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a
WSTĘP

Na północno-za'chodni'm krańcu Polski wykonano wlata'ch 1965-19'70
kilka nowych głębokich otworów wiertniczych (fig. 1). Są to otwory Instytutu Geologi'cznego: Wolin liG 1, Rokita IG 1, Recław liG 1 i Gostyń
IG 1 OTaz Zjednoczenia Górnictwa Natfowego: Świnoujście 1, Między
zdroje 1, Dargobądz l i 2, Warnowo 1 oraz Kołczew'O 1. W otworaeh tych
uzyskano 'm, in. protfile liasu, które są interesujące z czterech powodów.
Po pierwsze - udział osadów morskich w jednym z tych profilów
(Wolin IG 1) jest naj'większy w 'Całym liasie Niżu P'Olskiego: :poza dotąd
znanymi z Polski zachodniej wkładkami osadów 'morskich w dolnym hettangu, dolnym synemurze, karyksie i najniższym toarsie, występuje
w tym profilu 'Odrębny kompleks ilasto-mulowcowy z amonitami domeru, a ponadto bardzo prawdopodobne są silne wpływy basenu morskiego
w górnym synemurze. Po drugie - zestawienie profilu Wo1ina z pozostałymi, H także z profilami wcześniej 'Odwierconymi w tej 'Okolicy doprowadza d01st'Otnych wniosków w zakresie relacji między chronostratygrafią a litostratY'gra1fią serii liasu. Po trzecie
nowe znaleziska fauny
pozwoliły ud'Okumentować lokalny diachronizm transgresji środkowego
liasu, potwierdzony także dany1mi z terenów NHD . Wreszcie po czwarte
- ujawnione zostały charakterystyczne zmiany mią'ższ'Ości, będące zarówno wyrazem regionalnego położenia danego profilu w basenie, jak
i lokalnego zróżnicowania sulbsydencji. W artykule przedmiotem sz'czególnego zainteresowania są utwory 'liasu środkowego i wyższej części liasu dolnego w pr orf il ach Wolina, Recławia, Rokity i Świnoujścia. Zostały
one zestawione z wcześniej opracowanymi profila'mi otworów Mechowo
IG 1 i Kamień IG 1 (R. Dadlez, 1964, 1969). K'Orelację tę prezentuje d:ig.
2. Makro- i mikrofauna z wszystkich protfi1ów została kompleksowo opracowana przez J. Kopika, litologia zaś przez R. Dadleza.
Stratygrafia wspomnianych dawniejszych profilów była już omawiana (J. Kopik, 1962, 19i64; R. Dadlez, 1964, 1969). Od tego czasu przy!były
jednak nowe znaleziska paleontologiczne, a także uległy rewizji lub uści
śleniu oznaczenia wymienionyc'bw cytowanych pracach amonitów. KonKwartalnik GeOlogiczny, t. 16, nr 3, 1972 r.
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sekwencją tych zmian, jakni'żej zobaezymy, jest o.słabienie dokumentacji faunistY'cznej poziomu Prodactylioceras davoei, którego 'Obecność była
poprz.ednio dość mocno ak,centowana (R. Dadlez, 19'69).
Stopie'ń rdzeniowania najn'Owszych wierceń był nikły. Pomiary geotfizY'czne w otworach umożliwiają na ogół dobrą k'Orelację z w'cześniejszymi,
lepiej rdzeniowanymi otworami. Braki w rdzeniowaniu dają się jednak
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Fig. 1. Szkic miąższości utworów liasu
Sketch 'Of thickness of Liassic deposits
1 - 1zopachyty utworów liasu co 100 m; 2 - obszaTy Lokalnej reduk,cji miąższości
utworów lia:su; 3 - obszary lokialnego wcZlrostu miąższości utworów liasu; 4 - uskoki
cZyJllne w czasie sedymenta,cjli utworów liasu; {5 - o;bszary pr:zedkenozoicznej denudacji utlwo'rów liasu (c:zęściowy brak seTiIi); 6 - otwory wieTtnicze, licZlba olznacza
miąższ'ość utworów liasu w m
1 - isopachytes of Lias'sic deiposits every 100 m; 2 - areas of localreduction in
thickness of Liassi.c deiPosits; 3 - areas of lOlcal inclI'ease im thLcknelss of Liassic
deposits; 4
faultsactive during sedJimentaHon of Liassic formations;
5 - areas of pre-Cainozoicdenudation of Lia,sslc deposits (partial Iack of sedes);
6 - bore holes; num ber mea'us thiókmessof Li,assic deposits in metres

szczególnie dotkliwie 'Odczuć w profilu Wolina, gdzie stwierdz.ono. nieznane dotąd kompleksy morskiego pochodzenia. l'ch wyksztakenia i szczegółowej stratygrafii nie da się ustalić z tej 'właśnie przyczyny.
Autorzy dziękują serdecznie Kolegom z PPN Piła: mgrowi inż. L. Cimaszew.skiemu, mgrowi inż. A. Łohzie i mgrowi inż. B. Sikorskiemu za
uprzejme udostępnienie próbek rdzeniowych i wyników profilowania
geofizyeznego z otworów przemysłu naftowego.
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LITOSTRATY\GRAFIA I

