

logavelinella formosa (Brotzen), L. asterigerinoides asteri-

gerinoides (Plummer) oraz Hedbergella planispira (Tappan),
znane zarówno z albu górnego, jak i z cenomanu.

Turon–koniak dolny

Profil turonu–koniaku dolnego w otworze wiertniczym
Dar¿lubie IG 1 ma mi¹¿szoœæ 31,0 m (mi¹¿szoœæ niepe³na,
wskutek epigenetycznego usuniêcia m³odszych osadów).
Podobny zapis na krzywych geofizycznych w wielu otworach
wiertniczych tego regionu sugeruje, ¿e odcinek ten wykazuje
w nich du¿e podobieñstwa litologiczne, co u³atwia korelacje
miêdzyotworowe.

Dolna czêœæ profilu, odpowiadaj¹ca prawdopodobnie cy-
klowi K3-IV w schemacie cyklicznoœci sedymentacji Lesz-
czyñskiego (1997), jest reprezentowana przez i³owce ciemno-
szare z radiolariami, o niskiej zawartoœci wêglanu wapnia.

W otworze ¯elistrzewo IG 1 w osadach tych oznaczono
otwornice charakterystyczne dla turonu alfa, s¹ to: Gavelinel-

la tourainensis (Butt), Lingulogavelinella globosa (Brotzen),
Praeglobutruncana cf. imbricata (Mornod), P. oraviensis

Scheibnerova i Tappanina eouvigeriniformis (Keller).
W wy¿szej czêœci profilu, reprezentuj¹cej prawdopodob-

nie ju¿ cykl K4-I, wystêpuj¹ mu³ki piaszczyste z glaukonitem,
szare, ciemnoszare i ciemnozielone, podrzêdnie tylko mu-
³owce wapniste. Ska³y te s¹ miejscami warstwowane pozio-
mo, co jest podkreœlone pokrojem doœæ regularnych p³ytek.
Co interesuj¹ce, utwory te s¹ w wiêkszoœci bezwêglanowe.
Nie znaleziono w nich tak¿e ¿adnej fauny.
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Basen sedymentacyjny póŸnej kredy istnia³ na tym obsza-
rze po mastrycht (Dadlez i in., 1976; Jaskowiak-Schoeneicho-
wa, Krassowska, 1988). Jednak znaczna czêœæ profilu (od
wy¿szego turonu do mastrychtu) zosta³a usuniêta wskutek
œród- i pokredowej erozji i obecnie na ró¿nych ogniwach turo-
nu–koniaku dolnego le¿¹ najczêœciej osady eocenu górnego.
W niektórych profilach (np. Po³czyno IG 1 i ¯elistrzewo IG 1)

zachowa³a siê jeszcze cienka seria osadów reprezentuj¹cych
prawdopodobnie kampan. Jak bowiem wynika z analizy re-
gionalnej, na obszarze tym kampan le¿y przekraczaj¹co w re-
lacji do osadów koniaku œrodkowego–górnego i santonu
(fig. 37). Mo¿e mieæ to zwi¹zek z eustatycznym podniesie-
niem siê poziomu morza rejestrowanym w póŸnym kampanie
(Hancock, 1989).

Eugenia GAWOR-BIEDOWA, Ewa ODRZYWOLSKA-BIEÑKOWA

BIOSTRATYGRAFIA OSADÓW KREDOWYCH I PALEOGEÑSKICH
NA PODSTAWIE OTWORNIC

Z osadów kredy i paleogenu z otworu Dar¿lubie IG 1 zba-
dano ogó³em 17 próbek (w wiêkszoœci okruchowych). Mimo
ograniczonego materia³u mo¿liwe jednak by³o doœæ dok³adne
okreœlenie wieku badanych osadów.

Cenoman

Próbka okruchowa z g³êb. 250,0 m zawiera doœæ liczny ze-
spó³ otwornic w sk³adzie: Gavelinella intermedia (Berthelin),
G. belorussica (Akimez), Saracenaria bononiensis (Berthe-
lin), S. spinosa Eichenberg, Orithostella formosa (Brotzen),
Gyroidinoides infracretacea (Morozova), Lenticulina sp.
i Vaginulina sp. Gatunki te s¹ reprezentowane przez nieliczne
okazy. Z innych mikroszcz¹tków s¹ tu w³ókna inoceramów
i koprolity.

Powy¿sze gatunki otwornic na Ni¿u Polskim wystêpuj¹
w osadach albu górnego i przechodz¹ do cenomanu (Ga-
wor-Biedowa i in., 1984). Nie wskazuj¹ one jednoznacznie na
któreœ z piêter. Na podstawie obecnoœci Gavelinella interme-

dia (Berthelin) i Saracenaria bononiensis (Berthelin) mo¿na
przypuszczaæ, ¿e osady z g³êb. 250,0 m mog¹ nale¿eæ do naj-
starszych warstw cenomanu, do otwornicowego poziomu
Gavelinella varsoviensis, odpowiadaj¹cego makrofaunistycz-
nemu poziomowi Mantelliceras mantelli (Gawor-Biedowa,
1984). Oba wy¿ej wymienione gatunki nie przekraczaj¹ bo-
wiem górnej granicy tego poziomu. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e na
Ni¿u Polskim nie przeœledzono jeszcze dok³adnie zasiêgu wy-
stêpowania charakterystycznego gatunku Saracenaria spino-

sa Eichenberg. Autorka tej pracy notuje jego wystêpowanie
w osadach albu górnego i cenomanu dolnego. Jest on cytowa-
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Fig. 37. Zasiêgi wybranych piêter kredy górnej we wschodniej czêœci wyniesienia £eby
(wg M. Jaskowiak-Schoeneichowej, uaktualnione przez K. Leszczyñskiego)

Extents of some of Upper Cretaceous stages in eastern part of the £eba Elevation
(after M. Jaskowiak-Schoeneichowa, updated by K. Leszczyñski)



ny przez Kaptarenko-Tshernousov¹ i in. (1979) z osadów dol-
nokredowych Kaukazu i Krymu. Wspóln¹ cech¹ gatunków Gy-

roidinoides infracretacra (Morozova) i Gavelinella belorussica

(Akimez) jest rozpoczêcie zasiêgu wystêpowania w warstwach
albu górnego i zanikanie w najstarszych osadach turonu (Ga-
wor-Biedowa, 1972).

Sk³ad zespo³u stwierdzony w próbkach rdzeniowych
z g³êb. 247,0; 243,0 i 240,0 m nie pozostawia w¹tpliwoœci, ¿e
ta czêœæ profilu sk³ada siê ze ska³ wieku cenomañskiego. Naj-
bogatszy zespó³ otwornic stwierdzono na g³êb. 247,0 m.
W zespole tym gatunkiem przewodnim dla osadów cenomanu
jest Gavelinella cenomanica (Brotzen). Towarzysz¹ mu:
Gavelinella baltica Brotzen, Marginulina jonesi Reuss, Bilin-

gulogavelinella ornatissima (Lipnik) oraz Lingulogavelinella

albiensis Malapris-Bizouard rozpoczynaj¹ce zasiêgi wystêpo-
wania w najm³odszych osadach albu górnego i zanikaj¹ce
w najstarszych warstwach turonu dolnego. Discorbis altus

Plotnikova opisany z cenomanu Donbasu (Plotnikova, 1976)
oraz wystêpuj¹ce ju¿ w ni¿szej czêœci badanego profilu Ori-

thostella formosa (Brotzen), Gyroidinoides infracretacea

(Morozova), a zw³aszcza Gavelinella intermedia (Berthelin)
i Saracenaria bononiensis (Berthelin), jak równie¿ Gavelinel-

la sigmoicosta (ten Dam) pozwalaj¹ zaliczyæ badane osady do
podpoziomu otwornicowego Gavelinella varsoviensis pozio-
mu Rotalipora appenninica, podobnie jak osady z g³êb.
250,0 m. Na g³êb. 247,0 m zanotowano równie¿ przedstawi-
cieli rodzajów Vaginulina sp. i Lenticulina sp. (w z³ym stanie,
niepozwalaj¹cym na dok³adniejsz¹ identyfikacjê). Charakte-
rystyczn¹ cech¹ omawianych zespo³ów jest ca³kowity brak
w nich zarówno otwornic planktonicznych, jak te¿ bentonicz-
nych o skorupkach zlepieñcowatych. Brak tych ostatnich jest
zastanawiaj¹cy, gdy¿ reziduum sk³ada siê z ziaren kwarcu, co
znaczy, ¿e w œrodowisku nie brakowa³o tego materia³u do bu-
dowy skorupek. Widocznie brak by³o innych czynników do
rozwoju tej grupy otwornic.

W osadach z g³êb. 243,0 i 240,1 m zespó³ otwornic jest
znacznie ubo¿szy ni¿ tych z g³êb. 247,0 m. Pojawiaj¹ siê
tu ju¿ jednak pierwsi przedstawiciele otwornic planktonicz-
nych reprezentowanych przez Hedbergella planispira (Tap-
pan). Na Ni¿u Polskim jest on zwi¹zany z osadami albu gór-
nego i cenomanu. W Karpatach zaœ wkracza do najstarszych
warstw turonu (Gawor-Biedowa i in., 1984). Wspólnymi ga-
tunkami zespo³ów z omawianych g³êbokoœci, obok Hedber-

gella planispira (Tappan), s¹ Gavelinella cenomanica (Brot-
zen), Orithostella formosa (Brotzen), Gyroidinoides infracre-

tacea (Morozova) i Lenticulina sp. Zespó³ z g³êb. 243,0 m jest
ponadto wzbogacony o Discorbis altus Plotnikova, Lingulo-

gavelinella albiensis Malapris-Bizouard, Gavelinella baltica

Brotzen, Lagena sp. Najubo¿szy zespó³ z g³êb. 240,1 m za-
wiera jeszcze Marginulina jonesi Reiss i Bilingulogavelinella

ornatissima (Lipnik). Omawianym zespo³om towarzysz¹ licz-
ne mikroskamienia³oœci (fig. 38). Wystêpuj¹ce tu koprolity s¹
zbudowane z glaukonitu, licznego w residuum.

Mimo braku w zespo³ach otwornic z g³êb. 243,0 i 240,1 m
gatunków Gavelinella intermedia (Berthelin) i Saracenaria

bononiensis (Berthelin), wyznaczaj¹cych górn¹ granicê pod-
poziomu Gavelinella varsoviensis poziomu Rotalipora

appenninica, osady z powy¿szych g³êbokoœci zaliczono do
wymienionego podpoziomu.

Turon dolny

Podobnie jak w Karpatach, Hedbergella planispira (Tap-
pan) w badanym profilu wystêpuje równie¿ w najstarszych
warstwach dolnego turonu, o ile próbki okruchowe z otworni-
cami dolnego turonu nie maj¹ domieszek ska³ cenomañskich.
Na g³êb. 220,0 m obok wspomnianej ju¿ Hedbergella plani-

spira (Tappan) stwierdzono planktoniczny gatunek Whiteinel-

la brittonensis (Loeblich et Tappan). Wystêpuje on spora-
dycznie w osadach cenomanu i osi¹ga optimum rozwoju w tu-
ronie dolnym w podpoziomie Praeglobotruncana orviensis

poziomu Helvetoglobotruncana helvetica. Podobnie przebie-
ga rozwój notowanej tu Lingulogavelinella globosa (Brot-
zen). Wchodz¹ca w sk³ad tego zespo³u Gavelinella belorussi-

ca (Akimez), koñczy zasiêg wystêpowania w najm³odszych
warstwach turonu dolnego. Obok otwornic s¹ tu liczne cz³ony
liliowców, kolce je¿owców, skorupy ma³¿y i koprolity zbudo-
wane z licznego w osadzie glaukonitu.

Sk³ad zespo³u otwornic ze ska³ z g³êb. 200,0 m ró¿ni siê
nieco od omówionego powy¿ej. Nie stwierdzono tu Gaveli-

nella belorussica (Akimez), natomiast jest on wzbogacony
przez Dicarinella imbricata (Mornod), Praeglobotruncana

stephani (Gandolfi) i Gavelinella lodziensis Gawor-Biedowa.
Pierwszy z wymienionych jest gatunkiem przewodnim dla tu-
ronu dolnego. Dwa nastêpne s¹ znane równie¿ z ni¿szych piê-
ter. Praeglobotruncana stephani (Gandolfi), rozpoczynaj¹ca
zasiêg wystêpowania w œrodkowym cenomanie, optimum
rozwoju wykazuje w osadach turonu dolnego i zanik³a w jego
najm³odszych warstwach. Gatunek Gavelinella lodziensis Ga-
wor-Biedowa, opisany pierwszy raz z niecki ³ódzkiej (Ga-
wor-Biedowa, 1972), wystêpuje na Ni¿u Polskim od albu gór-
nego do turonu dolnego w³¹cznie (Gawor-Biedowa, Witwic-
ka, 1984; Revets, 2001). Revets (2001), przeprowadzaj¹cy re-
wizjê gatunków rodzaju Gavelinella, na podstawie zgromadzo-
nych paratypów gatunków z ca³ego œwiata, w tym tak¿e z Pol-
ski, potwierdzi³ jego istnienie, podobnie jak innych gatunków
opisanych w pracach Gawor-Biedowej (1972, 1992a, b).

W badanej próbce pobranej na g³êb. 200,0 m obok otwor-
nic znajduj¹ siê równie¿ liczne radiolarie, koprolity ró¿nego
rodzaju i kszta³tu zbudowane z glaukonitu oraz mniej liczne
zêby i ³uski ryb, kolce i p³ytki je¿owców, a tak¿e w³ókna ino-
ceramów oraz skorupy ma³¿y.

Dolnoturoñskiego wieku s¹ równie¿ osady z g³êb. 180,0
i 165,0 m. Na pierwszej z wymienionych g³êbokoœci wystê-
puj¹ jeszcze Gavelinella lodziensis Gawor-Biedowa i Lingu-

logavelinella globosa (Brotzen), na obu zaœ Hedbergella pla-

nispira (Tappan) i Whiteinella brittonensis (Loeblich et Tap-
pan). W bardzo ubogim zespole otwornic ze ska³ z g³êb.
165,0 m zanotowano nieoznaczalne skorupki nale¿¹ce do ga-
tunków z rodzaju Globigerinelloides.

W próbkach ze ska³ z powy¿szych g³êbokoœci zanotowano
bardzo liczne i ró¿norodne radiolarie nale¿¹ce do ró¿nych ga-
tunków, a byæ mo¿e i rodzajów oraz koprolity z glaukonitu,
kolce je¿owców oraz w³ókna inoceramów. Wiek ska³ z inter-
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wa³u 150,1–155,1 m nie zosta³ okreœlony z powodu braku
otwornic. Residuum ze ska³ z g³êb. 155,1 m sk³ada siê w 80%
z radiolarii. Wystêpuj¹ w nim równie¿ zêby i ³uski ryb. Pokru-
szone zêby ryb znaleziono równie¿ na g³êb. 153,3 i 150,1 m.

W osadach z g³êb. 156,0; 152,5 i 151,4 m nie stwierdzono
mikrofauny. Residuum tych ska³ sk³ada siê z kwarcu, glauko-
nitu i miki.

Eocen–oligocen

Na podstawie mikrofauny wystêpuj¹cej w próbkach z osa-
dów z g³êbokoœci 145,0; 140,0 i 135,0 m (fig. 38) Odrzywol-
ska-Bieñkowa (1974) okreœli³a ich wiek jako pogranicze
eocenu i oligocenu.

PALEOGEN I NEOGEN

Jacek KASIÑSKI

WYSTÊPOWANIE UTWORÓW PALEOGENU I NEOGENU
W REJONIE OTWORU WIERTNICZEGO DAR¯LUBIE IG 1

Profil paleogenu w otworze wiertniczym
Dar¿lubie IG 1

W otworze wiertniczym Dar¿lubie IG 1 wystêpuje jedynie
fragment profilu paleogenu – formacji pomorskiej o mi¹¿szo-
œci 18,0 m; wy¿sza czêœæ profilu paleogenu i neogen uleg³y
zniszczeniu w wyniku erozji plejstoceñskiej.

Przewiercone utwory paleogeñskie nie by³y rdzeniowane,
a podstawê korelacji stratygraficznej stanowi³y: próbki okru-
chowe, wyniki pomiarów geofizyki otworowej i korelacja
z pobliskim otworem ¯elistrzewo IG 1.

Eocen

Rozwój transgresji œrodkowoeoceñskiej na prze³omie lutetu
i bartonu doprowadzi³ w rejonie otworu wiertniczego Dar¿lubie
IG 1 do rozwoju osadów formacji pomorskiej, wykszta³conych
w strefie litoralnej oraz w œrodowiskach p³ywowych i delto-
wych (Jaworowski, 1987b). S¹ to szarozielone mu³owce piasz-
czyste z glaukonitem oraz i³owce ³upkowate z przemazami ja-
snozielonych piasków glaukonitowych, niekiedy ze ¿wirkiem
kwarcowym i pojedynczymi konkrecjami fosforytowymi, a w
wy¿szej czêœci profilu tak¿e z licznymi ziarnami bursztynu (Pi-
wocki, 2004). Osady te buduj¹ ogniwo z Po³czyna. S¹ one
miejscami wapniste i zawieraj¹ nieoznaczalny detrytus fauny
miêczaków, ichnoskamienia³oœci, szcz¹tki ryb oraz drobne
okruchy zwêglonych roœlin. Poprzez obszar obecnego Ba³tyku,
a czêœciowo poprzez p³ycizny archipelagu rozwiniêtego na te-
renie wyniesieñ wa³u œródpolskiego, odbywa³a siê ograniczona
wymiana ciep³o- i zimnolubnych zespo³ów otwornicowych,
przy czym te ostatnie migrowa³y z po³udniowego wschodu, co
wskazuje na po³¹czenie Oceanu Arktycznego i Oceanu Atlan-
tyckiego poprzez baseny Ni¿u Polskiego i Prypeci (Odrzywol-
ska-Bieñkowa, Po¿aryska, 1978). Poprzez obszar dzisiejszej
Zatoki Botnickiej z pó³nocnej Finlandii istnia³o zapewne
po³¹czenie z Oceanem Arktycznym (Knox i in., 2010), w któ-
rego litoralnych czêœciach, w rejonie dzisiejszej Zatoki Gdañ-
skiej, osadza³y siê utwory bursztynonoœne z ziarnami bursztynu
transportowanymi ze wschodniego wybrze¿a basenu sedymen-
tacyjnego i rozwlekanymi nastêpnie przez pr¹dy wzd³u¿brzego-

we. W utworach tych na obszarze nieodleg³ej Kêpy Swarzew-
skiej wystêpuj¹ bogate z³o¿a bursztynu.

Powy¿ej ogniwa z Po³czyna powsta³ zespó³ piasków kwar-
cowo-glaukonitowych z muskowitem i drobnym ¿wirem kwar-
cowym, wyró¿niany jako ogniwo z Ch³apowa (Piwocki, 2004).

Pod koniec eocenu na omawianym obszarze zaznaczy³a
siê krótkotrwa³a ingresja morska o charakterze pulsacyjnym,
a po jej ust¹pieniu na obszarach l¹dowych nast¹pi³ rozwój
procesów erozyjnych, które doprowadzi³y miejscami do
zniszczenia stosunkowo cienkich warstw osadów eoceñskich.

Oligocen

Kolejna transgresja postêpuj¹ca od zachodu w najni¿szym
rupelu rozwija³a siê w kilku fazach. Zespó³ mikrofauny zim-
nolubnej (Buchard, 1978; Odrzywolska-Bieñkowa, Po¿ary-
ska, 1978) œwiadczy o po³¹czeniu omawianego obszaru z ba-
senem zachodniej Europy i wskazuje na oddzielenie od base-
nów ukraiñskiego i bia³oruskiego stref¹ p³ycizn i wysp. Syste-
my depozycyjne wysokiego poziomu morza (highstands) s¹
reprezentowane przez piaski kwarcowo-glaukonitowe forma-
cji mosiñskiej dolnej i górnej. Ci¹g prograduj¹cych transgre-
sywnych systemów depozycyjnych rozpoczynaj¹ osady for-
macji mosiñskiej dolnej. W sp¹gu formacji wystêpuje czêsto
transgresywna warstewka ¿wirku kwarcowego. Osady forma-
cji mosiñskiej dolnej s¹ reprezentowane przez szarozielone
piaski kwarcowo-glaukonitowe z ig³ami g¹bek, w sp¹gu ze
¿wirkiem kwarcowym i konkrecjami fosforytowymi.

Ponad utworami formacji mosiñskiej górnej wystêpuj¹
brakiczne osady formacji czempiñskiej, wykszta³cone w po-
staci szarobr¹zowych piasków mu³kowatych, mu³ków i i³ów
z przewarstwieniami piasków. Osady te s¹ czêsto laminowane
i zawieraj¹ liczne struktury bioturbacyjne. Pojawiaj¹ce siê
okazjonalnie w dolnej czêœci sekwencji zawêglenia œwiadcz¹
o lokalnej sedymentacji w œrodowisku bagiennym (proksy-
malne partie lagun, bagna nadbrze¿ne). Niewielki epizod
transgresywny, koñcz¹cy sedymentacjê paleogenu w pó³noc-
no-wschodniej Polsce, mia³ miejsce po osadzeniu siê utwo-
rów formacji czempiñskiej. W jego wyniku powsta³y osady
formacji mosiñskiej górnej: drobnoziarniste i mu³kowate
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piaski kwarcowe z glaukonitem, w sp¹gu ze ¿wirem kwarco-
wym, w czêœci stropowej przechodz¹ce w szare i szarozielone
mu³owce piaszczyste z glaukonitem.

Regresjê morsk¹ na Ni¿u Polskim wyznacza poziom
piasków kwarcowych z glaukonitem, które powsta³y na po-
graniczu rupelu i szatu lub w szacie dolnym. Przez pozosta³¹
czêœæ szatu na omawianym obszarze panowa³y warunki
l¹dowe.

Miocen

Najstarsze utwory miocenu, zaliczane do formacji go-
rzowskiej (vierland i hemmor dolny), powsta³y w œrodowisku
l¹dowym, na obszarze równi aluwialnej, gdzie w warunkach
skrajnie niskoenergetycznych osadza³y siê utwory bardzo
drobnodetrytyczne. W starorzeczach powstawa³y torfy i na-
mu³y organiczne.

Le¿¹ce wy¿ej osady formacji krajeñskiej, nale¿¹ce do gór-
nego hemmoru i dolnego reinbeku, powsta³y w warunkach
kontynentalnych na rozleg³ej równinie aluwialnej, na której
rozwija³y siê przybrze¿ne bagna i torfowiska wêglotwórcze.
Zapisem sedymentacyjnym meandruj¹cych traktów fluwial-
nych s¹ wystêpuj¹ce w osadzie soczewy piasków ze ¿wirem.
Spektrum py³kowe osadów œwiadczy o ociepleniu klimatu:
w wilgotnym klimacie ciep³o-umiarkowanym dominowa³y
lasy bagienne i torfowiska zaroœlowe, a wy¿ej po³o¿one tere-
ny by³y zajête przez mezofilne lasy liœciaste ze znacznym
udzia³em roœlin wiecznie zielonych (Piwocki, Ziembiñska-
-Tworzyd³o, 1995; Wa¿yñska red., 1998). Charakterystyczny-
mi osadami formacji krajeñskiej znanymi z omawianego ob-
szaru s¹ piaski kwarcowe drobnoziarniste i pylaste, szarobru-
natne i szare, ze znaczn¹ domieszk¹ muskowitu oraz szaro-
brunatne piaski pylaste z cienkimi prze³awiceniami piasku
gruboziarnistego i drobnego ¿wiru kwarcowego oraz z okru-
chami ksylitów. Wœród osadów piaszczystych wystêpuj¹
prze³awicenia laminowanych mu³ków zawêglonych z detry-
tusem roœlinnym, barwy brunatnej lub czarnej, miejscami sil-
nie wêglistych, przechodz¹cych w wêgle brunatne atrytowe,

czêsto piaszczyste, stanowi¹ce ekwiwalent II pok³adu ³u¿yc-
kiego wêgla brunatnego, które ods³aniaj¹ siê w nieodleg³ym
klifie ch³apowskim. Osady te maj¹ genezê aluwialn¹ i wystê-
puj¹ zwykle w kilku prostych cyklach sedymentacyjnych.

W górnym reinbeku utworzy³y siê osady formacji ada-
mowskiej, które powstawa³y na obszarze równi aluwialnej
i s¹ wykszta³cone w postaci drobnoziarnistych szarych pias-
ków kwarcowo-³yszczykowych z wk³adkami i³ów i mu³ków
wêglistych. W piaskach powszechnie wystêpuj¹ warstwowa-
nia skoœne wielkoskalowe (nasypy pr¹dowe) oraz warstwo-
wania skoœne p³askie i ¿³obiste. Wed³ug wyników prowadzo-
nych badañ sedymentologicznych (Rudowski, 1965; Osijuk,
1979) nachylenie warstwowañ skoœnych wskazuje na trans-
port materia³u klastycznego wleczonego przez s³abe pr¹dy
trakcyjne w kierunku po³udniowym. Obserwowane s¹ tak¿e
prze³awicenia wêgli i i³ów wêglistych, bêd¹ce ekwiwalentem
IIA lubiñskiego pok³adu wêgla brunatnego, bêd¹ce zapewne
utworami starorzeczy. Na obszarach l¹dowych w klimacie
typu sawannowego, ciep³ym i wilgotnym z epizodami arid-
nymi, rozwija³a siê fauna krêgowców (G³azek i in., 1972;
G³azek, Szynkiewicz, 1987; Kowalski, 1990).

W profilach otworów wiertniczych z omawianego obszaru
brak utworów górnego reinbeku, reprezentuj¹cych górn¹
czêœæ formacji krajeñskiej i doln¹ czêœæ formacji poznañskiej,
które zapewne na tym obszarze nie osadzi³y siê.

W langenfeldzie na omawianym obszarze ponownie do-
minowa³a sedymentacja w œrodowisku równi aluwialnej.
W nieco ch³odniejszym lecz nadal wilgotnym klimacie,
w œrodowisku o bardzo niskiej energii osadza³y siê szaronie-
bieskie mu³ki i i³y, z silnie z¿elifikowanym detrytusem roœlin-
nym, nale¿¹ce do formacji poznañskiej. W lokalnych zaba-
gnieniach powstawa³y osady fitogeniczne, które nastêpnie
przekszta³ci³y siê we wk³adki wêgla brunatnego, stanowi¹ce
ekwiwalent IA pok³adu oczkowickiego. Wy¿ej po³o¿one tere-
ny by³y nadal porastane przez las mezofilny.

W najwy¿szej czêœci miocenu i w pliocenie na omawia-
nym obszarze panowa³y warunki l¹dowe, zdominowane przez
procesy erozji i denudacji.
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WYNIKI BADAÑ MATERII ORGANICZNEJ
I OBJAWY WÊGLOWODORÓW

Izabella GROTEK

CHARAKTERYSTYKA PETROGRAFICZNA ORAZ DOJRZA£OŒÆ TERMICZNA
MATERII ORGANICZNEJ ROZPROSZONEJ W OSADACH STARSZEGO PALEOZOIKU

WSTÊP

Charakterystykê petrograficzn¹ materii organicznej roz-
proszonej w profilu osadów starszego paleozoiku z otworu
wiertniczego Dar¿lubie IG 1 przeprowadzono na podstawie
analizy 13 próbek reprezentuj¹cych utwory kambru (dolny
i œrodkowy), ordowiku (sandb–kat) i syluru (landower, wen-
lok, ludlow). Czêœæ przedstawionych tu wyników badañ za-
mieszczono we wczeœniejszej publikacji (Grotek, 1999) oraz
w opracowaniach archiwalnych.

Podstawê analityczn¹ pracy stanowi¹ badania mikrosko-
powe wykonane w œwietle odbitym bia³ym oraz we fluore-
scencji, umo¿liwiaj¹cej identyfikacjê czêsto nierozró¿nial-
nych w œwietle bia³ym sk³adników maceralnych grupy lipyni-
tu (Teichmüller, 1982). Analizy przeprowadzono na mikro-
skopie polaryzacyjnym Axioskop firmy Zeiss, wyposa¿onym
w przystawkê mikrofotometryczn¹ umo¿liwiaj¹c¹ pomiar
zdolnoœci refleksyjnej materii organicznej.

Pomiary przeprowadzono w imersji, na polerowanych
p³ytkach ska³ osadowych zawieraj¹cych materia³ witrynito-

podobny o cechach optycznych witrynitu (sta³e bituminy/bi-
tumin) oraz zooklastach reprezentowanych g³ównie przez
szcz¹tki graptolitów. Sk³adniki te charakteryzuj¹ siê linio-
wym wzrostem zdolnoœci odbicia œwiat³a wraz ze wzrostem
stopnia dojrza³oœci (Stach i in., 1982). Wymagana wielkoœæ
ziaren (>5 μm) jest minimaln¹, niezbêdn¹ do uzyskania
w³aœciwego wyniku (Jackob, 1972).

Badania wykonano przy u¿yciu: wzorców ze szk³a
optycznego o okreœlonej, sta³ej refleksyjnoœci: 0,9207
i 1,722%; filtru monochromatycznego o d³ugoœci fali 546 nm
oraz olejku imersyjnego o nD = 1,515 w temp. 20–25°C.

Analizê jakoœciow¹ macera³ów grupy liptynitu wykona-
no przy u¿yciu œwiat³a UV. Przy opisie sk³adników petrogra-
ficznych stosowano nomenklaturê i klasyfikacjê przyjêt¹
przez Miêdzynarodowy Komitet Petrologii Wêgla (ICCP;
International..., 1994). Uzyskane wyniki zamieszczono w ta-
beli 19.

