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Geologia rejonu Przeń:lyśla
w świetle głębokich wierceń
WSTĘP

Zagadnieniem podziału straJtygraficznego miocenu, te!ktolI1iką:i. jego
lito:f,a'cjta1nym rozwojem w rejonie Przemyśla zajmow:a.ro się doty,ehcmiS
wie'lu ,badaczy. Pogląd :na dzisiejszy obraz telrtoniC2lD.'Y ornaWlianej części
!Przedgórza Karpat pOIWIStał w wyniku baJdań J. INied~ed.Zk:ielgo ('1901),
'T. W:i.śnwiWskiego (190'8), J. C'zarnoc'kiego i K.Kowalewskiego ~m33, 19;3'5)
o:r:a:z nowszyoh apraoow:ań H.Teisseyrr-e'a i(1936),Z. Obulcho'W!icza ~19'63~,
R. Neya (1957, 1'!}l58) , Z. WUczyńskiego (1961) 1J. J.Z:ieHńskieg() (19163).
Wiele m~ejlSca w HteraTu,rze zajmują sprawy doltyczące ·bli!ższego określenia rpozycjti stratygraficznej 'waJl'lStw miocenu omawia.nego, o'bszaru.
R Buja'JSki(I'931), J. Cza:moidki (1934), B. Św:iderskd. (1936), M~ J. Si,E!"TOwa 0'955) na rpodsta:wie aJlIalogiczm.ych ,c ech 'm iocenu w Rumunii zali::'
czyli :utwory przyikarpackiej formacji sOlonośnej do miocenu 'dolnego
- akwitanu i ,btwclygahL
W takim ujęciu utwory te widzi także
R. Ney 1(1957:). J. !Nowak (19138) i H. 'TeisseyTe 'el93:6) formację solooOŚ!llą
zaliczają do. helwetu, a nawet do 'toll"tonu dolnego, w analógticznej po~cji
jak warstwy sol()nośne Wielti'Czki i BoOMi.
K. TołwińJSl'ki 1{192'7) wydziela 'Warstwy Btebnkki'e w oIkoilicy Sltebni!lm
i zalicza je do. helwetu. Narozpatryw.anym ' obszarze w dolnej części
WaTstw stebnickich lIliOtQIW:aJne są zlepień'ce t(J.Nded'źwiedzki, 19,01; T. Wiś
n:iows1ci, 190-8;, H . Teisseyrr-e, 1'936), które H. Ney IC19157, 1958) wydzielił
pod ~ą zlepi'eD.ców z Du'briika. R. Ney przedstawił serię stebniJCką
w ujęciu dwudzielnym~dol:ną j:ako zlepień,ce z DU!bn:i!kJa i .górną Jalk()
serię !pstrą.

