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Metodyka i wyniki komp~eksowych badań" " geofizycznych i geologicznych podłoża " krystalicznego
wschodniej części bloku "przedsudeckiego
WSrĘP

w

latach 1970-1972 wykonano w obrębie wschodniej części bloku
badania geofizyczne zi geologiczne. Objęty nimi został
obszar położonY na południe i południowy wschód: od. WroCławia: między
WrocłaWiem, Strzep.nem i Jordanowem. Jest to teren zbudowany w zasadzie ze skal"'krystalicznych wchodzących w .sldad blóku przedsudecltiego
oraz z nie przeobrażonyCh osadów:Permu i mezaz.o:ikU wcbo~izących w skład
monokliny pl'ŻedS1.ideckiej. zarówno utwory paleomiczne, jak i mezozoiczne przylriyWaseria csadów ken.azoicznych o miąższości sięgającej " do 260 m.
Budowa geologiczna tego obszaru jest bardzo słabo porin8Da. W nielicznych
"-wierceniach pxżebijających osady kenazoiku stwierdzono silnie zwietrzałe
łupki metamorfi.ezne,okreś1ane na ogół jako "łUpki talkoWe" lub "chl0rytowe".
"
" ""
"
Na omaw.ianyni" terenie wykonano zdjęcie grawimetryczne i magnetyczne, szereg ciągów sondowań g~lekf;rycznych w ukladzie Schlumbergera oraz kilkanaście wierceń parametrycznych. Zasadniciym "celem "badań geoelektrycznych byto "śledzenie stropu podłoża kryStalicznego. Celowość stósOwania tych badań na oIIiawia:ń.ym te:ren:i.e "p oddawana była
w wątpliwOŚć, głównje że względU; rui spodziew.ane trudności w rozgraniczeniu "m.etodarili ,geofizycznymi żwietrzałych łupków metamorficznych
i ilasto-piasZcŻyStycli utw0r6w tl'zec.iorzęd:u. Rezultaty Uzyskane w wyniku
sondowań geOelektry<2ri~h porównano "z Wyriikami" badań wykonanych
innymi metodami geofizycznymi (grawimetria, magnetyka, "geOfizyka otworowa), a także z wynikami badań geologicznych. Przeprowadzono następnie
kompleksową analizę danych, wprowadzając niezbędne korekty do wyników badań geoelektry~y.ch i Da mapie geoJogicznej. Osiągnięte tą drogą
wyniki nie "potwierdziły zastrzężeń i wątpliwQ:Ści co do ce1()wości i efektywności m.etoą.y sondowmelek:trycZnYch. Kompleksowo opracowane ba':'
dania geoelektrYczne dostatczyły szeregu informacji me tylko o ukształt0waniu poWleiżChni podłom óSad6w' kenOzOiczll.ych, lecz także ó "zróźni~
przedsu~ego
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waniu tego podłoża. Dla zrozumi.enia. problematyki i znaczenia osi.ągnię
"łych rezultatów niezbędne jest naświetlenie dotychczasowych wyników
badań i przedstawienie zaryBu budowy geologicznej'.
DOTYCHCZASOWE WYNIKI BADAN I ZARYS BUDOWY
GEOLOGICZNEJ

. Termin "blOk ~decki" wstał wprowadzoiny do literatury stosunkowo późno, bo w 1957 r. pr2eZ H. Teisse~'a (1957). Jest to obs7;ar zbliżony
pod. względem powierzchni do polskiej części Sudetów. · Wykazuje też,za
pewne, podobną do Sudetów bwrowę geologiczną. Przeważająca. część omawianej jednostki ukryta jest, jak już wspomniano, pod osadami kenorroicznymi, dlatego też jej budowa geologiczna jest bardzo słabo pamana, zasięg
zaś .nie zawsze dokładnie określony. Na podstawie info:rmacji (pocbod2ą
cych głównie 'Z wierceń) pnyjęto, że jako blok przedsudecki określać się
będzie obszar połotony na pólnDcri.y wschód od Sudetów, zbudowany ze
skal starszych od pennu, ograniczOny uslrokami i przykryty osadami kenozoicznymi. Granicę p6łnoc:no-wschodnią tej jednostki wyznacZa system
dyslokacji określanych ogólnie jako. uskok Odry (H. ·Teisseyre, 1957) lub
jako lineament Odry (J. Dvorak, 1968). Fragment tego uskoku pr2ebiega
przez omawiany teren. Skały krystaliczne bloku przedsudeck!iego graniczą
wzdłuż tej dyslokacji z niemetamorficznymi osadami triasu i permu monokliny przedsudeckiej. W obrębie, jak również w sąsiedztwie interesującej
części bloik.u przedsudeckiego występują zdaniem J. Oberea (1972) nastę
pujące piętra strukturalne: moldanubskie, staroassyntyjskie i starowaryscyjskie. Cytowany autor wyróżnia ponadto przefałdowane nawzajem
piętra staroaS'ltyntyjskie i moldanubskie w strefie tektonicznej Niemczy, ·
określonej- przez niego jako lineament Niemczy, oraz piętro starowaryscyjme przefałdowane z piętrem staroassyntyjskim w obrębie struktury
Wzgórz Strzelińs'kich.
Piętro moldanubskie reprezentowane jest, zdaniem cytowanego autora;
przez Gnejsy Gór Sowich, drugie z wynUenionych - pt'2eZ gnejsy, łupki
łyszczykowe i amfibolity, trzecie - przez slabo przeobrażone skały osadowe: fility, tufity, szarogłazy i kwarcyty, oraz przez towarzyszące im
skały wulkaniczne, głóWItie diabazy i zieleńce. Wśród tych utworów występują intruzje granitoidDw, gabra i serpentynity powstałe z perydotytów. Zarówno wiek utwarów metamorficznych, jak też intruzywnych nie
jest jednoznacznie określony. Wiadomo jednak na podstawie danych paleontologicznych, że wśród skał slabo zmetamo.rfirzowanych występują,
. osady dewonu i syluru (J. Jerzmański, 1970), granitoidy zaś z :masywu
S~1in-Zu1owa i Strzegom.--S0b6tka zalicza się, na podstawie datowań
metodą K-Ar (T. Depciuch, 1971; T. · Depciuch, J. Lis, 1972), do dolnego
permu. Granitoidom ze strefy Niemczy przypisuje się wiek gÓl"Il.okarboń
ski ~. Depciuch, 1972). S'kaly zasadowe - gabra i amfibolity zalicza.
J. Oberc (1972) do· piętra intruzywnego młodoassyn.tyjskiego, jakkolwiek
określa się je także jako przedgórn.odewońskie. Da1s2e wnikanie w szcże
góły budowy geologicznej jest bezcelowe, gdyż jak już wspomniano wyżej,
interesujący nas wycinek bloku przed.~udeckiego-jest bardzo słabo pormany.
Przystępując do badań motna było 007Jekiwać, że obok. skal silnie
prżeóbr8ŻOnycb, takicll.jak gn,ęjsy i łupki łyszczykowe, występują tu także
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utwory epimetamorficzne oraz skały mtruzywne, zarówn.o zasadowe, jak
i kwaśne. Osobne zagadnienie to póhwcne przedłużenie tektonicznej strefy
Niemczy O1'az przebieg granicy skal metamorficznych bleku z osadami
permu i triasu monokliny pr2'A:!dsudec:kiej . Wszystkie wymieniane wyżej
utwory i struktury ukryte są pod nie zdiagenezowanymi osadami neogenu
i czwartarzędu; Wykształcone są .one jako iły, . piaski i gliny osiągające
łączną mi.ążs7Aść do 260 m. Akumulację . tych osadów popl'2edził długo
trwały okres wietrzenia chemicznego, na co wskazują kopalne zwietr2eliny
skał podłoża.

