UKD 0I1.73:551.3.051:1I1i2.5:551.2ł:651.21 :551.35.08:562 (ł38-11 obniłenfe podlallOde)

Borys~

Rozw6i paleozoiku w obniżeniu podlaskim

Wybitne zainteresowanie 06adami paleozoi'ku obniżenia podlaskiego datuje się od momentu nawiercenia przez ~itut Geologiczny w 1958 f.
osadów ordowiku i kambru w wierceniu Zebrak pod Siedlcami. W osadach tych wystąpiły ślady ropy naftowej i objawy gazu ziemnego, które
ostatecznie umiejscawia się na pograniczu ordowiku i kambru w zwię
złych piaskowcach kwarcytowych.
Następne i największe objawy bituminów stwierdzono w otworze
Okuniew pod 'Warszawą również w 'kambryjskich piaskowcach kwlłTCO
wych. Fakty te utrwaliły przekonanie o ropo- i gazonośności podsylurskich osadów paleozoicznych w obniżeniu podlaskim, co pociągnęło za
sobą zaangażowanie się przemysłu naftowego w sprawę penetTacji obszaru obniżenia podlaskiego.
Wykorzystane materiały geologiczne z wierceń należą do Zakładu GeolOgii Struktur Wgłębnych Niżu IG, Zakładu Złóż Rud Ze18za IG oraz do
Zjednoczenia Górnictwa Naftowego (PPN-Piła i PPN-Wołomin).
PODŁOZE

PALEOZOIKU I JEGO MORFOLOGIA

Podłoże paleozoiku osiągnięte wierceniami na obszarze obniżenia podlaskiego jest bardzo różnorodne i różnowiekowe. Jest ono reprezentowane
przez skały kry!rtaliczne archaiku i proterozoiku oraz przez skały wy lewne i osadowe eokambru. Ponieważ iloŚĆ punktów reperowych (wierceń)
na danym obszarze jest nieznaczna, analiza morfologii ,podłoża paleozoiku
oparta jest więc przede wszystkim na materiałach geofizycznych - głów
nie na badaniach sejsmicznych metodą refrakcyjną. Autorem szeregu prac
na temat morfologii podłoża paleozoiku wscho~ej Polski jest J. Skorupa
(1963a, b, 1968), który w swych opracowaniach wykazał możliwości stwierdzenia dość znacznych szczegółów w morfologii tego podłoża i nawet wykrywania w nim dyslokacji. Sledzonym horyzontem przewodnim dla obSZIłTU Podlasia o prędkOŚCiach granicznych rzędu 6 km/sek jest strop podłoża krystalicznego lub skały wulkaniczne eokam:bryjskie dla ieh horyzontów stropowych czy przystropowych. J. Skorupa zwraca szczególną
uwagę na zgodność kierunków domniemanych dyslokacji, których jest
Kwartaln1k Geologiczny, t. 18, nr l, lm r.
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znaczna ilość i podkreśla, że jeśli nawet pewna część dyslokacji nie sprawdzi się w sensie geologicznym, to :ich znaczenie teoretyc:me nie ulega
wątpliwości. R6wnież amplitudy dyslokacji tenże autor uznaje za dyskusyjne, co też w sporządzaniu map geologicznych powinno być wzięte pod
, uwagę i w pracach geologicznych powinno być traktowane z dużą oględ
nością, a nawet z rezerwą. Innymi słowy "dyslokacje" sejsmiczne nie powinny być identyfikowane ze stwierdzonymi obiektami geologicznymi
i tym 'ba'l"dziej ich amplitudy nie mogą być uznane za rzeczywiste, ściśle
wymierne przesU!11ięcia geologiC"lJlle (fig. 1, 2).
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Ukształtowanie podłoża prekambryjskiego w obniżeniu podlaskim jest
niewątpliwie odzwierciedleniem skomplikowanych proces6w geologicznych długiej historii tego fragmentu brzeżnego pasa platformy wschodnioeuropejskiej, gdzie działalnośćJ;ekt;oniczna, wulkaniczna i sedymentacyjna
pozostawiła swoje ślady, niestety, często zatarte, a przede wszystkim niedastępne dla obserwacji z powodu zbyt małej ilości punktów wiertniczych,
sięgających zaledwie 3000+4000 m p.od powierzchnię ziemi. Stąd też
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obraz rzeźby podłoża kreślony dotychczas przez geofizyków czy geologów
jest bardzo schematyczny. Powierzchnia podłoża wymodelowana jest
w postaci !rynny stopniowo rozszerzają'Cej się d pogłębiają'Cej ku zachodowi. Północne Z'bocze obniżenia (rrynny) ma być 'b ardziej łagodne od połud
niowego, a osiowa część (dno dbniżenia) ma być ł"ównomiemie spadziste,
uchodzące do obniżenia brzeżnego (synklinorium brzeżnego) na głębo
kości 'bliżej nieokreślonej. O ile poprzednie prace miały większe podstawy
do wyznaczenia zachodniej granicy obniżenia na podstawach teoTetycznych, o tyle obecnie z braku konkretnych danych musi ona pozostać gra·nicą wyłącznie umowną. Chodzi o to, że domniemane "skarpy", tj. schodkowate obniżanie się czy "zapadanie" podłoża prekambryjskiego musi się
,,odsuwać" coraz bardziej ku zachodowi, gdyż badania geofizyczne oraz
wiercenia sięgają coraz głębiej i nie znajdują potwierd.zenia występowa
nia "skarp" w dOtychczasowej lokalizacji.
O ile chodzi o szczegóły rzeźby podłoża iIla skłonach obniżenia podlaskiego (tj. na skłonach okalających wyniesień), to sejsmicy zaczynają
obecnie dopatrywać się schodkowych nierówności skłonów, lecz geolod.zy
z braku gęstej siatki wierceń nie są w stanie tego na razie ·potwierdzić.
Podłoże prekambryjskie, złożone ze skał krystalicznych przeważnie
górnego :pro1:erozaiaru, obejmuje na omawianym obszarze (fig. 3) również
skały osadowe i wylewne eokan:lbru, występujące wąskim pasem ty1lko we
wschodniej części obniżenia podlaskiego.· O ile kontrast litologiczny i niezgodnOść . pomiędzy podłożem krystalicznym i kambrem jest poza dyskusją, to w przypadku występowania osadowych skał eokambru pod kambTemdolnym różnica w ich wykształceniu nie zawsze jest tak jaskrawa,
aby granica pomiędzy tymi utworami mogła być bezbłędnie wyznaczona.
Tu należy podkreślić fakt 'braku należytych kryteriów określających ściśle
dohlą grranicę kambru ·domego w Polsce. Dyskusja na temat tej granicy toczy się obecnie na całym świecie, a objętóść kambru subholmiowego TOZbudodwUje Się rw miaTę -poznawanda stmrszycll zaSięg6w niektórych przedstaWicieli fauny ściśle zwi.ąza!llyc:h z kambrem najniższym. Przyjęto jednak w ,tej chwili uważać za eokambryjskie utwory osadowe serii lamina- .
rytowej i gdowskiej i utwory -efuzywne serii wołyńskiej. Mamy więc
w podłożu paleozoiku obniżenia podlaskiego iłowce i piaskowce, arkozy .
i skały wylewtne (bazalty, tufy i tufity). Według dotycllczasowych opracowań (J. Znosko, 1965 a, b; K. SieciaTz, praca w druku) w serii efuzyw- .
nej występują również aglomeraty tufowo-Iawowe i nawet tility (B. Areń,
1968).
.
. Podłoże krystali-czne proterozoiku zawiera przede wszystkim granitoidy, migmatyty, gnejsy i skały pokrewne.
.
.