WYKSZTAŁCENIE

Jednostka Htostratygraficzna, zgodnie z definicją Międzynarodowej
Podkomisji TerminoLogii Stratygraficznej (H. D. Hedlberg, 1961; L. St0rmer, 1966), jest to zespół WaTstw skalnych, który odróżnia się odwarstw
sąsiadujących tym, że składa się z określonego typ,u litologicznego lub
kombinacji typów litologicznych, albo też tym, że ma inne charakterystyczne i jednoczące 'cechy litologiczne.
Podstawy 1oka1lnego podziału litostratygrafieznego liasu, oparte na
powyższych zasadach, podane zostały w poprzednich publikacjach
Dadlez, 19'64, 1969). W interesującym nas odcinku profilu (wyższa część
liasu dornego i lias środkowy) wyróżniono p:odówczas górne warstwy mechowskie,warstwy radowskie, warstwy łO'beskie i dolne warstwy komorowskie. 'Ogniwa te ,charakteryzują się następującymi właśdwo,śdami
(R. Dadlez, 1969, str. 14). Warstwymechows'kie górne, " ... >O wykształce
niu ilasto-pi as!koweowym , osadzały się w śr'Odowisku przejściowym 'Od
śródlądoweg'O do morskiego". Warstwy radowskie " ... odzwierciedlają nawrót do śródlądowych warunków sedymentacji i mają 'wykształcenie
przewalżnie piasz.czyste". Warstwy łobeskię " ... są kompleksem osadów
m'Orskich, ilasto-'mułowcowo-piaszczystych". Na koniec dolne warstwy
komorowskie " ... 'Obrazują jeszcze jeden nawrót do ,śródlądowych 'warunków sedymentacji, przeważają 'w nich różnoziarniste osady piaszczyste".
W e wzorcowym profilu Mechowa zdefiniowane w ten sposób górne
warstwy mechowskie zaliczone zostały do dolnego synemuru, warstwy
radowskie - do górnego synemuru, 'warstwy łobeskie do karyksu,
a warstwy komorowskie d'Olne - do domeru. Już wówczas zwrócono jednak uwagę, że ku północnemu zachodowi od Mechowa, a mianowide
w profilu Kamień-Międzyw'Odzie, warstwy łobeskie r'Ozrastają
miąż
szośdowo 'O blisk'O 7010/°" Wysunięto też wniosek, poparty występowa
niem 'mikrofauny, że rozrost ten spowodowany jest tym, iż warstwy ło
beskie w Ka'mieniu obejmują dłuższy odcinek profilu chr'Onostratygraficznego niż w Mechowie. Innymi Islowy - warstwy te w sensie 'wyżej
zdefiniowanej jednostki litostratygrafk'Znej nie są ze sobą w obu profilach porównywalne pod względem chronos'tratygraficznym.
Podobny jak w MechO'wie 'Obraz Iitostratygrafkzny warstw łoheskich
stwierdz'Ono w najn'Owszych profi1a'Ch: Międzyzdroje 1, Swinouj,ście 1,
Gostyń IG 1 i Rokita IG 1. Sytuację zbli:żJoną do profilu Kamienia stwierdz'Ono natomiast w 'Otworach: Kołczewo 1, Dargoibądz 2 i Recław IG 1
(irg. 2). Krań,cO'wą pozycję w tym aspekcie 'zajmuje profil otworu Wolin
IG 1 i porównywalny z nim iPT'Olfil Warnowo 1. P'Onieważwyksztakenie
warstw łobeskich w wy:żej wspomnianych typowych profilach Mechowa
i Kamienia było już omawiane 'w cytowanej kilkakrotnie pracy (R. Dadlez, 1916'9), 'Zaj1miemy się bliżej ich rozwojem tylko w profilu Wolina.
Miąższość warstw łobeskich wynosi tu 177,5 m. Można w nich wydzielić (fig. 2) dwa wyraźnie wyodrębni'One kompleksy mułowcowo-ilaste:
dorny 'miąższości około 5i8 m i górny miąższośei około 65 'm. Razem zajmują one o~oł'O 69~/o 'miąższ'Oś'Ci warstw łobeskich. Sądząc po kilku rdzeniach kontr'Olnych oba '~O'mpleksy mają skład typowy dla najbardziej
ilasty,ch członów warstw łobeskkh w dotąd znanych proTilach. Wystę
pują tu 'wzajemnie się przewarstwiające: łup~i i iłowce tłuste, popielate;
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łupki i iłowce chude i piaszczyste, ciemnoszare; mułowce ciemnoszare
i szarobrązowe; przekładańce !piaskowcowo-ilaste. W najwyższych kilkunastu metrach kompleksu dolnego obecne są cienkie wkładki piaskowców
mierzwistych,mułoweowyeh. Podrzędne 'wkładki piaskowów :mogą TÓWnież jak wynika z pomiarów geofizycznych - trafiać się w niższej
części kompleksu górnego.
Kompleks dolny podścielony jest 6-metrowym pakietem piaskowców
o nieznanym wykształceniu, zawierającym ławicewysokooporowe, być
może, piaskowrca o spoiwie węglanowJlm. Kompleks
górny natomiast
przykryty jest ikilkunastometrowym pakietem ilasto-piaskowcowym.
Między omówionymi kompleksami mułowcowo-ilastymi leży kompleks dzielący, miąiższości około 33m, odznaczają'cy się większym udziałem skał piaskowcowych. Pojedynczy rdzeń z partii przystropowej ujawnił tu, oprócz łupków ilastych i ilasto-piaszczystych oraz przekładań
ców pi a sk,owc owo-ilastych , obecność piaskowcówmierzwistych, mułow
cowych, piaskowców drobnoziarnistych szarobrązowych, wTeszcie piaskowców pylastych, po części scementowanych kalcytem.
Jak z tego widać, wykształcenie obu kompleksów ilasto-mułowco
wychw Wolinie jest identyczne z 'wykształceniem najbardziej ilastej
partii warstw łolbeskich w pozostałych profilach, np. z pakietami B-D
w 'facji stwierdzonej szeregiem pro:filów ,Mechowo - Lubień - Przytoń (R. Dadlez, 19,69', fig. 11). Nowością jest tu tylko obecność dwóoh odrębnych kompleksów, z których każdy z osobna ma miąższość tego rzędu,
co dotąd znane profile całych warstw łobeskich. Natomiast kompleks
dzielący w Wolinie, podobnie jak cała górna część warstw łobeskich
w profilach typu Kamienia, odznacza się rozwojem charakterystycznym
dla górnej części pakietu E w ;profilach typu Mechowa i Łobezu.
PrO'fil Wolina zaj'muje również odrębną pozycję, jeżeli chO'dzi o wykształcenie ogniw starszych od warstw łobeskich. Brak tu 'mianowicie
litostratygraficznego kompleksu warstw radowskich. Bezpośrednio pod
warstwami łO'beskimi SPO'czywa gruby, ponad 160-metrowy kompleks nap;rzemianległyeh
pakietów mułO'w'C'owo-ilastych i piaskO'wcowych.
W trzech kolejnych rdzeniach kontrolnych skonstatowano w nim m. in.:
piaskowce drobnoziarniste z szamozytem w spoiwie; piaskowce zlepień
cO'wate Q spoiwie limonitowo-szamozytO'wym z przerostami syderytu,
grudkami kaolinu iżwirka'mi kwarcowymi; szarobrunatne piaskowce
mierZ'wiste, częśdowo z:syderytyzowane, również z wyraźną domieszką
szamozytu w :spoiwie; piaskow'ce dolomityczne przerO'śnięte iłowcem.
Wszystkie te skały piaskowcowe występują w formie wkładek PO'śród
iłowców ciemnoszarych, partiami szarozielonych, tłustych O'raz przekła
dańców piaskowcowo-ilastych ze smugami syderytu.
Opisane skały piasz1czyste z szamozytem są analogiczne do tych piaskowców, które np. w profilach Kamienia i Mechowa są świadectwem
wpływów morskich w górnych warstwach mechowskich. Biorąc więc pod
uwagę ogólne wykształcenie kompleksu podścielającegO' w Wolinie warstwy łobeskie oraz jego " ... inne, charakterystyczne i jednoczące ee1chy
litologiczne" (patrz podana wyżej definicja jednostki litostratygraficznej), musimy dojść do wniO'siku,że w prO'filu tym warstwy łobeskie kontaktują bezpośrednio z górnymi warstwami mechowskim'i. Warstwy radowskie zaś, które są - przypominamy - 'Ogniwem litostratygraficznym,
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musiały się wyklinować w
gobądza a profilem Wolina.

rejonie między profilami Kamienia - DarNie jest to jednak równoznaczne z istnieniem
'w rozpatrywanym odcinku luki czasowej.
p.ozostają do rozpatrzenia warstwy kom'Orowskie, które leżą nad 'warstwami łobeskimi, a zbudowane są głównie z jasnych kwarcowych piaskowców z podrzędnymi wkładkami ilastymi, osadzonych w środowiskach
słodkowodnych. Rozrost 'miąższ'Ośeiowy warstw łobeskich powoduje automatyczną redukcję mią'ższościową warstw komor'Owskich. O ile w profilach typu M'echowa mają one okoł'O 200 m grubości, o tyle w p,r'Oiilach
typu 'Kamienia - Wolina miąższość ich spada do 80-90 m.
Z innych nowych protfilów - poza profilem W'Olina - zasługuje przede wszystkim na uwagę prO'fil Recławia, który 'Odznacza się maksymalną
miąższością liasu na P.omorzu Zachodnim (962 :m). Również warstwy ło
beskie osiągają tu największą znaną grubość - 269 :m (fig. 2). Cała ich
część górna rozwinięta jest podobnie jak w profilu 'Kamienia. Występują
tu na przemian piaskowce pylaste szarożółte, partiami żelaziste lub dolomityczne oraz iłow'ce i mułowce na 'Ogół piaszczyste, zawierające nie. liczne otwornice. Ten sam typ rozw'Ojowy znany jest z profilów Darg.obą
dza 2 i K'Ołczewa 1.
CHARA'KTERyISTYKA FA UNISTYCZNA
Dotychczas'Owe nieliczne znaleziska amonitów środkowegO' liasu na Pomorzu poch.odziły wyłącznie 'Z karyksu {J. Kopik, 19'62, 19(64). Odkryte
ostatnio na tym terenie nowe stanoOwiska fauny umożliwiły dokładniej
sze ustalenie sekwencji stratygraficznej k,aryksu, p.onadto d'Ostarczyły
one paleont'01'Ogicznych dow'Odów na istnienie w północno-zachodniej czę
ści ohszaru najniższego podpoziomu górnego d'Omeru Pleuroceras apyrenum. Najnowsze badania rozszerzyły wreszcie zakres wiadomości 'O mikrofaunie karyksu i domeru, 'zwłaszcza o ,małżoraczkach, które pomijan'O
w dotychczasowych opracowaniach. W niniejszym artykule, poza ścisłym
rejonem badań (fig. 1), 'Omawia się także niektóre stanowiska z regionów
sąsiednich: Koł.obrzegu (otwory Głowaczewo i IGołańcz) i Łobezu (otwory
Przy toń i Strzmiele 5 - por. R. Dadlez, 19169, ,fig. 1).
KARYKS

Poziom Uptonia jamesoni. Najniż'szy podpoziom tego poziomu
Phricodoceras taylori nie został dotąd 'faunistycznie udokumentowany. Również kolejny podpoziom Polymorphites polymorphus nie ma jednoznacznych dowodów paleontologicznych, być może, jednak dlateg.o, że
materiały faunistyczne są niekompletne. Można bowiem przypuszczać, że
na znacznych obszarach panowała już 'wówczas sedymentacja 'Osadów
m.orskich, niekiedy z dość liczną Imikrofauną. Z tego podpoziomu (talb. 1)
pochodzą też zapewne: Hypoxynoticeras sphenonotum (M o n k e) z otworu Gołańez (J. Kopik, 1962, tabl. XLIII, fig. 1) i źle zachowany, problematyczny Peripleuroceras z otworu Kamień IG 1.
Obecność podpoziomu Platypleuroceras brevispina jest ibardzo prawdopodobna, chociaż brak :stąd nadal typowych skamieniałości przewodnich. Znalezi'Ono tu: Tr'Opidocera.s sp., Liparoceras sp. i Platypleuroceras:
aureum (S i m p s.o n) - 'Otwór Kamień IG 1, tab l. I, fig. 6a, b. Pońadto
z tym podpoziomem związana jest zapewne Uptonia sp. (otwór Strzmiele
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Pleuroceras
~

spinatum

Pleuroceras

~

apyrenum (!)