Powierzchnia pogrzebana pod osadami kenu.roicznymi kształtowała
się - zdaniem M. Różycltiego (1968) - w paleogenie. Jak wynika z mapy
rzeźby powier2Chni podłoża trzeciorzędu, zamieszczonej w wymienianym
opracowaniu, wysokości względne osiągają na interesującym nas terenie
około 300 m. Szczegó1nie wyraźnie rysuje się głęboka kopalna dolina na
północ od Str7Jelina, która zdaniem M .. Różyckiego (1968) Wydaje się mieć
charakter zapadliska. tektonicznego.
Nieco uwagi poświęcić jeszcze należy badaniom geofizycznym. Na
.omawianym terenie wykonano d.otychczas p6łszczeg6łowe zdjęcie grawimetryczne i magnetyczne. Inne badania geofizyczne wykonane były głów
nie w .obrzeżeniu interesująceg.o nas terenu i wkraczały nań· tylk.o miejscami. Jako najważniejsze wymienić należy badania geoelektryczne wykonane w rejonie Strzelina i Otmuch.owa w latach 1962-1966 (p. Stenzel,
l. Stenzel, S. Kucharska i R. Kucharski - materiały ręk.opiśmienne) .oraz
na masywie strzegomskim w latach 1962-1970 (p. StemJel, S. Kucharska
. i R. Kucharski - materiały rękopiśmienne), a także badania geoelektryczne
i sejsmiCŻtle wykonane na oOOzarze depresji śląsko-opolskiej w latach
1968-1969 (R. Kucha:rski i: E. Haloń - materiały rękopiśmienne) . .
Badania geofizyczne w rejonie Strzelina, Otmuchowa i Strzegomia pro.wadzone były pod: kątem poszukiwań złóż surowców ilastych, co spr.owadzał.o się de .określenia ukształtowania podłoża krystalicznego oraz wydzielenia utworów, ~rych oporności odpowiadają zwietr2e1inom kaolinowym. Badania te zakończone zostały pełnym powoc:ł2eniem, gdyż d.oprowadziły ·00 okonturowania kilku obszarów perspektywicznych z punktu
widzeniasurowcówilastych.
"

METODYKA I WYNIKI BADAJ.<t GEOFIZYCZNYCH
Jedną z podstawowych metod pomania . podłoża były badania geoelektryczne. Wyk.onano je wmłuż 'kilku ciągów sondowań, zaprojektowanych prostopadle do dłuższej osi bloku przedsudeckieg.o, oraz W7Jd}uż jedneg.o ciągu, w przybUżeniu róWIl{)ległeg.o do tej ()6i (por. fig. 1 !i. 2). Sondowania geoęlektryczne wyk.onane układem symetrycznym Sch1umbergera,
d.obierając zależnie od spodziewanej głębokości str.opu utworów podkenozoicznych zaróW:IlO r02Stawy li!nii zasilających AB (w granicach 9003000 m), jak i odległeści pomiędzy punktami sondowań ~500 do 1000 m) ..
Prace roopoczęto od wykonanja sondowań parametrycznych w miejscach
dawnych wierceń. Wyniki poróWIlaIW z archiwalnymi profilami tych wierceń. Celem wymieni~ch badań było uzyskanie infonnacji o opornościach
elektrycznych właściwych dla poszczególnych utworów geologicmych,
a także zapotZIlanie się z ogólną charakterystyką geoelektryczną obszaru
badań.
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Fig. 1. Mapa oporności pozornych na głębokości 150-250
The map ol the apparent resistivities on depth 150-250 m
1 - !zoomy: .I - otwory wiertnicze dawniej wykonane; 3 - otwory
wiertnicze WYkonane w ramach badań kompleksowych: ł - ~ągl il1onowych sondowań elektrycznych I niektóre numery sond
~ iBoohms; II - bore-holes focmerly completed: 8 - bore-holes made
wlthln. the tramework of comp1ex reęearches: 4 - traverses ot electrlcal 80und!ng a.n d seleoted numbers ot lJOunds

Na podstawie interpretacji sondowań parametrycznych uzyskano
dotyczące zróżnicowania oporności elektryCznych w zależności od

dane
cech
litologicznych i wieku. badanych skal Przedstawiano je w tabeli 1. Wynika z niej, że opo~ różnych skał częściowo zazębiają się ze sobą,
a nawet pokrywają, co w pewnych przypadkach utrudnia lub uniemożli
wia ich r~elenie. Mogą stąd wynikać trudności przy ·próbach oIkreś1enia
głębokości występowania podłoża osadów kenozoicznych.
W dalszej. części . artykułu pojęcie "podłoże" stosować będziemy dla
ókr.eślenia utwoc6w sta.:rszych od trzeciorzędu. Podłoże to może być
wysoko- lub niskooporowe. Jako graniczną wartość oporności przyjęto tu
umowni:e 50 gm. Wszystkie utwory. podłoża charakteryzujące się opornościami wyższymi niż 50 gm określono jako wysokooporowe. Są to
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Fig. 2. Mapa ukształtOwania powierzchni podtrzeciorzędowej i niektóre
elementy bUdowy geologicznej na podstawie badań geoelektrycZDych
Map ot configuration of the pre-Tertiary surtace and selected
elements ot geolog1cal structure based .upon geoelectric team
1 - izohipsy stropu podłota podkenozo!czneio; :I - Jrwce zaslUU
podłota n1skooporowego; 3 uskoki; 4 - otwory Wiertnicze dawniej
wykonane; li - otwory Wiertnicze wykonane' w ramach badail kompleksowych; 6 - clą81 pionowych sondowań elektrycznych i niektóre numery sond
.
l . - lsohypses of 1he top of the pre-Ca1nozolc !lubstratum; :I - extent
boundarles of t:he low-res1stance substratum ; 3 - taults; 4 - bore-holes
formerly completed; II - bore-holes made wi1h1n 1he framework of
complex research works; 6 - traverses of electrtcal sound1na and
selected numbers of sounds

m. in.: granity, gnejsy, łupki łyszczykowe, wapienie, zlepieńce. Jako utwory podłoża niskooporowego wymienić można łupki chlo.rytowe, grafitowe.
serycytowe, iłowce, mułowce itd. Należy równocześnie :podkreślić, że na
terenie bloku przedsudeckiego, a więc tam, gdzie występują skały krystaliczne, opo.rilości wyliczo.ne z krzywych sondowań Odnoszą się tylko do
stropowych partii podłoża, ponieważ wraz z głębokością rośnie tu oporność elektryczna.
.
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Tabela 1
Wiek i rodzaj

skały

Czwartorzęd i trzeciorzęd
piaski i żwiry na powierzchni
piaski r6Znoziarnistc, wilgotne
żwiry wodnośoe

piaski drobnoziarniste z

iłem

glioy
mułki
iły

. kaoliny
Kreda górna
margle i-wapienie margliste
wapienie
Kajper
ijowce
mułowce
Wapień muszlowy
wapienie z wkładkami
wapienie'

iłowce

dolomity

mułowca

IOp~oŚĆ II
60-600
50-80
60-170
2O-SO
20-80
10-30
6--':20
15-18
2-15

15-35
10-30
20
40-300
100-1000
35-65
30-100

Wiek i rodzaj

skały

Pstry piaskcntłec
dolomity, wapienie, iłowce retu
piaskowce
piaskowce zlepie6cowatc
Czerwony spqgowiec
piaskowce
zlepieńce

