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Rozkład prędkości średnich

w utworach permomezozoicznych NWPoJski
WSTĘP

. Proble m przelic zaniac zasew ych przekr ojów ,sejsm icznyc h na
wersję
Zacho dnim
epraco
nege fragm entu terenu . W 1972 r. PGGN w Terun iu Opracowało wywaralny rozkład prędkości średnich dla niecki szczecińskiej (J. geneZaruk ,
K. Wróbel, 1912). Zagad nienie te rozwiązane na pedsta wie
pomia
rów
średnich prędkeści w głębokich etwora ch. Dokład
na analiza czasów przebiegu do. stropó w poszczególnych serii stratyg raficzn ych oraz prędlto
ści
warstw ewe wewnątrz nich pozweliłY na wydzie lenie 4 ebszarów
prętl
kościowych dla jury, natom iast dla utworó w starszy
ch ustalo ne
warstw owe, zmieniające się wraz z głębokością, stałe w całym prędkości
obszarze
niecki. .Ze względu na niedużą ilość!ntormacji zgłębekich
etworó
w
część czasów pionow ych, do strepó w poszczególny
ch warstw prędkoście
wych, dkreślono na podstawie przekr ojów czasowych, wykorzystują
c de
oznaczania głębo.kości tych punktó w anality czne hodog rafy piOIiow
e. Model rozwiązania rozkładu prędkości w niecce szczecińskiej pozwa
la na
określenie głębokości rejestr owany ch poziom ówsejs
mlczn ych z dużą dokładnością (np. dla cechsz tynu wynos i ona ± 70
m).
Powstała również potrze ba ustalen ia jednolitego.
rozkładu prędko
dla .poZO!rtałych jednos tek strukt uralny ch p6łnocn<>-Z8chodniej Polski ści
, tj.
niecki pomor skiej i wału pomorskiego. Proble m ten podjęto w
.
Zakła
dzie Geofiżyki IG Vi stopni u odpowiadającym istniejącej ilości pomia
rów
prędkości w głębokich otwora ch. Analiz a pomia
rów prędkOŚCi średnich
w tych otwo.-ach umoż1iwiła wydzielenie rejonó w prędkościowych
w obSZ8ł'ze niecki pomor skiej i wału pomorskiego
. (fig. 1). Ustalenie zmian
prędkOŚCi średnich w tych rejona ch pozwoliło
na ko.nstrukcję mapy
prędkOŚCi średnich na głębokości poziomu refleks
yjnego Z (fig. 1).
głębekościewą był dotych czas rpzwiązywany
na POmorzu
w spos(ib r4żnoraki, najczęściej wycin kewe, w granic ach

Kwartaln ik: Geologic zny. t. HI, nr J, 1115 r.
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Fia:. l. Mapa

prędltOlici średnich na głębokości poziom u retlelny
jnego Z
Average velocity map at the depth ot. the refiedl on horizon Z
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OBSZAR NIECK I POMO RSKIE J
Niecka pomor ska jest jednostką, w której trudno jest' ustalić
optymalny 'rozkład prędkości, Przyczyniają się d<J tego duże zmian y
w miąż-,
szoŚCI i głębokości występowania osadów danego
wieku, _silne
wanie obsza ru oraz brak głębokich otworó w zlokaI izpwan ych zuskokomalny ch warun kach strukti lralnyc h. Wszys tkie otwor y sytuow w optyane byłY
na antykl inach, co nie odzwie rciedla rzeczy wistyc h stasun k6w
' pręd- '

kościowjch.
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Fil- 2.' Hodoer af pion01II1 dla stropU , Jur1 rejonu Szczeclnelt ry - Babilon l, Byala" l, Chojnlce 5, Czluch6w IG-1, CwcM KQr7towo (otwo- ,
w l, Korytowo l ,
Orzełek GN-1, , Racilii l, Wierzch~o ł, WI~rzchpwo,
8, Wierzchowo lO, Witkowo l,
Wucb:yń l)
,
Vertlca l bodogr aph far the top ot the Juras.slc iD. _the ,Szczeclriek
- ,Korytowo area"

1 _ llDia ułted:.nłaJ~ ; J :- war;tokł .bodoaratbw ~ercte
one w otwOl'ac~
1 - Une of me.n valus: J - bOdogra ph valu.e1
'l'ecagn1Zed. in bOrel101.ea .