.
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KAMBR

utwory kambryjskie pa obszarze. obniżenia podlaskiego tworzą dość
r6wnomierną polG-ywę skalną. ściętą erozyjnie na wyniesionych peryferiach obniżenia od północy i od Południa; Osady te są bardzo monotonne,
przeważnie

piaszczyste, miejScami przewarstwione mułowcami lub iłow
cami. Materiały litologiczno-stTatygranczne dotyczące kambru obniżenia
nie pozwalają w tej -chwili na skorelowanie drobniejszych wydzieleń na
całym obszarze niż kambr dolny i środkowy. Bardziej szczegółowy podział
byłby uzasadniony ze względu na Występowanie różnych osadów w mija-
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na

jących się
rotażu, co

soczewkach. Dają się one porównywać tylko
podstawie kaprzy znacznych odległościach między poszczegóhiymi wierceniami prowadzi do wyników błędnych, gdyż różne poziomy stratygraficzne
mają identyczną litologię, a fauna w kambrze Podlasia należy raczej do
rzadkości.

Rozwój sedymentacji kambryjskiej na brzegu platformy prekambryjskiej (Podlasie) prze'biegał w warunlmch spokojnych w strefie nerytycznej, nieznacznie tylko narażonej na ruchy epejrogeniczne i stopniowe ~b
niżanie się dna morskiego (podłoża) z nasileniem zapadania ~ę w kierunku
~

Fig. 2. F-rqmen.t mapy ~i hary.zontu "frakcyjnego o Vgr rzędu 6 km/sek
przypisywattl-egO ~ kry&talil.cmym prekambru oraz wuIlkani1lom ~
!bru (wg J. Skmu,py)
A fragment lOIf map <:4 nrorpbology of Iretraction borizon .w:i.łh Vgr eqUJal to
6 ·k mlsec, Tefel'l'ed ;to crysłl8l11i4le rocks ol pre-Camb.rian age and to volcaniltes
ol imaoambrlan age I(~ to J. Skorupa·)
. 1 - izOhl:psy horyzcmtu refrakcyjnego; :I - domniemane d.ywIlok-acje
l - cO,Otour linel ot refractlon horizoni :I - BUppOled dlB1ocatloDlł

F,ig. 3. Mapa .zasięgu UJtworów eokJambryjskich
IMap ,of extent of the Eooamb:rdan :forma,ti'OllJS
przypuazczalna zachodn1a granica eokambru; :I - Ikal,. WJ'lewne i osadowe
eokambrui li - skały kQlltallczne podłota bez kllilDbr)1lJdelo przykrycia
l - BUppo&ed western bouDdary ot the Eocambrlan formatloD.li :I - effutr.lve and
.edimentary roca ot Eocambnan age; 3 - roclal ol Cl')'BłaWDe basement witholń
Cambrlan cover
l .-

Fig. 4. Mapa wyatępOwalIlla ka.m.bru dolnego (kambr ;POZiomu ~oweeo 'WI'U
z pQZiomem wbbolm:f;owym łąc2l11ie)
.
OccuT'1'en<:e map Ol the iIJawer '0ambrIiaIn (lCambrdan ar the Ho1mi!a horlmn
aOOng with the Suh-Hdlmla b.orWon)
oBady kambru dolneco .~ercone; li - osady kambru dolnego nie przewiercone;
piaskowce drobnoz1arn1Bte z przewarstwieniami mułowców i iłowców i ł - piaskowce r6:tnoziarnl.ste, zlepleilcowate ze skaleniami kancl.utym.i (w Ipągu kambru
dolnego)
1 - pierced Lower Cambrian deposUI; li - non-pierced LOWer Cambrian depodtl;
li - f1ne-grained BandłltOllI!ll Wlth IUtBtone and claystone tnterbeddinpi ł - variowlly
gra1ned und8toneB, conglomeratlc, with Iharp-edged fel-.,rII (at the bottom ot the
I..ower Cambrlan)
l -

:s -

iFig. 5. Mapa wj'S'tępowanda ·k ambru ~

'Occt1l1"1'ence map o( Itbe MBddie Cambrim

d~

kambr irodkowy przewiercony; :I - kambr irodkowy nie przewiercony; :I PIallkowce drobnozlarnJ.łlte, miejscami z przewarstwienlami ilast)'mI.; ł - plaakowce
drobnoz1arniBte, kwarcytowe
l - p!.erced Wddle Cambrian depodts; II - DOD.op1erced M1ddle Cambrian deposi.ts;
3 - fine-grained Bandstonel, locally with cIay lmercalatiOllll; ł - quartzitic finegr8:ined sandstonel5l
.
l -

FoIg. 6. MaJpa występowania a!IIIldów tremadoku
Ooour.rence map ar ,theT.remadocian depasibs
ordoWik-tremadok; :I - pialkawce obolusowe; li - łupki li Dłctvotiem/l oraz inne
plaekowce nie udokumentowane
1 - ordov1cian - TTemadociani II - ObolWl sandłltOnesi , - Dict,-onema tlCbiSł8 and
otber not documented IIIłndlrboDeB

1 -

:F.ig. 7. !MJapa

wy8tępowama <lIl"dowfłm (bez

trem8&:lku)

'OccllNe!lce map CIf ,t be OrdoMlciaJn deposi.1is -twitbout 'lIremI!rdoci9o.)
l -

iłowce;

zlepieńce

I -

wapienie

li: wkładkami iłowców;

:I -

wapienie;

l - clal'8tonell; :I - ltmHtonl!S with cIay. intercalatloD.l; li nitlte; 15 - congJ.omerates

ł -

glaukonityt; II -

llm_tonell;

ł -

glauco-
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południowo-zachodnim; stąd nieznaczny wzrost miąższości osadów kam'bryjskich w tym kierunku ol
Z dotychczasowego doświadczenia wynika (B. Areń, 1964, 1967), że
utwory kambryjSkie obniżenia podJa.slciego mają doskonałe wal'unki odpowiadające skałom zbiornikowym, co zostało potwierdzone przez wystę
powanie w nich objawów ropy naftowej i gazu ziemnego.