Starszy

I~ość
SO-l000
20-50

60-120
15-30
110-150

paleozoik ł prekambr

granity, gnejsy, gabra i amfibolity

8O-SOOO

zieleńce,diabazy

SO-400
10-20

łupki łyszczykowe

niskooporowe
łupki łyszczykowe wysokooporowe
łupki krzemionkowe
łupki serycytowe i fility
łupki chlorytowe
łupkisrafitowe

100-700
600iwipj
20-400
9-30
5-16

Duża zmienność oporności skał podłoża, zależna nie tylkO od ich cech
litologicznych, lecz także' od obecności wód. szczelinowych, nierzadko zmineralizowanych, stwarza zrozumiałe trudności. w trakcie interpretacji ge0logicznej danych geofizycznych. Wyłaniają się one w następujących przypadkach:
1. Podłoże niskooporowe leży bezpośrednio pod niskooporowym nadkładem. Granica pomiędzy tymi utworami może w ogóle nie zaznaczyć
się na krzywych so.ndowan. Możliwe jest wówczas zaliermiie części nadkładu do podłoża lub odwrotnie. Pl'zyklad: w nadkładzie występuje trzeciarzęd iJasto.-pi.aszczysty, a w podłożu nisk:ooporowe łupki łyszczykowe
lub iłowce i piaskowce triasu.
'
2. Podłoże budują skały różne pod względem litologicznym, lecz charakteryzujące się podobnymi opornościami elektrycznymi, np. pod iłołup
kami kajpru leżą piaskowce pstrego piaskowca, a niżej niskoopoo'owe łupki
~ykowe. W większości przypadków rorzdzielende takiego kompleksu
jest, niemożliwe. Istnieje także niebezpieczeństwo zaliczenia części podloł.a
do nad1dadu.
3. Podłoże wysokooporowe leży, bezpośrednio pod wysokooporowym
nadkladem. W przypadku obecności w podł<YŻU strefy zwietrzałej możliwe
jest zaliczenie części nadkładu do podłoża lub odwrotnie. Przykładem. tego
typu budowy może być taki układ:, gdy podloże zbudowane ze zwietrzałych granitów, gnejsów, łupków wysokooporowych, wapiem, itp. zalegają
utwory piaszczysto-żwirowe nadkładu.
4. Podloże wysokooporowe zbudowane jest ze skał rożnych litologicz-
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nie, np. wapienie na granitach lub gnejsach, łupki wysokooporowe na
gnejsach itp. Rozdzieleme wymienionych utworów metodami geofizycznymi jest praktycznie niemożliwe.
5. Niskooporowe utwory podłoża (łupki ~owe, iłowce, piaSkowce) leżą- na skałach wysokooporowych (granity, gnejsy, łupki wysdkoioporo-we, w.apierue itp.). Istnieje wówczas niebezpieczeństwo zaliczenia· niskooporowych skal podlota do IUidldad\l o podobnych opornościach.
..
Reasumując -:- należało się liczyć z dużymi trudnościami; przy k0relacji granic fizycznych i litologicznych. W tych warunkach rzeczą niezbędną było odwiercenIe ldUru otwOrów. kOntrolnych z zadaniem sprawdzenia wiarygodności . interpretacji geofizycmęj. Pon.adtonależało 9pracować_. ta~ ~etodykę interpretacji sondowań geoelektt"ycznych, aby błędy
w określeniu miąższości i oporności ~gó~ warStw byJ:y jak najmniejsze. W tym. celu. p.r:zJeprowad20no analizę porównawczą sondowań
Wykonanych we wszystkidh:otworach wiertniczycil - zlokalizowanych zarowno na o~ badań, jak. i na obszarach przyległych (w sumie około
30) - z sondow~i w:Yko~mi . na ciągach.
..
..
·· W wyniku tej analizyCilły .obszar pOdzielano z grubsza na 2 rejony:
rejon, gdzie w pod1ożu występują utwory wysokooparowe, oraz rejon,
gdzie podłoże zbudnwane. jest z utworów. niskOQpOroOWycb. Genęr,aln:ie
i'zeC2.. biorąc; : pOdłOże Wysokooparowe· WyStępuje we WiIćhodn.iej części
bloku przedsudeckiego, obejmującej masyW ·strzeliński i prawdopódobnie
przedłużenie ku północy strefy Niemczy (por. fig. -l).tnt.e.rp.reł;acja sondowań z tego rejonu nie nastręczal:a większych trudności. Natomiast w zachodniej qzęści obszaru badań -oraz na obszarze występowania utworów
monokliny przedsudeckiej w podłożu podkenozoiemym leżą utw()ry nisko.oporowe i sondowama z tych .obszarów wymagały SZC'regóInie wnikliwej
analizy.
.
Interpretację sond.owań geoe1.ektrycznych ~ metodą porównania krzy wycb polowych z trójwa.rstwowymi luzy wynll . teoretycznymi (P; Stenzel, K. Gl'Rlak, 1971), dążąc do zachowania korelacjil :pomiędzy sondowaniami na ciągach !l. zwracając S'lX:Zeg6lną uwagę na ciągłość
ś1edYmlla poszczególnych horymnt6w ()porn.ościowych . .
Jako materiał pomocn.iczy przy wyborze wersji interpretacji wykorzystano przekroje izoom QT, przedstawiające zmiany opor:nośc:i; porr.ornej QT
z głębolwścią (pozorną), wzdłuż poszczeg6~ch ciągów sondowań. P.rzekroje wykreślono na podstawie krzywych :son.dDwań wykonanych ukladem
symetryezn.ym Schlumbergera i p.1'2etransformowanych na układ dyferencyjny metody odejmowania p6l f.W. 1. Rabinowicz, N.: G. Kieżutin, 1962;
P. S1:en2lel, 1969). Dla pełniejszeJ interpretacji wykorzystano także materiały z badań grawimetryczn,ych i sejsmicznych~ . Uzyskane wyniki· ilustrują przekroje geoelektryczne (fig. '3 A i 4A) <l1'az mapa wynikowa (fig. 2),
na której: wykreślono izohipsy stropu podłoża :podkeJwrzoicznego wraz
z elementami jego te'ktani'ki (dyslokacje) oraz . przy1pUSZCZalny przebieg
kontaktu bloku przedsudec:kiego z monokliną ~decką. Pooa przekrojami geoelektrycznymi i mapą wynikowąprzybHżon.y .obraz ukształtowa
nia stropu podłoża podkenozoiczneg.o przedstawia mapa zmian .oporności
pozornej (]T (fig. 1), wykreślona dla głębokości 1'5 0-250 m (głębokość pozorna lo = 300 m).
.
.
Obraz bUdowy geologicznej uzyskany w· wyniku badań geofizycznych
p.1'2edstawia się w skrócie następująco:

•
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Fig. 3. Przekroje geofizyczne (A) i geologiczne (B) nr IX
Geophys!caI (A) and geologicai cross-sections (B) No, IX
1 - iły, :PIasJd 1 gnny _. kenozoik: 1 - · piailk:owce ....: tr18s: 3 - piaskowce, margle

I dolomity - perm: ł - granitoldy - karbon-perm: 5 - metaszarogłazy 1 ·m~u
lo.wce - kambr-mloc1sQ' proterozoik: 6 - serpentynity przedwaryscy'!Bkle: 7 - łupJd
ły.szczykowe, paragnejat 1 amfibolity·· _. młodsZY" proterozoik: 8· gnejsy oczkowe
.1 lup!d .ll7~we:- proterozoik (dolny 1); 9. -" granice geologiczne: 10 - uskoJd;
11 - c1ąg1 Jll.onoWlTch sondowali elektrycznych I niektóre numery sond; 12 - podło!e
n1skooporowe (~50 Om): 13. _: podlo:l:e wysokooporowe (p> lIG Om): Ił ....., ~orJ'
wiertnicze: 111 - refrakCY.Ine horyzonty sejsmiczne (ł800 - prędkOŚĆ fal sejsmicznych
w Ill/sek): 18 ...;.. wykres imoml!li1 graw1metrJ'cznej A i: 17 - WlTkres przewodności
wzdłu:l:nej S (a-l) .
. 1 - clays, sands aJ1.d·loams - ca1nozolc: 2.- sandstones - Triasic; ·3 - sandstones,
marli and dolomltes - Perm1an; ł - gran1ioids - Carbon1ferous-Perm1an; 6 - metagr"uwacka and metasiltstones - C&mbrian-younger Proterozoic: .6 - serpentinltes
Ol pre-varlse&n oro,eny: 7 - mlca sch1Bts, paragnelsses and amphlboUtes - younger
Proterozoic; 8 - augengnelsses and m1ca sch1sts - Prot8róz01c· (Lower 1): .... - ,eo10-'
gtcal. boundarles; 10 - faults: lt - traverses· ol e1ectr1cal . lIOund1ng. and selected
numbers ol probes ; 11 ~ substratum of 10w'"resiBtance value (po;;;O 50 m); 18 ,..- Bubstratum ol hlgh-re!d&tance value·' (p >50 Om); 14 - bore-holes; 15 :..... refractive se1smic
hor1zons (łaOO - ve1oc1ty ol se1sm1c waves· m/sec); 18 - c1fagram ol gravfmetrlc
anom!'lY: A g; 17 - diagram of longitud1nal con~uct1v1w S (a-l)
.

We wschodntel części. obszaru badań obejmującej półn,OOn.ą. cżęść mastrzel:j.ńskiego podłoże ·leży (średnio) na głębOkości około 100 m
~ zbudowane jeąt z "U;twor6w wysokooporowych. (oporności. średnie 200-:..
60P Om). .
'
. W rejonie ;r.rnw ~StrzeJina podłoże ~ oon.i,ża: się do głębokości rzędu
200..,....270 .m,tw.orząc . szę:roką dolinę, na ~ą zwraoal już uwagę .M. Różycki' (196.8). O}:)niżenie to -- o osi ·przebiegająoej w kierunku N-8 .;..:..

syWu

występuje w przedłużeniu strefy tektonicznej Niemczy. palej; w ikię.runku
~ch~m.w oodłożu: rpoja\.V,iają ~ę utwory. nis'kooporowe o··opornościach
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Fig. 4. Przekroje geofizyczne (A) i geologiczne (B) nr nr VII 1 VIII
Geophysical cross sections (A) and geological cross sections (B) Nos. VIi
and VIII
Objalln1en1a ;lak na fig. 3
B'ollow ·the legend to :figure 3

rzędu

od 10 do 20 gm, reprezentowane p1'7"A:!Z różnego rodzaju łupki, łupki
metamorficzne, drobnoziar.n.iste, nierzadko zwietrzałe.
.
Obraz anom,alii grawimetrycznych, a także i magnetycznych w obszarze pOłożonym. pomiędzy Kobierzycami, Jo:rdanowem i Strzelinem ujawnia istnienie r<Y.Lległej kopuły obejmującej swym zasięgiem serpentynity
masywu Gogołów-Jardan6w. Serpentynity bądź lupki' antygarytowe po.wstałe z serpentynitów (8. Maciejewski, 1973b) nawiercono na -NE i ENE
od .Jordanowa (por; fig. 8). Dane te stanowią dodatkowe potwierdzenie
istnienia wspomnianej kopuły ~Qwych s'kał: in.truzywn.yc!h. Jest ona
w znacznej mierze ukryta pod. osloną łupków met.a:rnorl.iem.ych.
. . Kontynuując obserwacje nad głębokością podłO'La. możemy stwierdzić,
że w NW części· omawianego terenu :przeważa podlóże n:isk:ooporowe występujące na głębokości. 100-150 m. Powierzchnia tego podłoża obniża się
łagodnie w kierunku NW. Cieka:wym elementem strukturalnym stwierdzonym na omawianym obszarze jest wąski rów tektoniczny, rO!ZCinający
płaskie wyniesienie podłoża w pobliżu Kobie:rzyc, zaznaczający się również
w obrazie anomalii grawimetrycznych i magnetycznych. Sięga on na SW
porza omawiany teren, prawdopodobnie aż w głąb masywu granitowego
Strżegom-Sob6tka, gdzie śledzono go zarówno metodami geofizycznymi,
jak i przy pomocy wierceń.
Znaczną miąższość warstwy niskooporowej widoczną w NW części
pr.rekroju IX (fig. 3A), jak :również na porz.ostałych dwóch p~krojach nie zaweze··.naIeży". traktować jako warstwę zwietrzeliny. W· NW części
przekroju VII są to częściowo skały osadowe permu, częściowo zwietrzeliny
lub skały sil:Die zaangażowane tektolnicznie. Te 'OStatnie występują też we
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wspomnianym rowie Iroło Kobierzyc. W NE części przekroju VIII jako
niskoopa1"owe utwory występują piaskowce tr.iasu.
Wyniki badań geofizycznych wymagały uzupełnienia bądź potwierdzenia metodami geologicznymi. W tym celu odwiercono 11 otworów parametrycznych ~ych na ca1ym. obszarze badań. Potwierdziły one
generalnie slusznOŚĆ pr2yjętej Ironoepcji interpretacji sondowań. Średni
błąd .określenia głębokości występowania podł0Ż8.podkeI1M.Oicznego we
~tkich otworach wyniósł 130/0,. z tym że na obszarze występowania
podłoża wyąokooporowego zaledwie 5e/0, a na obszarze, gdzie podłoże było
niskooporowe błąd sięgał do 190/0. ~ależy jednak zaznaczyć, że wymienione
błędy mieszczą się w przedziale ekwiwalen:toości dla danego typu krzy_ .
Wych SGE.
.
.
Porównanie profilów wybranych wierceń z krzywymi sondowań oraz
z wyliczonymi z nich opo.rnościami ~czn.ymi przedstawiono na fig. 5
i 6. Dane liczbowe dotyczące tego zagadnienia przedstawiono w tabeli 2.
Analiza wyników badań geoele'ktrycznych wykazuje, że generalnie
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Fig. 5. Profile por6wnawcze wierceń (l/IXa i l/VII) i rozkładu oporności na podstawie krzywych sondowa6. geoelektrycznych
Comparative profiles ol drill:nga n/IXa, 1IVH) and. Tesistanee destribU'tion'
on the basie of curves ol the geoelectrk soWlding
1 - plask:!.; 2 - :tw1ry; li - IłY; ol - IłY l mułki; II - fły z konkrecjami syderytu;
6 - Uy z plaskiem i ~ z konkrecjami wapnJ.stym1; 8 - mułki.; " - gliny;
10 - Ugnił; U - p1llSKowce; 12 - skałY metamortlczne; lS - krzJ'wa sondowania
geoe1ektrycmego; 14 - wynik inłerpretacji
.
1 - sands; 2 - grave1s; li - clays; ol - clays and sUts; B - clays Wiłh ·ldderite
nodules; 6 · - cIays Witb II&J!.ds; 7 clays włth calcareous nodules; 8 - sI.łts:
O - loams; 10 - l1gnite; U - sandstones; 11 - metamorphic rocka; 13 - curve ot
geoe1ectrt.c sound1nIl,; 1ł - results ot interpretatlon
.