FIg, 3. Uśredniony hod,ogtaf, ,p ion';"'t dla , jury TelOillu Szcz~
~k - Kory~wo
lIl:ean vertlca l hodogr aph for the Jurassi c in the , Szczecinek KorytOwo area
Fig. 4. Hodogr af pionow y dl" stropu kajpru rejonu Szczeci nek
...:. Koryto wo (otw","
ry -:- Człucb6w IG-l, Cwch6 w l, Korytowo, Orzełek
Raciąż l, Wierzchowo
4, Wler;chowo 5, Wierzchowo lO, Witkowo l, ,Wudzyń i)ON-l,
,,-"
, '
Vertlcal hodogr aph ,.tor the top of the ' Keuper in the SŻCzeclnek
- Korytowo ar...
1 - linie '*~
1 -

~: 2; - w_toki . bodo&r~6w -flt.wierdŻone w otworac h
.
Une ol "meatt valueI'; I - hodo,ra ph v.luetI ftoccigotEed iD
l?O'"eholw

hodog rafów pionoWych z. 43 otworó w z niecki pomor skiej
niej 5 rejonó w prędkościowych: 1 -: Szczec inek ~
Koryto wo, 2 - Babilo n - Stobno , 3 - Biały Bór - Brda, 4 Bobolice,
5 - Gazd.
,
GTanice rejonu Szczecinek - Koryto wo ustalo no na, podsta wie
zgodności hodog rafów pionow ych oraz analizy planów
strukt uralny ch rejestruJących się poziom ów sejsmi cznych (H, Jankow
ski, i974).
stawie , wartości hodog rafów , pionow ych pomie rzonyc h w 13 Na podAna)j7- a

pozwoliła wydzielić VI!

głębokich '
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otworach (fig. 2) sporządz9no' hodograf pionowy dla stropu jury , ~ najintensywniejszego poziomu w nieCce pomorskiej., Odchylenia wynjkające
z uśrednienia , wartości czasów zarejestrowanych w stropie jury wahają
się w granicach ' ± 15 ,m. Jedynie w przypadku otworu Wierzchowo 10
odchylenie wynosi + 35 m. Poprzez zestawienie oocinków hodograf6w
pionowych uzysklm.o dla jury uśredniony hodograf pionowy (fig. 3). Odchylenia poszczególnych wartości od linii uśredniającej osiągają w skrajnych przypadkach 50 a nawet 70 m ~ w stropO\\ry'ch partiach jury
w, otworze Wierzchowo 10.
Postępując analogicznie sporządzono hodografy pionowe dla stropu
kajpru (pomiary
pochodzą :t 10 głębokich otwor6w ~ fig. 4), stropu
wapienia muszlowego (pomiary V,. pochodzą z 8 głębokich otwor6w fig. 6) Oraz uśredniony hodograf pionowy dla kajpru (9 po;nIar6w V,. fig. 5). Nie wy'konano natomiast hodografu pionowego dla wapienia musz.,

V,.

li

lT

li

...
-I
• Z

Fig. 5. Uśredn1ol17 hodograf pionowy dla kajpru rejonu Szczecin'eI< -

Korytowo
Mean vertlcal bodograpb for Ibe Keuper ot Ibe Szczecll1ek .:.... Korytowo area
Fig. 6. Hodograf plonoW)' dl. str~ wapienia' rnuszlowego rejonu Szczecinek Koryiowo (otwory - Czluebów IG-l, Korytowo' 1, Orzełek GN-l; Wlerzcbowo 4,
Wierzchowo 5, Wierzchowo 8, Wierzchowo 10, Wudzyń l)
.
.
Vertlcal bodognPII,· for Ibe top ol Ibe Muscbellta1k ' ln Ibe Szczecinek -Korytowo
area '

1 1-

"

:

l4n1a ured.maJIł'CA; 2 "- wartoiict bodograf6w ..1Iwf.erdmne w otworam
Une ot me8'J1 v.lues; ::I - bodogftph valUe(II .reco&nbed In boreholes

Fil. 7. Zhtorczy' hodograf pionoW)' dla pstrego piaskowca rejonu Szczecinek
Korytowo (otwory - Choinice 5, .Człucb6w IG-l, Orzełek GN-l, Wierzchowo 4,
Wierzchowo 5, Wierzchowo 8~ Wierzchowo 10, Wi~kowo 1, ~udzyA 1)
Composlte vertl~al bodograpb for tbe BUnter In Ibe Szcze<:iDek - Korytowo area