IK!.AIMIBR.. .lJIOILNY

Kambr dolny podzielony stratyg:raficznie na poziomy: subholmiowy,
holmiowy i protolenusowy na podstawie fauny ma tak dalece zbliżone
wykształcenie litologiczne, że bez dokumentacji faunistycznej w rdzeniach
wiertniczych nie daje się (przynajmniej na razie) ściśle podzielić na trzy
odrębne zespoły litologiczno-facjalne. Tak więc osady kambru dolnego
stanowią kompleks piaskowców, mułowców i iłowców. Znane skądinąd (K.
Lendz'ion, 1962; J. Znosko, 19161 !i 1'11.) :podziały na serie i warstwy jako
niedoskonałe mogłyby w ujęciu mapowym, bez gruntownych uzasadnień
doprowadzić do fałszywych wniosków poszukiwawczych przez wyobra-.
żenie domniemanych struktur naftowych czy gazowych. W sumarycznym ujęciu zaś dają !rzeczywisty obraz wycinka monotonnej, rozległej
strefy sedymentacyjnej, należącej do jednej facji.
O ile skały poziomu holmiowego i protolenusowego jednoznacznie
obejmują wszelkie osady zawierające faunę trylobitową, to poziom subholmiowy ma dolną granieę niezbyt dokładnie sprecyzowaną. Na obszarze Obniżenia podlaskiego sprawa ta jest wybitnie ułatwiona, gdyż tylko
nieznaczna część obsz8il'U zajęta jest przez podścielające kambr osady
eokambru osadowego, l'eszJtę zaś podłoża kambru stanowl:ią skały krystaliczne. 'A więc wszelkie osady kambryjSkie pomiędzy podłożem' krystalicznym i poziomem hohniowym należą do poziomu subholmiowego.
Dyskusyjny jest wiek niekt6.rych osadów prekambryjSkich o wykształ
ceniu ilasto-mułowcowym lub piaszczystym. Fauna określająca poziom
suibho1miowy jest nader iI'Zadka li ~le zachowana w osadach obniżenia.
Stanowią ją liCZllle Cooiconchia, poprzedzające trylObity i należące do
fauny wytwarzającej skorupki. Ponieważ tylko nieliczne otwory wiertnicze w obniżeniu podlaSkim. przebijają kambr dolny a:ż do podłoża, to
i osady poziomu subholmiowego na tym 'Obszarze są poznS!lle tylko fragmentarycznie. Znane są dotychczas osady kambru dolnego leżące na
łupkach metamorficZ'llych prote:rozoiku w wiereeniuTłusrez i podobne
utwory kambryjskie tylko o większej miąższości w Okuniewie. Na są
siednim obszarze '(już tpOZJa 'Obniżeniem podlaskim), w Radzy;niu i Kaplonosach, również występują podobne osady ,z fauną poziomu subholmiowego. Dolna !eh grani'ea (np. w Radzyniu) też nie jest pewna i przesunięcie jej w dół zależy od ewentualnego znalezienia f·auny w górnych
warstwach oIbecnego eOkambru -seria lamina:rytawa (fig. 4).
Do poziomu ho·lmiowego zaliczono osady .zawierające na Podlasiu faunę przewodnią, jak Holmia grandis i Strenueva primaeva znalezioną
w rdzeniach w Tłuszczu i Łochowie.
W dolnych paM;iach osadów kambru dolnego oprócz wymienionych
osadów piaskowców drobnoziarnistych z przewal"Stwieniami mułowców
i iłowców występują wkładki różnoziarnistych piaskowców, a nawet piaskowców zlepieńcowatych, których główny składnik stS!llowią sł~bo obto-
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czone skalenie i inne minerały podłoża. Zjawisko to wydaje się dość powszechne i, 'być może, 51POwodowane zoetało rozmyciem dźwigniętym skał
podłoża krystalicznego w czasie krótkotrwałej wzmożonej ruchliwości
dna, 11Wiązanej z transgll'esją do1nak!ambry~ką. Zastanawiające jest występowanie w niektórych przypadkach iłowców łupkowych -bezpośrednio
na podłożu krystalicznym, leżących absolutnie poziomo l bez najmniejszych zaburzeń. O ile miąższości kambru dolnego są w różnych atworach
różne (w granicach kilkuset metrów), to charakter 'OSadów ·n ie sugeruje
strefy przybrzeżnej w żadnym otworze, tj. nigdzie nie daje się :zaobserwować 'naturalnej linii zasięgu zbiornika. Jednostajny osad wskazuje na
to, że wsp6rezesna granica osadów kambru dolnego jest granicą erozyjną.
Przejście do kambru środlrowego jeSt lJldekiedy ciągłe i nie zawsze odznacza się zdeCydowaną zmianą sedymentu.
/KAMBR !SRJaDKOWY

Osady kambru środkowego składają się w przeważającej masie z piaskowców drobnoziarnistych, dobrze wysegregowanych, prawie wyłącznie
kwarcowych. Oead ten tworzył się w warrunkach stopniowo spłycającego
się morza. Spłycenie następowało wskutek dźwigania się brzegu platformy na obszarze wschodniej Polski oraz wzmożonego dopływu mate'riału terygenicznego z obszarów dźwigniętych na półnoCy i północnym
wschodzie. Za'Sypywanie litoralnej strefy piaskliem kwarcowym wzmagało
się równolegle z podnoszeniem się podłoża aż do całkowitej regresji morza
środkO"WOkambryj6kiego w dbniżeniu podlaskim. W górnych partiach piaskowca zanotowano skupienia kaolinitu, co niewątpliwie świadczy o skutkach wietrzenia w warunkach przerwy sedymentacyJnej na tym obszarze
w okresie późniejszym. Okrres ten przypada na górny kambr i osadów Jtego
wie1ru nie stwiercbono w wniżeniu podlaSkim (fig. 5).
Pozycja stratygraficzna piaskowców środkowego kambru ustalona została na podstawie obecności przewodniego gatunku tTyłdbita Elip8ocephalus polytomu8 ma!lezionego w otworze wiertniczym Tłuszcz.
Charakterrystyczną cechą osadów środkowego kambru Podlasia i MaZ-owsza jest obecność - główni~ w górnej części - piaskowców kwarcowych, które wkładkami nie jednakowej miąż.szości wy·pełniają centralny
obszar obn:imnia. Z powodu ilCh znacmej twardości (stąd częste przypisywanie im własności kwarcytów) wstrzymano przed osiągnięciem kam=bru dolnego następujące wiercenia: Zebrak, Dębe, Dobre, Sokołów. Na
obrzeżeniu obniżenia piaskowce (prawdopodobnie) o analogicznej pozycji
s1lratygramcznej cechuje inna twardość i są przebite kilkoma wierceniami.
Twarde piaskowce kwarcowe są silnie spękane, a szczeliny, nawet najdrobniejsze, często ' są wypełnione ropą.
Na uwagę zasługuje fakt, że przejście poziome od piaskowców twardych, zlewnych do luźnych i kruchY'ch nie jest zaznaczone zmianą sedymentu, co skłania do przypuszczenia, że "skwarrcyiyzowanie" piaskawców
jest zjawiskiem WJtórnym, zachodzącym w trakcie późniejszej diagenezy.
Jeśli chodzi o zaliczenie pewnej części piaskowców kambru środkowe
go okolic Białowieży do kambru górnego wraz z przejściem do piaskowców O'bolusowych tremadoku (J. Znosko, 1964), to można byłoby przyjąć
twierdzenie, że w okolicy Białowieży sytuacja w profilu geologicznym
sugeruje takie rozwiązanie, z zastrzeżeniem umowności i tymczasowości.
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. NatOlIlliast przyjęcie twierdzenia, że w północno-wschodniej Polsce na
kambrze dolnym leżą tylko warstwy skupowskie kambru górnego pozbawione wszelkiej fauny (J. Znosko, B. Szymański, 1968), jest niezgodne
z prawdą, gdyż · w analogicznych piaskowcach we wschodniej Polsce
stwierdzono obecność EliPBocephalus polytomus, określającego środkowo
kambryjski wiek piaskowców. Twierdzenie więc a priori, że na platformie
prekambryjskiej w Polsce brak osadów kambru środkowego, je$1; obecnie
nie do przyjęcia. Jeżeli zaś do tych wywodów dodać, że J. Znosko (1964)
na podstawie literatury radzieckiej stara się udowodnić, że piaskowce iżor
skie (TiskriS'k) nie mają zbyt pewnej pozycji stratygraficznej i są identyczne z osadami "warstw skupowskich" kambru górnego Polski, to wystarczy rprzypomnieć, 'Że w "Stratygrafii serii tislmisldej w Estonii" (K.
Miiiirisepp, ·1962) można znaleźć dowody na ichprzyna1eżność do kambru
środkowego dzięki danym paleontologicznym. Trudności autorówestoń
skich polegają na dalszym szczegółowym podziale piaskowców <tiskriskich.