n.v

Wyniki komplebowych

M
2
Dni

badań

AD

2"
lm]

I/VIII

133

geotizyc:znych 1 geologiC2lDYch

2/VIII
10

100

500

9k[lJml

1~+-----~------~--~
-x

(Jlgmuf 49·

._. (Jl'gmuf f50·

. - . azgml/t 75·

Fig. 6. Profile porównawcze wierceń l/VIn i a/VIII i rozkładu oporności na podstawie krzywych sondowań geoe1ektrycznych
Comparative proflles of dr1llings l/VIn and 2/VIII and resistance d1stribution on tbe basis ol the geoelectric soundings
Objaśnienia jak na fig. 5
I'Ollow Ule legend, to f1gure li

rzecz biocąc na obszarze bloku przedsudeckiego wielkość błędów w o~
ślen.iu głębokości zalegania stropu podłoża. podkenozoicznego rośnie wraz
ze W21'OStem miąższości. i spadkiem oporności e1ektry<2I1.ej zwietrzelin
występujwch w stropowych partiacll podłoża. Podobnie sprawa wygląda
na obszarach, gdzie w podłożu występują nie przeobrażone, n.is1rooporowe
utwory monokliny p.rzedsudeckiej (trias, kreda). Przykładem może być

otwór 1/VIll Skrzypnik, z1okal:i.Zowany w strefie kontaktu monokliny
przedsud.ecldej z blokiem, gdzie w pierwszej wersji interpretacji do nad:..
kładu zaliczano część utworów niskooporowego podłoża. (piaskowce pstrego
piaskowca o opornościach rzędu 20-40 Qm).
Porównując wyniki uzyskane z sondowań geoelektrycznych z wynikami wierceń stwierd2a się istnłenie zależności pomiędzy stopniem przeobrażenia i zwietr2lenia a opornością elektryczną stropowych partii podłoża
podkenozoicznego: I tak - podłoże wysokooporowe budują w. przeważają
cej mierze utwory intruzywne (otw. 3/VIII~ 2/XIV), silnie przeobrażone
skaty metamorficzne (otw. 2IVllI) ocaz częściowo skały o średnim. stopniu
przeobrażenia (otw. 3/IX, 4!IX). Podlożeniskooporowe zbudowane jest' najczęściej ze skal o niskim i średnim stopniu metamorfizmu lub ze skal
nie przeobrażonych. Niskimi opornościami elektrycznymi, w granicach
7-30 Om (średnio około 10 gm), charakteryzują się występujące tu w stropie podłoża znacznej miąższości. zwietrzeliny różnego rodzaju łupków metamorficznych.
..
Interpretacja danych geofizycznych z uwzględnieniem informacji geologicznych z wi~ń pozwolila na prześ1ed2enie granicy bloku z monokliną
przedsudeCką.
.
,
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Tabela 2

NrotwOl11

Głęboko.4ć

Głębo-

Opomo.4ć

stropu pod'łoża wg
wienmia

ko.4ćstro-

w-wynacl

Opomo.4ć

-

,

l/Vlll

pod-

podłoża

stropu

wg

łotem

(Om)

podłota

SGB (m)

(Om)

łoża

%

7S

60

20

25(-)

149,0

ts7

12

00

S(+)

144,0

łupki łyszczykowo-

180

47

10'

25(+)

4S

77

11

11(-)

14S

40

9

32(-)

90

8

210

3(-)

110

48

00

2(+)

136

11

00

5(-)

SS

18

7(+)

-skaleniowe
gnejsy plagioklazowe

sa,o

1/XIV

pu pod-

piaskowce drobnoziarniste (pstry
piaskowiec)
amfibolity

99,2

Kwieciszów
2/IX
Kobierzyce
3/IX
Marcinkowice
4/IX
Lubcz

podłoża

(m)

Skr73'Pnik
2(VllI
Zielenice
1/Vll
Biskupioe
2/Vll

Litologia stropu

Błąd

określ.

łupki łuszczykowo-

110,0

-skaleniowe
łupki łyszczykowo-

93,0

-skaleniowe
łupki łuszczykowo-

107,8

. -skaleniowe
łupki łyszczykowo-

143,0

ŻórawiDa

-skaleniowe

144,S

l/IXa
Sośnica

7S,0

3/VIII

.'

metaszarogłazy

lSS
-

sranodioryt

87

18

430

12(+)

.łupki tremolitowe

9S

17

180

17(-)

Białobrzezie

2/XIV

114,4

Budzisz6w

METODYKA I WYNIKI BAD~ GEOLOGIC2JNYCH
Na omawlanym terenie wykonano 11 pełoordzeniowych otworów wiertniczych o głębokości do 450 Dl. Celem ich było przebicie osadów ken0zoicznych i zagłębienie się w utwory podłoża metamorficzDego na głę
bokość rzędu 50 m. W jednym przypadku (otwór llVm S'k:rzypnjk) pod
osadami kenozoicznymi natrafiono na. piaskowce triasu wchodzące w skład
monokliny przedsudeckiej. Pobrane z otworów próbki skał krystalicznych
poddano badaniom petrograficznym, natomiast próbki osadów trzeciorzę
dowych przebadano na zawa.rOOść sporomorf. Niezależnie od badań geologicznych wykooaIlO w każdym otworze serię pomiarów gea.fizyczn.ych.
Spżyt.k:owano ponadto archiwalne profile wierceń oraz materiały dotyczące
~ał odslaniających się na powierzchni terenu. Informacje te łącznie z wy-
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sondowań geoelektrycznych posłużyły do . spo.rządzenJa mapy
ukształtowania powierzclmi. pod:tT2ecllOrzędowej (fig. 7), która stosunkowo
nieznacznie r6żni się od mapy stanowiącej wynik badań geofizycznych

nikami

(fig. 2).