1 - bod·Ouat' pi-om.owy dła .tropu pftr"ego piaIIkOW'CB.; 2 ..:... wa.rtołal. hoddgXa1'6w stn.vłerdlx:Ge
w otworach
.
. t - verUcal lXId08!'acb for the .t op ol the 'Bu.ter; .t - badaltapIl values .:reoognJ!zed in
boreholes
.
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lowego, ponieważ na przekr ojach czasowych rejestr uje się tylko
Tm (stropowy) oraz ze względu na małą miąższość tego kompl eksu.poziom
pionowe do stropu pstreg o piaskowca można uśrędnić ze znaczną Czasy
dokład
nością (odchy lenia nie przekraczają 30 m). W
rejonie otworów Orzełek
GN-l i Witko wo l poniżej wapien ia muszlowego obserw ujemy
wzrost
prędkości średnich, z czego wynik a przegięcie
początkowego odcink a hodograf u pionowego (fig. 7) dla stropu pstreg o piaskowca. Związa
to ze znaczn ym wzros tem miąższości soli w tym rejoni e oraz z ne jest
redukcją .
osadów młodszych. Zestawiając odcinki hodog rafów pionowych dla
go piaskowca obserw ujemy trzy prędkości wMstw owe związane pstrez głębo
kością jego występowania . DQ. głęłl. ok .. 2000
m rejestr uje
prędkość
3550 misek, od 2000 m do 2500 m - 4000 misek, poniżejsię2500
4450 misek. W związku z tym dla pstreg o piasko wca zastosowanom chlarz owe rozwinięcie prędkości średnich; uwzględniając stwier wadzone
2T

..
f1g.'

Fig. 8. Zbiorcz y hodogr af pionow;r dla .ttopu cechszt ynu rejonu
rytowo (otwory - Chojnice 6, Człuch6w IG-I, Wierzchowo Szczecinek - Ko4, Wierzchowo 8,
Wierzchowo. 10, Wrtkow o l , Wudzy6. 1)
Compo site 'vertica I hOdosr aph for Ibe tOP ot' the Zecbste ln
in the Szczeci nek Korytowo area
.
.
.
.
1 .~ hodogr. t płÓilowy dla SltŻopu e~l1:· I woraob
' .

wartoltcl. hoctoara f6w atwierdm ne ·w ot:'
.
..
J hodo,ra pb valu. reco,nized in

verttea1 łIodoglitpb for tbe top ot: the zecbeteJn;
borehole l'
1 -

Fig. 9. Uśredniony hodogr af pionow;r dla rejonu Babilon Stobno, Określony na
podstaw ie pomiar ów V Ir (otwory ,- Babilon 1, Cekcyn
, . Chojnle.. 3, Krojsn ty l,
Lutom 1, Nicponie l, Raciąż l, Rzecznlca 1, Stobno 2, Stobno 3)
Mean verticaI hodOllI'aph for Ib. Babilon - Stobno area hased
on ave".ge ve10clty
measurements
.
Fig. 10. Uśredniony hodogr af pionow;r dla rejonu Biały Bór podstaw ie pomiar ów V". (otwory - Biały Bór 3, Biały Bór Brda, określony na
7, Brda l, Brda 2,
Drzewiany 1, Miastko 3~ Wterzcboclna 1)
.
~ean vertlcaI hodogr aph for Ibe Biały Bór - Bru
area based on average velocity
measurE
.

Rozkład prędkOoŚcl średnich

prę<lkości

w utwora ch permom ezozok znych

warstwowe (fig. 7). Zapew nia to .dużą

głębokości występowania
nie powin ien przekraczać
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dokładność określenia

poziomów sejsmi cznych w tym
± 30 m).

piętrze (błąd

•
"

-,
_o,
".n

Ar'

Fig. 11.

Uśredniony hodogr af pionow y
określony na podotaw ie pomiar ów V...

dla rejonu Boholice,
(otwory - Boholice

Geo-l, Bohollce l)
Mean vertlca l hodogr aph for the Bobolic e area based on
average velocity measurements .
Fig. 12. Uśredniony hodogr af pionow y dla rejonu Gozd,
określony na podstaw ie pomiar ów V... (otwory
- Gozd l,
Grzybnl~a IG-l)
Mean vertica l 'hodoC aph for the Gozd area based on average veloclty measurements
Fig. 13. Zestaw ienie hodogr afów pionow ych
Vert!ca l hodogr apb.
Jaod:ogToa.:f z
win •