+------------------------------.----------------------------------F.ig. 8. Mcapa wyst~ iSylUll"U dolnegG tlaJndoWer, wen101k:)
Occ\lln"ence map ot the lJoW€Q.' Sil'Ull"iSln depOlSi·ts ,(iIJl.aO'dovery, Ven1ockian)
1 - iłowce wa~ wenIoJru z :Boczewkami wapienI: :I - Uowce (landower, wenIok):
a - otwOry Wiertnicze przebijające sylur
1 - calcareous clayBtones ol Venloclda.n age With UmeBtone leD:lles: :I - claystonel
(Llaondovery, Venloc:ldan): 3 - bore hole. piercing SUurlan depOlits

Fig. 9. Mapa występowania &yll1'1'u górneeo (J.ucflow d ,pl.ęf:rlo podIukde)
Ooc.tit1renoe map oIf :the Uipper SdłuTien deposi.ts CLudlovien and the iPodloasle

stage)
1 - wapienie margllIte: 2 - Margle z przewarstwieniaMi iIIowc6w: 3 - iłowce; , sylur przewiercony: li - sylur nie przewiercony
1 .- marły limeatone:B: :II - marIs With cla,.none 1nterbedd1np: 3 - claystones: • plerced SUur1an deposits, 5 _ . not p!erced Silurian depol!its

Fig. 10. !Mapa wystc:powama osadów dewonu gó~: iWIa'l"Sbwy huloczańs'kie, watpieniie g:rouzłowe i :firan '(ogóLnie)
OocU1"'1'eIlCe map ot ,the iUpper 'De\IIOIDIi!an deposits: Hulc2Ia BecLs, nodullv
llmes:tone:s tmd Fr.asnian (gen.erally)
1 - utwory wapienno-plaszCZ)':llte: :II - otwory Wiertnicze, w których oawlercwo
dewon, ale nie przebito: :II - d~Jokacje praWdopodObne
1 - caloareoul-arenaceoul format1oJUl; :II - bore holell where Oevonian depOlIltlI have
been found but not pierced łhrough: 3 - probabie d1sloeation.
ilig. 11. Mapa zasięgu 0iI6dów kamoDu 'lądowego d lIlOl'Bkdego łącmie (namu.r li wize:n)
'Map ol enem 0If the oontimtmtal and marti'ne C8rboniferous together
'(!Nam uri'8ID. .and 'VdIseaIn)
1 - osady namuru ( Wi.zenu: 2 -- otwory Wiertnicze przebijające koarbon
l - Namurian and ViBean deposltl: 2 - bOre holeII that pierce CarbonUeroua depolllta

Fig. 1'2. Mapa

:występowaoJa

czerwonego

~

Occurrence lIIIąl ot Ithe BoItJdege.ndes deporsilts
1 - osady pluzczyate: :II - osady zlepleilcowate: :I - otwory Wiertnicze przebiJające
perm dolny
1 - arenaceous depoli:ts: :II - coll!llomerate-Wl:e depositl; :II - bore holes that pierce
Lower.· Permian deposlta

Fig. 13. Mapa

:wys!;ępowama

cechsztynu

CccUllTenoe map ol the ~tein deposl.ts
1 - anhydryty, dolOMity d wapienie oraz iłowce t piaskowce: :II - 861 kamienna
I aubydr)"ty z wkladkem1 dolomitów, wapieni i ilowc6w: 3 - otwory wlertnłcze .nawiercające eecheztyn
1 _ anhydr1telll dolomites, llmestones. claystones and łUlDdstones: :II - rock 881t and
anhydrltes With dolom1te, ltmestone and elaystone tntercalat1oas: :I - bore boleli that
pierce Zeclultein dl!lllOlPtl
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ORDOWIK
mEM.ADOIK

Jak wynika z poprzedniego opisu występowanie osadów kambru górnego w obniżeniu podlaskim jest wątpliwe i należy przyjąć pogląd, że
wraz z regresją morza środkowokambryjskiego sedymentacja kambryjska
na tym terenie została przerwana. Jednak !różnica pomiędzy wyżej leżący
mi osadami ordowiku w okolicach Białowieży {tremadok) a osadami po:rostałego terenu obniżenia (aI'enig) wymaga oąrębnego potraktowania tych
dwu obszarów.
Występowanie tr.e madoku na obszarze Białowieży zostało stwierdzone
i udowodnione (J. Znosko, 1964; G. Biernat, 1964: W. Bednarczyk, 1966;
B. Szymański, 1966; J. Znosko, B. Szymań13ki, 1968), natomiast na pozostałym obszarze obnitżenia podaaskiego asadów tych nie znaleziono.
W1duc:m:ie rozwój t1remadoku nastąPił na p6łnocno-wschodniej rperyferii
obniżenia w innej sytuacji geologicznej. Musiał tam istnieć 'basen związa
ny ze wschodem lub północnym wschodem (być może, była to tylko odnoga sięgająca tu Od północy), lecz nie był to zalew obejmujący 'Obniże
nie podlaskie od zachodu. Z tymże problemem można wiązać ewentualne występowanie plas'lrowcÓ'W podścielających Iflremadok (fig. 6).
N a pozostałym obszarze 'Obniżenia panował w tym czasie ląd, a transgresja ordowiku rozpoczyna się wkroczeniem morza aTenigu, obejmując
już teraz oba obszary obniżenia podlaskieg'O łącznie.
~-ASZGlIL