OMÓWIENIE WYNIKÓW ANALIZ

Kambr

Piaszczyste osady dolno- i œrodkowokambryjskie z inter-
wa³u g³êb. 3017,0–3164,0 i 3303,5–3412,0 m zawieraj¹ nie-
zbyt bogaty witrynitopodobny materia³ organiczny, reprezen-
towany przez fytoklasty oraz nieregularne skupienia i ¿y³ki
sta³ych bituminów (fig. 39C–F). Jego iloœæ, w nieco wzboga-
conych poziomach kambru œrodkowego z g³êb. 3017,0 m oraz
dolnego z g³êb. 3303,5 m, wynosi 0,3–0,4% planimetrowanej
powierzchni, podczas gdy w pozosta³ych analizowanych
próbkach z g³êb. 3164,0 m (kambr œrodkowy) i 3412,0 m
(kambr dolny) s¹ to wartoœci poni¿ej 0,1%. Nie obserwuje siê
równie¿ wystêpowania sk³adników liptynitowych czy impre-
gnacji bitumicznych, a ich œladowa iloœæ zaznacza siê jedynie
w próbce z g³êb. 3017,0 m (kambr œrodkowy) i pojedynczy
okruch w próbce z g³êb. 3303,5 m (kambr dolny).

Dojrza³oœæ termiczna osadów kambru œrodkowego odpo-
wiada póŸnej fazie generowania ropy naftowej, gazów mo-
krych i kondensatów, przy œredniej refleksyjnoœci 1,22–
1,28% RO i zakresie pomiarów 1,0–1,35% RO. Stopieñ prze-
obra¿enia utworów kambru dolnego jest nieco wy¿szy – od-
powiada g³ównej fazie generowania gazów przy œrednich
wartoœciach wynosz¹cych 1,52 i 1,61% RO i zakresie pomia-
rów w granicach 1,10–1,78% RO.

Ordowik

Czarne ³upki katu zbadane w dwóch próbkach pocho-
dz¹cych z g³êb. 2953,0 i 2957,5 m zawieraj¹ doœæ liczny ma-
teria³ organiczny. W próbce ³upka sapropelowego z g³êb.
2953,0 m jest on reprezentowany g³ównie przez sk³adniki lipi-
dowe (alginit, liptodetrynit, bituminit), stanowi¹ce ok. 2,10%



planimetrowanej powierzchni próbki, podczas gdy iloœæ mate-
ria³u witrynitopodobnego nie przekracza 0,50%. W œwietle
UV obserwuje siê równie¿ drobne infiltracje bitumiczne.
Powszechnie wystêpuj¹ tak¿e skupienia asocjacji organiczno-
-mineralnej typu bitumicznego, zawieraj¹cej drobne homo-
geniczne cia³a bituminu. Próbka z g³êb. 2957,5 m jest nato-
miast wyraŸnie wzbogacona w sk³adniki witrynitopodobne
(sta³e bituminy oraz szcz¹tki graptolitów), których iloœæ
osi¹ga 4,20% planimetrowanej powierzchni próbki przy
ca³kowitym braku sk³adników lipidowych (fig. 39B, C).

Dojrza³oœæ termiczna utworów ordowiku odpowiada póŸ-
nej fazie generowania ropy naftowej przy œredniej zdolnoœci
refleksyjnej rzêdu 1,17–1,20% RO, a jedynie próbka osadów
katu z g³êb. 2953,0 m zawiera materiê organiczn¹ o ni¿szej re-
fleksyjnoœci (poni¿ej 1,00% RO), co najprawdopodobniej jest
zwi¹zane z obecnoœci¹ bakterii siarczkowych.

Sylur

Utwory syluru, przeanalizowane w 7 próbkach osadów
ilastych pochodz¹cych z interwa³u g³êb. 1075,0–2936,0 m,
zawieraj¹ zmienn¹ iloœæ materii organicznej, wynosz¹cej od
0,10 do 5,10% planimetrowanej powierzchni próbki (tab. 19;
fig. 40A–F).

Sk³ad petrograficzny materia³u organicznego jest zdomi-
nowany przez macera³y liptynitu, reprezentowane g³ównie
przez alginit i liptodetrynit, fluoryzuj¹ce intensywnie w kolo-
rze ¿ó³tym oraz ¿ó³topomarañczowym. Doœæ licznie wystê-
puj¹ równie¿ cia³a bitumiczne o brunatnych barwach fluore-
scencyjnych (fig. 40B, D). Ich zawartoœæ waha siê w grani-
cach 0,10–0,50%.

Drugim sk³adnikiem powszechnie wystêpuj¹cym we
wszystkich analizowanych próbkach jest syngenetyczny
z osadem materia³ witrynitopodobny, najczêœciej reprezento-
wany przez sta³e bituminy (bitumin) oraz zooklasty. Jego
zawartoœæ jest zbli¿ona we wszystkich analizowanych prób-
kach i wynosi ok. 0,10% planimetrowanej powierzchni.
Bitumin wystêpuje najczêœciej w formie cienkich ¿y³ek czy
drobnych cia³ o wielkoœci rzêdu 2–8 μm. Rzadziej s¹ to so-
czewki i laminki o wielkoœci do 30–40 μm. Wspó³wystêpuj¹
z nim powszechnie zooklasty, bêd¹ce najczêœciej zwitrynity-
zowanymi szcz¹tkami graptolitów. Charakteryzuj¹ siê one
znaczn¹ ró¿norodnoœci¹ form wystêpowania, najczêœciej
tworz¹ pasemka o gruboœci kilkunastu i d³ugoœci kilkudziesiê-
ciu mikrometrów (fig. 40A, C).

Utwory landoweru przeanalizowane w próbkach czarnego
i³owca pobranych z g³êb. 2919,0 i 2936,0 m zawieraj¹ zmien-
n¹ iloœæ materia³u organicznego. Próbka z g³êb. 2919,0 m za-
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T a b e l a 19

Analiza mikroskopowa materii organicznej rozproszonej w utworach kambru, ordowiku i syluru

Microscopical analysis of organic master dispersed in Cambrian, Ordovician and Silurian deposits

G³êbokoœæ
[m]

Stratygrafia RO œrednie
[%]

Zakres
pomiarów

Liczba
pomiarów

Witrynit
SB [%]

Liptynit
[%]

Piryt
[%]

MO
[%]

1075,0
Sp

0,97 0,76–1,0 17 0,10 0,30 2,60 0,40

1191,0 1,00 0,80–1,18 14 œl. 0,10 œl. 0,10

2216,5
Sld

0,97 0,65–1,12 19 0,10 0,20 3,50 0,30

2624,2 1,05 0,85–1,40 36 0,10 0,50 3,20 0,60

2790,0 Sw 1,14 0,90–1,25 48 1,10 0,10 4,30 1,10

2919,0
Sla

– 0,83–1,20 5 – œl. 2,30 œl.

2936,0 1,17 0,82–1,33 50 4,50 0,60 4,00 5,10

2953,0
Ok

0,98 0,76–1,13 49 0,50 2,10 10,00 2,60

2957,5 1,20 0,83–1,45 62 4,20 0,00 7,40 4,20

3017,0
ª2

1,22 1,0–1,35 37 0,40 œl. bit. 5,50 0,40

3164,0 1,28 1,0–1,33 12 0,10 – œl. 0,10

3303,5
ª1

1,52 1,28–1,60 36 0,30 œl. bit. 3,00 0,30

3412,0 1,61 1,1–1,78 24 0,10 0,00 0,00 0,10

Sstratygrafia: kambr (ª1 – dolny, ª2 – œrodkowy), ordowik (Ok – kat), sylur (Sla – landower, Sw – wenlok, Sld – ludlow, Sp – przydol)

Stratigraphy: Cambrian (ª1 – Lower, ª2 – Middle), Ordovician (Ok – Katian), Silurian (Sla – Llandovery, Sw – Wenlock, Sld – Ludlow, Sp – Pridoli)
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Fig. 39. Materia organiczna w osadach kambru, ordowiku i syluru

A – sylur landower, g³êb. 2936,0 m; œwiat³o bia³e, imersja; B – ordowik kat, g³êb. 2953,0 m; œwiat³o UV, imersja; C – ordowik kat, g³êb. 2957,5 m; œwiat³o bia³e,
imersja; D – kambr œrodkowy, g³êb. 3017,0 m; œwiat³o bia³e, imersja; E – kambr dolny, g³êb. 3303,5 m; œwiat³o bia³e, imersja; F – kambr dolny, g³êb. 3412,0 m;
œwiat³o bia³e, imersja

Organic matter in the Cambrian, Ordovician and Silurian deposits

A – Silurian Llandowery, depth 2936.0 m; white light, immersion; B – Ordovician Katian, depth 2953.0 m; UV light, immersion; C – Ordovician Katian,
depth 2957.5,0 m; white light, immersion; D – Middle Cambrian, depth 3017.0 m; white light, immersion; E – Lower Cambrian, depth 3303.5 m; white
light, immersion; F – Lower Cambrian, depth 3412.0 m; white light, immersion
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Fig. 40. Materia organiczna w osadach syluru

A – sylur ludlow, g³êb. 2216,5 m; œwiat³o bia³e, imersja; B – sylur ludlow, g³êb. 1075,0 m; œwiat³o UV, imersja; C – sylur ludlow, g³êb. 2624,5 m; œwiat³o bia³e,
imersja; D – sylur ludlow, g³êb. 2216,5 m; œwiat³o UV, imersja; E – sylur wenlok, g³êb. 2790,0 m; œwiat³o bia³e, imersja; F – sylur wenlok, g³êb. 2790,0 m;
œwiat³o UV, imersja

Organic matter in the Silurian deposits

A – Silurian Ludlow, depth 221.65 m; white light, immersion; B – Silurian Ludlow, depth 1075.0 m; UV light, immersion; C – Silurian Ludlow,
depth 2624.2 m; white light, immersion; D – Silurian Ludlow, depth 2216.5 m; UV light, immersion; E – Silurian Wenlock, depth 2790.0 m; white light,
immersion; F – Silurian Wenlock, depth 2790.0 m; UV light, immersion



wiera jedynie jego œladow¹ iloœæ, podczas gdy w próbce
z g³êb. 2936,0 m wystêpuje bogaty materia³ organiczny repre-
zentowany g³ównie przez sk³adniki witrynitopodobne (so-
czewki i laminki sta³ych bituminów) o wielkoœci dochodz¹cej
do kilkudziesiêciu a nawet 100 μm oraz dobrze zachowane
szcz¹tki graptolitów osi¹gaj¹ce d³ugoœæ do 300 μm. Stanowi¹
one oko³o 4,5% planimetrowanej powierzchni próbki.
Wspó³wystêpuj¹ z nimi macera³y liptynitu (g³ównie lipto-
detrynit) oraz cia³a bitumiczne fluoryzuj¹ce w kolorze poma-
rañczowobrunatnym i brunatnym (fig. 39A).

Próbka osadów wenloku pobrana z g³êb. 2790,0 m jest
wyraŸnie wzbogacona w materiê organiczn¹ w stosunku do

poprzednio omawianych. Jej zawartoœæ wynosi 1,10% i jest
reprezentowana, podobnie jak w osadach ludlowu, g³ównie
przez sta³e bituminy i zooklasty (szcz¹tki graptolitów). Nie
wystêpuj¹ w niej pierwotne macera³y liptynitu, co najprawdo-
podobniej jest zwi¹zane z wy¿szym stopniem dojrza³oœci ba-
danych utworów. Obserwuje siê natomiast liczne impregnacje
bitumiczne (ok. 15% próbki fluoryzuje) (fig. 40E, F).

Stopieñ przeobra¿enia sylurskiej materii organicznej od-
powiada g³ównej i póŸnej fazie generowania ciek³ych wêglo-
wodorów przy zdolnoœci refleksyjnej zmieniaj¹cej siê wraz
z g³êbokoœci¹ pogr¹¿enia od 0,97–1,05% (ludlow) do 1,14%
(wenlok) (fig. 41).

PODSUMOWANIE

Analizowany materia³ organiczny wieku kambr–sylur jest
bardzo s³abo zró¿nicowany pod wzglêdem typu genetyczne-
go, sk³adu petrograficznego oraz formy wystêpowania. Jego
najwy¿sze koncentracje s¹ zwi¹zane z osadami katu i lando-
weru oraz w mniejszym stopniu wenloku. Jest on reprezento-
wany g³ównie przez bitumin i fytoklasty w osadach kambru,
sta³e bituminy (bitumin) oraz zooklasty (szcz¹tki gratolitów)
w utworach ordowiku i syluru.

W utworach syluru wystêpuje powszechnie pierwotny
materia³ lipidowy (alginit, liptodetrynit), fluoryzuj¹cy z ró¿n¹
intensywnoœci¹ w barwach od ¿ó³tej poprzez pomarañczow¹
do brunatnej.

W pojedynczych próbkach obserwuje siê nieliczne impre-
gnacje bitumiczne.

Stopieñ przeobra¿enia materii organicznej wzrasta wraz
z wiekiem oraz g³êbokoœci¹ pogr¹¿enia osadów i odpowiada
(w utworach kambry œrodkowego, ordowiku i syluru) póŸnej
fazie generowania ropy naftowej z mo¿liwoœci¹ generowania
gazów mokrych i kondensatów. Diageneza tych utworów za-
chodzi³a najprawdopodobniej w maksymalnych paleotempe-
raturach rzêdu 100–130°C (Bostic, 1973; Gaupp, Batten,
1985). Zdecydowanie wy¿sz¹ dojrza³oœci¹ termiczn¹ charak-
teryzuj¹ siê osady kambru dolnego, osi¹gaj¹ce g³ówn¹ fazê
generowania gazów (1,52–1,61% RO) przy maksymalnych
paleotemperaturach dochodz¹cych do 180°C.
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Fig. 41. Zmiennoœæ stopnia dojrza³oœci materii organicznej w profilu osadów kambru, ordowiku i syluru

Values of vitrinite like reflectance index versus depth in the profile of the Cambrian, Ordovician and Silurian deposits



Ewa KLIMUSZKO

CHARAKTERYSTYKA GEOCHEMICZNA MATERII ORGANICZNEJ
UTWORÓW STARSZEGO PALEOZOIKU

W otworze wiertniczym Dar¿lubie IG 1 badania geoche-
miczne materii organicznej objê³y utwory kambru dolnego
i œrodkowego, ordowiku (flo, darriwil, sandb, kat) oraz syluru

(landower, wenlok, ludlow i przydol). Szczegó³owe badania
materii organicznej w materiale skalnym w tym profilu prze-
prowadzano jedynie wycinkowo.

ILOŒÆ OZNACZONEJ MATERII ORGANICZNEJ

Piaskowcowo-mu³owcowe utwory kambru dolnego
ogólnie zawieraj¹ ma³¹ iloœæ wêgla organicznego, która
wzrasta w stropowej czêœci utworów (tab. 20, fig. 42).
W utworach kambru œrodkowego zawartoœæ wêgla organicz-
nego jest zró¿nicowana, waha siê od 0,1 do 3,6% w ilastych
utworach w wy¿szych partiach tego kompleksu skalnego
(tab. 20, fig. 42). Iloœæ bituminów wydzielonych z tych ska³
jest ma³a (tab. 20). Wieksza zawartoœæ sk³adników labilnych

wystêpuje w i³owcach zawieraj¹cych du¿¹ iloœæ wêgla orga-
nicznego.

Uwzglêdniaj¹c niewielk¹ iloœæ wêgla organicznego obec-
n¹ w badanych utworach i wysok¹ wartoœæ wspó³czynni-
ka migracji mo¿na za³o¿yæ, ¿e bituminy wystêpuj¹ce w nie-
znacznie podwy¿szonych iloœciach w utworach kambru dol-
nego i œrodkowego s¹ epigenetyczne w stosunku do osadu
(Gondek, 1980).
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T a b e l a 20

Dane geochemiczne z badañ materii organicznej z otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1

Geochemical data for the organic matter from the Dar¿lubie 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
wêglowodo-
rów nasyc.
w bitumin.

[%]

Zawartoœæ
wêglo-

wodorów
arom. w bi-
tumin. [%]

Zawartoœæ
¿ywic i as-
faltenów

[%]

Wspó³-
czynnik
migracji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1075,0

Sp

ilc 0,012 0,20 655 35 0,004 32 3 65 0,020

1076,0 ilc 0,011 0,20 659 – – – – – –

1077,8 ilc 0,006 0,10 667 – – – – – –

1160,0 ilc 0,010 0,30 653 – – – – – –

1190,8 ilc 0,006 0,30 646 66 0,004 59 7 34 0,013

1193,8 ilc 0,003 0,60 647 – – – – – –

1203,2 ilc 0,008 0,50 644 – – – – – –

1267,0 ilc 0,013 0,20 645 32 0,004 27 5 68 0,020

1272,6 ilc 0,004 0,30 638 – – – – – –

1280,1 ilc 0,014 0,20 641 27 0,004 23 4 73 0,020

1345,0 ilc 0,013 0,20 643 – – – – – –

1352,9 ilc 0,014 0,30 641 28 0,004 26 2 72 0,013

1416,0 ilc 0,013 0,50 641 – – – – – –

1424,5 ilc 0,011 0,50 641 31 0,003 26 5 69 0,006

1485,4 ilc 0,023 0,50 641 29 0,007 17 12 71 0,014

1494,2 ilc 0,005 0,50 643 – – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1495,4

Sp

ilc 0,023 0,50 – 29 0,007 17 12 71 0,014

1553,6 ilc 0,009 0,70 641 52 0,005 48 4 48 0,007

1563,5 ilc 0,007 0,60 641 – – – – – –

1619,5

Sld

ilc 0,006 0,60 641 – – – – – –

1628,2 ilc 0,005 0,50 640 – – – – – –

1830,8 ilc 0,006 0,50 634 36 0,002 31 5 64 0,004

2018,2 ilc 0,019 0,50 629 19 0,004 17 2 81 0,008

2216,5 ilc 0,029 0,50 628 33 0,010 28 5 67 0,020

2221,5 ilc 0,006 0,50 623 51 0,003 44 7 49 0,006

2440,0 ilc 0,023 0,50 628 49 0,011 45 4 51 0,002

2516,6 mlc 0,017 0,30 626 52 0,009 42 10 48 0,030

2523,9 mlc 0,027 0,30 614 52 0,014 47 5 48 0,047

2624,2 ilc 0,060 0,42 – 66 0,039 50 16 34 0,093

2710,6 ilc 0,139 0,80 640 62 0,087 58 4 38 0,109

2713,0 ilc 0,098 0,47 – 78,3 0,077 64,3 14 21,7 0,164

2719,4 ilc 0,108 0,90 630 54 0,058 48 6 46 0,064

2795,3

Sw

ilc 0,132 0,80 635 43 0,059 41 2 57 0,074

2804,0 ilc 0,250 0,73 79,6 0,199 69,5 10,1 20,4 0,273

2858,0 ilc 0,169 1,00 634 67 0,114 60 7 33 0,114

2862,0 ilc 0,154 1,04 – 81,3 0,125 69,3 12,0 18,7 0,120

2912,6 ilc 0,376 6,10 – 64 0,241 50 14 36 0,040

2918,7

Sla

ilc 0,004 0,50 625 – – – – – –

2919,0 ilc 0,008 0,13 – – – – – – –

2926,2 ilc 0,013 0,60 629 – – – – – –

2935,0 ilc 0,056 0,70 615 21 0,012 19 2 79 0,017

2942,0

Ok

Os

il+ml 0,047 1,10 632 49 0,023 46 3 51 0,021

2953,5 ilc 0,178 2,60 – 58 0,103 52 6 42 0,040

2954,6 ilc 0,566 3,10 654 65 0,367 59 6 35 0,118

2962,9 ilc 0,016 0,50 640 58 0,009 55 3 42 0,018

2963,6 ilc 0,009 0,50 629 39 0,004 37 2 61 0,008

2967,9 ilc 0,034 0,30 626 49 0,017 44 5 51 0,057

2973,0 ilc 0,199 1,20 645 73 0,138 64 9 27 0,115

2977,2 Od wap 0,008 0,60 626 – – – – – –

2997,5

Of

ilc 0,005 0,30 632 – – – – – –

3004,5 ilc 0,012 0,20 – 33 0,004 22 11 67 0,020

3010,8 ilc 0,006 0,30 621 – – – – – –

3011,5 ª2 wap 0,007 0,30 625 – – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3017,0

ª2

ilc 0,098 3,60 639 58 0,057 46 12 42 0,016

3019,0 psc 0,022 0,60 625 66 0,015 61 5 34 0,025

3020,7 ilc 0,003 0,20 643 – – – – – –

3031,4 ilc 0,052 0,20 637 43 0,022 41 2 57 0,110

3034,0 mlc 0,056 0,60 – 73 0,041 63 10 27 0,068

3038,8 psc 0,003 0,20 621 – – – – – –

3046,6 mlc 0,029 0,30 605 52 0,015 46 6 48 0,050

3050,7 psc 0,008 0,20 647 – – – – – –

3064,4 psc 0,003 0,20 630 – – – – – –

3074,2 psc 0,022 0,30 601 44 0,010 40 4 56 0,033

3079,7 psc 0,014 0,10 632 61 0,009 58 3 39 0,090

3090,7 psc 0,034 0,10 628 68 0,023 64 4 32 0,230

3101,6 psc 0,003 0,10 646 – – – – – –

3117,4 ilc 0,024 0,60 602 56 0,013 52 4 44 0,022

3137,3 ilc 0,015 0,70 605 44 0,007 42 2 56 0,010

3152,6 ilc 0,014 0,70 609 42 0,006 38 4 58 0,009

3164,3 il+ml 0,010 0,70 608 56 0,006 47 9 44 0,009

3179,0 ilc 0,010 0,70 610 28 0,003 19 9 72 0,004

3191,1 ilc 0,006 0,70 616 – – – – – –

3204,1 ilc 0,003 0,60 619 – – – – – –

3215,1 ilc 0,003 0,60 614 – – – – – –

3225,8 mlc 0,027 0,60 619 8 0,002 7 1 92 0,003

3251,4 mlc 0,008 0,60 621 31 0,002 11 20 69 0,003

3258,8 mlc 0,004 0,30 615 – – – – – –

3261,4 psc 0,010 0,30 620 – – – – – –

3264,9 ilc 0,018 0,70 620 50 0,009 31 19 50 0,013

3273,6

ª1

ilc 0,007 0,70 617 – – – – – –

3282,1 psc 0,005 0,20 652 – – – – – –

3300,9 mlc 0,016 0,50 611 11 0,002 7 4 89 0,004

3308,9 mlc 0,020 0,60 640 34 0,007 32 2 66 0,012

3315,6 ilc 0,019 0,60 623 17 0,003 16 1 83 0,005

3319,2 psc 0,012 0,50 640 – – – – – –

3322,3 ilc 0,016 0,20 616 29 0,005 27 2 71 0,025

3327,8 psc 0,001 0,20 650 – – – – – –

3342,5 psc 0,013 0,20 617 17 0,002 13 4 83 0,010

3352,5 psc 0,008 0,20 678 24 0,002 22 2 76 0,010

3370,7 mlc 0,007 0,20 615

T a b e l a 20 cd.



Utwory ordowiku w profilu pionowym s¹ zró¿nicowane
pod wzglêdem wystêpuj¹cej w nich iloœci wêgla organiczne-
go. W dolnej czêœci kompleksu, w utworach flo, zawartoœæ
wêgla organicznego i bituminów jest niewielka (tab. 20).
W pojedynczym wyst¹pieniu w wapieniach lanwirnu zawar-
toœæ wêgla jest nieznacznie podwy¿szona, ale iloœæ bituminów
jest bardzo ma³a.

W utworach sandbu–katu iloœæ materii organicznej jest
natomiast zró¿nicowana, a w pewnych interwa³ach zawartoœæ
wêgla organicznego pozwala uznaæ te utwory za „dobre ska³y
macierzyste” do generowania wêglowodorów (fig. 42). Iloœæ
bituminów wystêpuj¹ca w tych interwa³ach skalnych jest tak-
¿e du¿a (tab. 20).

W utworach syluru dolnego (landoweru) maksymalna za-
wartoœæ wêgla organicznego wynosi 0,7%, iloœæ bituminów
jest nieznacznie podwy¿szona, a wartoœæ wspó³czynnika mi-
gracji wskazuje, ¿e sk³adniki labilne obecne w osadzie s¹
z nimi syngenetyczne (tab. 20). Uzyskane z utworów syluru
dolnego (landoweru) próbki zawieraj¹ iloœæ wêgla organicz-
nego okreœlaj¹c¹ te osady jako „s³abe” ska³y macierzyste do
generowania wêglowodorów (tab. 20, fig. 42).

Zawartoœæ wêgla organicznego w utworach wenloku jest
zró¿nicowana. W przystropowej czêœci utwory te zawieraj¹
iloœæ materii organicznej klasyfikuj¹c¹ je jako „s³abe” ska³y

macierzyste do generowania wêglowodorów. Utwory wystê-
puj¹ce w przysp¹gowej czêœci profilu s¹ natomiast bogate
w wêgiel organiczny (tab. 20, fig. 42), a zawartoœæ sk³adni-
ków labilnych znajduj¹ca siê w tych utworach jest du¿a.

Utwory przydolu zawieraj¹ mniejsz¹ iloœæ wêgla orga-
nicznego ni¿ utwory ludlowu. Osady ludlowu i przydolu s¹
s³abymi ska³ami macierzystymi do generowania wêglowodo-
rów (tab. 20, fig. 42). Utwory te s¹ ubo¿sze w bituminy ni¿
le¿¹ce ni¿ej utwory wenloku. Iloœæ bituminów waha siê od
0,139% w sp¹gu utworów do 0,003% w ich stropie (tab. 20).

Udzia³ wêglowodorów w wydzielonych bituminach jest
tak¿e zró¿nicowany.

W utworach kambru dolnego waha siê od 74% w pias-
kowcach w sp¹gowej czêœci pionowego profilu do 11%
w utworach z czêœci górnej (tab. 20, fig. 43). Zró¿nicowana
jest tak¿e zawartoœæ ¿ywic i asfaltenów w tych utworach
(fig. 43).

W bituminach wydzielonych z utworów kambru œrodko-
wego udzia³ wêglowodorów jest du¿y, jedynie w sp¹gu na
g³êb. 3225,8 m stwierdzono bardzo niewielki udzia³ wêglo-
wodorów w bituminach (8%) (tab. 20).

Utwory ordowiku zawieraj¹ tak¹ sam¹ iloœæ wêglowodo-
rów i produktów ciê¿kich (asfaltenów i ¿ywic) w bituminach
w ca³ym profilu.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3383,3

ª1

mlc 0,003 0,20 666 – – – – – –

3387,0 mlc 0,005 0,20 616 – – – – – –

3394,3 mlc 0,004 0,20 518 – – – – – –

3402,9 psc 0,005 0,20 633 – – – – – –

3416,1 psc 0,007 0,20 652 56 0,004 52 4 44 0,035

3420,8 mlc 0,008 0,10 622 56 0,004 52 4 44 0,040

3431,5 psc 0,005 0,10 677 – – – – – –

3440,0 psc 0,003 0,10 684 – – – – – –

3445,5 psc 0,004 0,10 665 – – – – – –

3460,7 mlc 0,031 0,30 600 16 0,005 12 4 84 0,017

3476,0 psc 0,014 0,20 673 74 0,010 64 10 26 0,050

3492,2 psc 0,001 0,10 644 – – – – – –

3499,4 psc 0,010 0,10 618 15 0,002 12 3 85 0,020

3502,3 psc 0,001 0,10 677 – – – – – –

3509,0 psc 0,002 0,10 691 – – – – – –

Litologia: psc – piaskowiec, mlc – mu³owiec, ilc – i³owiec, il+ml – i³owiec i mu³owiec, wap – wapieñ; stratygrafia: kambr (ª1 – dolny, ª2 – œrodkowy),

ordowik (Of – flo, Od – darriwil, Os – sandb, Ok – kat), sylur (Sla – landower, Sw – wenlok, Sld – ludlow, Sp – przydol)

Lithology: psc – sandstone, mlc – mudstone, ilc – claystone, il+ml – claystone and mudstone, wap – limestone; stratigraphy: Cambrian (ª1 – Lower,

ª2 – Middle), Ordovician (Of – Floian, Od – Darriwilian, Os – Sandbian, Ok – Katian), Silurian (Sla – Llandovery, Sw – Wenlock, Sld – Ludlow, Sp – Pridoli)

T a b e l a 20 cd.
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Fig. 42. Zawartoœæ procentowa wêgla organicznego w utworach dolnego paleozoiku w zale¿noœci od g³êbokoœci
(ocena macierzystoœci ska³ wg Petersa, 1986)

TOC (%) content in the Lower Paleozoic deposits versus depth
(assessment of source rocks quality after Peters, 1986)



Udzia³ wêglowodorów w wydzielonych bituminach
z utworów syluru jest zró¿nicowany, ale w stosunkowo nie-
wielkim zakresie. W utworach wenloku i ludlowu zawartoœæ
wêglowodorów w bituminach wynosi ok. 50–60%, w utwo-
rach przydolu zawartoœæ frakcji wêglowodorowej zmniejsza
siê, natomiast zwiêksza siê udzia³ ¿ywic i asfaltenów (tab. 20,
fig. 43).