~

Pleuroceras quadratllm How.
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Amaltheus laevigatlls How.
Amaltheus cr. margaritatus (Mantf.)
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Amauroceras sp.
Pleuroceras solare (Phillips)

Ogmoconcha aeqllalis Herr.
Ogmoconcha pselldospina Herr.
Ogmoconcha bispinosa (Grund.)
Ogmoconcha sp. 1
lsobythocypris ex gr, elollgata (Blake)
Nmtacythere (Domeria) fissieosta Herr.
Nanacythere (Nanaeythere) simplex
Procytheridea sp. ex gr. harpa Kling.,
Neuw.

"Isocardia" ef. angulata (M un s t.)
Meleagrinella ef. substriata (Munst.)
Rollieria bronni (AndL)
Tutcheria cf. submulticostata (d'Orb.)
Nucu/ana (Ryderia) dorls (d'Orb.)
Nuculana (D:Jcryomya) er. zieteni
(Brauns)
Palaeorzeilo galatea (d'Orb.)
Luciniola pumila (MUllSL)

Annulina metensis Terq.
Trochamminoides sp. 1
Ammodiscus asper (Terq.)
Geinitzinita tenera pupa (Born.)
Saracenaria sp(.cf. sublaevis Franke)
Lenticulina (Astacolus) basidentata f
Lenticulina (Astacolus) quadricosta (Te
Lenticulina (Astacolus) breonni (Terq.
Proc/entalina terquemi (d'Orb.)
Mesodentalina nratutina (d'Orb.)
Dentalina subtenuicollis Franke
Margżnulina prima d'Orb.
Marginulina interrupta Terq.
Fronc/icularia (Ichthyolaria) terquemi
Fronc/feu/aria (I.) terquemi bicostata d'
Ophthalmidium ef. coneentricum (Terq.
Cyclogyra orbieu/a (Terq., Berth.)
Brizalina liasica amalthea (B r an d)

-------------

Pseudortodosaria cernua (Berth.)

(Amaltheus gibbosus)
---1----------------------

Amaltheus margaritatus

'"

~

(Amaltheus subnodoslls)

~

....(l)

C E

(Amaltheus stokesi)
-----

ro o
Palaeoneilo galatea (d'Orb.)
~~ "O
Nuculana (Ryderia) doris (d'Orb.) >. >-,
c: c
Velopecten er. tumidus (Hartm.) -o (3
0Il"Ci
Inoeeramus sp.
t.:Chlamys sp.

,....., LentiCldtna (Asracolus) dubia Franke
o Lenticulina (As/ucołus) prima (d'Orb.)
c· 8o Prodentalina terquemi (d'Orb.)
~"O
Dentalina ef. tenuistriata (Terq.)
>. 2
!:: ~
,-,
o
Vaginulina parva Franke
-o "O
OIle Tristix liasil1a (Berth.)
Marginulinopsis antiquata (d'Orb.)
er:;

~

Ogmoconcha sp.

(Oistoceras figulinum)
Prodactylioceras
davoei

(Androgynoceras eapricornus)

Palaeoneilo bornholmief:lsis (Seeb.)

Trachycythere tubulosa tubulosa Trieb.,
Kling.
Ogmoeoncha sp.

(Androgynoceras maeulatum)

Beaniceras lllridum (1)

T.
ibex

ru,)

?Protogrammoceras sp.
Tragophylloceras ef. loscombi (Sow.)
Beanieeras sp. (er. senile Buekm.)
Beanieeras ex gr. lur,idum (Simps.)
B. sp.j?ex gr. geyeri (Spath)

Acanthopleuroceras va/dani (d'Orb.)
Acattthopleuroceras valdani (1)
ACalithopleuroceras maugenesti (d'Orb.)

Palaeoneilo bornholmiertsis (S e e b.)

Ogmoconcha pseudospina Herr.

Palaeoneilo galatea (d'Orb.)

Ogmoconcha contractula Trieb.

Rollieria bronrti (And!.)

Orthonotaeythere cf. pulchella A p o st.

Inoceramus nobilis G o l d f.

Procytheridea sp. 1

Peeten spp.

Procy theridea ef. perplexa K l i n g.,

(Tropidoceras masseanum)
tf.l

~

Uptonia sp. juv. (ef. distineta Tuteh.,
Truem.)

~

Ogmoconeha pseudospina Herr.

Up/onia jamesoni (!)
~

Ogmocottcha bispinosa (Grund.)

<
~

Platypleuroceras brevispina (?)

Platypleuroceras aurewn (Simps.)
Liparoceras sp.

Palaeoneilo bornholmiensis (Seeb.)

Tropidoceras sp.
Uptonia sp.

Palaeoneilo galatea (d'Orb.)

Ogmconeha sp. 1

Chlamys (Aequipecten) priscus
(Schloth.)
Uptortia
Proeytheridea perplexa Kling., Neuw.
Etttolium lundgreni (Mo b.)

jamesorti

Procytheridea sp. 1
Polymorphites polymorphus (?)

?Peripleuroceras sp.

Pseudolimea acuticostata (Munst.)

Ogmoconeha contractula Trieb.
Ogmoconeha amalthei (Qu.)
Hypoxynotieeras sphettortotum (Monke)
(Phricodoceras taylor i)

Objaśnienia:

<!) podpoziom faunistycznie udokumentowany; (?) podpoziom domniemany; ( ) podpoziom faunistycznie nieudokumentowany lub niedostatecznie udokumentowany.

Eoguttulina liassica (Strickl.)
Haplophragmoides, Troehammil1a spp.
Ammodiscus asper (Terq.)
Trochamminoides sp. 1
Geinitzinita tenem (Born.) et subsp.
Ammodiscus a.",.TJer (Terq.)
Trochamminoides sp. 1
Brizalina angustirotunda (Witt.)
Ophthalmidium orbiculare (Burb.)
Ophthal;nidium concentricum (Ter q.,
Marginulina prima (d'Orb.)
MarginLilina interrupta Terq.
Vagifiu!iila el/rva F ranke
Nodosaria oculina Terq., Berth.
Nodosaria dispar Franke
Dentalina exilis Franke
Marginulinopsis spirolina (Born.)
Frondicularia (Ichthyolaria) terquemi
Fronc/icularia (1.) terquemi bieostata
Geinitzinita tenera (Born.) et subsp.
Annulina rm:tensis Terq.
Mesodentalina matutina (d'Orb.)
Marginulinopsis spirolina (Born.)
l\1arginulina sherborni Franke
Margiaulina prima d'Orb.
Marginulina aff. iriterrupta (Terq.)
JlJarginulina lamellosa (Terq., Berth.)
Nodosaria quadrilatera (Terq.)
Nodosaria aeiformis Frentzen
Pseudonodosaria quinquecostata (Born.
Prodentalina terquemi (d'Orb.)
Dentalina deslongchampsi (Ter q.)
Dentalina tenuistriata Terq.
Dentalina quirtquelatera Franke
Pseudonodosaria multicostata (Born.)
Lenticulina (L.) acutiangulata (T e r q.)
Lenticulina (L.) po[ygonata (Franke)
Lenticulitta (Astacolus) basidentata Pr;
Lenti~ulina (Astacolus) quac/ricosta (Te
Tristix liasina (Berth.)
Frondicalaria (Ichthyolaria) terquemi
Frondicularia (1.) terquemi bieostata d'
Eoguttulina liassica (Strickl.)
Ammodiscus asper (Terq.)
Jaculella liassica Brand
aplophragmoides sp.
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8"'ig. 2. Kon~lacja wybranych profilów wiertniczych liasu
Correlation of selecteddrill log s of Liassicdeposits
iłowce i iłowce mułowcowe; 2 iłowce piaszczyste i mułowcowe; 3 mułowce pias.z'czyste, piaskowce mułowcowe li. przekła
dańce piaSkowcowo-ilaste; 4 piaSkowce ba'rdzo dr,o'bnoziarniste; 5 - piaskowce drobnozia,rniste; 6 - piaskowce wapniste i dolomityczne; 7 - piaskowce średnio- i gruboziarniste; 8 - szamozyt; 9 - spirytyzowane szczątki rośLin; 10 - ślady organizmów mułożer-

l

nych (8-10 tylko w górnych wairstwach mechowskich)
.
l - claystonesand sUty claystones; 2 - arenaceous claysto.nes and siltstones; 3 arenaceous siltstones, sUty sandstones
and sandstone-c1ay interbeddings; 4 - very ii-negra,i.ned sandstones; 5 - fine-g,rained sandstone,s; 6 - calcareous and dolomitic ,sa.nd:stones; 7 - medium-grained and coarse-grained sacndstones; 8 - chamosite; 9 - pyritized plant fragments; 10 - traces of mud~
-eating orgacisms (8-10 - in the upper Mechowo Beds)