W d'Olnym arenigu następuje całkowita zmiana sytuacji geologicznej na Podlasiu, wyrażona nową transgresją idącą od zachodu. Zalew
do1negoarenigu wkroczył na nierówne podłoże, złożone przeważnie ze
zwietrzały'Ch skał kambryjskich na zachodzie i w centrum Podlasia, a na
północnym wschodzie - z osadów piaszczystych i łupkowycl1 tremadoku.
U podstawy arenigu osadziły się zlepieńce powstałe prawdopodobnie lokalnie (Zebrak, Dobre, Kaplonosy) ze zniszczenia drobnych wyniesień
podłoża. Miąższość tych zlepieńców wynosi 5 do 20 cm. Powszechnym sedymentem spągu dolnego arenigu jest piaskowiec glaukonitowy - glaukonityt. Na podstawie nielicznych wierceń w obniżeniu można odtworzyć
pewien obraz paleogeogł'aficzny (Z. Modliński, 1968), z którego wynika, że
batymetryczne stTefy morza rozwijały się od głębszych z zachodu (czy
też z południow·ego zachodu) do płytszych ku wschodowi. Jednocześnie
ruchy epejrogeniczne powodowały wznoszenie się i opadanie podłoża, co
wywoływało kilkakrotne spłycenia, lokalne przerwy sedymentacyjne i ponowe zalewy (fig. 7).
W utworach ordowiku obniżenia podlaskiego można wyróżnić trzy
strefy litologiczno-facjalne:
.
- iłowce z przewarstwieniami skał węglanowych (wiercenie Płońsk
28);
.
- wapienie organodetrytyczne z przewarstwieniami iłowców i wapieni marglistych (wieTCenla Radzymin, Okuniew, Łochów, Tłuszcz, Dobre
i Zebi"ak);
..
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- wapienie organodetrytyczne, miejscami mar'gliste (marg1istość
znmiejsza się ku wschod'Owi); miąższość osadów również zmniejsza się ku
wschodowi we wszystkich trzech strefach - od ekełe 70 m w Okuniewie
do okołe30 m w rejonie Białowieży.

SYLUR
Na obszarze obniżenia podlaskieg'O sylur występuje głównie w postaci
łupków graptolitowych z bogatą fauną, na podstawie której ' został on
szczegółowo rozpoziomowany (H. Tomczyk, 1964, 1968). W&"Stwy podlas-

kie stwierdzono również w 'Obniżeniu podlaskim w wierceniu :lebrak.
Osady sylurskie leżą na ogół poziomo, ale często występują ślizgi i zlustrowania, a nawet lekalne zaburzenia ze znacznymi upadami (Kołbiel upad do 35°; P. Ka!l"nkowski, 1'965). Miąższość osadów sylurskich wzrasta
ku zachodowi i w Okuniew.ie osiąga 1289 m, co stanowi masę wystarezająco gru'bą, aby moma w niej poczynić obserwacje nad zmiennością upadów i stwierdzić, że zaburzenia podkreślone znacznymi upadami są tylko
l'Okalne i występują na d'Ość krótkich odcinkach (w pionie rdzenia), 00 nie
upoważnia d'O wysnuwania wniosków w chwili obecnej o możliwościaeh
wyzna'czen1'a obs~ów fałdowY'Ch. Nie jest nat'Omiast wykluczone, że zaburzenia te tworzą pewne strefy związane z uskokami tektoniki waryscyjskiej (fig. 8, 9).
Istotną rzeczą w rozw'Oju sedymentacji sYluru jest pewna prawidło
wość w rozkładzie facji, co zostało stwierdzone na 'Obszarze syneklizy perybałtyckiej, w obniżeniu podlaskim d na innych obszarach syluru platformowego. Wydzielono tutaj cztery podstawowe facje osadów syluru:
najpłytszą węglanową, dalej mułowcow'O-wapiermą, pod!rrzędnie ilastą,
charakteryzującą jeszcze strefę nerytyczną, następnie ilasto-wapienną
w postaCi podrzędnych wkładek i konkrecji wa.piennych oraz najgłębszą
- fację ilastą - z wtrąceniami mułewców (H. Tomczyk, 1968). Wydzielenie facji, być ..mOże tylko w hardziej ogólnej fermie, faktycznie daje się
tu stwierdzić na podstawie zmienności litologicznej zaebserwowanej
w .dość licznych wierceni.a.ch, natomiast zasięg tych facji nie jest ściśle
określony.

Bar'dzo ciekawym zjawiskiem jest występowanie w Krzyżach (rejon
wapieni ma.orglistych bez grapt'Olitów. Są to osady ludlowu
delnego, które na zachodzie 'Obniżenia wykształcone są w postaci. łupków
graptolitowych. Tak więc i tu mamy zmienność litologiczną osadów w kiell'11nku wschód - zachód - od utwerów płytszych do głębszych. Ważnym
faktem do odnotowania jest również zasięg w kierunku wschodnim (ściśle
północno-wschodnim) syluru dolnego (land'Ower, wenlok), który nie dochodzi de rejonu Białewieży (Krzyże) wskazując na. to, że obszar Biało
wieży w tym okresie mógł 'być terenem wyniesionym, w przeciwieństwie
do zachodniej połaci 'Obniżenia podlaskieg'O i wyniesienia mazurskiego.
Sylur dolny został ,tam, 'być może, później zdarty.
Białowieży)

DEWON
Dewon w obniżeniu podlaskim praktycznie nie występuje, ale najnowsze dane z wierceń w najbliższym sąsiedztwie z wyniesieniem Łu
kowa - na pograniczu z Podlasiem - wskazują na możliwość sedymen-
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tacji osadów dewonu również na terenie obniżenia podlaskiego. Uzyskane
dane są cenne również dlatego, że ' pozwolą na wyjaśnienie paleogeografii
dewonu we wschodniej Polsce.
Dewon został nawiercony w miejscowościach Pasmug i Okrzeja poło
ionych w odległości około 25 km na południowy zachód od Łukowa.
(fig. 10). Wstępne .profile stratygraficzne tych wierceń wg L. Miłaczewskiego są następujące:
Głębokość

w m

Stratygrafia

Pasmug
0,0+
36,0+
117,0+
665,0+
6'18,0+
7a&,0+

36,0
11'7,0
666,0 .
678,0
725,0
946,0

IMB,O+-1029,0
1029,łH-151m,0

15.20,0+156-7,0
15157,O+1900"Q
l000.o+~,O

244ó,G+2944,4

czwartorzęd
trzeciorzęd

- miocen .
kreda garnB
kreda dolna - alb
jull'B górna - łWnerYd
jura górna - oksford
jura ŚIrod·kowa {996 + 10219 m rE'tyk 1)
k81'bon górny - namUl"
kMboo dolny - wizen
dewo.n górny - famen garny (warstwy hulcza6sk'1e)
dewon górny - f.amen domy (wapienie gruz!awe)
dewon górny - lnn (nie pr.zebi.ty)

Okrzeja
0,0+
41,0+
66,0+
115,0+
1:54,0+
157,0+
72.0,0+

41,0
68,0
115,0
154,0
157,0
72il,O
737,0

7.a7,O+783~O

783,O+I()I'l,O .
1017,0+1097 ,O
1097,0+1:704,0
1704.0+<1"158,0
1758,0+2057,0
2057,0+2i2{)0,5

czwartorzęd

1Irzeclorzęd

- miocen:
- oloigocen
1rzeciorzęd - paleocen
tIlr.zeciorzęd 1 - ,liSn?
kreda górna
kreda dolna - alb
jU!1"a g6rna - kimeryd
jura gór.ne - oksford
trzeciorzęd

jura środkowa (1057 + 1097 m ;red;yk?)
karbon górny - namur
ikarbo.n dolny - wizen
dewon górny - famen górny {warstwy hulczańs'kie)
dewon górny - famen dolny (wapienie gruzłowe nie' przebite).