Fig. '1. Mapa ukształtowania powierzchni podtrzeciorzC:dowel
Map CODffguration surface of the pre-Tertlary fomlation
1 - 1zohips;v IłI'opu podłoła II04trzec1orządoweco; 'I - W7chOdn1e skał
podloła; 3 ~ otwory W1ertn1cze daWD1.:1 w;vkonane; ł otwory wiertD1cze wykonane w ramach badal1 kompleksoW7ch; B - l1D1e przekrojów
geologicznych
1 - Jsoh7PsM CIf the top ol the pre-TerUary basement; · I - oU1crops
ot łhe baaement rocks; li - bore-holes former1y eompleted; '" - bore-boles mada withln 1.be framework ot complex resaareh worka; 5 linea ot ,eolOglcal cross aect10nB

LITOLOGIA I STRATYGRAFIA SKAŁ PODŁoZA

w

podłożu nie zdiagenezowanych utworów ken()lZoicznych stwierdzono
skały metamorficzne, intrllzywne i nie przeobrażone osady triasu. Skaly,
przeobrażone różnią sie między sobą stopniem metamorfizmu. Na pąd-

.
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badań

petrograficznych

wyróżniono

tu

8kały

silnie,

średnio

i słabo

przeobrażone.

Silnie zmetamorfizowane utwory stwierdzono w Qtworze l/VIII Skrzypnik: pod osadami triasu. Zdan:iem B. Utzig (1973a, 1975) są to łupki skaleniowo-łyszczykQwe, skaleniowo-kwarcowo-lyszczykQwe fibroIitem i lupki
'kwarcytowe. Według opinii cytowanej autorki 1;ypomodiczn,y zespół mineralny Qmawianych skal' wskazuje, że przeobrażonę ~taly w facji almandynowo-amfibolitowej (wg F. J. Turn.ea i J. Verhoogena, 1960). ZanO'towane tu :p.rędkości refrakcyjnych fal sejsmicznych. wynoe:zą 5700 misek.
Otwór 1tvm Skr2ypn.i.k położony jest w zasięgu utworów, które
J. Oberc <1972) zalicza do piętra staroossyntyjskiego, pi2efałdDwanegQ
z piętem star6waryscyjskim w obrębie struktury Wzgórz Strzelińskich. Są
1;0 skały stanowiące m. in. póhlocn.ą Qkrywę masywu granitoidowegOo Strzelin-ZulQwa. L. Wójcik (1968) wyróżnia tu dwie serie, a mianOowicie:
dQlną - o wyższym stopniu metamorfizmu i, górną Q niższym stopniu
metamorfizmu. W obrębie pierwszej z wymienionych dO'minują granitognejsy, różne odmiany gnejsów oczkO'wych, w·tym m. in. gnejsy sylimanitowe, a także łupki łyszczykowe i amfibolity. Skały nawiercone w otwoI'2e 1/Vm Skrzypnik pod osadami triasu. należą do serii Q wy7szym. stopniu metamorfizmu. Podobne utwory, występujące w podłożu kredy i permo-karbonu północnych Czech, J. Chaloupsky (1973) zalicza dO' starszegO'
proterozoiku.
Kompleks skal, których stopień przeobrażenia określony został jako
średni r~ w kilku otworach usytuQwanych na północ od strefy
tektonicznej Niemczy i na południe od Wrocławia. Skały tego kQmpleksu
nawiercono w Qtworach: l/VII Biskupice; 2JVII Kwieciszów; 2/VIII Zielenice; 2/IX Kobierzyce; 3/IX Ma.reinkowice; 1/XIV Urawina. Skały
Q podobnym stopniu przeobrażenia i podQbnym wykształceniu litologicz':'
Dym zaobserwO'wanQ w otwo.rze 4IlX Lubcz, na połudJUowy wschód od
Strzelina. Prędlrości refrakcyjnych fal sejsmicznydl. nO'towane w obrębie
utworów o średnim stopmu pxzeobrażenia wynarzą 4800 misek::.
Jak wyni:ka z Qpracowań petrograficznych S. Maciejewskiego (1973a),
A. Majerowicza (1973) i B. Utzig (11973a, 1975) omawiane utwory wykształ
cone są jalro łupki lyszczykowo-skaleruowe z p~jściami do łupków ły
szczykowych i paragnejsów drobnO' laminowanych pochodzenialUpkO'wego.
Skały te zawierają wkładki amfibolitów tufogenicm.ych, stwierdzone
w otworach 2/VII Kwieciszów, 2/IX KlObierzyce i 4/IX Lubcz. Występują,
tu też ~wy lub warstwy amfibolitów, poch~ wulkahlcznego, <JSią
gające miąższość dO' kilkud2ies:ięci.u metrów, np. w otworze 2/VIII Zielenice. W dwóch przypadkach, a mianowicie w .otwQrach 2NII Kwieciszów
i ·l/xIV Urawina stwierdzono wkładki: wapieni krystalicznych i skal
wapienno-krzemianowych. ZaobserwOowano też kwarcyty w Qtworze 2/VII
Kwiecisżów i łupki kwarcytowo-grafitowe w .otworze 2/IX Kobierzyce.
Jak wynika z powyższeg.o zwięzłegO' przeglądu cech litologicznych Qmawianej serii, mamy tu dO' .czynienia z kompleksem skal pierwO'tnie osadowych, który uległ metamorf<1Li.e regionalnej. Zawarte w omawianych
skalach minerały wskaźnilrowe skłaniają do wniosku, że tworzyły się one
w temperaturze Okoł.o 550 0 i przy ciśnieniu 4-7 kllQbar ('B. Utzig, 1975).
Podobne warunki powstania, choć przy niższym ciśnieniu przyjmuje

z
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H. Dziedzicowa dla łupków z Kobylej Głowy w strefie Niemczy (inf.
ustna 1) .. B. Utzig (1973a, 1975) stwierd7a, że skały wyjściowe uległy ~
brażeniU:'wfaCjiamfibolitowej na pograniczu z facją Zie1eńC9wą.
Skąły o 'l riskimstopniu metamocfizmu stwierdzono -w :otwOrze l/DCa
SoSniCa kOło Kątów Wroclawskich. 0l.'8Z w innych otworach 'wykonanych
na zachód od omawianego terenu. Rozpor,mano tu metaszarogłazy, metamułowce i fility, lokalnie zlepieńce. Jak wynika z opisów B. Utzig (1973bl
występują tu wkładki o cechach tufitów. Detr:y tyemy materiał pochodzenia wullmnicznego zbliżony jest do kwaśnych skał typu keratofiru.
W skałach słabo przeobrażonych. stwierd.mno na zachód od zbadanego
terenu nieliczne, źle zachowane ~tki organiczne, które zdaniem A. Kaniewskiej (inf. ustna) mogą wskazywać na górny proterozoik lub kambr.
Opisane wyżej utwory, zwlaszcza charakteryzujące się średnim stop-