;31,7
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5 - J. K'Opik 19[62, tabl. XLIII, fig. 3). Charakterystyczne jest, że w zes-p'Ole tym występ:ują rodzaje, których a'kme r'Ozwojowa przypada na wyż_o
sze odcinki karyksu (U ptonia, Tropidoceras, Liparoceras).
Naj'wyższy podpozi'Om dolneg'D karyksu, Upton~a jamesoni s.s. udokumentowany jest znalezioną w 'Otworze Mechow'D IG 1 Uptonia sp. juv. (ef.
distincta T u t c h e r et T r u e m a n) (= Polymorphites sp. juv. - J. Ko-pik, 19'62, tabl. XLIII, fig. 2).
Mikrofauna poziomu Uptonia jamesoni jest na 'Ogół bardz'D liczna.
i zróżnicowana. Otw'Drnice są prawie wyłącznie reprezent'Owane przezprzedstawicieli r'Ddziny Nodosa,riidae (otwornice wapienne) 'Oraz przez.
mniej lub bardziej liczne 'Otwornice zlepieńcowate. Wśród 'małżoracz
ków dominują r'Ddzaje Ogmoconcha i Procytheridea, a między nimi gatunki przech'Ddzące d'O wyższych ogniw karyksu, a nawet d'D domeru
(Ogmocon.c'ha bispinosa 'eG r li n d e l), O. pseudospina H er r i n g, O. sp.1). Również większ'DŚĆ gatunków 'Otwornic znana jest z wyższych pozio-mów karyksu i z domeru (tab. 1). Ogranicz'One znaczenie przewodnie dla
tego poziomu mają, być może: Marginulina aff. interrupta (T e r q u e m)"
Nodosaria qua.drilatera (T e r q u em), Dentalina deslongchampsi (T e r-q u e m) i D. quinquelatera F r a n k e.
Pom'Drskie zespoły 'Dtw'Ornicowe poziomów jamesoni i ibe,x przejawiają wiele cech wspólnych z odpowiadają,cymi im wiekowo zespołami
z północn'D-zachodnich Niemiec (A. Franke, 19,36; H. Bartenstein, E.
Brand, 19137; W. KlingeT, 19'62 i in.) coraz Danii i południowej Szwecji (A.
N0rvang, 19[57; E. N'Drling, 196,6, 1968). Niewątpliwie więzi faunistyczne
istniały też z basenem zachodniej i północno-wsch'Odniej Francji, skąd
pochodzą hol'Dtypy większ'Ości wyróżnionych na Pomorzu gatunków (O.
Terquem 185-8-186r6; O. Terquem, G. Berthelin, 1875 i in.), jak również:
z basenem holenderskim i angielskim (W. A. Macfadyen, 1941; J. Br'Ouwer, 19 69 i in.). Pod'Dbne analogie ujawniają się także przy rozpatrywaniu.
r

zespołu małżoraczków.

Poziom Tragophylloceras ibex. W 'Obrębie Iteg'o poziolillu udowodnLolllo
paleontol'Dgicznie istnienie dwóch podpoziomów: Acanthopleuroceras valdani i Beaniceras luri.dum (tab. 1). P'Odpoziom d'Dlny - Tropidoceras mas-seanum - nie ma dotąd dokumentacji amonitowej.
Podpoziom valdani wyróżniony został na p'Ddstawie dwóch typowych
dlań gatunk6w: Acanthopleuroceras valdani (d' O r b i g n y) w otworze
Rokita I'G 1 (tabl. I, fig. 1) i w starym niemieckim otworze Kamień (Ca'mmin) oraz A. maugenesti (d' O r b i g n y)w ot'w'Orze Mechowo I'G 1 (J.
Kopik, 1962, tahl. XLIII, fig. 4).
Podpoziom Beaniceras lu,ridum 'charakteryzują stosunkow'D liczne"
i d'Dbrze go dokumentujące amonity, przede wszystkim beanicerasy: Be-aniceras ex gr. luridum (8 i m p s 'D n) w 'DtW'Drze Świnoujście 1 (tabl. I,
fig. 3), B. sp. (cf. senile B u c 'k m a n) (tabl. I, fig. 2) i B. sp. (?ex gr.
geyeri S p a t h) w otw'Orze Kamień IG 1 oraz tragophyllocerasy: Tragophylloceras cf. los combi (S o we r b y) w" otworze Świn'Dujście 1 (tabl. I,
fig. 4) i T. sp. w otworze Kamień IG 1. Z tegoż podpozi'Dmu poch'Ddzi źle
zachowany, o wątpliwej przynależności systematycznej okaz Protogram-moceras sp. z profilu Kamienia 1.
1 Amonity (Phricodoceras bornholmiense (H o h n e) poziomu ibex cytowane są ponadt{);
z kry osadów liasu występującej w utworach czwarrtorzędowych 'na wyspie Wolin (E. StolI, 1940)~
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Małże karyksu i domeru nie 'mają istotniejszego znaczenia stratygraficznego, tworzą jednak charakterystyczny dla warstw łobeskich zespół
ekoLogiczn'O-facjalny.
Mał'żoraczki występujące 'w poziomie ibex nie wykazują wyraźniej
szych różnic w porównaniu z zespołem z P'Oziomu jamesoni, przeważają
nadalI znane już gatunki z Todzajów Ogmoconcha i Procytheride,a,. W zespole otwornic, obok nadal dominujących Nodosariidae, zasługuje na
uwagę pojawienie się reprezentantów rodziny Bolivinidae, jak Brizalina
angu'stirotunda (W i t t h u h n) oraz ophthalmidiów: Ophthalmidium orbiculare {B u r ba 'c h) i O. cOncentricum (T e r q u e m et B e r t h e l i n).
Dodatkowych trudnośeiw ustaleniu pionowych zasięgów wielu gatunków 'Otw'Ornic pom'Orskiego karyksu przysparzają szybkie zmiany litofacja'lne.Wpływają one zasadniczo na różnicowanie poszczególnY'ch zespołów, a zwłaszcza na ilościowe proP'Orcje między otwornicami wapiennymi i zlepieńcowatymi. Również niekompletnemateriały wiertnicze
sprawiają, że tylko w przybliżeniu można określić zasięgi analizowanych
gatunków.
Poziom Prodactylioceras davoei. Poziom It'en nie ma dokumentacji
amonitowej. Wymieniana poprzednio w profilu Kamień IG 1 obecność
androgynocerasa z gTUpy hybrida (J. Kopik, 19'64; R. Dadlez,
nie
znalazła potwierdzenia w obecnych badaniach. Mikrofauna występują'ca
w utworach leżących !bezpośrednio nad udokumentowanym podpoziomem
luridum także nie daje 'wyraźniejszych wskazówek wiekowych. Co wię
cej, generalne s:płycanie zbiornika powoduje zmiany w składzie zespołówmikrofaunistyczny,ch. 'Otwornice 'wapienne zostają niekiedy prawie
całkowicie zastąpione przez długowieczne otwornice zlepieńcowate,
a Imałż'Oraczki zanikają niemal zupełnie. Notowana jest obecność pojedynczych nieoznaczalnych ogmoconch oraz - równie sporadycznie Trachycythere tubulosia tubulosa T r i e b e l et K l i n g e r, który wskazUje ju1ż na pogranicze karyksu i domeru (otwór Przytoń).
W otw'Orze Wolin IG 1 między próbkami zawierającymi amonity górnego domeru a rdzeniem należącym zapewne do niższego karyksu pobrano jeden rdzeń kontrO'lny z głębokości 1019,1-1025,4 m (fig. 2). Zawierał
on niezbyt liczną i mało znaczącą 'faunę małżów, szczątki szkieletowe
szkarłupni oraz dość bogaty zespół wapiennych otwornic. Żaden jednak
z gatunków nie 'ma icech przewodni'ch, wszystkie znane sąz odcinka karyks - domer. Jedynie obecn'Ość kilku egzemplarzy Tristix liasina (B e rt h e l i n) 'może być niezbyt pewną przesłanką wskazującą na karyks.
Gatunek ten jest co prawda opisany z dolneg'O domeru, ale naj liczniej występuje w karyksie.
W tych samych utworach zidentyfikowano ponadt'O nieoznaczalne gatunkowomałżoraczki z rodzaju Ogmoconcha.