Na podstawie interpretacji profilów sejsmicznych bigo rejonu oraz
z uwagi na ukształtowanie wyniesienia Łukowa należy przypuszczać, że
osady dewonu w kierunku północnym (p6łnoc1lO-'WSchodnim) zostały
obcięte uskokiem i przypuszczalnie za ten uskok już nie sięgają.
Ze względu na charak.ter osadów najwyższego dewonu 'trudno .wnioskować o odległości ówczesnego 'brzegu w kierunku p6łnocnym i wschodnim od punktów j.ego obecnego występowania, można jednak przypuszczać, że Zasięg dewonu górnego mógł docierać aż do wyniesienia mazurskiego, o ile oczywiście to wyniem,enie wówczas już istniało.
Ważnym problemem wynikającym z nawiercenia dewonu w Pasmugu.
i Okrzei jest występowanie dewonu na wschód od generalnej linii domnie-
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manego

głęboktiego rozłamu

czy "skm-py",

wyznaczających gwałtowne

zwiększanie się miąższości osadów oj poza którą ku północnemu wschodowi zasięg dewonu nie mi'ał przekraczać.
W nawiązaniu do profilu dewonu w sąsiedztwie obniżenia podlaskiego
można wnioskow'ać, że na Pod1asiu osady paleozoiku aż po dewon ·gro-

madziły się w basenach rozwiniętych na .p latformie,' a zatem w środo
wisku stosunkOW() spokojnym i nie podlegały intensywnym ruchom fał
dowym.

Poziomy układ wal"S'tw, spokojna sedymentacja' utworów paleozoiCZnych (kambr - dewon) na Podlasiu oraz charakter platformowy osadów
tych okresów dowodzą braku na tym terenie tektoniki fałdowej, a za:obserwow-a ne upady warstw i zlustrowania, zwłaszcza wśród skał iłow
cowych, należy przypisywać działalności ,tektonicznej związanej z przesunięciami pionowymd, wywołanymi ruchami epejrogenicznymi strefy
brzeżnej platformy wschodnioeuropejskiej. Dowodem tego mogą być
krótkie odcinki zaburzonych profili w rdzeniach (ludlow) bez zakłóceń
stratygraficznych.
Rozkład miąższości osadów d zmiany facjalne wskazują na oddalanie
się od wyniesienia (lądu) głębszego morza .w kierunku południowo-za
chodnim, gdzie znajduje się prawdopodObnie peryferyczna strefa ,brzegu
plat~rDOy.
.
Brak zaobserwowanych Zll1ian facjalnych czy -nawet tylko zmian sedymentacji n·a przekrojach północ - połudnde, tj. poprzecznych w stosunku do osi obniżenia podlaskiego, sugeruje, że osady paleozoiczne
przedkarbońskie osadzały mę w szerokiej strefie przybrzeżnej morza zalewającego zachodnią część wyniesienia mazurskiego, obniżenie podlaskie
(wówczas nie istniejące) i wyniesienie łukowsko-wiszn:ickie. Nic nie
wskazuje na to, że obniżenie podlaskie tworzyć miało zatokę, a sąsiadu~
jąee wyniesienia cyple głęboko wysunięte w otwM'!te morze. Zmiany
facjalne oraz przerwy w sedymelI1taICji li rozmycia spowodowane są oscylacją 's zerokiej strefy 'brzegowej; wyciągniętej jednym pasem w 'kierunku
NW - SE li utrzymującej swój kierunek 'aŻ do okresu karbońskiego.
Wskutek dźwigania się i zapadania brzegu platformy musiały tworzyć się
pęknięcia, rozłamy i związane z nimi dyslokacje, głównie o kierunkach
zbliżonych do ogólnej linii 'brzegowej, czyli również NW - SE.
,
Dopiero z końcem dewonu przeważyła odmienna działalność tektoniczna (tektonika klawiszowa) na brzegu platformy, w wyniku której
dŹwignęły 9.ię zręby i zapadły się rowy przybierając forDOę wyniesień
li zapadlisk. Rzecz prosta, że jest to proces barozo skomplikowany i niejednolity i na przykład zapadnięcie się !Pod.lasia mogło ,być poprzedzone
jego częściowym wydźwignięciem; proces ten mógł powtarzać się kilkakrotnie, niemndej fakt istnienia zrębów obciętych uskokami i speneplenizowanych przed rozpoczęciem sedymentacji osadów wizenu c~y namuru jest niezbitym dowodem, że główna działalność tektoniki zrębowej
nastąpiła przed wizenem - naDOurem.
Nie ulega wą·tpliwości, że po osadzeniu się karbonu działalność tektoniczna typu klawiszowego nie ustała aż do triasu dolnego włącznie, gdyż

.
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charakter podłużnego zagłębienia (laguny?) w dolnym permie, a później
zatoki cechsztyńskiej wygasającej w dolnym triasie dowodzi, że na bazie
zapadliska podlaskiego rozwij'ało się cechsztyńskie obniżenie podlaskie.
W związku z rozWQjem obniżenia podlaskiego musiały stopniowo obniżać się w kierunku osi obniżenia również i jego skłony powodując dalsze
zll'skokowanie tych skłonów, choć o wiele łagodniejsze, drobniejsze, niż
w okresi~ dntensywnej tek,toniki zrębowej. Jeśli rozpatrzymy np. połud
niowy skłon obniżenia podlaskiego (północny skłon wyniesienia Lukowa),
na którym występuje karbon, 'to będziemy musieli uznać, że osady karbonu, jako podłoże obniżenia cechsztyńskiego, uległy zuskokowaniu wraz
z tym podłożem. A zatem na obszal'ze obniżenia podlaskiego należy szukać
qyslokacji przecinających . również i karbon. Z tych samych powodów nie
wykluczone są dyslokacje do1notriasowe - pocechsztyńskie. Jeśli zaś
przyjmiemy, że w sensie tektonicznym obszar Podlasia pozostaje żywy
aż po dzień dzisiejszy (tekton]ka współczeSna), to klawiszowe (zrębowe)
kierunki na Podlasiu mogą zazna·czać się również w całym mezozoiku
i kenozoiku.
,
Odnośnie do kierunków starych dyslokacji paleozoicznych NW - SE
w okresie rozwijającej się sedymentacji mezozoicznej, to zmiany miąż
szości i facji wyTaźnie wskazują, że na brzegu platformy znów odnawiają
się kierunki pierwotne, a słabną kierunki zatokowe wschód ,-- zachód.
Zasadnicze kierunki dyslokacji (NW - SE i NE - SW) stanowią tło
sieci dyslOkacji, na ·której niewątpliwie rozwinęły się stbopniowo liczne
dalsze dyslokacje o kierunkach wypadkowych i już nie schematycznych.
W ten sposób cały obszar obniżenia podlaskiego Wi"az z obrzeżeniem jest
pocięty na drobne' bloki poprzesuwane względem siebie w różnych kierunkach.
.
Działalność wulkaniczna !Da obszarze Pod1asia daje znać sobie w paleozoiku w postaci cienkich żył skał wylewnych, stwierdzonych w niektórych otworach: w Okuniewie, Płońsku, a także w postaci tufów i skał
tufoidalnych znanych z dość liczych punktów. Opracowanie tych zagadnień dla obszaru Podlasia jest dopiero w toku na podstawie dość skąpych
obserwacji z nielicznych wierceń. Można jedynie o4;notować, że skały
wulkaniczne wraz z bentonitami należy odnieść do starszego paleozoiku,
karbonu i permu. Skały tufitowe i 'b entonitowe występują w sylurze
i ordowiku oraz w karbonie, przy czYm na,silenie ich wzrasta w kierunku
wschodnim. Zyły dia'bazowe przebijające S'tarszy paleozoik wskazują na
ich karboński (dolnokal"boński) wiek. Permskie wylewy na razie znane
są tylko z sąsiednich, analogicznych utwor ów należących do czerwonego