W sk³adzie wêglowodorów w ca³ym profilu pionowym
dominuj¹ wêglowodory nasycone nad aromatycznymi

(fig. 43). Wartoœæ potencja³u oksydacyjno-redukcyjnego dla
utworów kambru dolnego wskazuje znaczne zró¿nicowanie
œrodowiska sedymentacji od utleniaj¹cego w ich dolnych par-
tiach, przez punktowo silnie redukcyjne w czêœci œrodkowej
profilu (518 mV), do s³abo redukcyjnego w czêœci stropowej
tego kompleksu skalnego. Utwory ordowiku i syluru ogólnie
osi¹gaj¹ wartoœci potencja³u oksydacyjno-redukcyjnego, któ-
re pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e osadza³y siê w œrodowisku redukcyj-
nym (tab. 20).

ŒRODOWISKO DEPOZYCJI MATERII ORGANICZNEJ,
JEJ TYP GENETYCZNY I STOPIEÑ DOJRZA£OŒCI

Analiza n-alkanów wykaza³a, ¿e materia organiczna wy-
stêpuj¹ca w utworach kambru œrodkowego zawiera znaczn¹
iloœæ zwi¹zków o liczbie wêgla w cz¹steczce równej 19 i 21,
a tak¿e zwi¹zków o parzystej liczbie wêgli, co sugeruje, ¿e
materia³em wyjœciowym by³y algi i bakterie (Maliñski, Wit-
kowski, 1988) (fig. 44A, B).

Warunki œrodowiska, w jakich osadza³a siê materia orga-
niczna w tych utworach, by³y zmienne – od silnie utle-
niaj¹cych do redukcyjnych, co sugeruj¹ wartoœci Pr/Ph wa-
haj¹ce siê od 0,42 do 1,92 (Didyk i in., 1978). Wartoœci
wskaŸników dojrza³oœci materii organicznej CPITot CPI17–23

i CPI25–31 s¹ poni¿ej jednoœci z uwagi na du¿y udzia³ n-alka-
nów parzystowêglowych pochodz¹cych z rozk³adu bakterii,
co uniemo¿liwia jednoznaczne okreœlenie stopnia przeobra¿e-
nia badanej materii (tab. 21).

Materia organiczna wystêpuj¹ca w dolnych partiach utwo-
rów ordowiku zawiera zwi¹zki z grupy n-alkanów o parzystej
liczbie wêgli w cz¹steczce (fig. 45). W wy¿szych partiach
utworów karadoku maksymaln¹ zawartoœæ osi¹ga natomiast
n-alkan C19, co sugeruje wiêkszy udzia³ alg morskich ni¿ bak-
terii w wyjœciowej materii organicznej (fig. 45A). W utwo-
rach flo œrodowisko w basenie sedymentacyjnym by³o reduk-
cyjne. Warunki œrodowiska przy osadzaniu siê materii orga-
nicznej w utworach sandbu–katu, podobnie jak w przypadku
utworów kambru œrodkowego, by³y natomiast zró¿nicowane

– od utleniaj¹cych w sp¹gu profilu, poprzez redukcyjne w par-
tiach wy¿szych. W stropie utworów karadoku œladowa iloœæ
wêglowodorów izoprenoidowych uniemo¿liwia wykorzysta-
nie ich do okreœlenia warunków osadzania siê materii orga-
nicznej w tych utworach. Wartoœci wskaŸników dojrza³oœci
materii organicznej CPITot i CPI17–23 wynosz¹ poni¿ej jedne-
go, wiêc nie pozwala to oznaczyæ ich stopnia przeobra¿enia
na podstawie tych wskaŸników (tab. 21).

W n-alkanach oznaczonych w materii organicznej z utwo-
rów syluru zaznacza siê wiêkszy udzia³ zwi¹zków zawie-
raj¹cych n-alkan C17, szczególnie w sp¹gowych partiach
utworów. Jednoczeœnie zosta³ stwierdzony znaczny udzia³
zwi¹zków o parzystej liczbie atomów wêgla (fig. 46A).
W pionowym profilu kompleksu skalnego w wenloku gór-
nym i ludlowie zwiêksza siê udzia³ n-alkanu C19, a w górnej
czêœci kompleksu n-alkanu C21, co sugeruje ni¿szy stopieñ
przeobra¿enia badanej materii organicznej (fig. 46B–E).
W utworach ludlowu na g³êb. 2713,0 m dominuj¹cym zwi¹z-
kiem w badanej materii organicznej jest n-alkan C17, jedno-
czeœnie w grupie n-alkanów w tej materii organicznej
w znacz¹cej iloœci wystêpuje n-alkan C15, a tak¿e C16, C18

i C19. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e w tej materii organicznej
wystêpuj¹ dwie generacje ciek³ych wêglowodorów. Jedno-
czeœnie znaczna iloœæ n-alkanów o liczbie wêgli w ³añcuchu
w zakresie od n-C26 do n-C28 z maksimum zawartoœci
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Fig. 43. Diagram trójk¹tny sk³adu grupowego
bituminów z utworów syluru, ordowiku i kambru

Triangular diagram showing proportion of the fraction of
saturated hydrocarbons, aromatics hydrocarbons and asphal-

tens or resins in the bitumes extracted from the Silurian,
Ordovician and Cambrian deposits
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Fig. 44. Dystrybucja n-alkanów w utworach kambru

Distribution of n-alkanes in the Cambrian deposits

Fig. 45. Dystrybucja n-alkanów w utworach ordowiku

Distribution of n-alkanes in the Ordovician deposits
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T a b e l a 21

WskaŸniki geochemiczne bituminów z utworów dolnego paleozoiku

Geochemical indices for bitumens from the Lower Paleozoic deposits

G³êbokoœæ pobrania
próbki [m] Stratygrafia Pr/Ph CPITot CPI17–23 CPI25–31 n–C max

1075,0

sylur

ludlow

bd 0,95 0,90 1,00 C21

1553,6 bd 0,91 0,98 0,84 C27

2216,5 bd 1,00 1,00 0,89 C21

2623,0 1,11 1,00 1,00 0,92 C19

2710,6 1,11 1,02 0,99 1,13 C18, C19

2713,0 1,82 1,07 1,14 1,01 C17

2719,4 1,00 1,01 1,00 0,93 C19

2795,3

wenlok

1,25 1,29 1,01 0,99 C18, C19

2804,0 1,74 1,03 1,00 1,12 C17

2858,0 0,91 0,96 0,94 1,02 C18

2862,0 1,69 0,98 0,96 1,00 C17

2926,0 landower bd 0,99 1,00 0,81 C17

2953,5

ordowik

kat

sandb

bd 0,96 0,93 1,05 C19

2954,6 0,53 0,99 0,97 1,05 C16

2973,0 1,67 0,93 0,95 0,73 C18

3004,5 flo 0,77 0,86 0,78 1,02 C18

3017,0

kambr
œrodkowy

0,42 bd bd bd C19

3034,0 1,92 0,95 0,94 0,88 C18

3046,6 0,71 0,97 0,98 0,91 C19

3074,2 bd 0,99 0,94 1,16 C21

3117,4 1,11 0,98 0,95 1,04 C21

3152,6 1,11 1,02 0,99 1,16 C19

Pr/Ph – stosunek zawartoœci wêglowodoru izoprenoidowego pristanu (Pr) do wêglowodoru izoprenoidowego fitanu (Ph) w badanej próbce;
CPITot – wartoœæ wspó³czynnika CPI (Carbon Preference Index), wyliczonego dla n-alkanów zawieraj¹cych od 17 do 31 wêgli w cz¹steczce (wg Kotarby
i in., 1994):

CPI
(C C ... C C ) (C C ... C C

Tot
17 19 27 29 19 21 29 31

�
� � � � � � � � � )

2 (C C ... C C )18 20 28 30� � � � �
;

CPI17–23 – wartoœæ wspó³czynnika CPI, wyliczonego dla n-alkanów zawieraj¹cych od 17 do 23 wêgli w cz¹steczce (wg Kotarby i in., 1994):

CPI
(C C C ) (C C C )

2 (C C C17– 23
17 19 21 19 21 23

18 20
�

� � � � �

� � � 22 )
;

CPI25–31 – wartoœæ wspó³czynnika CPI, wyliczonego dla n-alkanów zawieraj¹cych od 25 do 31 wêgli w cz¹steczce (wg Kotarby i in., 1994):

CPI
(C C C ) (C C C )

2 (C C C25– 31
25 27 29 27 29 31

26 28
�

� � � � �

� � � 30 )
;

n-Cmax – n-alkan, którego zawartoœæ jest najwiêksza w ca³ej masie oznaczonych n-alkanów w badanej próbce; bd – brak danych

Pr/Ph – pristane (Pr) and phytane (Ph) ratio; n-Cmax – n-alkane maximum contents; bd – no data
CPITot – the value of coefficient CPI (Carbon Preference Index) for the n-alkanes C17–C31 (after Kotarba et al., 1994):

CPI
(C C ... C C ) (C C ... C C

Tot
17 19 27 29 19 21 29 31

�
� � � � � � � � � )

2 (C C ... C C )18 20 28 30� � � � �
;

CPI17–23 – CPI coefficient value for the n-alkanes C17–C23 (after Kotarba et al., 1994): CPI
(C C C ) (C C C )

2 (C C C17– 23
17 19 21 19 21 23

18 20
�

� � � � �

� � � 22 )
;

CPI25–31 – CPI coefficient value for the n-alkanes C25–C31 (after Kotarba et al., 1994): CPI
(C C C ) (C C C )

2 (C C C25– 31
25 27 29 27 29 31

26 28
�

� � � � �

� � � 30 )
;
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Fig. 46. Dystrybucja n-alkanów w utworach syluru

Distribution of n-alkanes in the Silurian deposits



n-alkanu C27 pozwala przypuszczaæ, ¿e w utworach przydo-
lu (g³êb. 1553,6 m) zachodzi³o zjawisko biodegradacji szcz¹t-
ków sinic (fig. 46E).

Stosunek wêglowodorów izoprenoidowych pristanu i fita-
nu sugeruje, ¿e materia organiczna pochodz¹ca z utworów
wenloku i ludlowu tworzy³a siê w silnie utleniaj¹cym œrodo-
wisku (tab. 21). Obserwowane zjawisko biodegradacji, które
mia³o miejsce w badanych osadach, nie pozwala jednoznacz-
nie oznaczyæ stopnia przeobra¿enia materii organicznej obec-
nej w utworach syluru – ludlowu i przydolu.

Podsumowuj¹c omawiane dane, nale¿y stwierdziæ, ¿e
w otworze wiertniczym Dar¿lubie IG 1 w kompleksie skal-
nym wczesnego paleozoiku za „dobre” ska³y macierzyste do
generowania wêglowodorów mo¿na uznaæ pewne interwa³y
utworów ordowiku – sandbu i katu. Pozosta³e przebadane
utwory s¹ „s³abymi” lub „biednymi” ska³ami macierzystymi,
a wy¿sze zawartoœci wêgla organicznego wystêpuj¹ w nich je-
dynie punktowo. �ród³em wyjœciowej materii organicznej
obecnej w utworach wczesnego paleozoiku w tym otworze s¹
bakterie i algi morskie. Stopieñ przeobra¿enia materii orga-
nicznej jest niewielki.

Dojrza³oœæ badanej materii zmienia siê wraz z g³êbokoœ-
ci¹: najsilniej przeobra¿ona jest materia organiczna w utwo-
rach kambru, najs³abiej natomiast w utworach syluru w ludlo-
wie i przydolu. Ogólnie stopieñ przeobra¿enia materii orga-
nicznej w tych utworach odpowiada stadium „okna ropnego”.

Analizuj¹c wystêpowanie wysokich zawartoœci sk³adni-
ków labilnych w utworach syluru i ordowiku dolnego, nale¿y
podkreœliæ, ¿e bituminy te maj¹ charakter epigenetycznych
z osadem. Obecnoœæ dwóch generacji wêglowodorów w
utworach syluru zosta³a potwierdzona szczegó³ow¹ analiz¹
chromatograficzn¹ n-alkanów.

Odmienny charakter œrodowiska w basenie sedymentacyj-
nym, jaki zosta³ oznaczony potencja³em utleniaj¹co-redukcyj-
nym w profilu pionowym tych utworów od danych uzyska-
nych z badañ wêglowodorów izoprenoidowych w materii or-
ganicznej, przypuszczalnie wynika z bardziej szczegó³owej
rejestracji zmian, jakie zachodz¹ w materii organicznej
w trakcie jej przeobra¿enia, ni¿ to wynika z ma³o dok³adnego,
lecz bardziej powszechnego oznaczenia redukcyjno-utlenia-
j¹cego potencja³u ska³.

Zdzis³aw MODLIÑSKI

OBJAWY WÊGLOWODORÓW ZAREJESTROWANE
W TRAKCIE G£ÊBIENIA OTWORU WIERTNICZEGO

Laboratorium polowe Przedsiêbiorstwa Geologicznego
w Warszawie prowadzi³o obserwacje objawów wêglowodorów
podczas ca³ego g³êbienia otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1.
W trakcie przewiercania interwa³u g³êb. 2862,5–3512,0 m do-
datkowo zainstalowane by³o laboratorium Geoservices. Zare-

jestrowane objawy wêglowodorów w rdzeniach wiertniczych,
w p³uczce oraz sk³ad wêglowodorów stwierdzony w miesza-
ninie powietrzno-gazowej degazatora przedstawiono w tabe-
lach 22–24.
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T a b e l a 22

Objawy wêglowodorów w rdzeniach wiertniczych

Hydrocarbon show in drill cores

G³êbokoœæ
[m]

Stratygrafia Objawy

3010,0–3032,0
ordowik,

kambr górny,
kambr œrodkowy

w i³owcach „pocenie siê rop¹”,
w piaskowcach pod lamp¹ UV fluorescencja barwy zielono¿ó³tej, próba
chloroformowa dodatnia

3032,0–3040,0 kambr œrodkowy
bitumiczny zapach rdzeni, pod lamp¹ UV punktowa fluorescencja barwy
zielono¿ó³tej, próba chloroformowa dodatnia

3071,6–3083,0 kambr œrodkowy
bitumiczny zapach rdzeni, pod lamp¹ UV punktowa fluorescencja barwy
zielono¿ó³tej, próba chloroformowa dodatnia

3092,5–3100,6 kambr œrodkowy
bitumiczny zapach rdzeni, pod lamp¹ UV punktowa fluorescencja barwy
zielono¿ó³tej, próba chloroformowa dodatnia
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T a b e l a 23

Zawartoœæ wêglowodorów w mieszaninie powietrzno-gazowej degazatora
w momentach maksymalnego zgazowania p³uczki

Hydrocarbons content in degasser’s air/gas mix at times of maximum concentration of gas in the mud

T a b e l a 24

Sk³ad wêglowodorów w mieszaninie powietrzno-gazowej degazatora

Composition of hydrocarbons in degasser’s air/gas mix

G³êbokoœæ [m] Stratygrafia C1 C2 C3 iC4 nC4

2875,0

sylur

1,80 0,54 0,34 0,06 0,08

2893,5 6,50 1,70 0,80 0,13 0,30

2904,0 4,25 1,15 0,85 0,16 0,30

2961,0

ordowik

3,25 1,00 0,64 0,16 œl.

2978,5 1,05 0,18 0,10 œl. –

2999,0 0,62 0,11 0,07 0,03 –

3017,0

kambr

0,73 0,14 0,07 – –

3051,0 25,0 ? ? ? ?

3076,5 35,0 ? ? ? ?

3101,0 13,50 1,75 0,30 – –

3125,6 21,50 0,63 0,20 – –

3130,5 18,50 1,40 0,38 0,16 –

3162,5 17,70 1,05 0,10 – –

3179,0 10,25 0,85 0,10 – –

3232,0 6,12 0,60 0,12 – –

3265,0 1,80 0,20 0,10 – –

3344,5 2,25 0,30 0,09 – –

3469,0 2,10 0,25 – – –

G³êbokoœæ
[m]

Stratygrafia Zawartoœæ
wêglowodorów [%]

2875,0

sylur

2,82

2893,5 9,43

2904,0 6,71

2961,0

ordowik

5,05

2978,3 1,33

2999,0 0,83

3017,0

kambr

0,94

3051,0 25,0

3076,0 35,0

G³êbokoœæ
[m]

Stratygrafia Zawartoœæ
wêglowodorów [%]

3101,0

kambr

15,55

3125,6 22,33

3130,5 20,44

3162,5 18,85

3179,0 11,1

3232,0 6,94

3265,0 2,1

3344,5 2,64

3469,0 2.35



Pawe³ POPRAWA

ANALIZA SUBSYDENCJI TEKTONICZNEJ ORAZ TEMPA DEPOZYCJI

WSTÊP

Otwór wiertniczy Dar¿lubie IG 1 jest po³o¿ony w central-
nej czêœci basenu ba³tyckiego w strefie wyniesienia £eby.
W strefie tej wystêpuj¹ osady dwóch basenów sedymentacyj-
nych, ró¿ni¹cych siê ramami geometrycznymi oraz mechaniz-
mami subsydencji. Stanowi¹ je ediakarsko-dolnopaleozoicz-
ny basen ba³tycki oraz permsko-mezozoiczny basen polski.
Przeprowadzona tu analiza subsydencji tektonicznej mia³a na
celu scharakteryzowanie przebiegu subsydencji w tych base-
nach oraz okreœlenie jej mechanizmów. Analiza tempa depo-
zycji mia³a pos³u¿yæ przede wszystkim do odtworzenia ak-
tywnoœci obszarów Ÿród³owych dla materia³u detrytycznego.

Badania o podobnym charakterze by³y wczeœniej wyko-
nywane zarówno w odniesieniu do basenu ba³tyckiego (Po-
prawa i in., 1999; Poprawa, 2006a, b), jak i basenu polskiego
(Dadlez i in., 1995; Poprawa, 1997; Karnkowski, 1999). Pre-
zentowane tu wyniki stanowi¹ uzupe³nienie w stosunku do
wspomnianych prac. Wczeœniejsze badania doprowadzi³y
do stwierdzenia, ¿e w póŸnym ediakarze–najwczeœniejszym
kambrze wzd³u¿ zachodniej krawêdŸ kratonu wschodnio-
europejskiego zachodzi³y procesy ryftowe, przypuszczalnie

zwi¹zane z rozpadem superkontynentu Rodinii/Pannotii (Po-
prawa i in., 1999; Jaworowski, 2000; Poprawa, 2006a). Ryf-
towanie to doprowadzi³o do powstania wzd³u¿ zachodniej
krawêdzi kratonu wschodnioeuropejskiego pasywnej krawê-
dzi kontynentalnej, istniej¹cej przez wiêksz¹ czêœæ kambru
oraz we wczesnym i œrodkowym ordowiku. W póŸnym ordo-
wiku i sylurze basen ba³tycki stanowi³ zapadlisko przed-
górskie kaledoñskiej strefy kolizyjnej (Poprawa i in., 1999;
Poprawa, 2006b).

W omawianej czêœci basenu ba³tyckiego na utworach dol-
nopaleozoicznych niezgodnie le¿¹ utwory permsko-mezo-
zoicznego basenu polskiego. Dla tego basenu przyjmowano
genezê ryftow¹ kontrowersji (Dadlez i in., 1995; Karnkowski,
1999; Kutek, 2001), z mo¿liwym wp³ywem tektoniki trans-
tensyjnej (Hakenberg, Œwidrowska, 1997; Poprawa, 1997).
Jako ¿e otwór wiertniczy Dar¿lubie IG 1 jest zlokalizowany
na wschodnim obrze¿eniu g³ównego depocentrum basenu,
to wyniki analizy subsydencji nie s¹ w tym przypadku repre-
zentatywne dla ca³ego basenu polskiego.

METODYKA I ZA£O¯ENIA MODELU

Jednowymiarowa analiza subsydencji (backstripping) zo-
sta³a przeprowadzona w celu wyodrêbnienia z zapisu osado-
wego wype³nienia basenu sedymentacyjnego tektonicznej
sk³adowej ca³kowitej subsydencji. Metoda ta potencjalnie
umo¿liwia identyfikacjê mechanizmów subsydencji, odtwo-
rzenie ewolucji re¿imów tektonicznych, panuj¹cych w base-
nie oraz okreœlenie tektonicznego modelu basenu. Backstrip-
ping wykonano z u¿yciem programu BasinMod 1-D™ (Platte
River Associates, Inc.).

W analizie subsydencji u¿yto takich danych wejœciowych,
jak: mi¹¿szoœæ jednostek, na które podzielono profil, ich stra-
tygrafia (wyra¿ona wiekiem liczbowym), litologia, parametry
petrofizyczne ska³, zmiany batymetryczno-topograficzne oraz
eustatyczne. Okreœlenie mi¹¿szoœci poszczególnych jedno-
stek w obrêbie utworów nawierconych w otworze z dok³adno-
œci¹ wymagan¹ dla backstrippingu nie stanowi³o trudnoœci.
Z³o¿onym problemem by³a natomiast rekonstrukcja mi¹¿szo-
œci utworów usuniêtych w trakcie poszczególnych faz erozji,

g³ównie erozji pokaledoñskiej, erozji póŸno- i powaryscyj-
skiej oraz erozji z koñca kredy i/lub pocz¹tku paleogenu. Zna-
czenie odtworzenia rozmiarów pierwotnego, przederozyjnego
pogr¹¿enia dla backstrippingu wynika z jego wp³ywu na pro-
ces kompakcji mechanicznej. Ponadto przyjête mi¹¿szoœci ze-
rodowanych osadów decyduj¹ o przebiegu krzywej subsyden-
cji w okresach reprezentowanych w profilu przez luki straty-
graficzne. Zastosowanie poprawki batymetryczo-eustatycznej
pozwoli³o uwzglêdniæ tê czêœæ subsydencji basenu, która nie
by³a kompensowana depozycj¹, a zatem nie odzwierciedla siê
w mi¹¿szoœci osadów.

Poszczególnym jednostkom stratygraficznym wydzielo-
nym w profilu, o randze zale¿nej od mo¿liwej rozdzielczoœci
stratygraficznej, przyporz¹dkowano wiek liczbowy. Zasto-
sowano w tym celu tabelê stratygraficzn¹ Gradsteina i in.
(2004). D³ugoœci trwania poszczególnych piêter w obrêbie or-
dowiku przyjêto na podstawie tabeli Gradsteina i Ogga
(1996).



W backstrippingu zosta³a uwzglêdniona poprawka na de-
kompakcjê, która obliczana by³a wed³ug algorytmu Baldwina
i Butlera (1985). Mo¿liwy zakres b³êdu zwi¹zany ze stosowa-
niem tej poprawki by³ dla prezentowanych wyników backs-
trippingu ma³o znacz¹cy. Ilustruje to przeprowadzona przez
Poprawê i Paczeœn¹ (2002) analiza porównawcza krzywych
subsydencji obliczonych przy za³o¿eniu alternatywnych algo-
rytmów dekompakcji.

G³ównymi parametrami petrofizycznymi ska³, uwzglêd-
nionymi w procedurze dekompakcji, by³y wspó³czynniki
kompakcji oraz porowatoœæ pierwotna, które przyjêto wed³ug
publikowanych, typowych wartoœci dla podstawowych typów
litologicznych. Dla poszczególnych jednostek osadowego
wype³nienia basenu o sk³adzie mieszanym tworzono w biblio-
tece programu nowe wydzielenia litologiczne, poprzez przy-
jêcie odpowiednich proporcji miêdzy podstawowymi sk³adni-
kami. Nastêpnie wyliczano dla nich wartoœci parametrów pe-
trofizycznych, okreœlaj¹c œredni¹ wa¿on¹ z poszczególnych
sk³adników.

W analizie subsydencji uwzglêdniono tak¿e poprawkê
izostatyczn¹, która pozwala wyró¿niæ subsydencjê spowodo-
wan¹ obci¹¿eniem litosfery przez kolumnê osadów i wody.
W tym przypadku poprawka ta by³a liczona wed³ug modelu

izostazji Airyego, standardowo u¿ywanego w modelowaniach
jednowymiarowych. Uznano, ¿e przyjêcie takiego uproszczo-
nego modelu poprawki izostatycznej nie wprowadza
znacz¹cego b³êdu (por. Barton, Wood, 1984; King, 1994).

Do przeprowadzenia modelowañ wykorzystano litostraty-
graficzny profil otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1, doku-
mentowany w niniejszym tomie. Stratygrafia utworów w tym
profilu zosta³a rozpoznana z rozdzielczoœci¹ wystarczaj¹c¹
dla przeprowadzonych modelowañ.

W analizie uwzglêdniono poprawkê batymetryczo-eusta-
tyczn¹, reprezentuj¹c¹ tê czêœæ subsydencji basenu, która nie
by³a kompensowana depozycj¹. Najistotniejsze kontrowersje
co do rekonstrukcji paleobatymetrycznych dotycz¹ utworów
górnego ordowiku i syluru, górnej jury oraz górnokredo-
wych utworów facji kredy pisz¹cej, które by³y deponowane
w zbiornikach o najwiêkszej g³êbokoœci w historii basenu.
W niniejszych analizach przyjêto, ¿e g³êbokoœci basenu
w czasie depozycji tych utworów nie przekracza³y od kilku-
dziesiêciu do kilkuset metrów. Jako ¿e w tych przedzia³ach
czasu zosta³y zdeponowane utwory o stosunkowo du¿ej
mi¹¿szoœci, wp³yw potencjalnego b³êdu oszacowañ paleoba-
tymetrycznych na wyniki analizy subsydencji nie jest
znacz¹cy.

HISTORIA SUBSYDENCJI TEKTONICZNEJ

Rozwój basenu ba³tyckiego rozpocz¹³ siê w póŸnym edia-
karze–wczesnym kambrze faz¹ szybkiej subsydencji tekto-
nicznej, kontynuuj¹c¹ siê do œrodkowego kambru (fig. 47A).
Tempo depozycji osadów we wczesnym kambrze wyno-
si³o ok. 10–15 m/mln, zaœ w œrodkowym kambrze œrednio
38 m/mln lat (fig. 48A). W póŸnym kambrze i wczesnym
i œrodkowym ordowiku tempo subsydencji tektonicznej
znacz¹co siê zmniejszy³o w stosunku do kambryjskiego,
tworz¹c krzyw¹ subsydencji tektonicznej zbli¿on¹ do wska-
Ÿnikowej dla basenów ekstensyjnych. We wczesnym i œrod-
kowym ordowiku tempo depozycji osadów by³o bardzo ni-
skie, nieprzekraczaj¹ce 5–6 m/mln lat.

Charakter krzywej subsydencji tektonicznej pozwala
stwierdziæ, ¿e rozwój basenu ba³tyckiego zosta³ zapocz¹tko-
wany w ediakarze faz¹ ekstensji. Brak struktur ekstensyw-
nych w omawianej czêœci basenu jest zwi¹zany z tym, ¿e znaj-
dowa³a siê ona na wschodnim obrze¿eniu rekonstruowanej
strefy ryftowej. Wzrost rozmiarów neoproteroiczno-kambryj-
skiej subsydencji ku zachodowi wskazuje, ¿e procesy ryfto-
wania zachodzi³y w obszarze na zachód i po³udniowy zachód
od obecnej krawêdzi kratonu wschodnioeuropejskiego. Obec-
noœæ neoproterozoicznych rowów ekstensyjnych na po³udnio-
wo-zachodnim Ba³tyku jest dokumentowana danymi sejs-
micznymi (Lassen i in., 2001). Osady kambru centralnej czêœ-
ci basenu ba³tyckiego reprezentuj¹ depozycjê ju¿ w postryfto-
wej fazie rozwoju basenu, natomiast utwory najwy¿szego
ediakaru–najni¿szego kambru (tj. utwory formacji smo³dziñ-
skiej), stanowi¹ zapis przejœcia od fazy syn- do postryftowej.

Ryft rozwijaj¹cy siê na prze³omie neoproterozoiku i kam-
bru wzd³u¿ zachodniej krawêdzi Baltiki mo¿na wi¹zaæ

z póŸn¹ faz¹ rozpadu prekambryjskiego superkontynentu Ro-
dinii/Pannotii (por. Torsvik i in., 1996; Poprawa i in., 1999;
Poprawa, Paczeœna, 2002). Baseny sedymentacyjne rozwi-
jaj¹ce siê na zachodnim sk³onie kratonu wschodnioeuropej-
skiego stanowi³y pokrywê osadow¹ pasywnego brzegu konty-
nentalnego Baltiki.

Pocz¹wszy od póŸnego ordowiku rozpocz¹³ siê proces
systematycznego wzrostu tempa subsydencji tektonicznej
oraz tempa depozycji osadów, których maksimum nast¹pi³o
w póŸnym sylurze. Równoczeœnie obserwowany jest tak¿e
oboczny przyrost tempa subsydencji tektonicznej z NE ku
SW, tj. ku krawêdzi kratonu. Krzywa subsydencji tektonicz-
nej dla póŸnego ordowiku i syluru ma charakterystyczny
kszta³t „kolanowy” (fig. 47A), wskaŸnikowy dla kompresyj-
nego re¿imu tektonicznego, zwi¹zanego z mechanizmem
fleksuralnego uginania p³yty. W efekcie dla póŸnoordowicko-
-sylurskiego basenu ba³tyckiego potwierdzono model przed-
górskiego basenu kaledoñskiego orogenu (Poprawa i in.,
1999; Poprawa, 2006a).