niem metamorfizmu, należałoby zgodnie z poglądami J: Oberca ~1972)
zaliczyć do piętra star~tyjskiego. Podobnie wykształcane utwory, występujące na wschód. od strefy Niemczy, H. Dziedzicowa (1966) zalicza do
algonku. Stosownie do poglądów J."Chaloupsky'ego (1973) zarówno średnio,
jak i ' słabo zmetamorfizowane skały ' mogą należeć do najniższej części
górnego protel'qrzoiku północnych Czech. Autorzy niniejS7JegO artykułu
skłaniają się do poglądu J. Chaloupsky'ego, jeżeli chodzi o wiek serii
wykazującej średni stopień metamorlizm.u. Utwory słabo przeobrażone '
s'klooni jesteśmy zaliczyć .
górnego proł.eroooiku lub do dolnego kambru.
Wskazują na to wspomniane już szczątki organiczne i otoczaki gnejsu
w metazlepieńcach stwierdzone w jednym z otworów na zachód od oma-;
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wianego terenu.. .
.
.
Skały intruzywne reprezentowane są głównie przez serpentynity i granitoidy. 'P ierwsze z wyntienionych występują w zachodniej części omawianego . terenu, ' gdzie towarzyszą im gabra. Zaobserwowano je także
w niektórych: dawniej. wykonanych. otworach. wiertniczych. 'Granitoidy
znane są z rejonu Strzelina i ze strefy tektonicznej Niemczy. Stwierdrono
je także w jej przedłużeniu w otworze 3/VIII ffiałobrzezie. Być może granitoidy ratprzestrzenione są szerzej na omawianym terenie, lecz nie zostal:y
dotychczas rozpoznane.
Do skal intruzywriych zaliC2lOno także łuPki tremolitowo-węg1an.owe
i hornblen.dowo-fl.o.gO'pitowe z otworu 2IXIV Budziszów. Zdaniem S. Maciejewskiego (1973b) omawiane łupki powstaly prawdopodobnie w wyniku
przeobrażenia serpentynitów. ' Za taką interpretacją oprócz przesłanek
petrograficznych i innych materiałów geOlogicznych - przemawiają także
dane geofizyczne. Chodzi. tu o rozległą anomalię grawimetryczną i magnetyczną o zarysach kopuły; obejmującej swym zasięgiem zarówno omawiane
wystąpienia stwierdzone w otworach wiertniczych, jak. i odalonięty na
powierzchni masyw serpentynitowy Gogołów-Jordanów. Jak wynika z dotychczas zebranych danych okrywę tego masywu stanowią na omawianym.
terenie skały o średnim stopniu metamorfizmu.
Skały nie przeobrażone permu, triasu i górnej kredy nie wchodzą
w skład bloku przedsudeckiego. Wspomnieć jednak należy, że na znacznej
przestrzeni metamoriik bloku graniczy tektonicznie z piaskowcami triasu.
1 Referat wygłoszony na pOsiedzeniu
Geololl1czneso w dniu 29 Hstopacia 1973 r.
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Wzajenuiy stosunek -trzech serii skalnych róŻlWlcych się stopniem metamarfimlu nie jest w pełni wyjdniony. Jeżeli przyjąć, że przeobrażenie
skal na omawianym terenie nas.tąpilo w wyniku orogenezy ii związanej
~
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Fig. 8. Szkic geologiczny podłoża trzeciorzędu
Geologica1 sketch showing the Tertiary basement
1-

margle 1 wapienie margl1ste - górna kreda: 2 - piaskowce - trias:
piaskowce. margle 1 dolomlty - p~: ł - gram"l101dY. karbon-perm;
metaszarogłazy 1 metamulowce kambr-młodszy proterozoik; II iSbra przedwar)'scyjskle; 'I - serpentynity przed.w&ryscyJskle, 8 - lupki
lyuczykowe. paragnejsy 1 amftboUty - młodlzy proterozoik: 9 - gnejsy
oczkowe 1 łupki łYszczykowe - proterozoik (dOlny 7); 10 - gnejsy
mtamatyczne Gór Sowich - archaik; U - uskoki: 12 - wiercenia
dawniej wykonane; 13 - otwory wiertnicze wykonane w ramach badań
kompleksowych; 14 - llnle przekrojów geologicznych I geofizycznych
1 - marls and marly llmestones - Upper Cretaceous: 2 - sandstoneaTr1asldc; 3 - sanc1stonea, marJs and dolonutes - Permian; 4. - ,renItoJds - Cambr1an-Perm1an: II - metagrauwackes ancl metulltstones C8mbr-YoWl8er Proterozole; II - gabbros ot pre-Vartscan orogeny;
'I - aerpentynites ot pre-Var1scan orogeny; • - mlea schlats, paragne188es and amph1bolltes - Younger ProI.erozolc; 9 - au,enane1ssea and
m1ca 8chlsts - Proterozolc (Lower 7); 10 - the Sowie GÓJ,7 m18matlc
ane18ses - Archaean; U - :fauUa; 12 - bore-holea tormerly comple1.ed:
13 - bore-holes made w1th1n the framework ot compleJI: research worka;
Ił linea ot ,eolog1cal cross sectlons and geopbys1ca1 cross Bectlons
3 -