o

spągowca.,

KARBON
Po dłuższej przerwie, obejmującej co najmniej turnej i w~en, pojana Podlasiu osady karbońskie jako peryferie północnego zasięgu
karbonu lubelskiego. Są to osady leżące niezgodnie na 'starszym paleozoiku
lub prekambrze, a złożone z iłowców, mułowców i piaskowców pochodzenia lądowego (Kołbiel, Zebrak - K. Bojlrowski, J. Miiller, 1960; P. Karnkowski, 1965) i lagunowego, a nawet morskiego. Zasięg utworów karboń
skich od północy wskazuje na strefę brzeżną (A. M. Zelichowski, 1968)
wiają się

,
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morskiego basenu leżącego na południu i południowym zachodzie od 'Podlasia, gdzie kaTfbon jest rozwmięty 'W postaci utworów morskich i lądo
wych ze znacznymi pokładami węgla kamiennego. Na Podlasiu karbon
nie odgrywa większej roli, gdyż jego miąższość jest mała i 'bardzo zmienna, np. w Kołbieli 320 m, w Zebraku 65 m, w Łukowie około 100 m.
W części południowej Podlasia bezpośrednio na utworachstarszy:ch spoczywa wdze.n (Holeszów, Kaplonosy), a w centralnej - namur (Zebrak).
W ,północnej i wschodniej części Pod1asia osadów kart1;xmu brak (fig. 11).
Rozwój karbonu w obniżeniu podlaskim przebiegał w trzech etapach:
- okres peneplenizacji podewońskiej, jako wynik .tektoniki zrębowej;
- sedymentacja lądowo-morska (tylko wizen - namur);
- prawdopodobnie okres lądowy (osadów 'brak), poprzedzający rozwój
dolnopermskiego basenu lagunowego, formującego obniżenie podlaskie.
PERM
rnEWOINY

S'PĄIGO'W1EC

Osady czerwonego spągowca stanowią sygnał wkroczen:a obszaru
Podlasia w stadium uginającego się lądu, przekształcającego się w zatokę
morską. Czerwony spągowiec !l'epl'ezentują tu (fig. 12) utwory głównie
piaszczyste i zlepieńcowate kilkumetrowej miąższości. W materiałach
wiertniczych są one trudne do rozpoznawania ze względu na fragmentaryczne uzyski, złożone z materiałów sypkich i k:ruchych. W Kolbieli(5 m)
występują piaskowce i iłowce, w Radzyminie (3,5 m) piaskowce i zlepień
.ce (J. Pokorski, R. Wagner, 1'968). W Dobrem czerwony spągowiec obniżenia podlaskiego osiąga największą miąższość 30 m i składa się z piaskowców, zlepieńców, mułowców i iłowców. W pozostałych otworach przebijających -czerwony spągowiec jego utwory występują w podobnym
przeciętnym profilu osadów klastycznych (J. Pokorski, 1968).
CEOHSZTYIN.

Zalew cechsztyński postępujący z zachodu w postaci zatoki podlaskiej
teren wyrównany, ale 'bardzo ruchliwy. W związku z tym sedymentacja w cechsztynie na tym terenie jest zmienna. Odznacza się cyklicznością i przesuwaniem się osi 'basenu z południa ku północy. Schemat
qkliczności sedymentacji cechsztyńskiej w Po1sce jest wyczerp,ująco
opracowany (J. PO'borski, 1964). Jego układ w obniżeniu podlaskim nie
odbiega od zasadniczych form (B. Areń, 1965; R. Wagner, 1968). Wobniżeniu podlaskim występują trny cykle sedymentacyjne Zl, Z2 i za, przy
czym rozkład facji jest odmienny niż w starszym paleozoiku. W cechszty·nie wyraźnie zaznacza się inny -chacrakter osadu w osiowej części basenu
niż przy jego hrzegach, co potwierdza stopniowe zmiany głębokości dna
z umiejscowlouym obniżeniem się części OSiowej Podlasia (fig. 13).
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APEHb
PA.3BHTHE IIAJIE030JI B no,ltllJlCCKoA BIIA,nIłHE
Pe310Me

HBTepCC Je IJIlJteo'lOIO IIoAJIllCCXoA Bna~ 6I.m Bh13BIIll CJICWUIB Bc4mr B CJCBIIXBHe iKe6pu
OTMC'ICJODiIMB B 1958 r. (I)m. I), a T8DC ra3onpoJlB.lIellW[MB B C'J'IIII""'Be TJl)IIl B 1962 r. HeI)TCIWlOBOCBOC'I'L OTJIOECud JeoroPHll B

Op~OBllxa Ba 3ToA TeppBTOPBH 6I.ma no,D;TBCp~Ba n'OCJle-

AYIODlRMB cnaJ!!'RlhlMJl rCOlIOIlI'Iecmro mtCTltl'yTa R lle(moroR npoMJo1llDIeJDlOCTIL HCCJIep,oBIlIlBJl opoBO~ B C}l1!8l1L"B'1fU rny6mtoA ~o 4500 M. B 6om.moR 'IIlCTB BJlB~J,J Ba XpBCTIIJIJlR'1\JCXOM l)~eBTe !38JIeraIOT OTJIOJK.eJtJIlI DBJIe030Jl R TOJILXO !la BOCroxe, B npBIp8.BB'IBoD: DOJIoce, I!a I)YJł,qlI.MeBTe nop; xeM6pueM 3aJIel"llIOT OTJIO:lreBBJI 3OxeM6pHll (4mr. 3), xoropLIil: BO BIJa~e I!a'lBlł8eTCIl r.JUIBBc~ OTJIO:aeJUUIMR c BeMBOI'O'l:llCnCBJfoA &eTPRJIo6JrroBOA

I)aYHoA (Cuniconchia), o~ DOJIOECllRe cy6rom.MJIe'lOl'O ropR30Jtta. TamM 06Pa30M
JleDO~TBCIlIlO I!a XpHCT~ecxOM ~Te OTMe'leBO ~e cy6l'OJ1hMBeBOro XeM-