W póŸnym ordowiku tempo depozycji osadów równie¿
systematycznie wzrasta³o. W póŸnym ordowiku i landowe-
rze wynosi³o ok. 5 m/mln, w wenloku oko³o 45 m/mln, zaœ
w póŸnym sylurze – œrednio ponad 500 m/mln lat (fig. 48A).
Jest to zwi¹zane z jednej strony z powstawaniem przestrzeni
akomodacyjnej w basenie w wyniku fleksuralnego uginania
krawêdzi p³yty, z drugiej zaœ strony ze wzmagaj¹c¹ siê do-
staw¹ materia³u detrytycznego, erodowanego z wypiêtrzanej
kaledoñskiej pryzmy akrecyjnej, rozwijaj¹cej siê wzd³u¿ za-
chodniej krawêdzi kratonu.
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W profilu Dar¿lubie IG 1wystêpuje luka stratygraficzna
obejmuj¹ca najwy¿szy sylur–ni¿sz¹ czêœæ górnego permu.
Z uwagi na brak zapisu skalnego dla tego przedzia³u czasu
geologicznego analizy subsydencji nie prowadzono.

W omawianym profilu na czêœciowo zerodowanych utwo-
rach przydolu spoczywaj¹ osady czerwonego sp¹gowca, które
rozpoczynaj¹ profil permsko-mezozoicznego basenu polskie-
go. Ich depozycja przypada na okres wzmo¿onej subsydencji
(fig. 47B) oraz wzmo¿onego tempa depozycji (fig. 48B), kon-
tynuuj¹cych siê do wczesnego triasu. Proces ten koreluje siê
z faz¹ tektoniczn¹ powszechnie obserwowan¹ w basenie pol-
skim, zw³aszcza w strefie bruzdy œródpolskiej, interpretowan¹

jako faza synryftowa (Dadlez i in., 1995). Przez pozosta³¹
czêœæ triasu, jury i wczesnej kredy utrzymywa³a siê bardzo
spowolniona subsydencja tektoniczna, przerywana okresami
stagnacji subsydencji b¹dŸ niewielkiego wypiêtrzania. Okres
ten odpowiada przede wszystkim fazie poryftowej subsyden-
cji termicznej basenu polskiego.

W póŸnej kredzie zachodzi³a w basenie reaktywacja tekto-
niczna, wyra¿aj¹ca siê wzmo¿on¹ subsydencj¹ tektoniczn¹
(fig. 47A). Poprzez odniesienie do ówczesnej ewolucji basenu
polskiego przyjêto, ¿e proces ten zachodzi³ w kompresyjnym
re¿imie tektonicznym (Dadlez i in., 1995; Krzywiec, 2002).
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Fig. 47. Wczesnopaleozoiczna (A) i póŸnopermsko-mezozoiczno-kenozoiczna (B) historia subsydencji tektonicznej
dla profilu Dar¿lubie IG 1

Early Palaeozoic (A) and Late Permian-Mesozoic-Cenozoic tectonic subsidence history for Dar¿lubie IG 1 borehole



WNIOSKI

1. W póŸnym neoproterozoiku (ediakarze) wzd³u¿ zachod-
niej krawêdzi kratonu wschodnioeuropejskiego rozwija³ siê
ryft, zwi¹zany z rozpadem prekambryjskiego superkontynentu.

2. Rozwój basenu ba³tyckiego, w tym strefy w której jest
zlokalizowany otwór wiertniczy Dar¿lubie IG 1, by³ w kam-
brze oraz wczesnym i œrodkowym ordowiku kontrolowany
przez poryftow¹ subsydencjê termiczn¹. Omawiany obszar
znajdowa³ siê wówczas na pasywnej krawêdzi kontynentalnej.

3. W póŸnym ordowiku i w sylurze basen ba³tycki sta-
nowi³ fleksuralne zapadlisko przedgórskie kaledoñskiego
orogenu, który ponadto zasila³ basen materia³em detrytycz-

nym. Wi¹za³o siê z tym gwa³townie narastaj¹ce w cza-
sie tempo subsydencji tektonicznej oraz tempo depozycji
osadów.

4. W póŸnym permie–wczesnym triasie w basenie pol-
skim zachodzi³a przyœpieszona subsydencja, zwi¹zana z ryf-
towaniem w strefie bruzdy œródopolskiej, obejmuj¹ca swym
zasiêgiem równie¿ basen ba³tycki. Po fazie synryftowej sub-
sydencji nast¹pi³ okres poryftowej subsydencji termicznej.
W póŸnej kredzie dosz³o do reaktywacji tektonicznej basenu,
przypuszczalnie zwi¹zanej z re¿imem kompresyjnym.
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Fig. 48. Wczesnopaleozoiczne (A) i póŸnopermsko-mezozoiczno-kenozoiczne (B) tempo depozycji osadów
dla profilu Dar¿lubie IG 1

Early Paleozoic (A) and Late Permian-Mesozoic-Cenozoic sediment deposition rate for Dar¿lubie IG 1 borehole



Pawe³ POPRAWA

REKONSTRUKCJA HISTORII TERMICZNEJ
ORAZ WARUNKÓW POGRZEBANIA

WSTÊP

W niniejszym rozdziale zaprezentowano wyniki rekon-
strukcji historii pogrzebania oraz historii termicznej utworów
z profilu otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1, reprezentu-
j¹cego centraln¹ czêœæ basenu ba³tyckiego (strefa wyniesienia
£eby). G³ównym celem prezentowanych analiz by³o odtwo-
rzenie zdarzeñ termicznych w basenie oraz okreœlenie ich me-
chanizmów. Dotychczasowe badania struktury dojrza³oœci
termicznej w tej czêœci basenu ba³tyckiego obejmowa³y
przede wszystkim analizê stopnia odbicia œwiat³a macera³ów
witrynitopodobnych (np. Nehring-Lefeld i in., 1997; Swa-
dowska, Sikorska, 1998). Ponadto uzupe³niaj¹co wykonano
badania pirolityczne, w szczególnoœci oznaczenia wskaŸnika
Tmax.

We wczeœniejszych pracach jako g³ówny mechanizm two-
rzenia siê obecnie obserwowanej struktury dojrza³oœci termicz-
nej w basenie ba³tyckim sugerowano waryscyjskie przegrzanie
(Poprawa i in., 2002; Karnkowski, 2003). Proponowano rów-
nie¿ alternatywny scenariusz, przyjmuj¹cy, ¿e nadrzêdny
wp³yw na dojrza³oœæ osadów w profilu basenu ba³tyckiego
mia³o adwekcyjne/konwencyjne zdarzenie termiczne, zacho-
dz¹ce w póŸnym mezozoiku (póŸnej kredzie?) (Poprawa, Gro-
tek, 2005; Poprawa i in., 2010). Sugerowano równie¿ mo¿-
liwoœæ wystêpowania podwy¿szonego strumienia cieplnego
w basenie ba³tyckim w czasie kambryjskiego ryftowania (Kosa-
kowski i in., 1999). W niniejszej rozdziale podjêto próbê weryfi-
kacji tych koncepcji w odniesieniu do profilu Dar¿lubie IG 1.

METODYKA

W rekonstrukcji historii pogrzebania oraz historii termicz-
nej dla profilu Dar¿lubie IG 1 zastosowano jednowymiarowe
modelowania komputerowe, kalibrowane pomiarami reflek-
syjnoœci witrynitu lub macera³ów witrynitopodobnych. Do
modelowañ u¿yto danych okreœlaj¹cych historiê pogrzebania,
w tym stratygrafiê i mi¹¿szoœci poszczególnych jednostek
osadowego wype³nienia basenu, parametry petrofizyczne
ska³, wspó³czesny re¿im cieplny oraz obecn¹ dojrza³oœæ ter-
miczn¹. G³ówne Ÿród³a danych stanowi³y materia³y publiko-
wane oraz archiwalne, przede wszystkim zawarte w niniej-
szym tomie.

W procedurze modelowañ dojrza³oœci termicznej najistot-
niejszymi czynnikami s¹ historia pogrzebania oraz historia
strumienia cieplnego. Na historiê pogrzebania maj¹ wp³yw
mi¹¿szoœci i stratygrafia poszczególnych jednostek osadowego
wype³nienia basenu. Poszczególnym wydzieleniom stratygra-
ficznym o ró¿nej randze, zale¿nej od dostêpnej rozdzielczoœci
stratygraficznej, przyporz¹dkowano wartoœci liczbowe wieku,
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 trendów mi¹¿-
szoœci ze stref o lepiej zachowanych profilach.

Modelowania dojrza³oœci prowadzono metod¹ forward,
tj. zak³adano stan wyjœciowy systemu oraz okreœlony proces
geologiczny, a nastêpnie wyliczano jego skutek dla wspó³czes-
nego 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.

Przewodnoœæ termiczn¹ i pojemnoœæ ciepln¹ dla szkieletu
ziarnowego poszczególnych jednostek osadowego wype³nie-
nia basenu wyliczano poprzez przyjêcie odpowiednich pro-
porcji miêdzy poszczególnymi, podstawowymi sk³adnikami
litologicznymi, dla których typowe wartoœci obu wymienio-
nych parametrów znajduj¹ siê w bibliotekach programu.
Nastêpnie wyliczano dla nich wartoœci parametrów petrofi-
zycznych, okreœlaj¹c œredni¹ wa¿on¹ z poszczególnych sk³ad-
ników. Przeprowadzone modelowania umo¿liwia³y uwzglêd-
nienie zmian w czasie wymienionych powy¿ej parametrów
w funkcji zmian porowatoœci wraz z pogr¹¿aniem. Przyjmo-
wane wartoœci parametrów przewodnoœci termicznej i pojem-
noœci cieplnej mia³y wp³yw na obliczane wartoœci wspó³czes-
nego oraz paleostrumienia cieplnego.



Do wyliczenia wspó³czesnego strumienia cieplnego wy-
korzystano wartoœci wspó³czesnych temperatur pomierzo-
nych w górotworze (Karwasiecka, Bruszewska, 1997) oraz
syntetyczny model przewodnictwa cieplnego. W trakcie prze-
prowadzonych modelowañ dojrza³oœæ termiczn¹ wyliczano
z zastosowaniem standardowego dla tej metody algorytmu
Sweeneya i Burnhama (1990).

W rekonstrukcji historii termicznej uwzglêdniono równie¿
zmiany œredniej temperatury powierzchniowej, tj. temperatu-

ry, do której ca³y system osadowego wype³nienia basenu by³
studzony. W przypadku osadów kontynentalnych ustalono je
na podstawie odtworzonej historii klimatu, natomiast w przy-
padku osadów morskich stanowi³y je temperatury na dnie
zbiornika. D³ugookresowe, œrednie temperatury powierzch-
niowe odtworzono poprzez na³o¿enie zmian szerokoœci geo-
graficznej europejskiej p³yty litosferycznej w czasie na glo-
balne zmiany klimatyczne (Wygrala, 1989).

HISTORIA TERMICZNA I HISTORIA POGRZEBANIA

Z uwagi na brak termogramu otworowego obliczenia gê-
stoœci wspó³czesnego, powierzchniowego strumienia cieplne-
go wykonano na podstawie wartoœci temperatur odczytanych
dla lokalizacji otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1 z map
wspó³czesnych temperatur powierzchniach œciêæ poziomych
(Karwasiecka, Bruszewska, 1997). Z uwagi na to, ¿e nie dys-
ponowano laboratoryjnymi pomiarami przewodnictwa ciepl-
nego ska³, przyjmowano je w modelu dla poszczególnych ty-
pów litologicznych wed³ug danych z biblioteki programu.
Obliczona wielkoœæ wspó³czesnego strumienia cieplnego wy-
nosi 38 mW/m2.

Historia pogrzebania w profilu Dar¿lubie IG 1 charaktery-
zuje siê obecnoœci¹ szeregu faz szybkiego pogrzebania, od-
dzielonych fazami stagnacji b¹dŸ okresami wypiêtrzania tek-
tonicznego (fig. 49). Kambryjsko-œrodkowoordowicki etap
syn- i poryftowego rozwoju basenu, zwi¹zany g³ównie z sub-

sydencj¹ termiczn¹, doprowadzi³ do powstania pokrywy osa-
dowej o mi¹¿szoœci blisko 800 m. Na etapie rozwoju zapadli-
ska przedgórskiego kaledonidów, a zw³aszcza w póŸnym
sylurze, mia³a miejsce faza bardzo gwa³townego pogrzebania.
Mi¹¿szoœæ pokrywy osadowej wynosi³a wówczas ok. 3000 m.
We wczesnym dewonie zachodzi³o tektoniczne wypiêtrzanie
(fig. 49), przypuszczalnie zwi¹zane z pokolizyjnym efektem
izostatycznym, które doprowadzi³o do usuniêcia stropowej
czêœci utworów syluru górnego.

Na podstawie regionalnego modelu paleogeograficznego,
bazuj¹cego na profilach ze strefy Pomorza Zachodniego oraz
ze wschodniej czêœci basenu ba³tyckiego (Matyja, 2006) mo¿-
na zak³adaæ, ¿e w œrodkowym i póŸnym dewonie oraz we
wczesnym karbonie w centralnej czêœci basenu ba³tyckiego
zachodzi³o dalsze pogrzebanie (fig. 49). Zakoñczy³o siê ono
powaryscyjsk¹ faz¹ wypiêtrzania i erozji w póŸnym karbonie

i wczesnym permie.
Pocz¹wszy od póŸnego permu (okres depo-

zycji utworów cechsztynu) mia³ miejsce kolejny
etap szybkiego pogrzebania, kontynuuj¹cego siê
do wczesnego triasu (fig. 49). W pozosta³ej czê-
œci mezozoiku zachodzi³o powolne pogrzeba-
nie, przedzielane d³ugimi okresami stagnacji.
Strefa w której jest zlokalizowany otwór wiert-
niczy Dar¿lubie IG 1 uleg³a umiarkowanemu
wypiêtrzaniu tektonicznemu i erozji w na prze-
³omie kredy i paleogenu.

Okres maksymalnego pogrzebania w profilu
Dar¿lubie IG 1 jest trudny do ustalenia. Zale¿-
nie od trudnych do zweryfikowania za³o¿eñ co
do mi¹¿szoœci zerodowanych osadów móg³ on
mieæ miejsce we wczesnym karbonie b¹dŸ
w póŸnej kredzie (fig. 49).

Bazê analityczn¹ do kalibracji modelowañ
historii termicznej profilu Dar¿lubie IG 1 stano-
wi 15 pomiarów RO, obejmuj¹cych odcinek pro-
filu o d³ugoœci blisko 2500 m (fig. 50). Ograni-
czenie dla modelowañ stanowi to, ¿e pomiary
dojrza³oœci termicznej dla profilu Dar¿lubie
IG 1 s¹ dostêpne jedynie dla utworów dolnego
paleozoiku. Brak danych do kalibracji modelo-
wañ dla utworów permsko-mezozoicznego nad-
k³adu istotnie utrudnia rozstrzygniêcie alter-
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Fig. 49. Historia pogrzebania utworów w profilu Dar¿lubie IG 1

Burial history for Dar¿lubie IG 1 well section



natywy miêdzy waryscyjskim a mezozoicznym czasem
ukszta³towania siê dojrza³oœci termicznej.

Omawiany profil dojrza³oœci termicznej jest z³o¿ony i trud-
ny dow interpretacji. Pomiary RO w obrêbie górnej czêœci
kompleksu dolnopaleozoicznego (sylur górny) tworz¹ sub-
wertykalny trend, trudny do odtworzenia w modelu kompute-
rowym (fig. 50). Pomiary RO w obrêbie dolnej czêœci tego
kompleksu cechuj¹ siê z kolei bardzo wysokim gradientem
dojrza³oœci. Odnosz¹c to do typów profili dojrza³oœci, obser-
wowanych w innych otworach na analizowanym obszarze,
mo¿na jednak sugerowaæ, ¿e reprezentatywny trend doj-
rza³oœci tych utworów wyznacza ekstrapolacja pomiarów
miêdzy stropem utworów syluru a utworami kambru. W efek-
cie mo¿na stwierdziæ wystêpowanie odcinku profilu o wyra-
Ÿnie obni¿onych wartoœciach dojrza³oœci termicznej w stosun-
ku do g³ównego trendu (fig. 50). Zjawisko to opisywano tak¿e
dla innych profili w basenie ba³tyckim (Poprawa, Grotek,
2005; Poprawa, 2007; Poprawa i in., 2010).

Obecnoœæ odcinka profilu o obni¿onych wartoœciach doj-
rza³oœci termicznej w stosunku do g³ównego trendu zinter-
pretowano jako efekt rozwijania siê dojrza³oœci termicznej
w re¿imie nadciœnieñ (Poprawa, Grotek, 2005). Nadciœnie-
nia nale¿y wi¹zaæ z bardzo gwa³townym deponowaniem
ilasto-mu³owcowego kompleksu utworów sylurskich oraz
ich mechaniczn¹ kompakcj¹ i/lub generowaniem wêglowo-
dorów z potencjalnie macierzystych utworów ordowiku gór-
nego i syluru.

Stwierdzono, ¿e wspó³czesne temperatury w otworze wiert-
niczym s¹ odpowiednikami znacznie ni¿szych wartoœci doj-
rza³oœci termicznej, ni¿ wartoœci pomierzone (fig. 50), co wska-
zuje na obecnoœæ w omawianym profilu zdarzenia termicznego
i/lub fazy gwa³townego wypiêtrzania i erozji. Jeœli za³o¿yæ, ¿e
podwy¿szone wartoœci dojrza³oœci termicznej w profilu s¹ wy-
nikiem wypiêtrzania, to dla prawid³owej kalibracji modelu ko-
nieczne jest przyjêcie, ¿e w dewonie i karbonie zosta³o zdepo-
nowane w warunkach strumienia cieplnego równego wspó³cze-
snemu ok. 4500 m osadów, które nastêpnie zosta³y erozyjnie
usuniête przed póŸnym permem. W œwietle regionalnej wiedzy
takie za³o¿enie wydaje siê byæ nierealistyczne.

Alternatywnie zaproponowaæ mo¿na model przyjmuj¹cy,
¿e dojrza³oœæ utworów dolnopaleozoicznych nast¹pi³a w póŸ-
nym mezozoiku (póŸnej kredzie?). Aby odtworzyæ w modelu
zakres pomierzonych wartoœci dojrza³oœci konieczne jest
przyjêcie dostawy do profilu dodatkowej energii cieplnej
w obrêbie mezozoicznego nadk³adu. Przyjmuj¹c, ¿e dodatko-
we Ÿród³o ciep³a znajdowa³o siê w obrêbie kompleksu utwo-
rów górnokredowych, w modelu nale¿y przyj¹æ generowanie
w jego obrêbie ok. 5200 muW/m3. Dostawa dodatkowej ener-
gii cieplnej zachodzi³a by wtedy w warunkach strumienia
cieplnego równego wspó³czesnemu, co wynika z tego, ¿e po-
mimo ró¿nic miêdzy pomierzonymi wartoœciami dojrza³oœci
termicznej oraz jej syntetycznymi wartoœciami wynikaj¹cymi
ze wspó³czesnych temperatur w otworze, gradienty dojrza-
³oœci termicznej w obu przypadkach s¹ zbli¿one.

Historia termiczna i historia pogrzebania 149

Fig. 50. Kalibracja analizowanego modelu historii termicznej pomiarami dojrza³oœci termicznej

Calibration of the analyzed model with measurements of thermal maturity



WNIOSKI

1. Profil dojrza³oœci termicznej w otworze wiertniczym
Dar¿lubie IG 1 odzwierciedla wp³yw mezozoicznego (praw-
dopodobnie póŸnokredowego) zdarzenia termicznego. Cha-
rakteryzowa³o siê ono dodatkow¹ produkcj¹ energii cieplnej
w obrêbie kompleksu górnokredowego w wysokoœci ok.
5200 muW/m3 w warunkach strumienia cieplnego. W takim
modelu profil dojrza³oœci termicznej nie zapisuje starszych
zdarzeñ termicznych.

2. Alternatywny model, osi¹gniêcie pomierzonej dojrza-
³oœci termicznej w czasie karboñskiego pogrzebania, uznano

za nierealistyczny z uwagi na koniecznoœæ przyjêcia mi¹¿-
szoœci zerodowanych utworów dewonu i karbonu wynosz¹cej
4500 m.

3. Odcinek profilu dojrza³oœci termicznej, obejmuj¹cy
utwory od kambru œrodkowego do ludlowu dolnego, cechuje
wystêpowanie wartoœci RO obni¿onych w stosunku do ogól-
nego profilu, które nadaj¹ mu charakterystykê typow¹ dla doj-
rza³oœci rozwijaj¹cej siê w re¿imie nadciœnieñ.
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Piotr KRZYWIEC

INTERPRETACJA TEKTONICZNA PROFILI SEJSMICZNYCH
W REJONIE OTWORU WIERTNICZEGO DAR¯LUBIE IG 1

Lokalizacjê otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1 ³¹cznie
z pozosta³ymi otworami wykorzystanymi do kalibracji straty-
graficznej danych sejsmicznych (Opalino IG 1, Zdrada IG 8,
Wejherowo IG 1 i Koœcierzyna IG 1) pokazano na figurze 51.
Na figurze tej zaznaczono równie¿ lokalizacjê trzech zin-
terpretowanych profili sejsmicznych: 2-9-03K, 13-9-03K
i 14-9-03K.

Interpretowane profile sejsmiczne charakteryzowa³y siê
stosunkowo wysok¹ jakoœci¹ pola falowego, wy¿sz¹ dla piêt-
ra permsko-mezozoicznego i nieco ni¿sz¹ dla utworów kam-
bru–syluru. Dla otworu Dar¿lubie IG 1 dostêpne by³y pomia-
ry prêdkoœci œrednich oraz dane akustyczne, dziêki czemu
mo¿liwe by³o precyzyjne dowi¹zanie g³êbokoœciowych da-
nych otworowych (stratygrafia, karota¿e) do czasowych da-
nych sejsmicznych i korelacja granic stratygraficznych
(fig. 51–53).

Rozpoziomowanie stratygraficzne osadów syluru wszyst-
kich otworów wykorzystanych do kalibracji profili sejsmicz-
nych zosta³o zweryfikowane i przedstawione zgodnie ze stan-
dardowym podzia³em miêdzynarodowym (Szymañski, Mod-
liñski, 2003).

Otwór wiertniczy Dar¿lubie IG 1 przebi³ utwory kredy,
jury, triasu i permu zdeponowane w brze¿nej, pó³nocno-
-wschodniej czêœci pomorskiego segmentu bruzdy œródpol-
skiej (szerszy opis wraz ze spisem literatury por. Krzywiec,
2006a). W obrêbie kompleksu permsko-mezozoicznego
zidentyfikowano szereg stref uskokowych b¹dŸ to ograniczo-
nych do tego kompleksu, b¹dŸ te¿ zakorzenionych w g³êb-
szym pod³o¿u. Mog³y one powstaæ na etapie triasowo-juraj-
skiej ekstensji i subsydencji bruzdy œródpolskiej, niektóre
uleg³y reaktywacji jako uskoki odwrócone, najprawdopodob-
niej czêœciowo o charakterze uskoków przesuwczych, w trak-
cie póŸnokredowo–paleogeñskiej inwersji bruzdy (szersze
omówienie w Krzywiec, 2006b). Analizuj¹c geometriê tych
uskoków nale¿y pamiêtaæ, ¿e regionalne kierunki tektoniczne
zwi¹zane z ewolucj¹ bruzdy œródpolskiej to NW–SE, nato-
miast interpretowane profile sejsmiczne maj¹ orientacjê N–S
b¹dŸ W–E. Oznacza to, ¿e profile te s¹ zorientowane ukoœnie
do omawianych stref uskokowych, a tym samym ich geome-
tria zobrazowana na danych sejsmicznych jest zdeformowana
w stosunku do rzeczywistoœci.

Poni¿ej cechsztynu otwór ten przebi³ mi¹¿sze utwory
syluru, a nastêpnie ordowiku, kambru i dotar³ do pod³o¿a pre-

kambryjskigo. Szczegó³ow¹ korelacjê danych otworowych
i sejsmiki dla dolnych piêter syluru oraz ordowiku, charakte-
ryzuj¹cych siê stosunkowo niewielkimi mi¹¿szoœciami, poka-
zano na figurze 52. W obrêbie kompleksu kambryjsko-sylur-
skiego równie¿ zidentyfikowano szereg stref uskokowych.
Niektóre z nich wydaj¹ siê kontynuowaæ a¿ w obrêb komplek-
su kredowego, co wskazuje na ich niewielk¹ reaktywacjê
w trakcie inwersji bruzdy œródpolskiej. G³ówna strefa uskoko-
wa zidentyfikowana na pó³noc od otworu Koœcierzyna IG 1,
zakorzeniona w pod³o¿u prekambryjskim i ograniczona do
kompleksu sylursko-kambryjskiego, jest zwi¹zana ze wzro-
stem mi¹¿szoœci utworów wenloku i ludlowu w kierunku na
po³udnie (fig. 52). Wskazuje to na jej zwi¹zek z rozwojem ba-
senu sylurskiego na przedpolu orogenu kaledoñskiego
(por. Poprawa i in., 1999).

Fig. 51. Lokalizacja otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1
i innych otworów wykorzystanych do interpretacji danych
sejsmicznych oraz zinterpretowanych profili sejsmicznych

Location of the Dar¿lubie IG 1 borehole and other boreholes
used for calibration of seismic data and interpreted

seismic profiles
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Fig. 52. Zinterpretowane profile sejsmiczne 13-9-03K (A) i 14-9-03K (B)

Interpreted seismic profiles 13-9-03K (A) and 14-9-03K (B)

Fig. 53. Zinterpretowany profil sejsmiczny 2-9-03K

Interpreted seismic profile 2-9-03K
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Fig. 54. Zinterpretowany profil sejsmiczny 14-9-03K
(fragment)

Krzywa zielona – krzywa naturalnego promieniowania gamma, krzywa niebieska – krzywa neutron-gamma, kolorowe linie – horyzonty pokaza-
ne na figurze 52, przerywane czarne linie – inne horyzonty

Interpreted seismic profile 14-9-03K (fragment)

Green curve – natural gamma ray log, blue curve – neutron-gamma log, colour lines – seismic horizons shown on Figure 52, hatched black
lines – other seismic horizons
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WYNIKI BADAÑ W£AŒCIWOŒCI
FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH SKA£

Próbki rdzeniowe i okruchowe z otworu wiertniczego
Dar¿lubie IG 1 by³y badane przez M. Borkowskiego, J. Der-
na³owicza i W. Glinkê w standardowym laboratorium polo-
wym Przedsiêbiorstwa Geologicznego w Warszawie. Ponadto
badania parametrów fizycznych i chemicznych ska³ w labo-
ratorium „Geoservices” prowadzili S. Doktór, M. Reyman
i M. Wilczyñski. W próbkach okruchowych okreœlano jedynie
zawartoœæ wêglanów (CaCO3 i MgCO3), a w próbkach rdze-
niowych poza wêglanami – gêstoœæ ska³, porowatoœæ efek-
tywn¹ i przepuszczalnoœæ. Analizy laboratoryjne wykony-
wano na podstawie metodyki badañ przedstawionej przez
Chmielewskiego (1982) w opracowaniu otworu wiertniczego
Koœcierzyna IG 1.

Ogó³em badaniom poddano 548 próbek z utworów osado-
wych paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku oraz ska³ metamor-
ficznych (w tym 286 to próbki rdzeniowe). Pe³ny zestaw wy-
ników tych badañ przedstawiono w tabeli 25.

Utwory kambru stanowi³y w badanym regionie podsta-
wow¹ formacjê perspektywiczn¹ dla poszukiwañ ropy i gazu
ziemnego. Zosta³y one przewiercone w otworze Dar¿lubie
IG 1 z prawie ci¹g³ym poborem próbek rdzeniowych, a wyko-
nany du¿y zakres badañ laboratoryjnych umo¿liwi³ szcze-
gó³owe przeœledzenie w profilu zmian w³aœciwoœci zbiorniko-
wych i filtracyjnych. W obrêbie utworów kambru nie stwier-
dzono jednak pakietów o w³aœciwoœciach dobrych ska³ zbior-
nikowych. W granicach najbardziej perspektywicznych utwo-
rów kambru œrodkowego porowatoœæ efektywna zmienia siê
od 0,1 do 10,1% i wystêpuje tylko jeden niewielki, zwarty pa-
kiet piaskowców (g³êb. 3098,5–3100,5 m), w którym porowa-
toœæ efektywna wynosi 5–10%, a przepuszczalnoœæ osi¹ga
maksymalnie ok. 3500 nm2. W utworach kambru dolnego
spotyka siê d³u¿sze odcinki ska³ o porowatoœci rzêdu 5–10%,
z tym ¿e przepuszczalnoœæ tych ska³ jest znikoma. W profilu
ordowiku i syluru brak jest poziomów ska³ zbiornikowych.
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Zestawienie parametrów fizykochemicznych ska³

List of the rocks physico-chemical parametrs
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170,0

K
okr.

– – 1.0 –

180,0 – – 21,5 –

190,0 – – 20,0 –

200,0 – – 13,5 –

210,0 – – 30,0 –

220,0 – – 28,5 –

230,0 – – 34,0 –

244,5 rdz. – – 3,0 –
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60,0

Q
okr.

– – 12,5 –

70,0 – – 12,5 –

80,0 – – 16,5 –

90,0 – – 16,2 –

140,0 Pg – – 2,7 –

151,35

K
rdz.

– – 37,5 –

155,0 – – 1,5

160,0 okr. – – 1,0 –
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1 2 3 4 5 6 7

250,0 K rdz. – – 17,1/0 –

260,0

J

okr.