1 -

1 -

ołwol'U

Swf.dw1n 3; 2 -

:hodograf z otW'Oru &w1d-

hoc!oar,a ph trom .the S.w1d'WiD. 3 borehole j

:from łhe Swtdw1u 2 bOrebole

2 -

hodoCof'aph

W podob ny sposób rozwiązano proble m prędkości średnich dla
cechsztynu . Wartości czasów pionow ych do stropu cechsz tynu pozwal
ają na
doŚĆ dokładne ich uśrednienie, z wyjątkiem
czasów zareje strowa
w otwora ch Orzełek Glif-l i Witko wo 1. Aby objąć linią uśredniającą nych
wartości czasów stwier dzone w tych otwora ch, dokon
ano przegięcia tej linii
w kierun ku wyższych prędkości. Przegięcie hodog rafu pionowego
dla stropu cechsz tynu (fig. 8) stanoWi liniow e rozwinięcie pomiędzy. prędko
ściami
zareje strowa nymi w stropie cechsz tynu na strukt urze Orzel'k
a
a
pręd
kościami w jej sąsiedztwie. Na wszys tkich hodog
rafach pionow ych cechsztynu 'iN rejoni e Szczec inek - Koryto wo zaznacza się wyraźn
ie wyższa
prędkość kompl eksow a wynosząca 4620 misek.
Jest ona stała, niezaleŻlla
od głębokOl!ci, w związku z czym w celu dokładnego określenia
głębokości
występowania poziom ów cechsztyńskich dokon
ano wachla rzoweg o rozwinięcia prędkości począwszy od hodog rafu pionow
ego dla stropu cechsztynu .
Ił
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Rozwiązanie zagadnienia prędkości średnich w rejonie Szczecinek .Korytowo zapewnia dużą dokładność określenia głębokości występowania
poziomów sejsmicznych, pod warunkiem dokonania poprawnej korelacji
przekrojów czasowych. Największe ódchylenia występują w kompleksie
jurajSkim,natomiast głębiej - wskutek bardzo 2!b1iŻODych zmian pręd
kości w poszczególnych kompleksach - odchylenia nie powinny przekraczać ± 30 m. Zaletą tego typu rozwiązania jest fakt, że nie następuje tu
sumowanie się błędów przypadkowych, ani też odchyleń wynikającycp
z uśrednień hodografów w górnych partiach przekrojów z odchyleniami
w partiach głębszych.
. .
Dla rejonu Babilon - Stol;no dokonano zestawienia hodografów pionowych (fig. 9) o zbliżonych .przebiegach. Wykorzystuj~ 10 pomiarów
V.,. z głębokich otworów, wyodrębniono obszar o zbliżonych prędkościach
średnich. ~enność miąższości i głębokości występowania poazczególnych
·kompleks6w jest tu mała, w związku z czym dokonano uśrednienia wartości hodografów pionowych z poszczególnych otworów. Hodograf uśred
niony zapewnia wystarczającą dokładność przeliczeń czasów na głębo
kość. Odchylenie nie przekracza tu ± 50 m, niezależnie od głębokości granicy odbijającej.
Dla rejonu Biały Bór - Brda sporządzono uśredniony hodograf
pionowy (fig. 10) w oparciu o profilowanie prędkości w 8 głębokich
otworach. Obserwuje się tu wyższe prędkości średnie niż vi rejonie poprzednim. Granice rejonu ustalono na podStawie zgodności ł1odografów
pionowych oraz analizy szkiców strukturalnych poziomów sejsmicznych.
Pomiędzy sąsiednimi rejonami prędkościowymi założono strefy rozwinięć
liniowych (fig. l).
.
Dla rejonów prędkościowych Bobolice i Gozd zestawiono odpowiednie
hodografy pionowe (fig. 11 - rejon Bobolic, fig. 12 - rejon Gomu).
Prędkości, średnie stwierdzone tu są. wyższe od zarejestrowanych w rejonach ·poprzednich.
.
Generalnie biorąc, wzdłuż strefy koszalińskiej obserwuje się wzrost
prędkOŚCi w kierunku p6łnocno-zachodnim. Gęsta sieć uskoków tworzy
tu bloki o zróżnicowanych prędkościach.