K. Tołw:iński (1950) na podstawie):ic2Jnych obser'W!acji ikOlIltaktu warstw
ste'bnickich i dolnam:ioceńskiej fo:rma'cji ąolonlOŚnej wyłka1JUje stopniowe
przejście między wymieniJOlnymi ser~ami. A.E. Mi'Clhajłow (19,51) stwierdza, że. warstwy stebniclde. w ispągu przechodzą w warstwy dobrotorwskie. Nad warstwami śtebnilClkimLH. Ci2J{ł!l1:OOU1'It 0 '92 6)' pomdędzy Świcą
a Dulkwią wyrMmia 'gr.Uiby 'łromlpleks warstW',lbałi<$ilch i (pO' rat; ,pierw~
używa tej nazwy dla !pO(iolbny:ch, u'tworóW' obszaru Przemyśl - C!hyrów.
Ostatnio Charakterystykę warrstw balidkich w ()IlOOilicy Przemyś!la"poq:-usza
1
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R. Ney (19157, Ul58) i przyjmu'j'e za B. BO'hmem 1~1939) i M. J. lSierową
(1'9r55) dla wymienionej serii wiek domotorrtońskri.
Sedymentację warstw dolnego. torronu: według R. Neya kończą W8.ll'stwy gipsowe, oopowiadające fonnacji solonośnej k:ałuS.lriej górnej
(T. Chlebowski, 1'947) oraz gipsom przypodolskirm. J. Cz,arnodk.i i K. Ko..,.
walewski (1933), H. Te:ilsseyre (1936) l B. :B6hm(1939) vryróżniająd podają oharrakterrysty'kę zlepieńców radyckkh. Środłrowroito~i wiek
tycll :zlepieńców ustalił B. 'B6hm .(1939) lIla podstawie makrofauny. NaJeży
tu ,talkże wymienić OIpra'corwarnie rw. Friedberga (1938) dotY'czące malkrofauny z wier,ceń o.koli<: .ohodnowk, Balie d Norwosiółek rOTaz 'z ookrywelk
oko.lic Pleszowic, PopOIWic d Cm-apic, na podstawie krtórejwyróŻllił tu
utwo.ry do~ego' sanmatu.
Ostatnio. R. Ney (195'8) przeproWadził am:aiJd,zęzagadnień tektonicznyoh i OIlUówił za:gadnienda pOISzru:k:iwawcze w miocenie pod nasunięciem
Karpat, a ,także i w elemell'taC'h w:głęrbny'dh, otu1ornych utwoll'!ami mio,cenu.
DotY'chczasowe orpraooW:1łInia: rdottY'czące miOocelIlu rrejo'nu Przemyśla
i .obszaru. leżą,cego dalej lIla wSClhód z wyjątkiem nield,c znych 'eW. Fried'berg, 1938; Z. ObtwhOlWicz, 1963; Z. WilczyńSki, 1961; J. J. 'Zieliński,
1963) odnoszą się do !badań powierzchnLówy'crh,.
Celem milSzegoO ,artY'kułu jest przedstawien:ie wyn~k.ów uzyskanych
w o.pa:rciu .o głęboikie wiercenia, przehijające milocen jednootki wewnętrz
nej wraz z za:faldowaJIlymi,w nim elementami wgłę'bnymi - karpaokimi,
miocen 'zewnętrzny - autochtolIl i jego podłoże. N,orwe dane dOItyczą
iprzede wszystkim sl:ra'ty1gTafii o.parlej na b1łldan:iach mi!krofaulIliistycznych,
rozwoju litolo.goicznego i! tektoniki miocenu autochtonicznego (spod lI1asUIIlięcia gtebni-cldego i karpa'ckiego), jaik rówlIlież stosunku miocenJU ste!bm:i'CkiegoO do autochtolIlu i Kiarr-pat. Chcemy równde'ż dołączyć nOrWe spostrzeżenia do,tyczące lLtologii i strartygr8lfiJi milQ,cenu stebnic\kiego i zawartej rw nim mikrod'a'lllIlY.
Odnośnie do miocenu strefyz'ewnę'trznej autórrzy na podstawie ba:dań
litologicznych :i mi'krofaulIl:istycznyoh dochodzą do wni!osku, że IStolSOWanie starszego podziału ltor:1ioinu PrzedgÓTza 'Karp1łlt lIla domy, środkowy
d górny nie znaJjrduje 'bli!żlszego uzasadnieni,a. Bardziej realnYWY'daje się
nam podział przyjęty już IpTzezW. Friedlberga :(1931) na 'bo!l"toI!1 dolny
d górny. Dwudzielny podział tor.t onu sto.suj-e rÓWIIl:ież K.Korwalewsiki
(1958),W. Krach (19'62) 'i E. Lu,czIlrowSkia (1'96'4). iPordz:iał torrtornu na dolny ,i .górny stooowany jest rów:nrl.eż w radzieckiej części Przedgórza Ka'rpat (L. S. Piszwanowa, 1960; M. J. Sierowa, 19'55). Wo,bec. tego zachodzi
k()r!1.ieczność włączenia do SaTm.altu dolnego (wyd:l)i~lorne,go w ujęciu J. Nowaka, 1938 i Z. Kirc~h1nera:, 1956) górnego torlo-nu Oil"1liZ szal'yc'h łupków
leżących poiIlad h10rywntem giproWiO...anhyd:rytoWym do 'tor tonu g.a.rnego.