– – 80/0 –

270,0 – – 80/0 –

280,0 – – 80/0 –

290,0 – – 29/0 –

300,0 – – 30,5/0 –

310,0 – – 63/5,0 –

320,0 – – 45,5/0 –

330,0 – – 41,5/0 –

340,0 – – 11/0 –

350,0 – – 4,5/0 –

360,0 – – 5,4/0 –

370,0

T

– – 8,7/0,0 –

380,0 – – 1,0/0,0 –

390,0 – – 14,5/0 –

400,0 – – 4,5/0 –

410,0 – – 31,5/0 –

420,0 – – 31,0/0 –

430,0 – – 46,5/0 –

440,0 – – 45,5/0,0 –

451,2
rdz.

– – 28,8/0,0 –

451,25 – – 2/0 –

460,0

okr.

– – 29,5/1,8 –

470,0 – – 29,5/1.8 –

480,0 – – 21,5/12 –

490,0 – – 12,5/4,5 –

500,0 – – 10/1,8 –

502,0 rdz. – – 0,0/0,0 –

510,0

okr.

– – 47/13,5 –

520,0 – – 35,5/8,0 –

530,0 – – 34,5/15,5 –

540,0 – – 11/5,5 –

550,0 – – 16,5/ 4,5 –

560,0 – – 8/1,8 –

570,0 – – 11/0,0 –

580,0 – – 15,0/1,0 –

590,0 – – 9,0/1,0 –

1 2 3 4 5 6 7

600,0

T

okr.

– – 12/1 –

610,0 – – 8/1 –

620,0 – – 8/1,8 –

630,0 – – 8/1,0 –

640,0 – – 12/1,8 –

650,0 – – 15,5/1,5 –

660,0 – – 16/2,5 –

670,0 – – 16/1,5 –

680,0 – – 16/2,5 –

690,0 – – 16/2,5 –

694,1 rdz. – – 16,5/1,5 –

710,0

okr.

– – 14,5/1,5 –

720,0 – – 13/1,5 –

730,0 – – 10/1,5 –

740,0 – – 7,5/1 –

750,0 – – 6,5/1,5 –

760,0 – – 6,4/1 –

766,5

P

rdz.
– – 1,0/0,45 –

767,0 2,58 – 0/0 –

770,0

okr.

– – 72/7,2 –

780,0 – – 80/0 –

790,0 – – 100/0 –

800,0 – – 6/1 –

810,0 – – 3,5/0 –

815,0

rdz.

2,92 – 0/0 –

818,3 2,09 – 23/43,5 –

820,4 2,20 – 49,5/17,5 –

825,5 2,10 – 19,5/43,5 –

829,5 2,89 – 0/0 –

841,0 2,93 – 0/0 –

849,5 2,58 – 0,9/12,6 –

865,0 2,66 – 0,0 –

1012,7 2,95 – 0/0 –

1018,7 2,92 – 0/0 –

1030,0

okr.

– – 3,5/3,5 –

1040,0 – – 3,5/5,5 –

1050,0 – – 4,5/1,0 –
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1 2 3 4 5 6 7

1065,0

P

okr. – – 66/8,0 –

1068,0

rdz.

2,59 – 71/5,0 –

1070,0 2,65 – 82/0,0 –

1070,6 2,28 – 46,5/0,0 –

1077,4

S

2,35 – 16,2/2,5 –

1080,0

okr.

– – 10,0/2,5 –

1090,0 – – 10,0/2,5 –

1100,0 – – 5,5/1,0 –

1110,0 – – 7,0/2,5 –

1120,0 – – 6,0/1,5 –

1130,0 – – 6,0/1,0 –

1140,0 – – 11,0/1,0 –

1150,0 – – 8/1,8 –

1162,0 rdz. 2,46 – 11/1,0 –

1170,0
okr.

– – 9/1 –

1180,0 – – 10,/0,0 –

1194,4 rdz. 2,43 – 8,0/0,0 –

1210,0

okr.

– – 12/3,5 –

1220,0 – – 8/2,5 –

1230,0 – – 6/10 –

1240,0 – – 5,5/0,0 –

1250,0 – – 5,5/1,0 –

1260,0 – 4,5/1,5 –

1274,5
rdz.

2,69 – 72/0,0 –

1283,6 2,49 – 14,5/2,5 –

1290,0
okr.

– – 6/2 –

1340,0 – – 10/0 –

1354,5 rdz. 2,46 – 11/1,0 –

1360,0

okr.

– – 8,0/1,5 –

1370,0 – – 6,0/1,5 –

1380,0 – – 6,0/1,0 –

1390,0 – – 6,0/1,0 –

1400,0 – – 4,5/1,5 –

1410,0 – – 8,0/0,0 –

1424,0 rdz. 2,51 2,61 1,0/0,5 –

1430,0
okr.

– – 8,0/1,5 –

1440,0 – – 7,0/1,5 –

1 2 3 4 5 6 7

1450,0

S

okr.

– – 5,5/1,0 –

1460,0 – – 6,0/1,5 –

1480,0 – – 6,0/1,0 –

1490,0 – – 6,0/0,0 –

1493,4 rdz. 2,53 1,21 15,0/2,5 –

1500,0

okr.

– – 6,0/1,0 –

1510,0 – – 5,5/1,0 –

1520,0 – – 3,5/1,5 –

1530,0 – – 4,5/1,0 –

1540,0 – – 5,5/2,5 –

1550,0 – – 6,5/2,0 –

1561,4 rdz. 2,50 2,64 3,5/0,0 <98

1570,0

okr.

– – 3.6/1,0 –

1580,0 – – 3,6/1,0 –

1590,0 – – 2,7/1,0 –

1600,0 – – 2,7/1,0 –

1610,0 – – 3,6/1,5 –

1622,5 rdz. 2,50 2,52 3,5/0,0 <98

1640,0

okr.

– – 3,6/1,8 –

1650,0 – – 3,6/1,8 –

1660,0 – – 4,5/1,8 –

1670,0 – – 3,6/1,0 –

1680,0 – – 3,5/2,5 –

1690,0 – – 3,5/1,5 –

1700,0 – – 5,5/1,0 –

1710,0 – – 4,5/2,5 –

1720,0 – – 2,5/2,5 –

1730,0 – – 3,5/1,5 –

1740,0 – – 4,5/1,5 –

1750,0 – – 4,5/1,0 –

1760,0 – – 3,5/1,0 –

1770,0 – – 3,5/1,0 –

1780,0 – – 2,0/1,0 –

1790,0 – 2,6/2,0 –

1800,0 – 2,5/1,0 –

1810,0 – 2,5/2,0 –

1820,0 – 2,0/1,9 –
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1 2 3 4 5 6 7

1830,0

S

okr. – 2,5/2,0 –

1834,7 rdz. 2,59 1,79 2,5/2,0 –

1840,0

okr.

– – 3,5/1,0 –

1850,0 – – 2,5/1,0 –

1860,0 – – 2,0/1,5 –

1870,0 – – 2,5/1,5 –

1880,0 – – 2,5/2,0 –

1890,0 – – 3,5/1,0 –

1900,0 – – 3,5/2,0 –

1910,0 – – 3,0/1,5 –

1920,0 – – 2,5/2,0 –

1930,0 – – 3,5/1,0 –

1940,0 – – 2,5/2,0 –

1950,0 – – 3,5/1,5 –

1960,0 – – 2,5/1,5 –

1970,0 – – 3,5/1,0 –

1980,0 – – 2,5/1,0 –

1990,0 – – 3,0/1,0 –

2000,0 – – 3,5/2,0 –

2010,0 – – 3,5/1,5 –

2018,5 rdz. 2,50 2,65 3,5/1,0 –

2030,0

okr.

3,5/1,0 –

2040,0 – – 3,5/1,5 –

2050,0 – – 3,5/1,0 –

2060,0 – – 3,0/1,0 –

2070,0 – – 3,5/2,0 –

2080,0 – – 2,5/1,0 –

2090,0 – – 3,5/1,0 –

2100,0 – – 5,5/3,5 –

2110,0 – – 4,5/2,0 –

2120,0 – – 3,5/2,0 –

2130,0 – – 3,5/1,0 –

2140,0 – – 4,4/1,0 –

2150,0 – – 5,5/1,5 –

2160,0 – – 5,5/1,5 –

2170,0 – – 4,5/1,5 –

2180,0 – – 5,5/1,5 –

1 2 3 4 5 6 7

2190,0

S

okr.

– – 3,5/1,5 –

2200,0 – – 4,5/1,0 –

2210,0 – – 4,5/1,5 –

2219,8 rdz. 2,67 0,47 10,/2,5 <98

2230,0

okr.

– – 4,5/1,7 –

2240,0 – – 5,5/1,0 –

2250,0 – – 4,5/1,5 –

2260,0 – – 4,5/1,5 –

2270,0 – – 5,5/1,5 –

2280,0 – – 4,5/1,0 –

2290,0 – – 5,5/1,5 –

2300,0 – – 5,5/1,5 –

2310,0 – – 10,0/1,5 –

2320,0 – – 6,5/1,5 –

2330,0 – – 7,0/1,5 –

2340,0 – – 24,0/4,5 –

2350,0 – – 5,5/2,0 –

2360,0 – – 4,5/1,0 –

2370,0 – – 5,5/2,0 –

2380,0 – – 4,5/2,0 –

2390,0 – – 5,0/2,0 –

2400,0 – – 5,5/2,0 –

2410,0 – – 5,5/2,0 –

2420,0 – – 4,5/1,0 –

2430,0 – – 33,0/2,0 –

2443,4 rdz. 2,66 1,72 12,0/2,0 <98

2450,0

okr.

– – 4,5/2,0 –

2460,0 – – 7,0/2,0 –

2470,0 – – 3,5/2,0 –

2480,0 – – 4,5/2,0 –

2490,0 – – 37,0/2,0 –

2500,0 – – 4,5/2,0 –

2510,0 – – 3,5/2,0 –

2520,5
rdz.

2,68 1,21 2,0/1,0 –

2524,5 2,65 1,69 13,5/2,5 –

2530,0
okr.

– – 3,5/1,0 –

2540,0 – – 4,5/2,0 –
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1 2 3 4 5 6 7

2550,0

S

okr.

– – 1,0/1,0 –

2560,0 – – 2,0/2,0 –

2570,0 – – 4,5/1,0 –

2580,0 – – 2,0/2,0 –

2590,0 – – 3,5/1,5 –

2600,0 – – 2,5/2,5 –

2610,0 – – 2,0/1,5 –

2620,0 – – 2,5/2,0 –

2623,4
rdz.

2,7 0,64 7,2/3,0 –

2631,6 2,74 0,64 39,0/2,5 –

2640,0

okr.

– – 4,5/12,0 –

2650,0 – – 4,5/1,0 –

2660,0 – – 13,5/2,0 –

2670,0 – – 5,5/2,5 –

2680,0 – – 4,5/2,5 –

2690,0 – – 1,0/2,0 –

2700,0 – – 4,5/2,5 –

2710,0 – – 2,5/3,5 –

2714,0
rdz.

2,70 0,60 60,0/2,0 –

2719,8 2,69 0,50 2,5/1,0 –

2730,0

okr.

– – 9,0/1,0 –

2740,0 – – 4,5/2,0 –

2750,0 – – 4,5/1,0 –

2760,0 – – 3,5/2,5 –

2770,0 – – 4,5/2,0 –

2780,0 – – 4,5/2,5 –

2790,0 – – 9,9/4,5 –

2799,5 rdz. 2,61 1,26 7,2/4,5 –

2810,0

okr.

– – 7,2/1,8 –

2820,0 – – 6,3/1,8 –

2830,0 – – 5,5/3,5 –

2840,0 – – 9,0/1,8 –

2850,0 – – 5,4/2,7 –

2860,0 – – 5,5/3,5 –

2870,0 – – 4,5/2,5 –

2880,0 – – 3,5/2,5 –

2890,0 – – 3,5/3,5 –

1 2 3 4 5 6 7

2900,0

S

okr
– – 4,5/4,5 –

2910,0 – – 4,5/4,5 –

2919,0

rdz.

2,68 1,69 2,4/0,0 –

2924,0 2,73 1,21 1,6/0,8 –

2928,0 2,74 5,46 1,6/0,0 <148

2934,0 2,76 3,04 1,6/0,0 –

2936,0 – 2,92 9,8/2,4 –

2937,0 – 4,1 10,7/2,4 –

2953,5

O

2,42 1,34 1,6/0,0 –

2957,0 2,48 0,68 0,8/0,8 –

2963,0 2,89 2,56 4,8/1,6 <480

2967,7 2,60 2,16 1,6/0,0 –

2974,0 2,63 1,37 11,6/0,0 –

2976,0 2,72 0,20 62,0/0,0 <480

2980,0
okr.

– – 56,0/0,0 –

2990,0 – – 66,0/0,0 –

3002,5

rdz.

2,70 0,12 1,6/0,0 –

3005,0 2,70 0,50 2,4/0,0 <148

3009,5 2,72 1,06 0,18/0,0 –

3016,5

ª

2,70 0,20 0,0/0,0 –

3018,5 2,66 2,65 4,0/0,8 637

3019,0 2,65 1,32 5,8/0,0 <480

3019,7 2,40 0,70 0,0/0,0 <480

3020,1 2,63 1,5 0,0/0,0 –

3021,5 2,68 0,1 0,0/0,0 <480

3023,0 2,62 0,2 0,0/0,0 –

3025,0 2,65 0,73 0,0/0,0 –

3027,0 2,82 2,36 0,0/0,0 –

3028,0 – 0,20 50,0/0,0 –

3031,0 – 0,50 0,0/0,0 <480

3031,9 – 0,50 0,8/0,0 –

3034,0 2,68 0,4 0,0/0,0 <98

3036,0 2,65 0,74 0,0/0,0 <98

3038,0 2,58 2,70 0,0/0,0 <196

3038,5 2,58 1,00 0,0/0,0 <98

3039,5 2,61 1,20 0,0/0,0 0,0

3041,0 2,62 0,70 0,0/0,0 0,0
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3041,5

ª rdz.

2,63 1,30 0,0/0,0 0,0

3043,5 2,60 1,80 0,0/0,0 0,0

3046,0 2,62 3,7 0,0/0,0 <196

3047,5 2,60 0,71 0,0/0,0 0,0

3050,3 2,56 3,7 0,0/0,0 0,0

3051,0 2,56 2,30 0,0/0,0 0,0

3052,2 2,57 2,00 0,0/0,0 0,0

3053,1 – 0,90 0,0/0,0 0,0

3056,0 2,58 1,60 0,0/0,0 0,0

3061,3 2,58 1,40 0,0/0,0 0,0

3062,1 2,58 1,30 0,0/0,0 0,0

3063,5 2,58 1,20 0,0/0,0 0,0

3064,2 2,62 1,50 0,0/0,0 <98

3064,5 2,62 0,20 0,0/0,0 <98

3065,0 2,63 0,90 0,0/0,0 <98

3065,1 2,61 0,50 0,0/0,0 <98

3067,0 2,63 1,5 0,0/0,0 <98

3068,0 2,56 1,6 0,0/0,0 <98

3069,3 2,63 1,8 0,0/0,0 <98

3072,0 2,63 0,5 0,0/0,0 0,0

3076,5 2,63 2,9 0,0/0,0 <98

3080,0 2,64 3,0 0,0/0,0 <98

3083,0 2,65 3,2 0,0/0,0 <98

3084,2 2,61 2,6 0,0/0,0 <98

3088,0 2,59 1,1 0,0/0,0 <98

3089,5 2,61 1,5 0,0/0,0 <98

3090,0 2,54 2,6 0,0/0,0 <98

3091,5 2,60 1,6 0,0/0,0 <98

3092,5 – 1,3 0,0/0,0 <98

3094,5 – 3,97 0,0/0,0 <196

3095,4 2,59 3,66 0,0/0,0 <196

3095,6 2,56 4,97 0,0/0,0 <196

3097,3 2,56 4,77 0,0/0,0 <196

3098,5 2,55 5,49 0,0/0,0 <196

3098,6 2,54 5,43 0,0/0,0 2170

3098,7 2,44 8,4 0,0/0,0 <196

3098,8 2,45 8,95 0,0/0,0 651

1 2 3 4 5 6 7

3098,9

ª rdz.

2,44 8,58 0,0/0,0 691

3099,0 2,40 9,60 0,0/0,0 3553

3099,1 2,40 9,50 0,0/0,0 2862

3099,2 2,40 9,60 0,0/0,0 2862

3099,3 2,39 10,1 0,0/0,0 3405

3099,4 2,40 9,35 0,0/0,0 3158

3099,5 2,30 9,82 0,0/0,0 2763

3099,6 2,30 9,83 0,0/0,0 3059

3099,7 2,41 9,43 0,0/0,0 2270

3099,8 2,31 9,74 0,0/0,0 2665

3099,9 2,41 9,70 0,0/0,0 1974

3100,0 2,57 8,68 0,0/0,0 1580

3100,1 2,54 7,27 0,0/0,0 <196

3100,2 2,54 8,95 0,0/0,0 849

3100,3 2,45 8,50 0,0/0,0 444

3100,4 2,40 7,62 0,0/0,0 <196

3100,5 2,50 6,60 0,0/0,0 <196

3101,0 2,52 0,5 0,0/0,0 <196

3101,5 2,34 0,4 0,0/0,0 <196

3104,7 2,59 0,3 0,0/0,0 <196

3108,3 2,58 0,3 0,0/0,0 <196

3110,5 2,64 0,3 0,0/0,0 <196

3112,5 2,56 0,2 0,0/0,0 <196

3117,0 2,71 0,1 0,0/0,0 <196

3120,5 – 0,3 0,0/0,0 <196

3125,0 2,66 0,5 0,0/0,0 0,0

3129,5 2,67 2,7 0,0/0,0 <196

3132,7 2,72 1,8 0,0/0,0 0,0

3134,6 2,60 4,3 2,4/0,0 395

3141,8 2,68 2,8 0,0/0,0 <196

3144,5 2,53 2,56 7,6/0,0 <196

3147,4 2,66 1,58 0,0/0,0 0,0

3149,7 2,72 1,64 0,0/0,0 <98

3153,8 2,65 1,37 0,0/0,0 <98

3157,7 2,71 2,40 0,0/0,0 <98

3162,6 2,70 2,72 0,0/0,0 <98

3167,3 2,69 0,51 0,0/0,0 <98
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3169,2

ª rdz.

2,63 2,70 0,0/0,0 <98

3174,5 2,59 1,13 0,8/0,0 <98

3178,8 2,67 0,53 0,0/0,0 <98

3182,4 2,69 1,07 1,6/0,0 <98

3184,3 2,69 0,14 0,0/0,0 <98

3187,0 2,69 0,13 0,0/0,0 <98

3191,0 2,68 1,24 0,8/0,0 <196

3197,0 2,69 1,54 0,0/0,0 <196

3199,0 2,68 1,68 0,0/0,0 <196

3203,0 2,68 1,98 0,9/0,0 <196

3205,0 2,68 2,80 0,8/0,0 <196

3213,0 2,68 1,70 0,0/0,0 <196

3214,0 2,69 0,68 1,4/0,0 <196

3218,0 2,69 1,01 0,0/0,0 <196

3222,0 2,70 0,54 0,0/0,0 <196

3224,8 2,67 1,55 3,2/0,0 <196

3231,0 2,67 0,77 9,14/0,0 <196

3234,2 2,68 0,33 0,0/0,0 <196

3252,7 2,69 0,76 0,0/0,0 <196

3258,2 2,70 0,84 0,0/0,0 <196

3259,8 2,70 3,69 – <196

3261,5 2,66 4,06 – <196

3262,0 2,58 7,29 – 494

3264,3 2,67 3,28 – <196

3267,0 – 1,28 0,8/0,0 <196

3269,8 – 1,18 0,0/0,0 <196

3273,0 – 0,18 0,0/0,0 <196

3276,0 – 1,60 0,0/0,0 <196

3278,3 – 0,52 1,6/0,0 <196

3278,5 – 0,53 1,0/0,0 494

3283,0 2,57 3,57 0,0/0,0 296

3285,0 2,57 3,77 1,0/0,0 790

3288,0 2,67 1,88 0,0/0,0 0,0

3291,0 2,63 1,77 0,0/0,0 <196

3293,0 2,67 1,28 0,0/0,0 <196

3294,5 2,54 1,65 0,0/0,0 <196

3297,5 2,60 1,04 0,4/0,0 <196

1 2 3 4 5 6 7

3302,0

ª rdz.

2,68 2,96 0,0/0,0 <196

3305,0 2,71 1,76 0,0/0,0 <196

3309,5 2,52 8,23 4,0/0,0 296

3312,0 2,52 9,23 2,0/0,0 592

3312,8 2,54 7,18 0,0/0,0 <196

3313,7 2,60 3,17 2,8/0,0 <196

3315,6 2,71 1,35 0,0/0,0 <196

3317,6 2,54 7,59 0,0/0,0 296

3319,5 2,57 6,55 0,0/0,0 <196

3321,0 2,54 5,93 8,3/0,0 <196

3322,6 2,71 2,10 0,0/0,0 <196

3325,0 2,53 5,19 0,0/0,0 <196

3329,0 2,54 1,33 0,0/0,0 <196

3331,7 2,65 1,36 0,4/0,0 <196

3335,0 2,62 1,65 0,4/0,0 <196

3336,0 2,61 2,49 0,0/0,0 <196

3339,0 2,64 1,99 0,0/0,0 <196

3341,5 2,64 2,31 23,0/0,0 <196

3344,5 2,63 4,3 0,0/0,0 <196

3345,0 2,60 3,4 0,8/0,0 <196

3348,7 2,58 5,0 2,4/0,0 <196

3349,8 2,55 5,4 0,8/0,0 <196

3350,1 2,55 5,6 0,0/0,0 <196

3351,0 2,58 3,1 – <196

3357,5 2,54 5,2 0,8/0,0 <196

3361,5 2,56 4,6 2,4/0,0 <196

3362,2 2,61 3,3 3,6/0,0 <196

3363,5 2,55 5,3 0,8/0,0 <196

3366,0 2,60 2,6 0,8/0,0 <196

3367,0 2,61 3,1 0,8/0,0 <196

3368,0 2,59 3,7 2,8/0,0 <196

3372,0 2,68 2,5 0,4/0,0 <196

3375,5 2,70 1,8 26,5/0,0 <196

3376,6 2,70 4,4 0,0/0,0 <196

3380,0 2,59 3,9 0,4/0,0 <196

3381,6 2,60 2,9 3,2/0,0 <196

3384,6 2,70 1,45 0,0/0,0 <196

T a b e l a 25 cd.
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1 2 3 4 5 6 7

3386,0

ª rdz.

2,58 5,6 3,2/0,0 <196

3389,0 2,69 2,4 0,8/0,0 <196

3393,5 2,57 1,45 37,0/0,0 <196

3396,0 2,67 2,5 0,8/0,0 <196

3397,5 2,67 2,3 5,9/0,0 <196

3400,0 2,65 2,3 6,7/0,0 <196

3401,0 2,57 4,05 – <196

3402,0 2,59 3,6 – <196

3404,0 2,63 1,55 – <196

3409,0 2,66 3,2 – <196

3411,8 2,68 1,4 – <196

3414,5 2,57 4,1 – <196

3417,2 2,62 1,5 – <196

3419,0 2,55 1,55 – <196

3420,0 2,61 1,4 0,8/0,0 <196

3422,0 2,61 1,4 1,2/0,0 <196

3425,0 2,62 0,6 0,0/0,0 <196

3428,0 2,64 0,2 0,0/0,0 <196

3430,5 2,61 0,4 0,8/0,0 <196

3431,5 2,59 1,4 0,8/0,0 <196

3435,5 2,63 0,2 0,8/0,0 <196

3437,0 2,67 4,4 0,0/0,0 <196

3439,0 2,63 5,1 0,0/0,0 <196

3441,0 2,58 6,0 2,0/0,0 <196

3442,0 2,64 5,4 0,0/0,0 <196

3444,0 2,59 4,7 0,0/0,0 <196

3446,0 2,59 6,0 0,0/0,0 <196

3447,5 2,46 12,2 0,0/0,0 784

3448,5 2,58 5,5 0,0/0,0 <196

3451,2 2,61 4,8 0,0/0,0 <196

1 2 3 4 5 6 7

3452,3

ª

rdz.

2,62 1,2 28,0/0,0 <196

3453,8 2,58 1,4 0,0/0,0 <196

3455,3 2,56 3,8 0,0/0,0 <196

3457,5 2,60 2,2 0,0/0,0 <196

3461,5 2,62 0,7 0,0/0,0 <196

3464,7 2,61 0,4 0,8/0,0 <196

3466,5 2,61 1,1 0,0/0,0 <196

3468,5 2,61 0,8 1,6/0,0 <196

3470,2 2,67 0,54 0,0/0,0 <196

3472,0 2,63 1,30 0,0/0,0 <196

3474,0 2,55 3,10 0,0/0,0 <196

3476,0 2,57 3,10 0,0/0,0 <196

3478,0 2,54 4,40 0,0/0,0 <196

3479,0 2,65 0,21 0,0/0,0 <196

3489,0 2,57 3,5 0,0/0,0 <196

3491,0 2,48 6,6 1,5/0,0 392

3493,0

ª

ediakar

2,38 6,5 0,0/0,0 294

3494,0 2,45 8,2 0,0/0,0 294

3496,0 2,48 6,6 0,0/0,0 294

3498,0 2,49 6,8 0,0/0,0 588

3499,5 2,47 9,1 0,0/0,0 987

3501,0 2,38 13,2 0,0/0,0 686

3503,0 2,62 4,3 0,0/0,0 <196

3503,6 2,57 2,8 0,0/0,0 <196

3505,0 2,42 6,4 0,0/0,0 490

3507,0 2,43 7,2 0,0/0,0 1974

3509,0 2,41 8,3 0,0/0,0 1480

3511,0
PP

2,71 7,2 0,0/0,0 <196

3514,0 2,67 0,8 0,0/0,0 <196

T a b e l a 25 cd.

rdz. – próbki rdzeniowe, okr. – próbki okruchowe; stratygrafia: PP – paleoproterozoik, ª – kambr, O – ordowik, S – sylur, P – perm, T – trias, J – jura,
K – kreda, Pg – paleogen, Q – czwartorzêd

rdz. – drill core samples, okr. – cutting samples; stratigraphy: PP – Paleoproterozoic, ª – Cambrian, O – Ordovician, S – Silurian, P – Permian, T – Triassic,
J – Jurassic, K – Cretaceous, Pg – Paleogene, Q – Quaternary



WYNIKI BADAÑ GEOFIZYCZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH

Jan SZEWCZYK

WYNIKI BADAÑ GEOFIZYKI WIERTNICZEJ

ZAKRES WYKONANYCH BADAÑ

Badania geofizyki wiertniczej wykonano w piêciu odcin-
kach badañ strefowych w okresie od 28 stycznia 1972 r. do
20 lutego 1973 r. Badania przeprowadzono przy u¿yciu stan-
dardowej aparatury analogowej produkcji radzieckiej, a ich
wykonawc¹ by³y grupy pomiarowe Przedsiêbiorstwa Badañ
Geofizycznych z bazy w Poznaniu.

W tabeli 26 zestawiono wszystkie wykonane badania, po-
daj¹c numer porz¹dkowy dokumentu, na którym umieszczone
zosta³y wyniki poszczególnych pomiarów, datê pomiaru wraz

z g³êbokoœci¹ otworu w chwili wykonywania pomiaru oraz
typ i odcinek g³êbokoœciowy badania.

Na figurze 55 przedstawiono w formie graficznej odcinki
badañ strefowych, w których wyszczególniono rodzaje wyko-
nanych badañ oraz pokazano ich numery katalogowe przy-
jête w systemie GEOFLOG dla otworu Dar¿lubie IG 1.
Praktycznie w profilu ca³ego otworu wiertniczego przeprowa-
dzono pe³ny zestaw badañ mo¿liwych do wykonania przy
u¿yciu standardowej analogowej aparatury karota¿owej.