DOMER

Poziom Amaltheus rrwrgaritatus. Poziom ten nie ma dotąd jednoznacznej dokumentacji faunistycznej. Mogą doń należeć w profilu Kamienia fragmentarycznie rdzeniowane odcinki warstw łobeskich, które
leżą około 50 'm nad udowodnionym podpoz~omem luridum. Zawierają
one nieliczne, mało znaczące 'Otwornice wapienne 'Oraz :megaspory.
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Poziom Pleuroeeras spinatum. Do niedawna br:ak było z terenów Pomorza znalezisk faunistycznych z d'Omeru, nie licząc prQblematycznegO'
amaltheusa ze starego 'Otw'Oru w GłoOwacz'ewie (fide J. K'Opik, 1962). Jedynie H. FreboId (1928) i E. Stoll (1940)w'Zmiankują Q amonitach tego
wieku, znajdowanych w 'czwart'Orzęd'Owych 'krach utwoOrów liasu w rejonie Kamienia i W'Olina.Są to Pleuroceras spinatum (B r u g i e r) i Pseudoamaltheus engelhardti (d' O r b i g n y). DopierQ w 'Ostatnio ,odwierc'Ony;ch 'Otw'Orach stwierdzQno am'Onity górneg'O domeru (Wolin IG 1)
i zróżnicowany zespół 'OtwoOrnic wapiennych i małżoraczków (Wolin liG 1,
Kamień IG 1).
W profilu W'Olina amonity domeru znalezionoO w dwóch marszach
rdzeniowych. W 'marszu dolnym (975,2-985,4 m) występuje mieszana
fauna pIeuroOcerasów, amaltheusów i amaur'Ocerasów, a mian'Owide: Pleuroceras solar-e (P h i 11 i P s) 2, Amaltheus laevigatus H 00 war t h, A. cf.
margaritatus (,M 'O n t If 00 r t) i Amauroeeras sp. (tabl. I, fig. 7-10). Znamionują oOne niższe części podpoziomu Pleuroceras apyrenum. W 'marszu
górnym (947,0>-957,5 'm) zawarta jest już wyłącznie fauna pleurocerasów: Pleuroceras quadratum H o war t h, P. sp. indet. (tabl. I, 'fig. 1112), któr,a ś'wiadczy o obecności wyższych 'Ogniw podpoziomu apyrenum.
Sekwencja amonitów górnego domeru w proOfilu Wolina i ich skład
gatunkO'wy wykazują 'wiele analogii z górnodomers'kimi zesp'Ołami pół
nocnej NRD (wg nie publikowanych wykazów faunistycznych opracowanych przez R. Rkhtera w 1966 r. i U. Pschenitzką w 1967 r.), północnych
i południ'Owych regi'Onów NRF (K. Frentzen, 19,37; R. Jordan, 19'67),centralnej i :południow'ej Francji (J. Mattei, 19'61) 'Oraz Anglii (S. S. Buckman, 19'09,--19130; M. K. Howarth, 1958; W. T. Dean, D. T. Donovan, M.
K. Howarth, 19161).
'
Spośród oOtw'Ornic górnodomerskkh większoOŚć występuje od karyksu,
tylkoO nieliczne wykazują niecoO Jbardziej 'OgranicZ1one zasięgi, a między
nimi Br'izalina liasica amalthea (B r a n d), Lenti:;ulina (Astacolus) breonni
(T e r q u e m) i L. (Saracenaria) sp. (ci. sublaevis F r a n k e). Ogólny typ
zespołu 'Otwornic jest bardzo podobny do analQgicznych wiekowo zespołów mikrofaunistycznych zachoOdniej Eur'Opy (E. Pietrzenuk, 1961; W.
Klinger, 196:2; E. Welzel, 1968; J. Br'Ouwer, 19'69 i in.). Znalezione poOprzednio w górnej ezęś,ci 'war,stw kom'Orowskkh profilu Mechowa 'Otwornke z rodzaju Ammodi:scus {tab. 1) są wieko'wo problematyczne.
Małż'Oraczki górnego domeru stwierdz'One zostały wyłącznie w profilu
Wolina. W ich zespole, ob'Ok niektórych 'Ogmoc'Onch znanych jeszcze
z karyksu, p'Ojawiają się nowe gatunki: Ogmoconcha aequaIis H e r r i n g
Nanacythere (Nanacythere) simplex H e r r i n g i N. (Domeria) fissicosta
H e r r i n g. Cały ten zespół wykazuje znaczne podobieństw'O do asocjacji
'małżoraczkowych z Niemiec, a w szezegóIn'Ośei do zespołów z północno
-wsch'Odniej Meklemburgii (E. Herring, l~J~,).
WNIOSKI CHRONOSTRATYGRAFICZNE
Analiza położenia stanowisk z 'iauną amonitową na tle pr'Ofilów litologicznych prowadzi do następujących konkluzji (fig. 2 i 3).
2 Ozna,czony
Frentzen.

początkowo

i

cytowany w paru pUblikacjach jako Pleuroceras transiens
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Kompleks 'mu łow oowo-ilas t y warstw łohes'kich w profilu Mechowa
oraz jego litostratygTafkzny odpowiednik w profilu Kamienia, tzn. dolny
kompleks mułlOwcowo..:ilasty, obejmują zapewne 'cały karyks. Zarówno
poniżej stanowisk z amonitami poziomu Uptonia james oni, jak i powyżej
stanowisk z a'monitami poziomu Tragophylloceras ibex występują tam
bawie1m osady marskie z małżami i otwornicami. Mogą one obej.mO'wać
niższe odcinki poziomu Uptonia jamesoni (być może, z wyjątkiem podpaziomu PhricodoceralS taylori) , jak również resztę paziomu Tragophyllaceras ibex i cały poziom Pr'Odactylioceras davoei. Zbliżona sytuacja,.
SWINOUJSCIE

WOLIN

KAMIEŃ

PUłAW

MECHOWO

fiOK/TA

I

ł

łZJ2

3

-4

--5

Fig. 3. Przypuszczalny stosunek między podziałem litostratygraficznym a chronostratygraficznym na odcinku synemur - pliensbach
Supposed relationship between the lithostratigraphical and chronostratigraphical :subdivisions from Sinemuri'an to Pliensbachian
1 - utwolry morskie; 2 - utwory bralkic,z.ne i bra'klicz.no-morskie; 3 - utwo'ry słod
kowodne; 4 - gr,anice pięt,eT; 5 - granLce jednos,tek litostraty,graf.ilc'z.nYich
l - marine deposits; \2 - br,ackish and bTackish-marine deposits; 3 - f,reshwater delPosits; 4 - boundaTies .of .stages; 5 - boundal'lies of lithostratigraphical units