OBSZAR

WAŁU

POMORSKIEGO

W obszarze wału pomol'llkiego dysponujemy obecnie tylko pomiarami
prędkośCi średnich w otworach Świdwin l, Swidwin 2, Swidwin 3 i Zlotów l. Jedynie krzywa otworu Swidwin 3 zawiera wartości prędkości V.,.
dla poziomów podcechsztyMkich i jest najbardziej reprezentatywna. Hodograf Pionowy tego otworu zawiera wartości czasów zbliżone do czasów
zarejestrowanych w otworze Swidwin 1. Najwyższe prędkości średnie
zarejestrowano w otworze Swidwin 2. Wynika to z lokalizacji tego otworu
w najbardziej wypiętrzonej części wału pomorskiego, gdzie osady młodsze
są silnie zredukowane.
. •
W części wschodniej wału pomorskiego dysponujemy obecnie wynikami głębdkiego wiercenia Zlotów 2 (bez pomiaru V.,.l oraz przekrojami
sejsmicznymi przechodzącymi przez ten otwór. Głębokość występowania
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poziomów sejsmicznych przeliczana według krzywej V ... otworu Swirlwin
3 zgadza się z głębokościami poszczególnych serii w otworze Złotów 2.
Potwierdza to przydatność krzywej V ... otworu Swidwin 3 również dla
wschodniej części wału pomorskiego. Rozwiązanie powierzchniowe pręd
kości średnich nie będzie zawierało dużego błędu, jeżeli założymy także
aktualność krzywejSwidwin 3 dla środkowej części wału pomorskiego.
Założenie. to uzasadnia analogiczna sytuacja strukturalna środkowej
i wschodniej części tej jednostki.
W pasie granicznym niecki szczecińskiej i wału pomorskiego, obejmującym skłon warstw permomezozoicznych, wydzielono strefę rozwinięć
liniowych między wartościami krzywej Swidwin 3 a wartościami rejonów
prędkościowych niecki szczecińskiej. Analogiczną strefę założono również
między ustalonynU wartościami prędkości średnich w niecce pomorskiej
i w oblzarze wału pomorskiego. .
.
Stosowanie krzywej Swidwin 2 .ograniczono jedynie do niedużego obszaru w sąsiedztwie otworu. Od południa, p6łnocy i zachodu granice tego
obszaru określają stwierdzone uskoki, natomiast od wschodu określa strefa rozwinięć ,pomiędzy wartościami krzywej Swidwin 2 a Swidwin 3.

MAPA

PR,ĘDKOSCI '

SREDNICH

W oparciu o ustalony wyżej rozkład prędkości średnich oraz na podstawie opracowania J. Zaruka i K. Wróbla (1972) dla niecki szczecińs'kiej
sporządzono mapę r02Jkładu prędkości śr,ednich na głębokości refleksyjnego poziomu Z (fig. 1). Mapa obejmuje obszar pokryty profilami, które
opracowano na maszynach analogowych w formie sekcji czasowych. Ten
sposób opracowania umożliwia wykonanie koniecznej korekty 'korelacji
poziomu Z na ,przekrojach czasowych.
Mapa prędkości średnich na głębokości poziomu Z ®ejmuje wał pomorl!ki i oba jego skrzydła oraz część niec'kl pomorskiej położoną w najbliższym sąsiedztwie wału.
Wartości !zOIOIlii prędkości

podano dla podwójnych czasów przebiegu
od poziomu odniesienia (+ 100 m n.p.m.) do poziom1,1 Z.
Analiza mapy wykazuje, że najwyższe prędkości średnie występują
w centralnej części wału, zaś w kierunku jego skrźydeł następuje ich
spadek. W generalnym obrazie prędkości na wale pomorlEim zaznacza
się szereg lokalnych .. anomalii" związanych głównie z głębokością wystę
powania poziomu Z i rzadziej z gradientem prędkości. "Anomalie" te na
skrzydłach wału i w obrębie niec'ki pomorskiej w większym stopniu są
wynikiem zmian prędkości niż głębokoścI, występowania poziomu Z. Lokalny wzrost prędkości w rejonie Orzełka jest przykładem, gdzie sole
o .dużych miąższościach wykazujące prędkości kompleksowe rzędu 4600
misek dają inwersję głębokości poziomu Z.
Wiarygodność :informacji zawartych na mapie prędkości średnich jest
ściśle związana z dokładnością ko~elacji poziomu z· przeprowadzonej na
przekrOjach czasowych, właściwością założonych prędkości średnich oraz
gęstością siatki profili. Stopień zagęszczenia profili na omawianym obszarze jest różny. Stosunkowo najpełniejsze informacje posiadamy we
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wschodniej części wału pomorskiego, natomiast w części zachodniej i na
południowym jego skrzydle siatka profili jest rzadka, stąd też mapa pręd

jest tu w znacmym stopniu uog{>lniona.
Mapa prędkości średnich ma istotne znaczenie praktyczne, gdyż pozwala na szybkie przeliczenie materiałów z wersji czasowej na głębokO
ściową (dla poZiomu Z), zwłaszcza iż dla abszaru Pomorza Zachodniego
nie było dotychczas jednolitego rozwiązania prędkościowego na głębokości
poziomu Z.
kości