Fig. 55. Schematyczne zestawienie typów badañ geofizycznych
wykonanych w otworze wiertniczym Dar¿lubie IG 1

Schematic presentation of types of well logging methods performed in the Dar¿lubie IG 1 borehole
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T a b e l a 26

Wykaz badañ geofizycznych wykonanych w otworze wiertniczym Dar¿lubie IG 1

List of geophysical logs from the Dar¿lubie IG 1 borehole

Lp. Data pomiaru G³êbokoœæ otworu
[m]

Rodzaj pomiaru Odcinek pomiarowy
[m]

1 2 3 4 5

12567 28.01.72 247

PO, PŒr 36,5–233 × 2

PS 36,5–228

PK 25–240

PG 0–233

PNG 2–233

grad. PS 36,5–228

12568 247 oprac. tekstowe

12651 18.02.72 832 mPŒr 240–832

12755 17.03.72
interpretacja

wstêpna
244–1155

12808 16–17.03.72 1160

PO 244–1155 × 2

PS grad, PŒr 244–1155

PK 200–1160

PG, PNG pkt.41

183–1155

12809 16–17.03.72 1160 POst 720–1100

12810 oprac. tekstowe 244–1155

12844 PA
ocena zacemento-

wania � 9 5/8
15–1160

12897 7.04.72 1494 PA (t³um.) 40–1165

12898 7.04.72 1494 PA (?t) 40–1165

13357 12–16.07.72 3062

PO 1156,5–3008 × 2

PS grad 1156,5–3008

POP 2850–3008

PŒr 1156,5–3008

PK 1025–3008 pkt. 80

PTn 2850–3008

PG, PNG 1050–3008

13358 12–16.07.72 3062 SO 2850–3008 × 7

13359 12–16.07.72 3062
PO, POst 2850–3008

mPOst 2950–3008

13360 12–16.07.72 3062 PNG, PNNnt, PNNt 2850–3008

13415 17–18.08.72 3067,2

PA 80–2990

PŒr 1156,5–3018

PK 2950–3065 pkt. 23
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1 2 3 4 5

13416 17–18.08.72 3067,2 PO, PŒr 3003–3060

13417 3067,2
oprac. tekstowe 80–2990

PA

13496 3.09.72 3100,5 PŒr 3003–3096

13694 8.09.72 3099 PŒr 3002,5–3896

13751 13.11.72 3335 PŒr 3000–3330

13784 2–5.11.72 3285,5

POpg, PSgrad, POP 3000–3277

PG 2975–3277

PK 2925–3280
pkt.
16

PŒr 3000–3280

PNG 2975–3277

PTn 3000–3279,5

13785 2–5.11.72 3285,5 SO 3000–3277

13786 2–5.11.72 3285,5 PO, POst 3000–3277

13787 2–5.11.72 3285,5
PNG, PNNnt 2975–3276

PNNt 3007–3276

14060 17.01.73 3468 PŒr 3000–3455

14260 17.02.73 3520 PA
100–3020
N(2,0)0

14261 17.02.73 3520 PA
100–3018

N(1,5)0(0,5)0

14262 17.02.73 3520 PA
2980–3500

N(1,5)0(0,5)0

14263 17.02.73 3520 PA
2980–3500

N(1,5)0(0,5)0

14289
PA

prêdkoœæ warstwowa
3002–3497

14312 15–20.02.73 3520

PO, PSg, POP, PŒr 3002–3500

PK 3200–3510 pkt. 15

PT 3002–3500

PG, PNG 3200–3500

14313 15–20.02.73 3520 SO 3200–3500 × 7

14314 15–20.02.73 3520 POst, PO 3200–3500

Typy profilowañ geofizycznych: PG – profilowanie naturalnego promieniowania gamma, PN – profilowanie neutronowe, PS – profilowanie potencja³ów
samoistnych, 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, SO (R?) – son-
dowanie opornoœci, PT – profilowanie temperatury; przy opisie profilowania podano jego numer identyfikacyjny w systemie GEOFLOG

Types of borehole logging methods: PG – natural gamma log, PN – neutron log, PS – spontaneous log, SR – caliper, RL – resistivity lateral, RS – resistivity
normal, RT – laterolog, PA – sonic log, GG – density log, SO (R?) – resistivity sounding, PT – temperature log; it was given a number of file used in GEO-
FLOG interpretation system

T a b e l a 26 cd.
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Fig. 56. Unormowane wartoœci profilowania naturalnego promieniowania gamma

Na wykresie profilowania œrednicy otworu wskazano miejsca po³¹czeñ poszczególnych odcinków pomiarowych

Normalised values of natural gamma log

Connection points of individual wireline log intervals are shown on caliper log



Poza standardowym zestawem metod badawczych w interwa-
le g³êb. 2975–3276 m wykonano eksperymentalne profilowa-
nia neutronowe sond¹ typu DRST-2 z dwoma typami detekto-
rów, tj. detektorem do rejestracji nadtermicznych (PNNnt)
oraz neutronów termicznych (PNNt). Eksperyment mia³ na
celu okreœlenie wp³ywu litologii na wyniki pomiarów wyko-
nywanych sondami neutronowymi ró¿nego typu.

Wyniki Ÿród³owych danych pomiarowych zarejestrowane
w formie analogowej w skali g³êbokoœciowej 1:500 zdigitali-
zowano oraz unormowano w zakresie przewidzianym progra-
mem prac zwi¹zanych z wprowadzeniem omawianych da-
nych do Centralnej Bazy Danych Geologicznych (Baza
CBDG – otwór Dar¿lubie IG 1, numer katalogowy 19236).

W ramach prac interpretacyjnych zwi¹zanych z wprowa-
dzaniem danych geofizycznych do CBDG, pomiary radiome-
tryczne, tj. profilowanie naturalnego promieniowania gamma

(PG) oraz profilowanie neutronowe (PNG lub PNN), unormo-
wano oraz po³¹czono w obrêbie ca³ego otworu wiertniczego.
Na figurze 43 przedstawiono wyniki unormowanych i po-
³¹czonych wartoœci naturalnego promieniowania gamma,
a tak¿e profilowania œrednicy otworu ze wskazaniem g³êbo-
koœci po³¹czenia poszczególnych odcinków badañ. Pokazany
zosta³ równoczeœnie wiertniczy profil litologiczny (LITO), ze
wskazaniem odcinków rdzeniowanych z zaznaczeniem uzys-
kanej iloœci rdzeni wiertniczych. Zastosowana metodyka nor-
mowania profilowañ gamma zosta³a opisana w pracy Szew-
czyka (2000).

Wyniki wybranych Ÿród³owych danych pomiarowych po
zdigitalizowaniu oraz unormowaniu wprowadzono do Central-
nej Bazy Danych Geologicznych, zarówno w odniesieniu do
wyników badañ odcinkowych, jak i do danych po³¹czonych
i unormowanych w formacie LAS (Log ASCII Standard).

PROFIL LITOLOGICZNY ORAZ POROWATOŒCIOWY

Na figurze 57 zestawiono wyniki po³¹czonego i unormo-
wanego profilowania naturalnego promieniowania gamma.
Metodyka normowania profilowañ zosta³a omówiona w pra-
cy Szewczyka (2000). Miejsca ³¹czenia profilowañ z poszcze-

gólnych odcinków badañ strefowych zaznaczono na za³¹czo-
nym wykresie profilowania œrednicy kresk¹ poziom¹ wyzna-
czaj¹c¹ g³êbokoœæ po³¹czenia.
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Fig. 57. Porównanie unormowanych wartoœci profilowania gamma w otworach wiertniczych Dar¿lubie IG 1
oraz ¯arnowiec IG 1 w strefie wystêpowania warstw z podwy¿szon¹ zawartoœci¹ materii organicznej

Pomiary wykonane (odpowiednio) sond¹ z detektorem scyntylacyjnym oraz klasycznym detektorem typ G-M

Comparision of normalised GR logs in the Dar¿lubie IG 1 and ¯arnowiec IG 1 boreholes
at intervals of increased organic matter content

Measurements made by a scintillation counter and classical G-M detector



Uwagê zwraca wyraŸny wzrost wartoœci promieniowania
w obrêbie utworów syluru, typowy dla tej formacji, zwi¹zany
z kompakcyjnym zmniejszaniem siê porowatoœci ca³kowitej
ska³ ilastych tworz¹cych tê formacjê. Potwierdzaj¹ to zarów-
no wyniki laboratoryjnych badañ porowatoœci, jak i gêstoœci,
a tak¿e wyniki interpretacji geofizycznej iloœciowej (vide

fig. 58). W ramach wykonanych prac interpretacyjnych, któ-
rych g³ównym celem by³o okreœlenie parametrów petro-
fizycznych warstw zbiornikowych, opracowano m.in. profil
litologiczno-objêtoœciowy oraz warstwowy. W profilu syluru
dolnego bardzo wyraŸnie zaznacza siê obecnoœæ kompleksu
ska³ ilastych o wielkoœci promieniowania gamma, ponad
dwukrotnie przewy¿szaj¹cym jego œredni¹ wartoœæ dla ska³
ilastych. Wysoki poziom promieniowania jest tu zwi¹zany

z wystêpowaniem znacznych iloœci materii organicznej w
czarnych i³owcach, a jak mo¿na przypuszczaæ – równie¿ me-
tanu. Sekwencja warstw z podwy¿szonym poziomem natural-
nego promieniowania gamma wystêpuje na du¿ym obszarze
pó³nocnej czêœci syneklizy peryba³tyckiej, wykazuj¹c przy
tym du¿¹ stabilnoœæ przestrzenn¹. Poziom promieniowania
gamma w otworze Dar¿lubie IG 1, wyj¹tkowo wysoki w rela-
cji do jego wysokoœci w innych otworach z tego obszaru (np.
¯arnowiec IG 1/1A, ¯arnowiec IG 4 czy Hel IG 1), mo¿e byæ
zwi¹zany w du¿ej czêœci z parametrami sondy gamma, któr¹
wykonano profilowanie gamma. Sonda SRS-2 (DRST-2) by³a
sond¹ z detektorem scyntylacyjnym typu NaJ(Tl) o ma³ej
d³ugoœci czynnej detektora promieniowania gamma (ok.
70 mm). W innych otworach wiertniczych stosowano
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Fig. 58. Gêstoœæ objêtoœciowa obliczona na podstawie danych geofizycznych

Dla porównania pokazano wyniki badañ laboratoryjnych tego parametru

Bulk density calculated from geophysical data

Laboratory measurement results of the parameter are shown for comparison



powszechnie inny typ sondy – sondê typu SP-62 z grup¹ 6
detektorów typu G-M, o d³ugoœci czynnej 10-krotnie d³u¿szej,
tj. oko³o 700 mm. Ze wzglêdu na zdecydowanie ró¿n¹ czu-
³oœæ spektraln¹ wymienionych typów detektorów, porówny-
wanie sumarycznej intensywnoœci zliczeñ dla obydwu typów
detektorów powinno byæ brane pod uwagê (Czubek, 1973).

Wymieniona odmiennoœæ warunków wykonywania pomia-
rów gamma powinna byæ uwzglêdniana przy próbach wyko-
rzystania wyników profilowañ gamma do ocen pespektyw
z³o¿owych wymienionych formacji i bezwzglêdnie uwzglêd-
niana przy szacowaniu zasobów.
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Fig. 59. A. Profil w³aœciwoœci zbiornikowych z podzia³em na warstwy wodonoœne oraz izolacyjne. B. Mineralizacja wód
podziemnych uzyskanych w badanych poziomach zbiornikowych na tle mineralizacji wód dla Ni¿u Polskiego

A. Reservoir properties of aquifers and confined beds. B. Groundwater mineralisation of the tested aquifers
against the groundwater mineralisation in the Polish Lowlands



Kompakcyjnemu zmniejszaniu siê porowatoœci ca³kowitej
utworów ilastych syluru oraz ordowiku towarzyszy wzrost
gêstoœci objêtoœciowej. Na figurze 58 pokazano dane geofi-

zyczne obliczone na podstawie zestawionych z wynikami
laboratoryjnych badañ tego parametru (Szewczyk, 2008b).

OCENA HYDROGEOLOGICZNA

Na figurze 59A przestawiono obok geofizycznego war-
stwowego profilu litologicznego wyniki obliczeñ porowato-
œci, uœrednione dla wydzielonych warstw litologicznych.
Warstwy o dobrych w³aœciwoœciach zbiornikowych stwier-
dzono wy³¹cznie w utworach mezozoicznych do g³êb. ok.
540 m. Wystêpuj¹ce w nich wody maj¹ mineralizacjê rzêdu
3–10 g/dm3. Piaskowce kambru maj¹ nisk¹ porowatoœæ, po-
twierdzon¹ bardzo ma³ymi przyp³ywami wód z³o¿owych

z opróbowanego du¿ego fragmentu utworów kambru œrodko-
wego, a dla wiêkszoœci badanych odcinków ca³kowitym bra-
kiem przyp³ywów.

Na figurze 59B zestawiono wyniki pomiarów geofizycz-
nych w strefie wykonanego opróbowania hydrogeologiczne-
go. Wartoœæ uzyskanej mineralizacji (168 g/dm3) mo¿e byæ
zani¿ona przez wp³yw filtratu p³uczki wiertniczej.

CHARAKTERYSTYKA TERMICZNA

W otworze wiertniczym Dar¿lubie IG 1 nie przeprowa-
dzono pomiarów temperatury w ustalonych warunkach ter-
micznych – wykonano w nim natomiast kilkakrotnie badania
temperatury w nieustalonych warunkach termicznych (vide

tab. 26), a tak¿e zarejestrowano wartoœci temperatur maksy-

malnych w trakcie wykonywania badañ odcinkowych
(tab. 27).

Na podstawie tych danych przy wykorzystaniu metody
konstrukcji syntetycznego profilowania termicznego (Ts),
opartego na obliczonych wartoœciach przewodnoœci cieplnej
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Fig. 60. Charakterystyka termiczna otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1

Ts – paleotemperatura obliczona dla okresu zlodowacenia wis³y, K – profil obliczonych wartoœci przewodnoœci cieplnych ska³ (Szewczyk, 2001)

Thermal data from the Dar¿lubie IG 1 borehole

Ts – palaeotemperature calculated for the Vistula Glaciation period, K – thermal concluctivity of rocks (Szewczyk, 2001)



ska³ wystêpuj¹cych w profilu, obliczono wartoœæ strumienia
cieplnego (K), która wynosi 67 mW/m2

Obliczona temperatura dla warunków ustalonych dla g³êb.
2000 m, tj. poza zasiêgiem g³êbokoœciowym glacjalnych zmian

klimatycznych, wynosi 59,29oC (Szewczyk, 2010). Paleo-
mi¹¿szoœæ permafrostu ostatniego zlodowacenia oszacowano
na ok. 172 m. Na figurze 60 przedstawiono ogóln¹ charakte-
rystykê termiczn¹ otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1.

Lidia DZIEWIÑSKA, Waldemar JÓ�WIAK, Stefan M£YNARSKI

PROFILOWANIE PRÊDKOŒCI ŒREDNICH

W otworze wiertniczym Dar¿lubie IG 1 profilowanie
prêdkoœci œrednich zosta³o wykonane w lutym 1973 r. przez
Przedsiêbiorstwo Geofizyki Górnictwa Naftowego w Toru-
niu. Pomiarem objêto odcinek od 95 do 2900 m, przy g³êbo-
koœci wiercenia 3520 m, z tym ¿e na PS nr 1 zakoñczono po-
miar na g³êb. 2780 m, a na PS nr 2 rozpoczêto od 365 m.
Do pomiaru u¿yto aparatury POISK SK T2-6 oraz szeœcio-
geofonowej sondy. Interwa³ pomiêdzy kolejnymi po³o¿enia-
mi geofonu g³êbinowego wynosi³ 15 m.

Energiê wzbudzano w dwóch punktach strza³owych o pa-
rametrach:

PS nr 1 d = 300 m A = 140° N = –4 m hœr = 24 m
PS nr 2 d = 150 m A = 250° N = –1 m hœr = 26 m

gdzie:

d – odleg³oœæ punktu strza³owego od g³êbokiego otworu [m],

A – azymut kierunku otwór–punkt strza³owy,

N – wysokoœæ punktu strza³owego (PS) w stosunku do wylotu
g³êbokiego otworu,

hœr– œrednia g³êbokoœæ strzelania.

Wielkoœæ ³adunków wybuchowych wynosi³a od 150 do
600 g i wzbudzano je na g³êb. 21–26 m. W celu kontroli
g³êbokoœci strzelania i momentu wybuchu ustawiono geofony
korekcyjne odpowiednio przy punktach strza³owych i g³êbo-
kim odwiercie. Uwzglêdniaj¹c wyrazistoœæ zapisu, a w szcze-
gólnoœci wielkoœæ b³êdu, jakim mog³a byæ obarczona odczyta-
na wartoœæ czasu na sejsmogramie, nale¿y oceniæ jakoœæ ma-
teria³u za dobr¹ dla ok. 75–80% i dostateczn¹ dla 20–25% po-
miarów.

Uwzglêdniaj¹c podane wczeœniej parametry otworów
strza³owych i po³o¿enie g³êbokiego odwiertu wynosz¹ce 49 m
n.p.m., dokonano redukcji pomiarów do poziomu odniesienia,
za który przyjêto 0 m n.p.m.

W tym celu obliczono g³êbokoœæ zredukowan¹ (Hr)
korzystaj¹c ze wzoru:

Hr h h H h� � � �œr �

gdzie:

H – g³êbokoœæ zanurzenia geofonu g³êbinowego,

�h – ró¿nica g³êbokoœci miêdzy hœr i poziomem odniesienia.

Z danych tych wynika, ¿e zarówno dla PS nr 1, jak i PS
nr 2 Hr = H – 48 m. W obu przypadkach energiê wzbudzano
poni¿ej strefy ma³ej prêdkoœci, gdzie prêdkoœæ V wynosi³a
1700 m/s. W zwi¹zku z powy¿szym poprawkê czasu (�th),
wynikaj¹c¹ z g³êbokoœci strzelania (h) dla poszczególnych
pomiarów, poziomu odniesienia (hpo) wspólnego dla wszyst-
kich punktów strza³owych liczonego od powierzchni ziemi na
poszczególnych PS oraz prêdkoœci w oœrodku pod stref¹
ma³ych prêdkoœci (V), ustalono zgodnie ze wzorem:

�th
h hpo

V

h hpo
�

�
�

�

1700

Poprawkê tê wykorzystano przy obliczaniu czasu popra-
wionego:

tp to th� � �

gdzie:

to – czas obserwowany.

Redukcjê czasu do przebiegu wzd³u¿ pionu dokonano
przy za³o¿eniu jednorodnoœci oœrodka od punktu wybuchu do
g³êbokoœci, na której znajdowa³ siê geofon g³êbinowy, sto-
suj¹c wzór wykorzystuj¹cy zgodnie z twierdzeniem Pitagora-
sa w³aœciwoœci trójk¹ta prostok¹tnego:

tr
Hr

Hr d

tp�

�
2 2
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Temperatura maksymalna w interwa³ach badañ odcinkowych

Maximum temperatures in individual wireline log intervals

G³êbokoœæ [m] 247 1160 1760 3062 3285 3520

Temperatura (BHT) [°C] 11 21 47 77,5 92,8 101



Nastêpnie obliczono prêdkoœci œrednie jako:

Vœr
Hr

tr
�

Prêdkoœci interwa³owe (Vi) obliczono dla ró¿nicy g³êbo-
koœci 45 m, jako wartoœæ uœrednion¹ z trzech kolejnych po-
miarów przemieszczonych o 15 m.
Dziêki temu unikniêto przypadkowych wartoœci. Do obliczeñ
wykorzystano wzór:

Vi
tr

�
45
�

gdzie:

�tr – ró¿nica czasów redukowanych dla odpowiednich odcin-
ków 45-metrowych.

Wszystkie uzyskane wartoœci zestawiono w tabeli 28 (dla
PS nr 1) i w tabeli 29 (dla PS nr 2)

W tabeli 30 przedstawiono uœrednione wartoœci Hr, tr, tp,
Vœr i Vi, które by³y podstaw¹ do wykreœlenia hodografu piono-
wego (fig. 61) oraz wykresów prêdkoœci œrednich, komplek-
sowych i interwa³owych (fig. 62). Z hodografu pionowego
(fig. 61) i krzywej prêdkoœci œrednich (fig. 62) widaæ sta³y
wzrost prêdkoœci wraz z g³êbokoœci¹. Ogólnie mo¿na przyj¹æ

prawie liniowy przebieg hodografu pionowego z wyraŸnym
ostrym za³amaniem wykazuj¹cym wzrost prêdkoœci na g³êb.
od 710 do 1020 m, co odpowiada utworom cechsztynu.
W utworach syluru krzywa (fig. 61) wykazuje nieznaczne
za³amania zwi¹zane ze wzrostem prêdkoœci wraz z g³êbo-
koœci¹.

Na podstawie krzywej hodografu pionowego oraz prêdko-
œci interwa³owych obliczono prêdkoœci kompleksowe, uzy-
skuj¹c dla poszczególnych okresów geologicznych nastêpu-
j¹ce wartoœci:

kenozoik, kreda 1900 m/s

jura 2200 m/s

trias 2200 m/s do g³êb. 610 m i 2450 m/s
g³êbiej

perm (cechsztyn) 4600 m/s do g³êb. 960 m i 5800 m/s
do g³êb. 1020 m

sylur 3100, 3600, 4000 i 4500 m/s.

Zestawienie wykresów prêdkoœci z profilem stratygraficz-
no-litologicznym wiercenia umo¿liwia bardziej szczegó³owe
powi¹zanie zmian prêdkoœci œrednich, kompleksowych i inter-
wa³owych ze zró¿nicowan¹ litologi¹ ska³ geologicznych.
WyraŸnym wzrostem prêdkoœci na krzywych charakteryzuje
siê granica kreda–jura zwi¹zana z przejœciem utworów mu-

Profilowanie prêdkoœci œrednich 171

Fig. 61. Hodograf pionowy (poziom odniesienia 0 m n.p.m.)

Travel-time diagram (reference level 0 m a.s.l.)

Fig. 62. Wykresy prêdkoœci œrednich, interwa³owych
i kompleksowych (poziom odniesienia 0 m n.p.m.)

Average, interval and complex seismic velocities
(reference level 0 m a.s.l.)



³owcowo-ilastych w utwory wêglanowe (wapienie i margle).
Na wykresie prêdkoœci interwa³owych kompleks jury wykazu-
je dwudzielnoœæ. Czêœæ górna jury górnej, wykszta³cona jako
wapienie i margle, odznacza siê podwy¿szeniem prêdkoœci.
Czêœæ dolna jury górnej – niskoprêdkoœciowa – to piaskowce
z nielicznymi przewarstwieniami i wk³adkami mu³owców lub
i³owców. Czêœæ stropowa triasu wykszta³cona w facji pias-
kowcowej ma prêdkoœci zbli¿one do wartoœci dla jury górnej.
Nastêpny kontrast prêdkoœci na krzywej interwa³owej wyzna-
cza granicê w stropie kompleksu utworów œrodkowego pstrego
piaskowca charakteryzuj¹cego siê podwy¿szonymi prêdkoœcia-
mi w stosunku do utworów otaczaj¹cych. Na g³êbokoœci ok.
530 m obserwuje siê spadek prêdkoœci spowodowany wzro-
stem zailenia utworów triasowych (i³owce i mu³owce).
W sp¹gowej czêœci triasu wyró¿nia siê kompleks o podwy¿szo-
nej prêdkoœci zwi¹zany z przewarstwieniami ska³ wêglano-
wych (osady wapienia dolomitycznego). Wysokoprêdkoœcio-
we osady cechsztynu wyznaczaj¹ zarówno na krzywej kom-
pleksowej, jak i na interwa³owej silne granice w stropie oraz
w sp¹gu. Granicê trias–perm na g³êb. ok. 760 m miêdzy nisko-
prêdkoœciowymi utworami nadk³adu (i³owce) a wysokoprêd-
koœciowymi ska³ami wêglanowymi okreœla strefa wzrostu
prêdkoœci w miejscu wk³adek anhydrytowych w utworach
i³owcowych. Zmiany prêdkoœci w utworach cechsztynu na
g³êb. 760–1071 m, zwi¹zane ze zmianami ich wykszta³cenia li-
tologicznego, pozwalaj¹ wyró¿niæ na wykresie prêdkoœci inter-
wa³owych:

– kompleks naprzemianleg³ych wapieni i dolomitów,
cyklotemu Z3 i Z2 na g³êb. 765–846 m o œredniej prêd-
koœci interwa³owej ok. 4800 m/s; dominuj¹ce w œrod-
kowej czêœci anhydryty wraz z anhydrytem górnym
cyklotemu Z1 powoduj¹ zwiêkszenie prêdkoœci do
5200 m/s;

– wyraŸnie wydzielaj¹cy siê kompleks utworów soli naj-
starszej na g³êb. 846–1011 m, powoduj¹cy zmniejsze-
nie prêdkoœci do ok. 4500 m/s;

– seriê podsoln¹, gdzie wystêpuje oko³o 50-metrowa war-
stwa anhydrytu dolnego, podœcielona 10-metrowym
kompleksem wapienia dolomitycznego, powoduj¹ca
wzrost prêdkoœci do 6000 m/s, co znajduje odzwiercie-
dlenie równie¿ na krzywej prêdkoœci kompleksowej.

Na wykresach prêdkoœci wyraŸnie wydziela siê granica
sp¹g permu–strop syluru na g³êb. ok. 1070 m, wyznaczona

przejœciem w i³owce sylurskie o znacznie obni¿onej prêdkoœci
w porównaniu z prêdkoœci¹ le¿¹cych wy¿ej utworów permu
górnego. Kompleks sylurski na g³êb. 1070–2933 m charakte-
ryzuje siê stopniowym wzrostem wartoœci prêdkoœci wraz
z g³êbokoœci¹ oraz stosunkowo ich niewielkimi zmianami
(szczególnie do g³êb. ok. 2300 m) ze wzglêdu na ma³e zró¿ni-
cowanie litologiczne. S¹ to du¿e mi¹¿szoœci utworów syluru
wykszta³conych w postaci ska³ ilastych z wk³adkami mu-
³owców. W ich obrêbie mo¿na wyró¿niæ na wykresach prêd-
koœci kompleksowych granice kontrastów na g³êbokoœciach:
ok. 1600, 2250 i 2700 m, wyznaczaj¹ce cztery kompleksy
o wy¿ej wymienionych œrednich prêdkoœciach, odpowiednio:
3100, 3600, 4000 oraz 4500 m/s. Na tym tle obserwuje siê
strefy o podwy¿szonych prêdkoœciach interwa³owych odpo-
wiadaj¹ce wk³adkom osadów wêglanowych (dolomityczno-
-wapiennym). Jest to np. wystêpuj¹cy w warstwach ludlowu
kompleks zaznaczaj¹cy siê kontrastowym wzrostem prêd-
koœci na g³êb. ok. 2300 m, czy te¿ wysokoprêdkoœciowa do
ok. 5000 m/s wk³adka w przysp¹gowej czêœci ludlowu.

Z prêdkoœci kompleksowych wynika, ¿e najkorzystniejsze
warunki powstawania granic odbijaj¹cych wystêpuj¹ w stro-
pie utworów jury, w stropie œrodkowego pstrego piaskowca
stropie i sp¹gu cechsztynu oraz w utworach syluru. Z uwagi
jednak na wysokoprêdkoœciowe utwory cechsztynu sta-
nowi¹ce istotny ekran dla przebiegu fali sejsmicznej uzyska-
nie refleksów dla utworów syluru jest bardzo trudne. Znaj-
duje to odzwierciedlenie na przebiegaj¹cych przez g³êboki
otwór wiertniczy Dar¿lubie IG 1 przekrojach sejsmicznych
refleksyjnych 14-9-03K i 2-09-03K wykonanych w ramach
tematu „Koœcierzyna – Gdañsk” realizowanego w latach
2003–2004 i 2007.

Brak pomiarów dla g³êbokoœci poni¿ej 2800 m nie pozwa-
la na przedstawienie warunków prêdkoœciowych w utworach
ordowiku i kambru.