jak można sądzić pa karelacji litastratygraficznej, istnieje w profilach
Wolina i Recławia. Ten 'Ostatni, najbardziej rozbudowany, zawiera poniżej kompleksu 'mułowcowo-ilastego odrębny kompleks mułowcowo-pia
szczysty z 'mikrofauną w najniższejczęśd. Może on być e\kwiwalentem
pakietu A w rejonie ŁoJbezu (R. Dadlez, 1969), 'który osiąga taim lokalnie
30 m grubośd. Być może, iż reprezentuje on naj niższe .odcinki karyksu.
Bardzo niska pozycja amonitów najwyższego podpoziomu środkowe
g'O karyksu w pTO'fi1u Świnoujś<cia (3m ponad spągiem warstw łobeskich)
dowodzi, że brak tu zapewne starszych ogniw karyksu. Drogą korelacji
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litostratygra!ficznejmożna tę sytuację ekstrapolować na profil Między
.zdrojów, a zatem na cały blok Uznam u ,leżący na południowy zachód
,od świnoujskiej strefy dyslokacyjnej (fig. 1).
Jest to sytuacja powszechnie spotykana na sąsiednich terenach pół
nocno-wsehodniej Meklemburgii. N a ogół transgresywne :są tam utwory
poziomu Prodactylioceras davoei lub wyższych ogniw poziomu Tragophylloceras ibe,x, a łączna miąższość karyksu wynosi kilka do kilkunastu
m. Lokalnie jednak zwiększa się ona do kilkudziesięciu :m i wówczas
.obecne są w tym kompleksie amonity ni'ższych poziomów
aż do podpoziomu Polymor'phites polymorphus. A zatem transg~esja karyksu była
na tamtych obszarach diachroniczna, przy ezym sposób jej rozprzestrzenienia był najipra1wdopodolbrri1ej dyktowany [przez ruchy mas solnych
cechsztynu.
Omówione poprzednio profile pomorskie są dowodem, że transgresja
karyksu, postępują,ca na teren Polski z północnego zachodu, od strony
SkanH i Jutlandii, ogarnęła najpierw obszar bloku Gryfie, i :być m'Oże,
Wolina. Dopier'O pod koniec poziomu Tragophylloceras ibe,x pokonała ona
barierę paleomorfologkzną, istnieją'cą wzdłuż strefy dyslokacyjnej Świ
noujścia. Powstaje pytanie, jak daleko sięgała .owa bariera ku południo
wemu wschodowi, innymi słowy, czy obszar dzisiejszej niecki szczeciń
skiej był jako całość również z opóźnieniem zalany przez morze? Możli
we, iż transgresja rozszerzała się tu równie sk'Omplikowanymi drogami
jak w Meklemburgii, wskutelk ruc'hli'wości form tektoniki salinarnej.
Świadectwem takiego etapowego rozszerzania się transgresji mogą być
występujące w profilach regionu Łobezu, powyżej stanowiiska z amonitem rodzaju Uptonia, wkładki utworów gruiboklastycznych, który,ch materiał pochodzi niewątpliwie z południowego zachodu (R. Da:dlez, 1969).
Natomiast przypadek nieznacznego lokalnego 'Opóźnienia transgresji może 'mieć miejs'ce w pro:filu 'Otworu Rokita, który ulokowany jest nad poduszką solną. Fauna podpoziomu Acmnthopleuroceras valdani występuje
tu około 11 nl ponad spągiem warstw łobeskich, podczas gdy w profilach
Mechowa i Kamienia analogiczne odległości wynoszą odpowiednio około
30m i około 41 m.
We wspo'mnianych profilach meklemburski'ch jednolita seria mułow
eowo-ilasta, której przyspąg'O'we partie należą do karyksu, zawiera w
szych Iczęś,ciach amonity dolnego, a nawet górnego domeru. Podobna
tuacja może być na terenach polskich właściwa dla bloku Uznamu.
den jednak z omawianych tu profilów nie ma dokumentacji
nej dolnego domeru.
Fauna charakteryzująca pogranicze dolnego i górnego domeru występuje w profilu Wolina w strefie przejściowej między górnym
.n.sem mułowcowo-ilastym a kompleksem dzieląeym, piaskowcowo-ilastym
Stąd wniosek,ż.e j'eśli sedymentacja była stosunkowo ciągła, to w tym
profilu dolnemu domerowi odpowiada komplek.s dzielący i ewentualnie
najwyższe partie dolnego kompleksu mułowcowo-ilastego. Fauna typowo górnodomerska występuje w środkowej 'Części górnego kompleksu
mułoweow.o-ilastego, a zatem reprezentuje on wyłącznie domer górny.
Z kolei warstwy komorowskie w profilu Wolina mogą odpowiadać tylko
najwyż:szemu domerowi.
"'-"-V.LU.IV.H••
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Trudno orzec, jak daleko ku wsch'Od'Owi można ekstrapolować ten
stratygra1ficzny. Kompleks górny i kompleks dzielący w profilu
W'Olina zdają się jednak 'Odpowiadać stratygraficzni e górnym, ilast'O-piaskowcowym kompleksom warstw łoheskich w prO'filach Kamienia - Recławia - Dargobądza:- Kołczewa.
PoZ'ostaje do rozpatrzenia kwestia wieku górnych warstw mechawskich w profilu W'Olina. W ni~których spośród profilów meklemburskich
stwierdzony zosiał kompleks analogiczny pod względem litologicznym.
Charakterystyczne dlań wkładki piasko'wców z szamozytem korelowane
są z kolei 'Z profilami leżącymi dalej na zachód, zawierającymi mikrofaunę górnego synemuru. Zważywszy te dane, jak również znaczną miąż
sz'Ość Ik>ompleksu i prawdopodotbnąciągłość sedym'entacji, mO'żna przyjąć,
że stanowi on łączny 'Odpowiednik brakiczno-morskich warstw mechowskich górnych i 1i:mnicznych warstw radowskich w profila,ch typu Mechowa, a zatem, że reprezentuje Icały górny synemur.
podział

ZMI.A!NY MIĄŻSZOŚCI
Na fig. 1 przedstawiono układ 'miąższości liasu, od tw'Orzony - poza
profilami wiertniczymi - z pomocą licznych :w tej okolicy przekr'Ojów
sejsmicznych. T,ab. 2 podaje 'miąższość poszczególnych 'Ogniw i całej serii
Tabela 2
Miąższość

(w m) utworów liasu w profilach wiertniczych
Otwory wiertnicze

,.....,
,.....,

Warstwy

o

'0

'r/l
.S'
o

~

.~

'II:l

kamieńskie

gryfickie
komorowskie
łobeskie

radowskie
mechowskie
górne
mechowskie

37,0
69,0

o

'0'
I-<

'"O
N

:»
N

'"O

,....;

...;

...;

O

o
i?>
o

.g

I-<

I-<

l-!

.S

~

~

'O
~

~

39,0
69,0

53,0
76,5

45,0
50,0

O'

N

cd

N

'"O
C\t'
O/)

cd

~

30,5
49,5

,....;

...;

l-!

i?>

,~

o

o

2o

's

~

~

74,0
48,5

>29,5

97,0 120,0 88,0 95,0 49,0 107,5
61,0 66,0 177,5 101,0 144,5 178,0
37,0 44,0 53,0 85,5 64,5
51,5

O

o

99,5

cd

-

,....;

,....;

O
l-!

O
l-!

i?>

,~

O
l-!
o
i?>
o

,.....,

O

l-!

:1

.c
r/l

~
U

:g

~

O

~

~

56,5
87,0

63,0
53,0

61,7
80,4

52,5
71,5

cd

'O

o

o

o

78,5 197,0 207,0 142,0
80,5
153,0 269,0 76,5 91,0 63,0
116,0 119,0 110,5 127,0 89,0
103,2

179,0 109,5 136,7

58,0

107,0 111,0 161,5

87,0

101,0

l6,5 193,5 188,0

170,0 173,0 211,5 198,3 144,0

509,0 546,5 744,0 547,5 604,0 760,0

>652,5 962,0 821,0 902,1 620,0

środkowe

i dolne

lias

łącznie

97,5 187,5

liasu w profilach wiertniczych. Wreszcie na tab. 3 podano w procentaeh
odchy lenia mią'ższości p'Osz,czególnych ogniw stratygraficznych w wylbranych czterech profilach w stosunku d'Omiąższoś'ci średniej wypr'Owadz'Onej z wszystkich 11 analiz'Owanych profilów. Tabela ta przytoczona zosta-
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ła głównie dla z'0braz'0wania pewnej 'metody analitycznej. Dane w nIe]
zawarte mogą być '0barczone 'błędem, jednak przy zachowaniu zasadniczej tendencji odchyleń. Wartości bHższe prawdy otrzymałoby się, licząc
średnią 'miąższ'0śĆ nie z danych punktowych w profilach wierceń, lecz
z powierzchni na mapie, zajętych przez poszczególne interwały 'miąż
szościowe. N a t'0 jest jednak zlbyt mał'0 danych.
Z przedstawi'Onych 'materiałów ilustracyjnych widać,że tło regionalne
P'Olega na istnieniup'Ola maksymalnych miąższości w centralnej częś,ci
bloku Gryfie i na redukcji tych miąższości - słabszej w kierunku pół
n'0cno-wsch'0dnim, silniejszej ku południowemu zachodowi. Na to tło
nał'OżDne są znaczne lokalne zmiany miąższości. Rozkład miąższ'Ościw zestawieniu z sekwencją litol'Ogiczną i stratygraficzną ilustrują w sumie
określ'0ne tendencje subsydencji i paleogeografii basenu i
pozwalają
prześ'ledzić ich zmiany w czasie.
Ohszary l'Okalnych redukcji związane są z l'Okalną ruchliwością mas
solnych, która szczególnie silnie wyraż'0na w górnym triasie, zamierała
st'Opniowow czasie d'Olnej jury. Widoc:zne są trzy takie 'Obszary: w 'Ok'Olicy Rokity, Dargobądza i na wschód 'Od tego ostatnieg'O, w rej'Onie Rekowa. W rej'0nie Rokity najsilniejsze zaham'0wanie subsydencji 'ma 'miejsce w synemuTze, :zaś pod koniec liasu następuje wyrównanie do tła regionalneg'0 (tab. 3).