6pmr (I)m. 4). KeM6pdCXlUf~eH~BO ~e :JaJCall'IJOIaCcpIWtBM xeM6pRCM (I)ur. 5).
~oJt !38JleI'IleT rolIbJCO lla6e.nOCTOXCJtoA TeppBTOpBH (I)ur. 6), a 'lpIlIlCI'pCCCB apellRra,

lI8C'I'yIIlIlOD c 31llI8,JJ;1l, OXBan.maeT BCIO TeppBTOpmo ~, a TaICIre OCTllJILBLIe 'IIlCTR
~Ilero nane030JI c BCXOroplilMR JIoxam.1lhIM1I OTXJIOBellRJlMR (I)ur. 7-13). WaIJ;Hll.lIIdU.Ie B3MeBeHRJI npoucx~ IIepIIe~JIJlPHO x 06I1leMY B8.llplUIJJeBmo xpaeBOA 3OBI>I II1IaTl)oPMLI,
3TO P;Oxa:n.maeT, 'ITO DO~. pacuOJIoJtCHHhle x CCBepy H IOIY OT IIoAJIllCCXoA BJlBr(J!JtIJ 06pa30BaJlBC!. B 60JICC D03,!tHBD: DepHO~ R He OKa3lUIH 6oJIhmoro BJIIIIDńIll Ha c~ellTaIJ;BIO )JpeBHero
IIaJIe030Jl. Bo ~e OTCYTCTBYIOT OTJI01lreHHll AeBOB'a.Kap60H :ope,t{CTaBJIeH TOlIbJCO XOB'IllJiCll'I'lLllhBO-MOPCX MB OTJIO.Ee1lBBMH BB3ClI H HllMIOpa B IOllOIOA 'IIlCTB BII8~. QexmreD:uoBlole
OTJIO.Ee1lBJl 06pa30BaJlB JCIIX
~a

6J.l

3aJIBB, B xoropoM OneTJIBBO pa3BHn.I TPD: ce,D;llMeJłTa.D;llolDJl>lX

ZI,Z2,Z3.

,

B pe3yJIhTaTC ,l(BlDKellBD: JCpaJI UJIaTI)OPMLI ,1(0 II8JIe030łl 06Pa30BaJlBCb ~CJIOJalIlllll B OCHOBBOM C3 -lOB mmpaBJIeBHlI. TolIbJCO B J:ollQe AeBOl!a DOJI}"IRJI pa3BRTRe DoA BH,It TeXTOBB'1ecxoR AeJITe.JIbBOCTR. UPB J:oropoM ~uranRC!. ropcTlol- DO,u;HllTBJl R 06pa30BaJlBCb rpa6eBhIBIm,IJ;IIHIaI. B DepMcxoe BpeMJI Ha DocreneHBO OnycXaIOIIleD:CJl TCppBTOpBH 06pa!30BaJICJI rny60XBI
u;eXIlITdłHoBLIiI: 3aJIBB. B pe:łyJIhTaTe Ba 61l3e IIoAJVlccxoA BllB,l(HBl;I: pa3BBJIllCb u;exnrre:D:uoB8JI

1I'IJaAIDlll, xoropasr

B CBOIO 0'Iepe,u;b

6Hna CffilBeJIBpOBaBa 1l0m.IM :M.e303ORcmM IJJIaJiOM.
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DorYS AREN'

DEVELOPMENT OF PALAEOZOIC IN THE PODLASIE DEPRESSION
Summa'l'Y

An ~lI}tea-es.t don the Palaeaz:oic forIn8ltl.on'S !in ;the ,P odle9ie depressiiJoIl was taken
!in 1958 atte<r :the 'Cl'iscovery of crude -oiIl shows .in bare brue Zebratk
rot naWRl
gas !IlIIIl'MestbaII:ions in bare hole :rluB:rJcz do 1962 {!E'ig.l). Orude oil and gas occurrence
in the CambriJlln ·and · OrdovllJc:iJan deposi'\s :im. tliiis 8'l'ea was ,p!i'>Oved ·by .next d:t1li1iog8
made by the Geo1og:imI Wn!stitute aOd ;P etroleum ·Industry. The research 1& camed
on by ilDeaIlltS of dxdW1i11lgs mJalde down ,to III depth of 4500 m. In ;the Podluie deprt!l!8ion.,
the ar~ basement meikeslKir tIlbemost part the bottom 'Of the Palaeozril.e, aoc:i
oo1y dill the eastern !1'egilQl[l, !Within the borde'l' .zcme - !the Cambrd:an :iJs 'Underlain wdIth
.the Eocambrian bmatiicms th:alf; "est on the basement (:Foig. 3). l'he Cambrfian !begiJn1S
here wiIbh the 'Ola~~ooacOOlU6 deposd!fls wlith 'SCatree oon-trilobiite fauIIa (Coniconchia)
that evddences the Sub....HoIm:ia 2'Xme. lilt -ha6 been ascertained that the Su~Holmia

and

Oambrlilllll formati01li& Test clIi.re-otly on /the crystalldlne basement (Fig. 4). +'he Cambriain
sedimeIllbatl/Qn, Itermd'lltates dn the iPodJaBle deprEllSion with the Mdddle C8mbriatl
(FIg.5 ). ~ depo$IiItS ()CICUIl"S 'WIith'llll the- Bialy61;ok I8Il"ea an!ly (~. 6), whereas
the ArendJgian ~, encroaIChiIng kIOIn wesot.,oovere ;the whale at'ea of the
depression, lilimilarty as the rematn:ing members of the dlder ~eorm.lc with same
loCB!l osdiUa1Wns {:Fig. la). heW ch8lDlgeS <rUiD. perpendiiCularly to <the generai line of
the marginaIl .2lDDe df the platform thus :pI'OVIklg tbalt the elevations ·s4,Watted IIOr'th
and SO\llbh -of the PodlJasie depressdon were hmed 'in a later perlod >8IIld. did not
i5Ilif·luence dectisIiJvely !the eedimema:tion of the older NaealJOIi.c. lDeVOIlilan dEpoIflrt.s
are absent iIJD. the· !Podlasie depression. em-boinitferous ,is :r-epresen.ted only by the
oontine.ntaO. -mEllliDe depodts of VBsean. imd NOOw.rdan age; ,ban-ely in the :southern
pari ,of the dep1'elS'S'ilOlIl. ZechSte!in tmatkes la bay i.n wblch :tln'ee cilstim:t sedimentaq

cycles dev~: Zl, !Z2 arid Z3.

.Harm

Due .to th-e mowmelllltsofthe
maorgi n, ma:in dd.rs:lJocations -o:f 8: NW-sE
direcbl.oo were produced beJlolre ;the P.al~c time. Only at the · close of the
Devoma.n -period a ddffe'flent tectonsLc acIIi;V,lty developed, 1"eSU!lIbI.ng 'm the formation
of horats and elewtions, as well .as .of grabens and iIlbrtouehs. A4 the Pemrlain time
a deep !Zechlsrte.in bay invaded the l8I1'adu.aUy lowerfi.ng 8Te8·. .As a res.uJ.t of thds ,the
Zechete!n .Podlasie depreaSilcm de'Vel<!ped on: too ba:ai.s of the preVlious iPodtasi.e tJ:asm
and then Wtas ob1iJterated during the MesoZ'Odc proctlSBee.