Nale¿y zwróciæ uwagê na nieregularny przebieg krzywej
prêdkoœci œrednich szczególnie w swojej pocz¹tkowej czêœci.
Mo¿e to wynikaæ z uœrednienia wartoœci z dwóch punktów
strza³owych i wp³ywie anizotropii, która znajduje wiêksze od-
zwierciedlenie na mniejszych g³êbokoœciach. Podsumowuj¹c
nale¿y stwierdziæ, ¿e wykonane profilowanie prêdkoœci œred-
nich dostarcza danych do wiarygodnej interpretacji g³êboko-
œciowej granic sejsmicznych w utworach mezozoiku, permu
(cechsztynu) i syluru.
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T a b e l a 28

Dane profilowania prêdkoœci œrednich z PS 1

Average seismic velocities from SP 1

H

[m]
Hr

[m]
tp

[s–3]
tr

[s–3]
Vœr

[m/s]
Vi

[m/s]

1 2 3 4 5 6

575 526 292,65 254,21 2070 2150

590 541 298,65 261,18 2070 2520

605 556 304,65 268,10 2070 2520

620 571 311,65 275,88 2070 2520

635 586 315,65 280,95 2080 2570

650 601 319,65 285,99 2100 2570

665 616 324,65 291,86 2110 2570

680 631 329,65 297,70 2120 2480

695 646 334,65 303,50 2130 2480

710 661 340,65 310,19 2130 2480

725 676 345,65 315,93 2140 3020

740 691 350,65 321,63 2150 3020

755 706 356,65 329,24 2150 3020

770 721 360,65 332,97 2160 3860

785 736 363,65 336,72 2180 3860

800 751 366,65 340,75 2200 3860

815 766 370,65 345,10 2220 4680

830 781 373,65 348,78 2240 4680

845 796 375,65 351,49 2260 4680

860 811 378,65 355,11 2280 5140

875 826 380,65 357,77 2310 5140

890 841 383,65 361,33 2330 5140

905 856 385,65 363,92 2350 4750

920 871 387,65 366,51 2380 4750

935 886 389,65 369,05 2400 4750

950 901 392,65 372,53 2420 4520

965 916 395,65 375,97 2440 4520

980 931 398,65 379,42 2450 4520

995 946 401,65 382,85 2470 5700

1010 961 404,15 386,26 2490 5700

1025 976 406,65 388,67 2510 5700

1040 991 406,65 391,08 2530 3320

H

[m]
Hr

[m]
tp

[s–3]
tr

[s–3]
Vœr

[m/s]
Vi

[m/s]

1 2 3 4 5 6

93 46 165,65 25,10 1830 1900

110 6 167,65 33,40 1830 1900

125 76 169,65 41,66 1820 1900

140 91 170,65 49,65 1840 1920

155 106 170,65 56,85 1860 1920

170 121 173,65 64,95 1860 1920

185 136 176,65 72,93 1860 1970

200 151 179,65 80,77 1870 1970

215 166 181,65 87,95 1890 1970

230 181 185,65 96,05 1880 2520

245 196 188,65 103,17 1900 2520

260 211 192,65 110,65 1900 2520

275 226 190,65 114,71 1910 2130

290 241 193,65 121,27 1990 2130

305 256 196,65 127,65 2000 2130

320 271 200,65 134,50 2010 1990

335 286 207,65 143,28 2000 1990

350 301 210,65 149,19 2020 1990

365 316 217,65 157,84 2020 2140

380 331 222,65 164,97 2010 2140

395 346 227,65 171,99 2010 2140

410 361 232,65 178,92 2010 2040

425 376 237,65 185,76 2020 2060

440 391 243,65 193,30 2020 2060

455 406 249,65 200,78 2020 2360

470 421 255,65 208,20 2020 2360

485 436 260,65 214,72 2030 2360

500 451 264,65 220,34 2050 2200

515 466 269,65 226,72 2050 2200

530 481 275,65 233,88 2060 2200

545 496 281,65 240,99 2060 2150

560 511 286,65 247,19 2070 2150

H – g³êbokoœæ, Hr – g³êbokoœæ zredukowana, tp – czas poprawiony, tr – czas zredukowany, Vœr – prêdkoœci œrednie, Vi – prêdkoœci interwa³owe

H – depth, Hr – reduced depth, tp – correct time, tr – reduced time from measuring point, Vœr – average velocity, Vi – interval velocity
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1 2 3 4 5 6

1055 1006 410,65 393,49 2560 3320

1070 1021 413,65 396,87 2570 3320

1085 1036 418,65 402,10 2580 3060

1100 1051 423,65 407,38 2580 3060

1115 1066 428,65 412,62 2580 3060

1130 1061 433,65 417,82 2590 3130

1145 1096 437,65 422,10 2600 3130

1160 1111 441,65 426,34 2600 3130

1175 1126 446,65 431,56 2610 3220

1190 1141 451,65 436,79 2610 3220

1205 1156 455,65 441,03 2620 3220

1220 1171 459,65 445,24 2630 3090

1235 1186 464,65 450,45 2630 3090

1250 1201 469,65 455,64 2630 3090

1265 1216 473,65 459,84 2640 3320

1280 1231 478,65 465,01 2650 3320

1295 1246 483,65 470,17 2650 3320

1310 1261 487,65 474,35 2660 2840

1325 1276 491,65 478,54 2670 2840

1540 1291 495,65 482,73 2670 2840

1355 1306 501,65 488,88 2670 3350

1370 1336 506,65 494,06 2670 3350

1385 1336 512,65 500,18 2670 3350

1400 1351 515,65 503,32 2580 3530

1415 1366 517,65 507,54 2690 3530

1430 1381 524,65 512,68 2690 3530

1445 1396 527,65 515,84 2710 3630

1460 1411 531,65 520,01 2710 3630

1475 1426 537,65 526,10 2710 3630

1490 1441 540,65 529,23 2720 2920

1505 1456 543,65 532,40 2730 2920

1520 1471 548,65 537,50 2740 2920

1535 1486 554,65 543,65 2730 3450

1550 1500 558,65 547,81 2740 3450

1565 1516 564,65 553,84 2740 3450

1580 1531 568,65 557,97 2740 3130

1595 1546 571,65 561,11 2750 3130

1 2 3 4 5 6

1610 1561 575,65 565,30 2760 3130

1625 1576 580,65 570,38 2760 3470

1640 1591 585,65 575,46 2760 3470

1655 1606 591,65 581,51 2780 3470

1670 1621 594,65 584,72 2 770 3220

1685 1636 598,65 588,81 2780 3220

1700 1651 602,65 592,90 2780 3220

1715 1666 607,65 597,99 2780 3570

1730 1681 612,65 603,09 2790 3570

1745 1696 616,65 607,21 2790 3570

1760 1711 620,65 611,25 2800 2890

1775 1726 624,65 615,40 2800 2890

1790 1741 628,65 619,47 2810 2890

1805 1756 636,65 627,51 2800 4370

1820 1771 639,65 630,64 2810 4370

1835 1786 643,65 634,67 2810 4370

1850 1801 645,65 636,87 2830 2990

1865 1816 649,65 640,85 2830 2990

1880 1831 654,65 645,96 2830 2990

1895 1846 660,65 651,98 2830 4070

1910 1861 664,65 656,06 2840 4070

1925 1876 668,65 660,81 2840 4070

1940 1891 671,65 663,24 2840 3390

1955 1906 675,65 667,33 2860 3390

1970 1921 679,65 671,47 2860 3390

1985 1936 684,65 676,53 2860 4010

2000 1951 688,65 680,64 2870 4010

2015 1966 692,65 684,49 2870 4010

2030 1981 695,65 687,80 2880 3260

2045 1996 699,65 691,83 2880 3260

2060 2011 703,65 695,92 2890 3260

2075 2026 708,65 700,92 2890 4130

2090 2041 714,65 705,99 2890 4130

2105 2056 717,65 710,00 2890 4130

2120 2071 720,65 713,10 2900 3420

2135 2086 723,65 716,27 2910 3420

2150 2101 727,65 720,21 2920 3420

T a b e l a 28 cd.
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1 2 3 4 5 6

2165 2116 732,65 725,38 2920 3910

2180 2131 736,65 729,33 2920 3910

2195 2146 741,65 734,35 2910 3910

2210 2161 744,65 737,49 2930 3340

2225 2176 747,65 740,56 2940 3340

2240 2191 752,65 745,54 2940 3340

2255 2206 757,65 750,61 2940 3910

2270 2221 761,65 754,63 2940 3910

2285 2236 765,65 758,75 2950 3910

2300 2251 769,65 762,81 2950 3910

2315 2266 772,65 765,81 2960 3910

2330 2281 776,65 769,91 2960 3910

2345 2296 780,69 773,95 2970 4270

2360 2311 784,65 778,10 2970 4270

2375 2326 787,65 781,01 2980 4270

2390 2341 790,65 784,23 2980 4450

2405 2356 794,65 788,19 2990 4450

2420 2371 798,65 792,28 2990 4450

2435 2386 801,65 795,32 3000 3620

2450 2401 801,65 798,29 3010 3620

2465 2416 807,65 801,39 3010 3620

1 2 3 4 5 6

2480 2431 812,65 806,42 3010 4420

2495 2446 817,65 811,39 3010 4420

2510 2461 820,65 814,51 3020 4420

2525 2476 823,65 817,58 3030 3630

2540 2491 826,65 820,58 3030 3630

2555 2506 830,65 824,73 3040 3630

2570 2521 835,65 829,61 3040 4300

2585 2536 839,65 835,64 3040 4300

2600 2551 842,65 836,84 3050 4300

2815 2566 846,65 840,76 3050 3940

2630 2581 848,65 842,85 3060 3940

2645 2596 853,65 847,87 3060 3940

2660 2611 857,65 851,84 3060 5080

2675 2626 863,65 855,98 3070 5080

2690 2641 863,65 858,07 3080 5080

2705 2656 866,65 861,11 3080 4990

2720 2671 869,65 864,09 3090 4990

2735 2686 872,65 867,26 3100 4990

2750 2701 874,65 869,14 3110 –

2765 2716 878,65 873,19 3110 –

2780 2731 882,65 877,19 3110 –

T a b e l a 29

Dane profilowania prêdkoœci œrednich z PS 2

Average seismic velocities from SP 2

H

[m]
Hr

[m]
tp

[s–3]
tr

[s–3]
Vœr

[m/s]
Vi

[m/s]

1 2 3 4 5 6

230 181 185,65 96,05 1880 2520

245 196 188,65 103,17 1900 2520

260 211 192,65 110,65 1900 2520

275 226 190,65 114,71 1910 2130

290 241 193,65 121,27 1990 2130

305 256 196,65 127,65 2000 2130

320 271 200,65 134,50 2010 1990

335 286 207,65 143,28 2000 1990

350 301 210,65 149,19 2020 1990

H

[m]
Hr

[m]
tp

[s–3]
tr

[s–3]
Vœr

[m/s]
Vi

[m/s]

1 2 3 4 5 6

93 46 165,65 25,10 1830 1900

110 6 167,65 33,40 1830 1900

125 76 169,65 41,66 1820 1900

140 91 170,65 49,65 1840 1920

155 106 170,65 56,85 1860 1920

170 121 173,65 64,95 1860 1920

185 136 176,65 72,93 1860 1970

200 151 179,65 80,77 1870 1970

215 166 181,65 87,95 1890 1970

T a b e l a 28 cd.
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1 2 3 4 5 6

365 316 217,65 157,84 2020 2140

380 331 222,65 164,97 2010 2140

395 346 227,65 171,99 2010 2140

410 361 232,65 178,92 2010 2040

425 376 237,65 185,76 2020 2060

440 391 243,65 193,30 2020 2060

455 406 249,65 200,78 2020 2360

470 421 255,65 208,20 2020 2360

485 436 260,65 214,72 2030 2360

500 451 264,65 220,34 2050 2200

515 466 269,65 226,72 2050 2200

530 481 275,65 233,88 2060 2200

545 496 281,65 240,99 2060 2150

560 511 286,65 247,19 2070 2150

575 526 292,65 254,21 2070 2150

590 541 298,65 261,18 2070 2520

605 556 304,65 268,10 2070 2520

620 571 311,65 275,88 2070 2520

635 586 315,65 280,95 2080 2570

650 601 319,65 285,99 2100 2570

665 616 324,65 291,86 2110 2570

680 631 329,65 297,70 2120 2480

695 646 334,65 303,50 2130 2480

710 661 340,65 310,19 2130 2480

725 676 345,65 315,93 2140 3020

740 691 350,65 321,63 2150 3020

755 706 356,65 329,24 2150 3020

770 721 360,65 332,97 2160 3860

785 736 363,65 336,72 2180 3860

800 751 366,65 340,75 2200 3860

815 766 370,65 345,10 2220 4680

830 781 373,65 348,78 2240 4680

845 796 375,65 351,49 2260 4680

860 811 378,65 355,11 2280 5140

875 826 380,65 357,77 2310 5140

890 841 383,65 361,33 2330 5140

905 856 385,65 363,92 2350 4750

1 2 3 4 5 6

920 871 387,65 366,51 2380 4750

935 886 389,65 369,05 2400 4750

950 901 392,65 372,53 2420 4520

965 916 395,65 375,97 2440 4520

980 931 398,65 379,42 2450 4520

995 946 401,65 382,85 2470 5700

1010 961 404,15 386,26 2490 5700

1025 976 406,65 388,67 2510 5700

1040 991 406,65 391,08 2530 3320

1055 1006 410,65 393,49 2560 3320

1070 1021 413,65 396,87 2570 3320

1085 1036 418,65 402,10 2580 3060

1100 1051 423,65 407,38 2580 3060

1115 1066 428,65 412,62 2580 3060

1130 1061 433,65 417,82 2590 3130

1145 1096 437,65 422,10 2600 3130

1160 1111 441,65 426,34 2600 3130

1175 1126 446,65 431,56 2610 3220

1190 1141 451,65 436,79 2610 3220

1205 1156 455,65 441,03 2620 3220

1220 1171 459,65 445,24 2630 3090

1235 1186 464,65 450,45 2630 3090

1250 1201 469,65 455,64 2630 3090

1265 1216 473,65 459,84 2640 3320

1280 1231 478,65 465,01 2650 3320

1295 1246 483,65 470,17 2650 3320

1310 1261 487,65 474,35 2660 2840

1325 1276 491,65 478,54 2670 2840

1540 1291 495,65 482,73 2670 2840

1355 1306 501,65 488,88 2670 3350

1370 1336 506,65 494,06 2670 3350

1385 1336 512,65 500,18 2670 3350

1400 1351 515,65 503,32 2580 3530

1415 1366 517,65 507,54 2690 3530

1430 1381 524,65 512,68 2690 3530

1445 1396 527,65 515,84 2710 3630

1460 1411 531,65 520,01 2710 3630

T a b e l a 29 cd.



Profilowanie prêdkoœci œrednich 177

1 2 3 4 5 6

1475 1426 537,65 526,10 2710 3630

1490 1441 540,65 529,23 2720 2920

1505 1456 543,65 532,40 2730 2920

1520 1471 548,65 537,50 2740 2920

1535 1486 554,65 543,65 2730 3450

1550 1500 558,65 547,81 2740 3450

1565 1516 564,65 553,84 2740 3450

1580 1531 568,65 557,97 2740 3130

1595 1546 571,65 561,11 2750 3130

1610 1561 575,65 565,30 2760 3130

1625 1576 580,65 570,38 2760 3470

1640 1591 585,65 575,46 2760 3470

1655 1606 591,65 581,51 2780 3470

1670 1621 594,65 584,72 2 770 3220

1685 1636 598,65 588,81 2780 3220

1700 1651 602,65 592,90 2780 3220

1715 1666 607,65 597,99 2780 3570

1730 1681 612,65 603,09 2790 3570

1745 1696 616,65 607,21 2790 3570

1760 1711 620,65 611,25 2800 2890

1775 1726 624,65 615,40 2800 2890

1790 1741 628,65 619,47 2810 2890

1805 1756 636,65 627,51 2800 4370

1820 1771 639,65 630,64 2810 4370

1835 1786 643,65 634,67 2810 4370

1850 1801 645,65 636,87 2830 2990

1865 1816 649,65 640,85 2830 2990

1880 1831 654,65 645,96 2830 2990

1895 1846 660,65 651,98 2830 4070

1910 1861 664,65 656,06 2840 4070

1925 1876 668,65 660,81 2840 4070

1940 1891 671,65 663,24 2840 3390

1955 1906 675,65 667,33 2860 3390

1970 1921 679,65 671,47 2860 3390

1985 1936 684,65 676,53 2860 4010

2000 1951 688,65 680,64 2870 4010

2015 1966 692,65 684,49 2870 4010

1 2 3 4 5 6

2030 1981 695,65 687,80 2880 3260

2045 1996 699,65 691,83 2880 3260

2060 2011 703,65 695,92 2890 3260

2075 2026 708,65 700,92 2890 4130

2090 2041 714,65 705,99 2890 4130

2105 2056 717,65 710,00 2890 4130

2120 2071 720,65 713,10 2900 3420

2135 2086 723,65 716,27 2910 3420

2150 2101 727,65 720,21 2920 3420

2165 2116 732,65 725,38 2920 3910

2180 2131 736,65 729,33 2920 3910

2195 2146 741,65 734,35 2910 3910

2210 2161 744,65 737,49 2930 3340

2225 2176 747,65 740,56 2940 3340

2240 2191 752,65 745,54 2940 3340

2255 2206 757,65 750,61 2940 3910

2270 2221 761,65 754,63 2940 3910

2285 2236 765,65 758,75 2950 3910

2300 2251 769,65 762,81 2950 3910

2315 2266 772,65 765,81 2960 3910

2330 2281 776,65 769,91 2960 3910

2345 2296 780,69 773,95 2970 4270

2360 2311 784,65 778,10 2970 4270

2375 2326 787,65 781,01 2980 4270

2390 2341 790,65 784,23 2980 4450

2405 2356 794,65 788,19 2990 4450

2420 2371 798,65 792,28 2990 4450

2435 2386 801,65 795,32 3000 3620

2450 2401 801,65 798,29 3010 3620

2465 2416 807,65 801,39 3010 3620

2480 2431 812,65 806,42 3010 4420

2495 2446 817,65 811,39 3010 4420

2510 2461 820,65 814,51 3020 4420

2525 2476 823,65 817,58 3030 3630

2540 2491 826,65 820,58 3030 3630

2555 2506 830,65 824,73 3040 3630

2570 2521 835,65 829,61 3040 4300

T a b e l a 29 cd.
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T a b e l a 30

Uœrednione wartoœci prêdkoœci œrednich (Vœr), czasu zredukowanego (tr) i prêdkoœci interwa³owych (Vi)

Average velocity (Vœr), reduced time (tr) and averaged interval velocity (Vi) values of acoustic log

Hr

[m]
Vœr

[m/s]
tr

[s–3]
Vi

[m/s]

1 2 3 4

376 2010 186,71 2190

391 1990 196,11 2190

406 2020 201,25 2330

421 2020 208,21 2330

436 2020 215,18 2330

451 2040 220,74 2210

466 2050 227,14 2210

481 2050 234,86 2210

496 2050 241,60 2130

511 2060 247,88 2130

526 2060 254,55 2130

541 2060 262,20 2530

556 2070 268,75 2530

571 2070 276,27 2530

586 2080 281,45 2510

601 2100 286,61 2510

616 2120 292,66 2510

631 2110 298,70 2520

646 2120 304,70 2520

661 2120 311,15 2520

676 2130 316,62 2950

691 2140 322,57 2950

Hr

[m]
Vœr

[m/s]
tr

[s–3]
Vi

[m/s]

1 2 3 4

46 1830 25,10 1900

61 1830 33,40 1900

76 1820 41,66 1900

91 1840 49,53 1920

106 1860 56,85 1920

121 1860 64,95 1920

136 1860 72,93 1970

151 1870 80,77 1970

166 1890 87,95 1970

181 1880 96,05 2520

196 1900 103,17 2520

211 1900 110,82 2520

226 1910 114,71 2130

241 1990 121,27 2130

256 2000 127,65 2130

271 2010 134,50 1990

286 2000 143,28 1990

301 2020 149,19 1990

316 1980 159,80 2170

331 1980 167,21 2170

346 1990 173,64 2170

361 2000 179,98 2190

1 2 3 4 5 6

2585 2536 839,65 835,64 3040 4300

2600 2551 842,65 836,84 3050 4300

2815 2566 846,65 840,76 3050 3940

2630 2581 848,65 842,85 3060 3940

2645 2596 853,65 847,87 3060 3940

2660 2611 857,65 851,84 3060 5080

2675 2626 863,65 855,98 3070 5080

1 2 3 4 5 6

2690 2641 863,65 858,07 3080 5080

2705 2656 866,65 861,11 3080 4990

2720 2671 869,65 864,09 3090 4990

2735 2686 872,65 867,26 3100 4990

2750 2701 874,65 869,14 3110 –

2765 2716 878,65 873,19 3110 –

2780 2731 882,65 877,19 3110 –

T a b e l a 29 cd.
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1 2 3 4

706 2150 328,72 2950

721 2150 334,41 4540

736 2180 337,90 4540

751 2200 341,51 4540

766 2220 345,29 4710

781 2240 346,24 4710

796 2270 350,69 4710

811 2290 354,57 4950

826 2310 357,48 4950

841 2330 360,83 4950

856 2350 363,70 4540

871 2380 366,58 4540

886 2400 369,42 4540

901 2410 373,22 4670

916 2430 376,49 4670

931 2450 379,78 4670

946 2470 383,05 5780

961 2490 386,31 5780

976 2510 389,06 5780

991 2530 391,33 3450

1006 2560 393,58 3450

1021 2570 396,83 3450

1036 2580 401,47 3040

1051 2580 407,15 3040

1066 2580 412,30 3040

1081 2590 417,42 2980

1096 2600 421,59 2980

1111 2610 426,24 2980

1126 2610 431,89 3160

1141 2610 437,03 3160

1156 2620 441,67 3160

1171 2620 446,31 3250

1186 2630 450,95 3250

1201 2630 456,07 3250

1216 2640 460,18 3250

1231 2650 464,79 3250

1246 2650 469,91 3290

1 2 3 4

1261 2660 474,01 3010

1276 2670 478,64 3010

1291 2670 483,26 3010

1306 2670 483,26 3390

1321 2680 488,36 3390

1336 2680 493,45 3390

1351 2690 499,04 3390

1366 2700 502,62 3390

1381 2700 506,74 3390

1396 2710 511,43 3570

1411 2710 514,96 3570

1426 2710 520,05 3570

1441 2720 525,62 2910

1456 2730 528,70 2910

1471 2740 532,28 2910

1486 2730 537,38 3440

1501 2740 547,56 3440

1516 2740 553,59 3440

1531 2740 557,65 3330

1546 2760 560,76 3330

1561 2760 565,34 3330

1576 2770 569,90 3450

1591 2770 574,46 3450

1606 2780 579,99 3450

1621 2780 583,60 3130

1636 2780 587,66 3130

1651 2790 592,25 3130

1666 2790 597,80 3550

1681 2790 601,86 3550

1696 2790 606,93 3550

1711 2800 610,97 2930

1726 2810 614,52 2930

1741 2810 619,08 2930

1756 2800 626,14 4220

1771 2810 630,20 4220

1786 2820 634,22 4220

1801 2830 636,84 3050

T a b e l a 30 cd.
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1 2 3 4

1816 2840 640,31 3050

1831 2840 645,41 3050

1846 2840 650,93 3810

1861 2840 655,49 3810

1876 2840 660,35 3810

1891 2850 663,56 3560

1906 2860 668,19 3560

1921 2860 671,69 3560

1936 2860 675,72 4040

1951 2870 680,31 4040

1966 2870 684,33 4040

1981 2880 687,41 3350

1996 2890 690,90 3350

2011 2890 695,46 3350

2026 2890 700,00 4100

2041 2890 705,05 4100

2056 2900 709,02 4100

2071 2910 712,07 3160

2086 2920 715,20 3160

2101 2910 719,67 3150

2116 2920 725, U 3940

2131 2920 729,78 3940

2146 2920 734,77 3940

2161 2930 737,85 3390

2176 2940 740,87 3390

2191 2940 745,39 3390

2206 2940 750,41 3880

2221 2940 754,46 3880

2236 2950 759,02 3880

2251 2950 763,03 4180

2266 2960 766,06 4180

2281 2990 769,60 4180

1 2 3 4

2296 2970 773,67 4320

2311 2970 777,26 4320

2326 2980 780,19 4320

2341 2990 783,20 4200

2356 2990 787,24 4200

2371 2990 791,86 4200

2386 3000 794,82 3980

2401 3010 798,31 3980

2416 3010 801,44 3980

2436 3010 805,90 4360

2446 3020 809,90 4360

2461 3030 812,94 4360

2476 3030 816,53 3690

2491 3040 619,56 3690

2506 3040 823,63 3690

2521 3040 828,03 4190

2536 3050 832,58 4190

2551 3040 837,95 4190

2566 3060 839,14 "890

2581 3060 842,14 3890

2596 3060 847,18 3890

2611 3070 851,17 5000

2626 3070 854,72 5000

2641 3000 857,33 5000

2656 3090 860,39 4910

2671 3090 863,39 4910

2686 3100 866,46 4910

2701 3110 868,85 4070

2716 3110 872,42 4070

2731 3120 876,44 4070

2746 3120 879,69 4540

2761 3130 882,62 4540

T a b e l a 30 cd.
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WYNIKI OPRÓBOWAÑ HYDROGEOLOGICZNYCH

WSTÊP

Opróbowanie otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1 mia³o
na celu okreœlenie zasiêgu wystêpowania w utworach kambru
poziomów zbiornikowych charakteryzuj¹cych siê objawami
roponoœnoœci, stwierdzonych ok. 20 km na pó³nocny zachód,
w rejonie ¯arnowca, oraz przebadanie kambryjskich pozio-

mów zbiornikowych pod k¹tem wystêpowania gazu ziemne-
go, którego objawy stwierdzono w otworach Koœcierzyna
IG 1 i £eba 8. Opróbowanie mia³o równie¿ pos³u¿yæ do
sporz¹dzenie szczegó³owej charakterystyki hydrogeologicz-
nej poziomów wodonoœnych kambru.

WYNIKI OPRÓBOWANIA POZIOMÓW ZBIORNIKOWYCH

W otworze wiertniczym Dar¿lubie IG 1 opróbowano sie-
dem poziomów zbiornikowych: jeden w utworach permu
i szeœæ w utworach kambru (fig. 63). Opróbowanie przepro-
wadzono w okresie od 18.02.1972 do 21.01.1973 r. pod-
czas wiercenia otworu (6 poziomów) oraz w dniach
16–30.03.1973 r. po zakoñczeniu prac wiertniczych (1 po-
ziom). Badania przeprowadzone w trakcie prac wiertniczych
wykonywano przy u¿yciu rurowych próbników z³o¿a typu
Halliburton, a po zakoñczeniu wiercenia poziom przebadano
poprzez sczerpywanie p³ynu ³y¿k¹ wiertnicz¹ i wyt³aczanie
kompresorem. Ze wzglêdów technicznych zrezygnowano
z opróbowania czterech przewidzianych pierwotnie do badañ
poziomów kambru. Opróbowanie przeprowadzi³a ekipa
Przedsiêbiorstwa Geologicznego z Warszawy. Poziomy do
badañ wytypowa³ na podstawie interpretacji karota¿y geofi-
zyki wiertniczej zespó³ pracowników Instytutu Geologiczne-
go pod kierunkiem L. Bojarskiego. Analizy chemiczne wód
wykonali H. Jasiñska, T. Latoszyñska i Z. Kuranowska
w G³ównym Laboratorium Instytutu Geologicznego w War-
szawie, analizy gazu – M. Sztukowski w Pracowni Geochemii
Bituminów Zak³adu Geologii Ropy i Gazu, a analizê ropy –
B. Gondek w Pracowni Analiz Fizyko-Chemicznych tego
Zak³adu. Nadzór nad opróbowaniem pe³ni³ L. Bojarski, zaœ
specjalistyczny dozór w terenie pe³nili na zmianê T. Kwolek,
A. Pêksa i W. Kowalczyk z Pracowni Metodyki Opróbowania
w Instytucie Geologicznym oraz M. Borkowski z Przedsiê-
biorstwa Geologicznego w Warszawie.

Opróbowany poziom: 816,6–832,0 m – perm (cechsz-
tyn); dolomity, anhydryty

Minimalny dop³yw wody z³o¿owej w iloœci
ok. 1,2 m3/dobê
Ciœnienie z³o¿owe 84 at (wyekstrapolowane)

Opróbowanie przeprowadzono w dn. 18–19.02.1972 r.
Uszczelniacz próbnika zapiêto w otworze niezarurowanym.
But rur � 133/8'' znajdowa³ siê na g³êb. 344,0 m. Opróbowanie
przeprowadzono metod¹ jednokrotnego odciêcia przyp³ywu
(fig. 64):

I okres przyp³ywu: ciœnienie 2,16–5,10 at, czas 120 min.
I okres odbudowy ciœnienia: 5,10–75,82 at, czas 130 min.
W trakcie trwaj¹cych 120 min. badañ do próbnika

dop³ynê³o ok. 100 dm3 p³uczki, co wskazuje na minimalny
dop³yw wody z³o¿owej w iloœci ok. 1,2 m3/dobê. Niewielki
dop³yw uniemo¿liwi³ pobranie próbki do badañ chemicznych,
do próbnika dop³ynê³a jedynie znajduj¹ca siê pod uszczelnia-
czem próbnika p³uczka.

Przez okres 130 min. prowadzono obserwacje wzrostu
ciœnienia z³o¿owego, stwierdzaj¹c jego wyraŸny wzrost do
wartoœci 75,8 at. Wyekstrapolowane ustabilizowane ciœnienie

T a b e l a 31

Wzrost ciœnienia zarejestrowany na manometrze g³êbinowym
(poziom 816,6–832,0 m)

Pressure increase recorded on a presssuare gange
(816.6–832.0 m interval)

Lp.
Czas
[min]

Ciœnienie
[at]

Lp.
Czas
[min]

Ciœnienie
[at]

1 13 54,27 6 78 72,07

2 26 61,87 7 91 73,33

3 39 65,99 8 104 74,31

4 52 68,77 9 117 75,09

5 65 70,63 10 130 75,82



z³o¿owe wynosi 84 at. Wartoœci rejestrowanego przez mano-
metr g³êbinowy ciœnienia przedstawiono w tabeli 31.

W wyniku opróbowania stwierdzono minimalny dop³yw
wody z³o¿owej, badany poziom charakteryzuje siê s³abymi
w³aœciwoœciami kolektorskimi.

Opróbowany poziom: 3047,3–3062,5 m – kambr œrod-
kowy; piaskowce kwarcowe, z nielicznymi przewarstwienia-
mi ilastymi

Brak przyp³ywu
Ciœnienie denne 9 at
Opróbowanie przeprowadzono w dn. 6–7.08.1972 r., zapi-

naj¹c uszczelniacz próbnika w rurach o � 6 5/8". But tych rur
znajdowa³ siê na g³êb. 3002,5 m. Opróbowanie przeprowa-
dzono metod¹ jednokrotnego odciêcia przyp³ywu (fig. 65):

I okres przyp³ywu: ciœnienie 4–4 at, czas 120 min.
I okres odbudowy ciœnienia: 4–9 at, czas 130 min.
Podczas trwaj¹cych 30 min. badañ do próbnika dop³ynê³o

50 dm3 p³uczki wiertniczej z rozprê¿enia. Przez okres 14 min.
nast¹pi³ wzrost ciœnienia do wartoœci 9 at. Wyniki opróbowa-
nia œwiadcz¹ o braku w³aœciwoœciami zbiornikowych badane-
go poziomu. Temperatura na g³êb. 3006 m wynosi³a 89°C.
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Fig. 63. Schemat opróbowania otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1

Scheme of the Dar¿lubie IG 1 borehole testing

Fig. 64. Opróbowanie poziomu 816,0–832,0 m

Testing of 816.0–832.0 m interval



Opróbowany poziom: 3002,5–3076,2 m – kambr górny–
ambr œrodkowy; i³owce, wapienie, piaskowce

Niewielki przyp³yw p³uczki wiertniczej zgazowanej ga-
zem palnym

Ciœnienie denne 2,5 at
Poziom opróbowano w dn. 28–29.08.1972 r. Badano poziom

ods³oniêty pod butem rur o � 6 5/8". Opróbowanie przeprowa-
dzono metod¹ jednokrotnego odciêcia przyp³ywu (fig. 66):

I okres przyp³ywu: ciœnienie 1,2–1,2 at, czas 420 min.
I okres odbudowy ciœnienia: 1,2–2,5 at, czas 60 min.
Podczas trwaj¹cych 480 min. badañ do próbnika wp³ynê³o

62 dm3 p³uczki wiertniczej zgazowanej gazem palnym,

pal¹cym siê p³omieniem niebieskawo¿ó³tym. W trakcie pierw-
szych szeœciu godzin na g³owicy obserwowano s³abe objawy
przyp³ywu w postaci wydobywaj¹cych siê z przewodu wiert-
niczego pojedynczych banieczek powietrza. Po tym okresie
nast¹pi³ zanik objawów przyp³ywu, obserwowano jedynie mi-
nimalne wydzielanie siê gazu palnego. Sk³ad wolnego gazu
pobranego podczas badañ próbnikiem przedstawiono w tabe-
li 32. Dominuj¹cym sk³adnikiem jest metan wystêpuj¹cy
w iloœci 60,5% obj. W znacznych iloœciach wystêpuj¹ wêglo-
wodory ciê¿sze. Ciœnienie podczas badañ wzros³o jedynie do
wartoœci 2,5 at.