Tabela 3
Wahania

miąższości

w wybranych profilach wiertniczych

Otwory wiertnicze

Miąższość
Piętro

średnia

wrn

Świnoujście 1 Recław

Odchylenia od
Toars
Pliensbach
Synemur
Hettang

116,6
240,2
186,3
161,9

-9,2
-34,1
-22,7
-37,6

IG 1

Gostyń

IG 1 Rokita IG 1

miąższości średniej

w procentach

-0,5
+13,9
+18,3
+30,5

+6,2
-14,6
-20,9
-11,1

+23,6
+44,7
+60,2
+6,6

L'Okalne wzmożenie sedymentacji (W'0lin, Recław) '0dbywa się w wąs
kkh strefach Q charakterze synsedymentacyjnych rowów, które ograniCZone są uskokami czynnymi w czasie sedymentacji. Najbardziej jaskrawy przykład tych procesów wynika z porównania profilów W'0lina i Mię
dzyzdr'0jów (tab. 2). Odległe !są '0ne od siebie :zaledwie o g,OO 'm i - jak
wynika ze zdjęcia sejsmicznego - '0ddzielone uskokiem. Sz'czególna
aktywn'0ść tego usk'0ku przypada na dwa okresy: 'hettang, któreg'0 miąż
SZ'0ŚĆ w Wolinie jest blisk'0 dwukrotnie więl\Jsza niż w Międzyzdr'0jach
'Oraz pliensibach, którego miąższość jest w Wolinie większa D 461% niż
w Międzyzdrojach. W synemurze itoarsie tempo sedymentacji w obu
profilach jest wyrównane, jednak zestawienie :facji s~nemuru dowodzi,
że i w tym okresie biegła między nimi ważna granica paleogeograficzna. Jest to wIspomniana poprzednio granica 'między blokami Wolina
i Uznamu. Była '0na w 'czasie całego dolneg'O i środkowego liasu czynna
w sensie paleogeograficznym i 'Paleotektonicznym. Bezpośrednio na
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wschód .od synsedymentacyjneg.o rowu w ,strefie Wolina ,miąższości tegO'
zespołu warstw są również znacznie mniejsze niż w rowie. W górnym
synemuTze najsilniejsze wpływy :morskie O'graniczały się najprawdopodoibniej tylko do strefy r'Owu.
Analogkzna strefa występuje w kamieńskiej strefie dyslO'kacyjnej
w rejonie Recławia. Wzmożenie sedymentacji razpoczyna się tu dO'ść raptO'wnie z paczą tkiem synemuru i stO'pniowo słabnie w ciągu pliensbachu
i tO'arsu (tab. 3). Wrejenie Gos:tynia, gdzie wydatne obniżanie strefy
za'wartej między dwoma uskokami Trzebieszowa - Koplina :miałO' 'miejsce w górnym triasie, poddbne ,stopniewe O'słarbianie tempa sedymentacji
zaznacza się w <Ciągu 'Całege liasu.
Nie jest wykluczone, że 'Oba te procesy: lO'kalnej redukcji i lokalnego
wzrostu 'miąższości były z.e !SO'bą sprzężone i uwarunkowane ruchami seli.
Wzrost suibsydencji w podłużnych strefach spękań mógł spowodować
odpływ seli i ich spiętrzenie w elhszarach pobliskich.
Zakład GeologH StrUlktur Wgłębnych NI,żu i
Zakład St'ratyg,rafd.i Instytutu Geologicznego
Warszawa, ul. Rarko'wiecka 4
Nadesłano dnia 26 stycznia 1972 r.
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PbIIllap,n; ,n:A,ll;JIE3, JI:Hyill KOliBK
1ł3BPAHHbIE llPOBJIEMbI CTPA1'lffPA~1łIł M CEtułMEHTA.I(lnł JIEHACA
HA TEPPMTOPIłIł MEiK)1;Y CBlIHOYCTbEM H rPhI~IłU:AMH
(CEBEPO-3AnA,lUłASI ąACTb nOJlhIIrn)

Pe3lOMe
MHOrOlJHCJIeHHbIe HOBbIe CKBa)KIłlihI, npo6ypeHHble B pattoHe YCT},}I O,n;epa (q.Hr. 1), ,llOCTaBHJlIr
HHTepeCHble ,n;aHlihIe o ,n;eTa.mrx CTpaurrpaq.Hll H ce,n;HMeHTa:U;Iłl1 OTJIO)KeHHH JIettaca, a oco6eHHo
WIHHc6axa. 3TH pa3pe3bI pacnOJIO)KeHhI Ha TeppHTopHll, 3aHRTOtt q.parMeHToM :u;eHTpaJIbHOrO
Kwartalnik Geolo,giczny -
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npOfR6a 6acceHHa R efO rofo-3ana,ll.;H'bIM 06paMJIeH'ReM. 06pa30BaH'Re OCa,ll;KOB R MeCTa 3aJIeraHHH'
aMMoH'RTOBOH <paYHbI npe,ll.;CTaBJIeH'bI H'a <pnr.

2.

AMMOH'HTbI onpe,ll.;eJUllOT H'eCKOJIbKO fOPR30HTOB H IIO,ll;fOPH30HTOB KapHKca H ,n;oMepa (Ta6JI. 1).

Uptonia jamesoni sensu stricto,
Beaniceras luridum, Acanthopleuroceras valdani, B ,ll.;OMepe )Ke - rro,D;ropR30H'Ta Pleuroceras apyrenum. YCJIOBH'O rrpHH'HMaeTC51 H'aJIH'1Re rrO,ll.;ropH30HTOB: Platypleuroceras brevispina H Polymorphites polymorphus. OTCYTCTByroT <payHHcTH'IeCKHe ,IJ;oKa3aTeJIbCTBa ,ll.;mr rro,D;ropH3oH'TOB Phricodoceras taylori H Tropidoceras masseanum, a TaK)Ke ,D;JI5! ropH3oH'TOB Prodactylioceras davoei R Amaltheus margaritatus. BepXH'HH KapHKc rrpe,ll.;CTaBJIeH 60JIbmHM KOJIH'1eCTBOM <popaMHHR<pep, BTOpOB KapHKce o,n;H'03Ha'IH'O YCTaH'OBJIeH'O HaJIH'1He no.n;ropR30H'TOB:

CTerreHH'oe 3H'a'1eHHe HMeroT rreJIeUHno,IJ;bI H oCTpaKO,ll;bI. lleJIeUHnO,ll.;OBo-<popaMrrHH<pepoBbIe rpyrrIIbI, He YTO'IHeHHbIe 6JIH)Ke no B03paCTY, B03MO)KHO orrpe,ll.;emlIOT HH)KHHH ,ll.;OMep. BepXIIHH ,IJ;OMep
Bbl,ll.;eJI5:(eTC51 oco6eHHO crrJIbIIo ,ll.;HQ><pepeHUHpOBaHHoH rpynrroH <popaMHIIH<pep H OCTpaKO,ll.;.
Pa3pe3 CKBa)KHHbI BOJIHII (<pHr. 2) OTJIH'1aeTC5! HaH60JIee rrOJIHbIM Ha llOJIbCKOH HH3MeHHocTH
pa3BrrTHeM MOPCKHX OTJIO)KeHHH. 3,ll.;eCb BrrepBble 06HapJ)KeHbI aMMoHHTbI ,ll.;OMepa H YCTaIiOBJIeHO
6paKH'1eCKO-MopCKoe 06pa30BaIiHe Bcero CHIieMIOpa.

K

BOCTOKY OT 3Toro pa3pe3a B ,D;OMepe

rrpOHCXO,IJ;HT rrepexo,ll.; OT MOPCKOH <paUHH '1epe3 6pam'1eCKyIO K· rrpeCIiOBO,IJ;IiOH, a B BepXHeM CHIieMIOpe -

OT 6paKH'1eCKO-MOPCKOH K rrpeCHOBO,ll.;HOH.

K

3arra,n;y )Ke BKOMIIJIeKCe rrpORCXO,ll.;HT

pe,ll.;YKUH51 MOm;HOCTH H MorYT BCTpe'IaTbC51 CTpaTnrpa<pH'1eCKHe rrepepblBbI. B pe3YJIbTaTe 3TOH
JIaTepaJIbHOH H3MeH'IHBOCTH cooTHomeIiHe Me)K)J.;Y JIOKaJIbHbIM JIHTOC'tpaTHrpaQ>H'1eCKHM ,ll.;eJIeIIHeM H YHHBepCaJIbHbIM XPOHOCTpaTHfpa<pH'1eCKHM ,ll.;eJIeHHeM 5!BJI5leTC5l .n;OBOJIbHO CJIO)KHbIM
(Q>Hr. 3).
I1IIrpeCCH5! MOp5! B KapHKce paIIbme Bcero OXBaTHJIa (B ropH30IiTe

Uptonia jamesoni)

TeppH-

TOPHIO, 5!BJI5lIOm;yIOC5! <pparMeIIToM ueH'TpaJIbIIOrO npofH6a 6acceHIIa, TO eCTb 6JIOKH BOJIHIIa
H rpbIQ>HU (<pHr. 1). TOJIbKO B KOIII(e cpe,n;Iiero KapHKca Mope npeBbICHJIO rraJIeOMopQ>OJIOrH'1eCKHH
6apbep, T5lHYID;HHC5l B.n;OJIb ,n;HCJIOKaurrOHIIOH 30IIbI CBHHOYCTb5l, R 3aJIHJIO 6JIOK Y3IIaMa B nepH<pepHHIiOH 'IaCTR nporH6a.

B

.n;OMepe Mope oTcTyrraeT rr03)Ke Bcero C TeppHTopHH, pacrrOJIO)KeH-

IibIX Ha 3ana.n;IIoM OKOH'1aHHH 6JIOKa BonHIia (CKBa)KHHbI Bomm R BapIIOBO -

<pnr. 1).