II -
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z nią diapirowej inwazji ma1iedalu anatektycznego, jak to miało miejsce
np. w rejonie saksońsko-turyngijskim (G. Meine1, 1968), to granice między
wymienionymi seriami mogą · być nieostre i przebiegać będą skośnie do
granic stratygraficznych. Z drugiej, jednak strmw J. Chaloupsky (197'3)
wyraża pogląd, że granica między dolnym. i górnym. proterw.oikiem pół
nocnych Czech jest bądź to tekto.nk:zna, bądź też charakteryzuje się raptowną zmianą stopnia metamorfizmu. GTanicy tej towarzyszą często intruzje skal zasadowych.
'
Na zachód od zbadanego terenu skały o niskim stop:riiu ,metamorfiZmu
graniczą z utwarami średnio lub nawet silnie przeobrażonymi.. Jeżeli
graniczą ze sobą serie skalne różniące się stopniem metamorfizmu regionalnego, to można. przypuszczać, ~ są to albo równowiekowe serie l"O'a:łzi.e
lone granicą tektoniczną, albo serie różnowiekowe. Na korzyść drugiej
koncepcji przemawia obecność szczątków arg.aniczn;ych oraz otoczaki gnejslJw w zlepieńcu serii słabo przeobrażonej.. Jakkolwiek argumenty te nie
l'O'QILrzygają kwestii w sposób bezsporny, to jednak s1daniają do wniosku,
że seria o słabym stopniu metamorfizmu jest młodsza od dwu pozostałych.
Jej zasięg w kierunku NE ogranicza prawdopodobnie system dysJakacji
o kierunku NW-SE, przebiegających między Kątami Wrocławskimi i Kobierzycami oraz na E od: Jordanowa. Popl'2eCZIlY dó tego systemu uskok
o kierunku NW-SE ogranicza od południowego-wschodu zasięg omawia...
nej serii. Lokalnie zachowane, być może zaklinowane tektonicznie, strzępy
tej serii występują na N i S od Jordanowa.,
'
Na obszarze między Kobierzycami a Jordanowem seria skalna o średnim
stopniu metamorfiZmu uformowana jest w kopulę stanowiącą okrywę intruzji serpentynitu. Skały o najwyższym stopniu przeobrażenia powstały,
być może, w ' wyniku diapirowej inwazjil materiału anatektycznego.
W związku z tym, jak TÓwnież w efekcie późniejszych ruchów tektonicznych powstać mogły zluźnienia na granicy ze fIkałami otaczającymi.
Efektem ruchów trzeciorzędowych jest m. in. nierównomierne rozmieszczenie kopalnych ZW'i.etcrielin ' skal podłoża (zachowały się w pogrzebanych zapadliskach tektonicznych). 'Jest nim także zróżnicowanie wi~
kowe (od górnego oligocenu po górny miocen) osadów 1neciorzędnwych
leżących na star.s.zym. podłożu CZ. Jaworska, inf. ustna). Jednym z us1roków, być może starych, lecz odmłodzonych w trzeciorzędzie, jest uskok
ograniczający blok przedsudecki od NE. Opisane wyżej stosunki ilustrują
przekroje geologiczne (fig. 3B i 4B) oraz szkic geologiczny (fi'g. 8).
WNr05KI
Najważniejsze rezultaty zreferowanych wyżej. kompleksowych badań
geologicznych i geofizycznych ująć można następująco:
1. Badania geoelektryCŻIle okazały się w pelni przydatne dla określe
nia głębokości. podłoża pOOkenozoicznego i śledzenia kopalnych zwietrzelin.
Pozwalają także na wyodrębnienie niektórych skal podłoża, np. granitów
i gnejsów.
2. :Badania geologiczne, a zwł.asrzcza petrograficzne wykazały, że jako
najsilniej przeobrażone uznać należy łupki łyszczykowe i kwarcytowe
z otworu INII Skrzypnik. Reprezentują one, być może, starszy proterozoik.
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3. Największe r~enie wykazują hlpki łyszczykowe i paragnejsy występujące na południe i południowy wschód od Wrocławia. Są
one przeobrażane w :facji amfibolitowej ;na pograniczu z facją zieleńcową.
Wiek ich określić można - pr~ ana.1Dgię dO' p6łn.oon.ycll Czech - jakO'
młodszy proterorr.o:ik.
.
4: Słabo przeobrażone metaszarogl:azy i metamułowce stwierdzone we
wschodniej części zbadanego terenu, w Qtworze l/IXa Sośnica, reprezentują, być może, najwytmy prQ1;erou.oik łub dolny kambr.
5. Badania grawimetryczne i magnetyczne wykazały istnienie :rozleglej
kopuły zbudowanej z zasadowych skal intruzywnych. Jest ona ukryta
w zna~ej .mierze pod. osłoną łupków łyszczykowych Q średnim stQpniu
przeobrazerua.
.
6. Zróżrrioowanie petrograficzne, niektóre dane geofizyczne, a także
ślady okruszcowania związkami żelaza (B. Utzig, 1975) pozwalają sądzić,
że dalsze badania· slabo poznanych serii krystalicznych bloku przedsudeckiegO' p!'2yllioSą także efekty góspodarcze.
.
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Andrzej GROCHOLSKI, Robert KUCHARSKI
METIIODS AND RESULTS 011' COMPLEX GEOPHYSIOAL AND GEOLOGICAL
INVESTIGATIONS ON CRYSTALLINE BASBMENTSITUATED IN THE
EASTERN PART 011' THE FORE-SUDETIC BLOCK:

Summary
The area lying immediately to the North-East of the Sudetic Mountains is
caUed Itbe Fore-Sudetlc Block. It i8 made up of the rocks older than the Permian
formatioos (with mere exception to the granltoJ.d intrusion), bOll'dering along with
numerous faults and "covered with the Ce.i.nOzolc deposits "varying in thicknese from
BIt least several meters to 280 meters. The north-eastern boundary of the above-mentioned strucflur'al unit is shown eleady by the system of dislocatiooB generally
det.erm:lned _ the.Odra Fault"(H. TeiBaeyre, 181)'1) or sometbnes 8& "the lineament
of the Odm" (,.T. Dvofak, 1988). The ' crystaWne rocks of the Fore-Sudetic Block
hoMer oil "the Perm.iah and Tri8a!d.cdepOelts of the FOl'e-Sudet1c monocline along
that disloCation line.
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The complex geophysical investigations have been recently carried out, including the gravimetric and magnetic maping, within the eastern part of the Fore-Sudetic Block completely covered, situated on the southern and south-eastern side of
Wrocla.w City. While trBlCing the depth of crystalline SUbstratum one could complete
in traversing of the electrical sounding by Scblumberger system. In order to
check and complete the information yielded through detailed geophysical studies
eleven sample bore-holes have been boved in which set of electric logging heve
been made. The selected samples of crymalline basement rocks have been subjected to a petrographic examination.
The results based upon detailed geoelectric tests can be illustrated through
figures 1 to 2. The Fig. 5 and 6 show the comparison of the electrIc resistivities
to the geologic profiles taken from the selected drillings. The results of the geophysical and geological investigations are shown on cross-sections (Fig. 3 and 4).
The map showing the shape of the pre-Tertiary sul"face (PUg. 7) and the geological
s'ketch (Fig. &) constitutes the ultimate resulits of complex researches.
The results 01 a primary importance can be qualified as followed:
1. The geoe1ectric investigations seemed to be entirely useful for determining
the depth of the pre-Cainozoic substratum and tracing the fossil decomposed ro~.
They also allow for isolating of the certain rocks forming the basement ego
gneisses.
2. The geological and especially petrographic investigations indicated that one
should admit mica and quartz schists sampled from the l/VIII bore-hole as the
strongly metamorphosed rocks. They may. represent, perhaps the Older Proterozoic.
3. The mica schlsts and paragneisses occurring southward and south-eastward
of Wroclaw feature the widest spread. They are somewhat metamorphosed in
amphibolic facies contacting closely with the greenstone fades. Their age can be
determined through analogy to the Northern Provinces of Bohemia as the Younger
Proterozoic.
4. Weakly metamorphosed metagrauwackes and metaslltstones indicated in the
eastern part of the prospected terrain in the llIX bore-hole, may represent, perhaps, the uppermost Proterozoic or the Lower Cambrian.
6. The gravimetric and magnetic investigations indicated the existance of wfde-spread cupola rock made up of basic intrusive rocks. It is largely covered under
the shield of mica sch1sts featuring the mediocre degree of metamorphism.