Badany poziom czarakteryzuje siê bardzo niekorzystnymi
warunkami zbiornikowymi.
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Fig. 65. Opróbowanie poziomu 3047,3–3062,5 m

Testing of 3047,3–3062,5 m interval

Fig. 66. Opróbowanie poziomu 3002,5–3076,2 m

Testing of 3002.5–3076.2 m interval

T a b e l a 32

Analiza gazu (poziom 3002,5–3076,2 m)

Analysis of gas (3002.5–3076.2 m interval)

Sk³adnik
Zawartoœæ

[% obj.] [g/Nm3]

C1 60,458223 433,666933

C2 9,698009 131,175266

C2= 0,000000 0,000000

C3 6,096271 121,882737

C3= 0,000000 0,000000

C4 3,733036 99,792896

C4= 0,000000 0,000000

C5 2,171319 73,170349

C5= 0,000000 0,000000

C6 0,752873 30,865554

C6= 0,000000 0,000000

C7 0,000000 0,000000

H2 0,090811 0,081639

CO 0,000000 0,000000

H2S 0,000000 0,000000

SO2 0,000000 0,000000

CO2 0,592406 11,703569

Ar 0,570055 10,169789

Ne 0,000000 0,000000

He 0,001899 0,003418

N2 15,835098 198,049577

O2 0,000000 0,000000

H2O 0,000000 0,000000

£¹cznie 100,000000 1110,561727



Opróbowany poziom: 3077,0–3092,5 m – kambr œrod-
kowy; piaskowce z przerostami mu³owców

Brak przyp³ywu
Opróbowanie wykonano w dn. 3–4.09.1972 r. Poziom ba-

dano metod¹ jednokrotnego okresu przyp³ywu (fig. 67). Pod-
czas trwaj¹cych 90 min. badañ na g³owicy nie zaobserwowa-
no objawów przyp³ywu. Poziom odznacza siê ca³kowitym
brakiem w³aœciwoœciami zbiornikowych.

Opróbowany poziom: 3086,2–3101,3 m – kambr œrod-
kowy; piaskowce

S¹czenie solanki + 1 dm3 ropy naftowej, objawy zgazowania
Ciœnienie z³o¿owe 345,6 at (wyekstrapolowane)
Badania wykonano w dn. 8–9.09.1972 r. Opróbowano po-

ziom niezarurowany, ods³oniêty pod rurami o � 65/8''. Zasto-
sowano metodê jednokrotnego odciêcia przyp³ywu (fig. 68):

I okres przyp³ywu: ciœnienie 4,02–7,11 at, czas 60 min.
I okres odbudowy ciœnienia: 7,11–324,58 at, czas 150 min.
Podczas trwaj¹cego 60 min. przyp³ywu do próbnika na

skutek rozprê¿enia dop³ynê³o oko³o 60 dm3 solanki wymie-

szanej z p³uczk¹ wiertnicz¹. Wydajnoœæ potencjalna jest bar-
dzo niska, wynosi 1,44 m3/dobê. Efektywny wspó³czynnik fil-
tracji „k” wynosi 0,1 mD. Promieñ zasiêgu badania próbni-
kiem jest niewielki i wynosi zaledwie 12 m. Ujemna wartoœæ
skin efektu s=–1,5 wskazuje, ¿e opróbowany poziom nie jest
uszkodzony i charakteryzuje siê pe³n¹ sprawnoœci¹. Niska
przepuszczalnoœæ piaskowców jest wiêc spowodowana natu-
ralnym charakterem ska³y, a nie kolmatacj¹ p³uczk¹ wiert-
nicz¹. W³aœciwoœci zbiornikowe ska³ s¹ bardzo s³abe.

Badany poziom charakteryzuje siê wysokim ciœnieniem
z³o¿owym, wynosz¹cym 345,6 at (wyekstrapolowane).

Z uzyskanej podczas opróbowania mieszaniny solanki
i p³uczki uzyskano 1 dm3 ropy naftowej oraz pobrano próbkê
gazu. Gaz zawiera bardzo du¿¹ iloœæ wêglowodorów (94%
obj.), w tym metanu 78,2% obj., etanu 8,9% obj. oraz wêglo-
wodorów ciê¿kich ok. 7% obj. Du¿a iloœæ wêglowodorów
ciê¿kich charakteryzuje gazy towarzysz¹ce ropie naftowej.
Sk³ad chemiczny gazu przedstawiono w tabeli 33.

Opróbowany poziom: 3438,3–3468,8 m – kambr dolny;
piaskowce, w sp¹gu mu³owce

Brak przyp³ywu
Ciœnienie denne 6,0 at
Badania wykonano w dniu 20–21.01.1973 r. Opróbowano

poziom niezarurowany, ods³oniêty pod rurami o � 6 5/8". Za-
stosowano metodê jednokrotnego odciêcia przyp³ywu (fig. 69):

I okres przyp³ywu: ciœnienie 4,0–4,0 at, czas 60 min.
I okres odbudowy ciœnienia: 4,0–6,0 at, czas 60 min.
Bezpoœrednio po otworzeniu zaworu do próbnika

nap³ynê³o na skutek odprê¿enia ok. 80 dm3 p³uczki. Podczas
dalszego badania objawów przyp³ywu nie zaobserwowano.
W okresie odbudowy ciœnienia wzrost ciœnienia minimalny.

Z odgazowania p³uczki wiertniczej pobrano próbkê gazu.
Gaz sk³ada³ siê g³ównie z wodoru (62,4% obj.) i azotu (35,8%
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Fig. 67. Opróbowanie poziomu 3077,0–3092,5 m

Testing of 3077,0–3092,5 m interval

Fig. 68. Opróbowanie poziomu 3086,2–3101,3 m

Testing of 3086.2–3101.3 m interwal

Fig. 69. Opróbowanie poziomu 3438,3–3468,8 m

Testing of 3438.3–3468.8 m interval



obj.). Wêglowodory wystêpowa³y w iloœci 1,3% obj. Przy-
puszczalnie jest to gaz powsta³y w wyniku fermentacji
p³uczki. Wystêpuj¹ce w badanym poziomie piaskowce nie
maj¹ w³aœciwoœci zbiornikowych.

Poziom 3002,5–3135,0 m – kambr górny, kambr œrodko-
wy; piaskowce, i³owce

S¹czenie solanki
Uzyskanie 10 dm3 ropy naftowej
Badania trwa³y od 16 do 29.03.1973 r. Badano poziom

niezarurowany, ods³oniêty pod znajduj¹cym siê na g³êb.
3002,5 m butem rur o � 6 5/8" a stropem korka cementowego
likwiduj¹cego spód otworu do g³êb. 3135,0 m.

W dniu 16.03.1973 r. wyt³oczono kompresorem znaj-
duj¹cy siê w otworze p³yn. Po zabiegu w otworze pozosta³o
ok. 4 m3 wody technicznej i p³uczki. Pozosta³y p³yn z powodu
braku ³y¿ki wiertniczej i liny w dn. 19–26.03.1973 r. usuniêto
z otworu przewodem wiertniczym z zaworem kulowym.
£¹cznie wydobyto ok. 4 m3 wody technicznej i p³uczki ze œla-
dami ropy oraz ok. 4 m3 solanki zanieczyszczonej filtratem
p³uczki ze œladami ropy naftowej. Przebieg sczerpywania
p³ynu przewodem wiertniczym przedstawiono w tabeli 34.

Kolejnym etapem opróbowania by³o przeprowadzone
w okresie od 28 (godz. 6.00) do 29 (godz. 14.00) marca
1973 r. intensywne sczerpywanie solanki ³y¿k¹ wiertnicz¹.
Podczas trwaj¹cego 32 godz. sczerpywania wydobyto
0,935 m3 solanki ze œladami ropy naftowej. Przyp³yw solanki
z g³êb. ok. 3000 m wyniós³ 0,7 m3/dobê. Mineralizacja ogólna
solanki wynosi³a 168 g/dm3, ciê¿ar w³aœciwy 1,1256 g/cm3,
twardoœæ wêglanowa 4,2 a pH = 7. Sk³ad chemiczny solanki
przedstawiono w tabeli 35. WskaŸniki hydrochemiczne wy-
nosz¹: rNa + rK/rCl = 0,49 i Cl/Br = 113,27. Solanka wykazu-
je wysoki stopieñ zmetamorfizowania. Wartoœci wskaŸników
wskazuj¹ na bliskie s¹siedztwo z³ó¿ wêglowodorów.

Emulsji ropnej uzyskano 40 dm3, z czego wydzielono
10 dm3 czystej ropy naftowej. Ropa mia³a barwê ciemnobru-
natn¹ z odcieniem zielonkawym. Gêstoœæ ropy wynosi³a
0,850 g/cm3. Zawartoœæ czêœci lotnych poni¿ej 200°C – 32%.
Zawartoœæ wêglowodorów – 90%. Sk³ad wêglowodorów:

– n-parafiny 6%
– izo- i cykloparafiny 84%
– aromaty 10%

Dystrybucja wêglowodorów zosta³a przedstawiona w ta-
beli 36. Badania wêglowodorów dotyczy³y frakcji ropy nafto-
wej wrz¹cej poni¿ej 200°C.

Po zakoñczeniu opróbowania otwór zlikwidowano zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi przepisami górniczymi.
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T a b e l a 34

Sczerpywanie p³ynu ³y¿k¹ wiertnicz¹
(poziom 3002,5–3135,0 m)

Sampling with a bailer (3002.5–3135.0 m interval)

Data Poziom p³ynu
w otworze [m p.p.t.]

Iloœæ p³ynu
[m3]

Rodzaj p³ynu

19.03.1973 2740,0 1,4
woda techniczna
ze œladami ropy

20.03.1973 2770,0 1,3 jw.

21.03.1973 2787,4 1,2 jw.

22.03.1973 2811,0 1,1
solanka ze

œladami ropy

23.03.1973 2828,0 1,1 jw.

24.03.1973 2886,4 0,9 jw.

26.03.1973 2852,0 1,0 jw.

T a b e l a 33

Analiza gazu (poziom 3086,2–3101,3 m)

Analysis of gas (3086.2–3101.3 m interval)

Sk³adnik
Zawartoœæ

[% obj.] [g/Nm3]

C1 78,109455 560,279122

C2 8,920127 120,654855

C2= 0,000000 0,000000

C3 3,486690 69,707608

C3= 0,000000 0,000000

C4 1,455218 38,911082

C4= 0,000000 0,000000

C5 1,317798 44,400615

C5= 0,000000 0,000000

C6 0,493507 20,232325

C6= 0,000000 0,000000

C7 0,000000 0,000000

H2 1,768217 1,589627

CO 0,000000 0,000000

H2S 0,000000 0,000000

SO2 0,000000 0,000000

CO2 3,300671 65,208059

Ar 0,228311 4,073074

Ne 0,000000 0,000000

He 0,006653 0,011975

N2 0,913353 11,423304

O2 0,000000 0,000000

H2O 0,000000 0,000000

£¹cznie 100,000000 936,491646



PODSUMOWANIE

Wyniki opróbowania wykaza³y, ¿e badane poziomy
w wiêkszoœci nie wykazuj¹ w³aœciwoœci zbiornikowych. Bar-
dzo s³abe w³aœciwoœci zbiornikowe badanych poziomów
kambru stwierdzono jedynie przy opróbowaniu poziomu
3002,5–3076,2 m (s¹czenie gazu, iloœci niemierzalne) i pozio-

mu 3002,5–3135,0 m (ok. 10 dm3 ropy naftowej oraz s¹czenie
solanki w iloœci 0,7 m3/dobê).

Wymienione poziomy charakteryzuj¹ siê bardzo s³abymi
warunkami zbiornikowymi i nie maj¹ znaczenia praktycznego.
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T a b e l a 36

Dystrybucja wêglowodorów n-parafinowych
(poziom 3002,5–3135,0 m)

Distribution of n-paraffin hydrocarbons
(3002.5–3135.0 m interval)

Sk³adnik Zawartoœæ [% obj.]

C14 0,8

C15 5,8

C16 9,6

C17 11,8

C18 11,0

C19 10,5

C20 10,2

C21 9,2

C22 7,5

C23 6,0

C24 5,0

C25 4,1

C26 2,9

C27 2,5

C28 2,2

C29 1,0

T a b e l a 35

Analiza solanki
(poziom 3002,5–3135,0 m)

Analysis of brine
(3002.5–3135.0 m interval)

Sk³adniki
Zawartoœæ

[mg/dm3] [mval/dm3] [% mval]

Kationy

Wapñ (Ca2+) 2 925,40 1 143,98 39,804

Magnez (Mg2+) 2 934,76 41,41 8,400

¯elazo (Fe3+) 148,89 8,00 0,278

Sód + potas
(Na++ K+)

34 240,00 1 480,66 51,518

Kationy razem 60 249,05 2 874,05 100,000

Aniony

Chlorki (Cl–) 106 377,04 3 000,90 99,560

Siarczany (SO4
2�) – – –

Wodorowêglany
(HCO3

�)
91,34 1,50 0,050

Brom (Br–) 939,12 11,75 0,390

Jod (I–) – – –

Aniony razem 107 407,50 3 014,15 100,000

£¹cznie 167 656,55



Zdzis³aw MODLIÑSKI

PODSUMOWANIE I NAJWA¯NIEJSZE WYNIKI BADAÑ

Otwór wiertniczy Dar¿lubie IG 1, zlokalizowany w za-
chodniej czêœci obni¿enia ba³tyckiego, przebi³ ca³¹ pokrywê
osadow¹ i na g³êb. 3509,0 m osi¹gn¹³ strop fundamentu kry-
stalicznego. Strop ten nawiercono zaledwie 9 m (!) g³êbiej ni¿
to zak³adano w projektowanym profilu, przyjêtym na podsta-
wie sejsmicznych badañ refleksyjnych z 1968 roku.

Fundament krystaliczny buduj¹ paleoproterozoiczne gra-
nitoidy (migmatyty stromatytowe) przeobra¿one hydroter-
malnie w czêœci przystropowej.

Bezpoœrednio na ska³ach krystalicznych fundamentu wy-
stêpuj¹ osady formacji ¿arnowieckiej (ediakar – najni¿szy
kambr dolny) o mi¹¿szoœci 19,0 m (g³êb. 3490,0–3509,0 m),
reprezentowane przez ró¿noziarniste piaskowce i zlepieñce.

Osady kambru nawiercono w interwale g³êbokoœciowym
3003,0–3490,0 (mi¹¿szoœæ 487,0 m), a w profilu reprezento-
wane s¹ wszystkie trzy odzia³y, tj. kambr dolny, œrodkowy
i górny. Z uwagi na trudnoœæ korelacji biostratygraficznej
miêdzy polskimi profilami kambru a nowym, globalnym po-
dzia³em chronostratygraficznym tego systemu, w niniejszym
tomie zastosowano tradycyjny trójdzielny podzia³. W obrêbie
kambru otwór by³ wiercony z prawie ci¹g³ym poborem pró-
bek rdzeniowych, stanowi¹c wzorcowy profil dla obszaru za-
chodniej czêœci obni¿enia ba³tyckiego. Pobrane próbki zosta³y
wszechstronnie opracowane pod wzglêdem stratygraficznym,
sedymentologicznym, petrograficznym i przebadane pod
k¹tem w³aœciwoœci fizycznych i chemicznych.

Osady ediakaru i kambru odpowiadaj¹ pierwszej (ediakar
– dolna czêœæ kambru œrodkowego) i drugiej (górna czêœæ
kambru œrodkowego – kambr górny) sekwencji depozycyjnej
ediakarsko-dolnopaleozoicznej pokrywy osadowej kratonu
wschodnioeuropejskiego. Obserwuje siê tu ogromn¹ dyspro-
porcjê w mi¹¿szoœci osadów pierwszej i drugiej sekwencji.
W profilu otworu wiertniczego Dar¿lubie IG 1 osady sekwen-
cji pierwszej s¹ ponad 50 (!) razy grubsze od sekwencji dru-
giej. Du¿e zró¿nicowanie mi¹¿szoœci wspomnianych sek-
wencji jest odbiciem ró¿nych geotektonicznych faz rozwoju
zbiornika sedymentacyjnego w marginalnej czêœci dzisiejsze-
go kratonu wschodnioeuropejskiego (Jaworowski, 1999,
2002). Pierwsza sekwencja powsta³a w czasie intensywnej
subsydencji, która towarzyszy³a ekstensji powoduj¹cej rozpad
prekambryjskiego superkontynentu Rodinii. Uderzaj¹co
mniejsza mi¹¿szoœæ sekwencji drugiej stanowi odbicie znacz-
nie zwolnionej subsydencji typowej dla stadium osiadania ter-
malnego w rozwoju basenu sedymentacji.

Osady ordowiku wystêpuj¹ na g³êb. 2933,0–3003,0 m,
osi¹gaj¹c mi¹¿szoœæ 70,0 m. W profilu stwierdzono utwory od
flo po hirnant, reprezentowane przez cztery jednostki litostra-
tygraficzne (od do³u): formacjê i³owców ze S³uchowa, forma-
cjê wapieni z Kopalina, formacjê i³owców z Sasina i formacjê
margli i i³owców z Prabut. Profil ten charakteryzuje siê wy-
raŸn¹ przewag¹ osadów ilastych nad wêglanowymi, a wy-
kszta³cenie takie odpowiada tzw. konfacji skañskiej, stano-
wi¹cej wewnêtrzn¹ strefê ba³tyckiego paleobasenu ordowic-
kiego.

Gruby kompleks utworów syluru stwierdzono w interwale
g³êb. 1071,0–2933,0 m, a jego mi¹¿szoœæ osi¹ga 1862,0 m.
Profil syluru obejmuje wszystkie jego odzia³y od landoweru
po przydol. Dominuj¹ tu osady ilaste z liczn¹ faun¹ graptoli-
tów, jedynie w jego wy¿szej czêœci w obrêbie formacji i³ow-
ców i mu³owców z Kociewia (ludlow–gorst) pojawiaj¹ siê
wk³adki mu³owcowe, a w formacji i³owców wapnistych z Puc-
ka (wy¿szy ludlow–przydol) wk³adki wapienne i margliste.

Bezpoœrednio na rozmytej powierzchni utworów górne-
go syluru–przydolu le¿¹ osady permu górnego–cechsztynu
o mi¹¿szoœci 311, 0 m (g³êb. 760,0–1071,0 m). Jest to typowy
profil dla pó³nocno-zachodniej czêœci zatoki nadba³tyckie.
Reprezentowane s¹ tu trzy cyklotemy wêglanowo-ewaporato-
we PZ1, PZ2 i PZ3, a cyklotem PZ4 jest wykszta³cony w po-
staci stropowej serii terygenicznej (PZt).

Profil mezozoiku, o ogólnej mi¹¿szoœci 612,0 m, zawiera
wyraŸne luki stratygraficzne; jest reprezentowany przez frag-
menty osadów triasu dolnego i górnego (?), jury œrodkowej
(baton–kelowej) i górnej (oksford), oraz kredy górnej (ceno-
man–dolny koniak).

W analizowanym profilu badania geochemiczne materii
organicznej przeprowadzono wycinkowo dla utworów kam-
bru, ordowiku i syluru. Iloœæ tej materii jest zró¿nicowana i je-
dynie utwory karadoku (formacji i³owców z Sasina) oraz czê-
œciowo wenloku (formacji i³owców z Pelplina) mo¿na uznaæ
za „dobre ska³y macierzyste”. Osady landoweru i ludlowu
mo¿na natomiast traktowaæ jako „s³abe ska³y macierzyste” do
generowania wêglowodorów.

Stopieñ przeobra¿enia materii organicznej w profilu dol-
nego paleozoiku wzrasta ogólnie wraz z wiekiem oraz g³êbo-
koœci¹ pogr¹¿enia osadów i odpowiada (w utworach kambru
œrodkowego, ordowiku i syluru) póŸnej fazie generowania
ropy naftowej z mo¿liwoœci¹ generowania gazów mokrych
i kondensatów. Diageneza tych utworów zachodzi³a najpraw-



dopodobniej w maksymalnych paleotemperaturach rzêdu
100–130°C. Zdecydowanie wy¿sz¹ dojrza³oœci¹ termiczn¹
charakteryzuj¹ siê osady kambru dolnego, osi¹gaj¹ce g³ówn¹
fazê generowania gazów (1,52–1,61% RO) przy maksymal-
nych paleotemperaturach dochodz¹cych do 180°C.

Wykonane w otworze badania hydrogeologiczne obejmo-
wa³y opróbowanie 7 poziomów: jednego zwi¹zanego z utwo-
rami permu i szeœciu w utworach kambru. Ich podstawowym
zadaniem by³o zbadanie kambryjskich poziomów zbiorniko-
wych pod k¹tem wystêpowania wêglowodorów oraz okreœle-
nie ich szczegó³owej charakterystyki hydrogeologicznej.
Chocia¿ w badanych utworach kambru stwierdzono objawy
ropy naftowej i gazu, to jednak opróbowanie wykaza³o, ¿e po-
ziomy te odznaczaj¹ siê bardzo s³abymi w³aœciwoœciami
zbiornikowymi lub ich brakiem.

Równie¿ badania laboratoryjne parametrów fizycznych
piaskowców kambryjskich potwierdzaj¹ ich s³abe w³aœciwo-
œci zbiornikowe i filtracyjne. W obrêbie utworów kambru
œrodkowego porowatoœæ efektywna zmienia siê od 0,1 do
10,1% i wystêpuje tylko jeden niewielki pakiet piaskowców
(g³êb. 3098,5–3100,5 m), w którym porowatoœæ efektywna
wynosi od 5 do 10%, a przepuszczalnoœæ osi¹ga maksymalnie
oko³o 3500 nm2. W utworach kambru dolnego spotyka siê
wiêksze odcinki ska³ o porowatoœci rzêdu 5–10%, z tym ¿e
wartoœci przepuszczalnoœci tych ska³ s¹ znikome. Jak wyka-
za³y badania petrograficzne na zdecydowan¹ redukcjê pier-
wotnej porowatoœci piaskowców wp³ynê³y procesy kompak-
cji i cementacji, a puste przestrzenie miêdzyziarnowe pozo-
sta³e po cementacji maj¹ postaæ izolowanych, bardzo ma³ych
porów.

188 Podsumowanie i najwa¿niejsze wyniki badañ
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Zdzis³aw MODLIÑSKI

SUMMARY

The Dar¿lubie IG 1 borehole, located in the western part
of the Baltic Depression, pierced the whole sedimentary cover
and reached the top of the crystalline basement at the depth of
3509.0 m. The top surface was drilled only 9 m (!) deeper than
that assumed in the section interpreted based on reflection se-
ismic surveys of 1968. The crystalline basement is composed
of Paleoproterozoic granitoids (stromatitic migmatites) hy-
drothermally altered at the top.

The crystalline rocks are immediately overlain by the ¯ar-
nowiec Formation (Ediacaran–lowermost Lower Cambrian),
19.0 m thick (depth 3490.0–3509.0 m), represented by va-
ri-grained sandstones and conglomerates.

Cambrian deposits were drilled in a depth interval of
3003.0–3490.0 (487.0 m in thickness), and the section is re-
presented by all the three Cambrian units: lower, middle and
upper. Due to difficulties in biostratigraphic correlation
between the Cambrian sections of Poland and the new global
chronostratigraphic schemes of the System, the traditional,
tripartite subdivision is used in this volume. Within the Cam-
brian section, the drillhole is almost fully cored to be the stan-
dard section for the area of western Baltic Depression.
The drill cores have been comprehensively analysed for strati-
graphy, sedimentology and petrography, and tested for physi-
cal and chemical properties.

Ediacaran and Cambrian deposits correspond to the first
(Ediacaran–lower Middle Cambrian) and second (upper Mid-
dle Cambrian–Upper Cambrian) Ediacaran–Lower Paleozoic
depositional sequences of the sedimentary cover in the East
European Craton. There is a huge disparity there in the
thickness between the first and the second sequence. The first
sequence in the Dar¿lubie IG 1 borehole is over 50 (!) times
thicker than the second sequences. Large thickness variations
of these sequences are due to the different phases of the geo-
tectonic development of the sedimentary basin in the marginal
part of the present-day East European Craton (Jaworowski,
1999, 2002). The first sequence was deposited during a period
of strong subsidence that accompanied extension resulting in
the breakdown of the Precambrian Rodinia supercontinent.
The strikingly lower thickness of the second sequences is a re-
sult of much slower subsidence typical of the thermal subsi-
dence stage in the sedimentary basin development.

Ordovician deposits occur at a depth of 2933.0–3003.0 m
reaching a thickness of 70.0 m. The section includes Lower
Floian through Hirnantian deposits represented by the four
lithostratigraphic units (from bottom): S³uchowo Claystone

Formation, Kopalino Limestone Formation, Sasino Claystone
Formation and Prabuty Marl and Claystone Formation. This
section is characterized by a clear predominance of clay de-
posits over limestones, and this lithology corresponds to
the so-called Scania Confacies constituting the inner zone of
the Ordovician Baltic Basin.

A thick complex of Silurian deposits was found at a depth
of 1071.0–2933.0 m, thus its thickness is 1862.0 m. The Silu-
rian section includes all of its Series from the Pridoli through
the Llandovery. It is dominated by clay deposits with abundant
graptolitic fauna, and only the upper part of the section, within
the Kociewie Claystone and Siltstone Formation
(Ludlow–Gorstian) appear inserts siltstone interbeds are
observed. The Puck Calcareous Claystone Formation (Upper
Ludlow–Pridoli) contains marl and marly limestone interlayers.

The scoured surface of the Upper Silurian-Pridoli deposits
is directly overlain by Upper Permian-Zechstein deposits,
311, 0 m in thickness (depth 760.0–1071.0 m). This is a typi-
cal section for the NW part of the palaeographic Baltic Bay.
Three carbonate-evaporitic cyclothems of PZ1, PZ2 and PZ3
and the cyclothem PZ4 are represented here by the Top Terri-
genous Series (PZt).

The Mesozoic succession has a total thickness of 612.0 m,
containing major stratigraphic gaps, is represented by frag-
ments of Lower and ?Upper Triassic, Middle Jurassic (Upper
Bathonian-Callovian), Upper Jurassic (Oxfordian), and Upper
Cretaceous (Cenomanian–Lower Coniacian) deposits.

Geochemical analyses of organic matter were fragmenta-
rily carried out on Cambrian, Ordovician and Silurian rocks.
The amount of organic matter is varied, and only the Caradoc
deposits – Sasino Claystone Formation and partly Wenlock
deposits – Pelplin Claystone Formation can be considered as
“good source rocks”. By contrast, Ludlow and Llandowery
deposits can be regarded as “poor source rocks” for hydrocar-
bon generation.

The degree of organic matter alteration in the Lower
Paleozoic succession generally increases with age and burial
of the deposits and corresponds (in Middle Cambrian, Ordovi-
cian and Silurian deposits) to the late stage of oil generation
with the possibility of wet gas and condensate generation.
Diagenesis of these deposits proceeded at the maximum
palaeotemperatures probably of around 100–130°C. Lower
Cambrian rocks show significantly higher thermal maturity
and fall within the main phase of gas generation (1.52–1.61%
RO) at the maximum palaeotemperatures of up to 180°C.



Hydrogeological investigations performed in the borehole
included tests of seven horizons: one in the Permian and six in
the Cambrian. Their primary task was to investigate the Cam-
brian reservoir horizons for the presence of hydrocarbons
and to determine their detailed hydrogeological characteris-
tics. Although the test revealed traces of oil and gas in the
Cambrian deposits, but the sampling shows that these hori-
zons are characterized by very poor reservoir properties,
or their lack.

Laboratory tests for physical parameters of the Cambrian
sandstones also confirm their poor quality for migration and
accumulation of hydrocarbons. Effective porosity of the Mid-

dle Cambrian deposits varies from 0.1 to 10.1% and
there is only one small package of sandstones (depth 3098.5–
3100.5 m) in which the effective porosity is 5 to 10% and
the permeability reaches a maximum of about 3500 nm2. The
Lower Cambrian succession contains longer sections of rocks
showing porosity of around 5–10%, however their permeabi-
lity is very low. As demonstrated by petrographic studies, re-
duction of the original porosity of the sandstones was influen-
ced by compaction and cementation processes. Intergranular
voids remaining after cementation are in the form of isolated,
very small pores.
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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

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 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
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
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