Bo BpeM5! ce,IJ;HMeIiTaUHH ,ll.;HO 6acceHHa HCIIbITbIBaJIO BepnlKaJIbHbIe ,ll.;BH)KeHH5l IIeO,ll.;rrHaKOBoH
CHJIb!. 06 3TOM CBH,ll.;eTeJIbCTByeT .n;H<pQ>epeIiurrpOBaHHa5l MOID;HOCTb, ,ll.;a)Ke B 6JIH3KO pacnOJIO)KeH-

1, Ta6JI. 2). HaH60JIee xapaKTepHbI JIOKanbHble H3MeHeHllif, rrpe.n;cTaBneHHble
3, B HeH B npoueHTax rrpHBe.n;eHbI OTKJIOHeHH5l OT Cpe,ll.;IIHX MOID;HocTeH, Bbl'1HCJIeHHbIX ,ll.;JIH'

HbIX pa3pe3ax (<prrr.
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Ryszard DADLEZ, Janusz KOPIK
SELECTED PROBLEMS OF LIASSIC STRATIGRAPHY AND SEDIMENTATION
IN THE AREA BETWEEN SWINOUJSCIE AND. GRYFICE
(NORTH-WEST POLAND)

Summary
A lot of new drillings made in the area of the Odra river mouth (Fig. 1) have
yielded interesting data on the stratigraphy and sedimentation of the Liassic deposits, mainly of the Pliensbachian ones. These deposits are found in an area which
was a fragment of the central ·furrow of the basin, and of the south-western
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margin of this furrow. Both the development of these deposits and the location of
ammonite fauna sites are shown in Fig. 2.
The ammonites evidence some zones and subzonesof Carixian and Domerian
(Tab. 1). In the Carixian there are found, bey·ond a doubt, the following subzones:
Uptonia jamesoni sensu stricto, Beaniceras luridum, Acanthopleuroceras valdani,
in the Domerian, in turn - 'Of the subzene Pleuroceras apyrernum. Conditienally, there ar'e noted the subzenes Platypleuroceras brevispina and Polymorphites
polymorphus. There is a lack of faunistic evidences for the ,subz~ones Phricodecaras
taylori and Tropidoceras masseanum and fer the zones Prodactylioceras davoei
and Amaltheus margaritatus. In the Upper Carixian there are found numerous foraminiiers, subordinately also ostracods and pelecypods. The precisely not determined
pelecypod-foraminifer assemblages probably point to the Lower Domerian. The
Upper Domerian is characterized by a considerably differentiated assemblage of
foraminifers and ostracods.
The section of bore hole Wolin (Fig. 2) distinguishes itself by the most complete development of marine deposits in the Polish Lowland area. Here Domerian
ammonites have for the first time been encountered, and brackish-marine development of the whole Sinemurian deposits has been noted. East of this section the
Domerian deposits pass from marine facies, through brackish fades to freshwater
one, the Upper Sinemurian - from brackish-marine to freshwateil" facies. On the
other hand, westwards the complex is characterized by a reduced thickness and
can disclose some stratigraphical gaps. Due to this lateral change the relation between the local lithostratigraphical division and the universal chronostratigraphical
division is fairly complicated (Fig; 3).
The Carixian marine ingression (zone Uptonia jamesoni) covered at first the
area which was a fragment of the central furrow of the basin, Le. the Wolin and
Gryfice blocks (Fig. 1). Only late in the Middle Carixian the sea crossed a palaeomorphological barrier which runs along the Swinoujscie dislocation zone, invading the
Uznam block in the peripheral part of the furrow. At the Domerian time the sea
withdrew latest from the areas situated within the western, part of the Wolin block
(bore holes Wolin and Warnowo - Fig. 1).
During the sedimentation the basin bottom was subject to vertical movements
of various intensity. This is proved by considerable changes in thickness, even in
the nearby situated sections (Fig. 1 Tab. 2). Most significant are here local changes
that are shown in Tab. 3, where deviations from mean thicknesses calculated for
the entire area are given in percentages. There are found also areas of local reduction and of local increase in thickness. It is poslsible to investigate this differentiation of subsidence in time (Tabs. 2 and 3). The movements of the sea bottom took
place both along the planes of synsedimentary faults and due to the displacement
of the Zechstein salts (areas of thickness reduction above the salt pillows - Fig. 1).
TABLICA I
Fig. 1. Acanthopleuroceras valdani (d' 0 r big n y), karyks, poziom Tragophylloceras ibex (podpoziom valdani), otw6r wiertniczy Rokita IG-1, gl~bokosc
838,0 m, pow. 1 X
Acanthopleuroceras valdani (d' 0 r big n y), Carixian, zone TragophyHoceras ibex (subzone valdani), bore hole Rokita IG 1, depth 838.0 m" enL X 1
Fig. 2. Beaniceras sp. (cf. senile B u c k m an), karyks, poziom Tragophylloceras
ibex (podpoziom luridum), otw6r wiertniczy Kamieti. PomorskiIG 1, gl~bo
kosc 259,40 m, pow. 1 X
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Beaniceras sp. (cf. senile B u c k m an), Carixian, zone Tragophylloceras
ibex (subzone luridum), bore hole Kamien Pomorski lG 1, depth 259.40 rn,

en!. X 1
Fig. 3. Beaniceras ex gr.luridum (8 imp son), karyks, poziorn Tragophylloceras
ibex (podpoziom luridum), otw6r wiertniczy Swinoujscie 1, glE~bokosc 758,0
m, pow. 1 X
Beaniceras ex gr. luridum (8 imp son), Carixian, zone Tragophylloceras
ibex (subzone luridum), bore hole Swinoujscie 1, depth 758.0 rn, enl. X 1
Fig. 4. Tragophylloceras cf. loscombi (80 w e r by), karyks, poziorn Tragophylloceras
ibex (podpoziom luridum), otw6r wiertniczy Swinoujscie 1, gh;~bokosc 756,0
m, pow. 1 X
TragophyZloceras cf. loscombi (80 w er by), Carixian, zone TragophyHoceras
ibex (subzone luridum) , bore hole Swinoujscie 1, depth 756.0 rn, en!. X 1
Fig. 5. Tropidoceras sp., karyks, poziom Uptonia jamesoni, otw6r wiertniczy Kamien Pornorski lG 1, g~~bokosc 279,0 m, pow. 1 X
Tropidoceras sp., Carixian, zone Uptonia jamesoni, bore hole Kamieii Pomorski lG 1, depth 278.0 m, enl. X 1
Fig. 6a, b. Platypleuroceras aureum (8 imp son), karyks, poziorn Uptonia jamesoni,
otw6r wiertniczy Karnien Pornorski IG 1, gl~bokosc' 277,0 rn, pow. 1 X
Platypleuroceras aureum (8 i rn p son), Carixian, zone Uptonia jamesoni,
bore hole Karnien Pornorski lG 1, depth 277.0 rn, enl. X 1
Fig. 6 c. Liparoceras sp. j.w. (as above)
Fig. 7. Amaltheus laevigatus How art h, dorner g6rny, poziom Pleuroceras spinatum (podpoziorn apyrenum), otw6r wiertniczy Wolin lG 1, g~~bokosc 977,4
rn, pow. 1,2 X
Amaltheus laevigatus How art h, Upper Dornerian, zone Pleuroceras spinatum (subzone apyrenum), bore hole Wolin lG 1, depth 977,4 rn, enl. X 1,2
Fig. 8. Amaltheus ex gr. margaritatus (M 0 n t for t), dorner g6rny, poziom Pleuroceras spinatum (podpoziorn apyrenum), otw6r wiertniczy Wolin IG 1, gl~
bokosc 979,0 rn, pow. 1 X
Amaltheus ex gr. margaritatus (M 0 n t for t), Upper Dornerian, zone Pleuroceras spinatum (subzone apyrenum), bore hole Wolin lG 1, depth 9'79.0 rn,
en!. X 1
Fig. 9. Amaltheus ex gr. margaritatus (M 0 n t for t), dorner g6rny, poziom Pleuroceras spinatum (podpoziom apyrenum), otw6r wiertniczy Wolin lG 1, g~~
bokosc 977,9 rn, pow. 1 X
Amaltheus ex gr. margaritatus (M 0 n t for t), Upper Dornerian, zone Pleuroceras spinatum (subzone apyrenum), bore hole Wolin IG 1, depth 977.9
m, en!. X 1
Fig. 10. Pleuroceras solare (P hill i ps), dorner g6rny, poziorn Pleuroceras spinatum
(podpoziorn apyrenum), otw6r wiertniczy Wolin lG 1, gl~bokosc 984,8 rn,
pow. IX
Pleuroceras solare (P hill i ps), Upper Dornerian, zone Pleuroceras spinatum (subzone apyrenum), bore holeWolin lG 1, depth 984.8 rn, enl. X 1
Fig. 11. Pleuroceras sp., dorner g6rny, poziom Pleuroceras spinatum, (podpoziorn
apyrenum), otw6r wiertniczy Wolin lG 1, g~~bokosc 955,4 rn, pow .. 1 X
Pleuroceras sp., Upper Dornerian, zone Pleuroceras spinatum,
(subzone
apyrenum), bore hole Wolin lG 1, depth 955.4 m, enl. X 1
Fig. 12. Pleuroceras cf. quadratum How art h, j.w. (as above)
Fotografie wyko,naly: Roma,na Ufnal i Ja:nina Modrzejewska
Photographs taken by Romana UfnaJ. and Jaonina ModrzejewSlka
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