WNIOSKI
L Opracowanie prędkości średnich dla części Pomorza Zachodniego
wraz z podobnym opracowaniem PGGN dla niecki szczecińskiej stanowi
ujednolicone 7.am!rnięc:ie informacji o zmianach tYch prędkości przy obecnym stanie rozpoznania geologic:mego tej części Polski.
2. Prędkości średnie dla części niecki pomorskiej opracowano na podstawie prędkości warstwowych, co podwyższa dokładność przeliczeń. Na
POZOBtalym obszarze nie było takich możliwości z powodu małych miąż
szości kompleksów, braku odpowiednich poziomów na przekrojach. czasowych (zachodnia część wału pomorskiego) oraz małej ilości pomiarów V".
uniemożliwiającej statystyczne ustalenie prędkości warstwowych.
. 3. Wadą wszystkich regionalnych opracowań prędkościowych
fakt,
że głębokie otwory, z których czerpie się dane, są zazwyczaj zlok
owane
na antyklinach, a nie w optymalnych warunkach strukturalnych. Dotyczy to również powyższego opracowania.
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lienryk JANKOWSKl
DISTRIBUTION OF AVERAGE VELOClTIE8 IN THE PEBMIAN-MBSOZOIC
ROCJaI OF NOKTB-WJ!STBBN POLAND

Summary
So far varlo.. methods have heen used to tran9iorm the sel8m1c time sections
for West Pomeranla into depth seCtions and conoequentI,. considerable discrepancies exist between data Interpreted In different years. A uniform version of ihe
average veloclteo dI!tribution In the Pomeranis swell and In a part of the Pomeranla trough has been completed hy the Geopb76ical Department of the Geo1ogicallnstltnte.
The velocity distrIbution here discussed Is a modification of previous interpretations and it is based on avera,e velocity meuurements In deep boreholes.
Tbe differences In solutions for various parts of West Pomeranla result from an
uneven distribution of drilIini data and from certain logical facts recOlll1lzed by
the 6llal7eis of Indlvldua! average velocity mea.urementa In relation to the geological structure of the area.
Followina the anal7s1s of vertical hocIographs for deep boreholes seven ave. rage velocity ar..... have been distinguished: 1 - the area of aoppUcabilIty of the
Swidwln 2 curve, 2 - the area of appUcability of the Swldwin 8 curve, 3 - the
Szczeclnek - Korrtowo area, , 4 - the Babflon - Stobno ' area, 5 - the Bia17
B6r - Brda ,area, 6 - the BoboUce area and 7 - the Gozd area.
The applicabilIty of the Swldwlo 2 curve has been confined to a small Trlawc
outcrops area directI,. adjacent to the borehole. Average velocities In this area
have the hlihest values.
The applIcabilIty area of the Swldwln 8 curve is In the middle p8rt of the
Pomer8nia swell 1. e. in the Jurassic outcrops zone.
lo the Szczeclnek - Korytowo area a different solution ha. been adopted on
the ,rounds of a bigger amount of average velocity meast,U'ements In deep boreboles and the fact that reflection boundaries corresponding to 8ucceas!ve stratlgrapbic series have been recorded on the time ...tloos. For precise transformation of the time Into the, depth values vertical bodographs to the top of the individual series have been established. On the basis of, Interval :velocities wlthin
the beds the velocity variations have been defined for regional stratlgraphic compiexes.
The velOCity solutions for the Babflon - Stobno, BlaIy B6r' - Brda, and ' Gozd
area have been, based on mean vertical hodographs. The boundaries between the
areas have been traced out accordinll to similar changes of the average velocities.
LInear transition 20Iles (F;g. 1) have been defined between the Individual areas.
The average velocity distribution pattern served to compile the average velocity map of the Z reflection horizon that enables' to define the depth of this hOrizon on any site of the area discussed.