*

*

*

Na 'z,akończenie pragniemy wy,razić słowa podziękowall'iaprof. 'd rowi
A.TokarlSkiettlu: i prof. drOWli. S.Widowia!l"rowi, zrktórymi mieliśmy mOiŻ
liwóŚć oobyda wspólnyoo'IPO'ZytecznyohwyC'ieczek w region przemySki
dyskutując ńa , miejscuzaigadnien~a,' budowy geolorgtCżnej ormawianegó'
obszaru. .
,.
' ' '
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Pragniemy również 'Podziękować Kolegom z IPrzedsiębioTStwa ·PoszuNaftowych w Jaśle, z którymi w ciągu szeregu 'lalt sty!kali~ się
oodzi€!IllIlie z zagadnieniamd lbudowy rejonu przemySkiego od czasu pi'erwszych wierceń Ikia:rtujących do odkryda zasobnych złóż ,gaZlU. Słowa t.e
naJeżą się zwłaszcza Kol. Kol. mgr B. Ciskowi, mgr inż. J ..Czern:icldemu,
mgI" inż. M. TomaszewiSkdemu, mgr Cz. Filrowi, ilUŻ. E. Kon.arskiiemu,
którzyopracorwywa'ld projekty wierceń i robót geologiczny·ch ara'z dokume:nta'cję złóż (nie wymienione w spisie literatury).
Specjalne słowa rpodzięlkow:ania 'kie!l"Ujemy do recenzentów naszej
pracy - dr E. Łuc'zkowskiej i dra R. Neya, ~tórzy' swoją wnikliwą analizą wnieśli wiele :nowych :uwag uwzględnilOnych w lIldniejszym opracowa- '
niu, PTzez co praca zySka~a znacznie na wartości.
.
Dzięklujemy Ite2: prof. drowi F. Biedzie, który nie tylko przejrzał tekst,
lecz i udzielił wiele cennych wska·z 6wek.
kiwań

LITOSTRATYGRAFIA
PODŁOZE

MIOCENU

W podło'żu miocenu w rejonie !Przemyśla stwi'€Tdrono dotychczas jedynie utwory- tpreb.rmbryjs1cie które Il'eprezenrtowane są pI"zez sfiJlityzowane łupk;i ila's te i mułOlWce z nieHcmymi wkładkami. drobnoziamistych,
skwaxcy.tyZrQlWla:ny:Clh !pia:skowców.
WS1pOmJIliiane uttWlOlTY 'Prelkiambryjskie dość sreZ€lgółOlWo 'zostały <mlÓwiOiIle w kilku pracalCh I(!P. Karn.kowSki, E. Głowacki, 196'1; E. Głowaclci
i P. Karn!lrowski, 19·00; E. Głowacki, P. Karnkowski, Cz. Zak, 1:9;63,).
Przeprowadw:ne olstatnio lbadania mikrosporowe próbek z (lItwOru· J-lO
z .głęholoości '2'5'81,7'0'+,25;88,70 m wykazały podobny zeS1pÓł mikrospor
ja:k w i:nmych rejrOlIlaoh, ICytorwa:nytCh w ipxa-cyE. GłOlwaJcldego·, lP. K.arnkOrwskiego i Cz. Zaka (1'963). Spo,tkrano tu następujące fOil"my: Ocridoligotriletum kryshtofovichi (N.a um. 'et T i! m.), Mycteroligotriletum T.f m.
OZl1!lłJczeni:a 'zostały wykona.ne przez J. J.a.gie'lską. Według B. W. Timo...
fiejewa pierwsza furmal pojlawia się w xytfeju i 'Sięga do OIl'oowi!lru, druga zaś ZrnJana Jest ord prorte:rrozoiku do 'ś:rodi1rowe.go :k,ambru.
MlIOCEN tAUTOCHTONrCZNY

W o'brębie miocenu l8.ru'toch'bonicznego, rozpościerającego się yrzed nasunięciem stebnickdm i ka;rpackim, wyróżni:a się doll:ny i. górny 1torlo1ll:
o:raz dolny sarmat. Miocen ten przeanallizorwano w kiliku !głę:boilcidh ortwo:rach wiertniczYJC'h (J:-6, 10, 1-6, 2'5 i 26 or.az P;..l, 14, 4, 2, 3, 7) O!I"aZ W szeregu płytkich.
TaRTaN DOLNY

Utwory dolnego ;tortctnu auto·chronicznego w okoUcy (Przemyśla dają
1i:to,lo.gicznie na warstwy baram.owskde i warstwy anhydrytowe.
Warstwy baranowskie
W,arstwy baranowskie IPOdści:e~ające warstwy anhydrytowe w rejrOł!lie
Przemyśla rozwinię.te są dość ' nier6wnomi,ernie. Miąmzość iCh wynosi
tu od· kiIilrud2li·esięciu cm do około 10m.

się podzielić

~i.4

,EugeniJU.sz <NowaiC'ki, 'H:enrYJkJin-kie,Wlćż;:iPio1lr Karnkowskli:

----

N.a:- SE 'Od Przemyśla ' S'ąone l'IQIiw1nięte od ' dołu w póstaci smrozieloIiawych "i słalbo .zw.ięzłych ipiaJSkiowOOw. " P~OlWce te; ' IktóryClh miąmwść
nie przekraJCZa klililrudziesięciu cm; 'są 'IlJa. ogółdrobnÓlzi.aTl1iste L s.k:ładają
się Iprzede wszyst;kiiin 1: zia:ttn kwa:rcu tOśxednicy 0,1+0,5 IIim, a spora"d~cznie 'do 2 mm.· Większe, 'ziarna są pI"Aewa'ŻIlie OOhrze olbtoczone. Spoiwo , jest na ogół skąp-e i ' składa się ' z mi:kroSkopij!Ilyoh 'łuseczeK mOtntllllO-"
rllJlonitu , i: koo1imitu.. N1a: U'W1aJgę ,': Zlashliguj'es2JCZIegó1ń.ie dbfi1ta z:aw;arbość
glauilronitu i pirytu. ' Oma'Wlimie ' piaslrowce !raMią m~ znacznie od ,piaskowców' :serii madainhydrytowej.
'
" WyiJSze pa:1'I1Jie warstwbatratooWskich składają się z tSzarozielolIllawyoh
łupków ilastych oo'aż SZI1irÓik:rettnJorwy<fu i szaxyoh margli :z 'licznyin;i wkład"
kami i :lamim.ami :bentOO:iitów. Łu.pki i maxgle są .częściolWospiatS2lCzoltle
.i' żciwierajądrobne szczątki o.rganiczne, wśiódktÓ'i'ych !pl'zewailająÓltWOir
nice. W /lltworach tych występuje w droIbnej ilości gIaUilrom:it ol'laZ~ 2lda"':
rzają się zia:renka ŚTedniozasadowych plagioklazów i blatS21ki lbiotytu.
Oprócz tego rwidoczna jest w :nlIClh· 'ZIlJaC2lIlJa domieszka mon.tmorillomtu
oraz niekiedy zdarzają się droibne fragmenty "mniej lu'b haroziej przeobra'ŻOIlego szkliwa WUlkam.iczm.ego.
'
.
, " Wkład!kli. l " 1a:rn:i!ny , 'benbonitowę2'Jlmdow,ąnę są głóWlllie oZ :mJOIl1tmoryl<:mit'll. Za;wiera'ją ón~ tak~ OlHfirtE{ ilośćśxed.ri;iP.zaSadmvy<;:h skaleni oraz

częściowo , odżelazionycll , :j, ", Jriięlq,edy pi-zeóbr~yCh w , ObJJ.ocyt IblatSzę~
biOttytu. Tu i ówdiie inajdujątSi~ jeszc7Je:f:rngman~y ,słał)(} przeolbraOOnego
s11lclIwa Wi'l~anicznętgo. Prz~zać nail~ży; ~e 'b entonity te ',POChodzą
tprzoobra:Żeniatu:fi:1;ów daoeytorWycl1, !na ()O wSkazuje w szczeogól:!lJości
dbecn.05ć średndo~ $kalend. , i ,li'CZll1oh ~ hl,aJSzek biotytu.
.
. WaT'stwy iba:ranow~i:e :na ' opiS,Y'Wiamyrnr oIhszarz,esą dość chaTa!ktery~czm.e pod w20ględem litolotgiCŻI1y;t:q. ' Uwagę zwraca w nioh przede
wszystikim Qlbf.ita za:wartolŚć tmaJtertLału piroklaSty;c znego, który zapewm.e
Został :ri.aniesi9lllYz południa, tj. z obszaru poŁmŻlOnego po weiWnętrzn.ej
śtronie łuk.u ka:rpaokieg;o, ,g,dzie il;I.iemal Iprzez ' cały okres n.eogenu czymna

z

byłia d:ntęnsywinadzdała1nlOŚć WiUlkam.:iCzna. Zakresu ddlnego tortonu :na
OIbszaTze' zapadl:isk;a wschodnioiSłoWaclkiego ,iZak;a:rpą:cltiej UkraJiny mame
śą ' nag:romadzenia dużej ilości tufów i m.,1I:firtóW _ ,~E. Grow:add, 19'63;
W. Para'clromiak, 19612). '
,

Wars~wy ~nhyd~ytowe
, .AJnhydryty w stosU!nk'll do wamtw barraoowSktcll tworzą lpOIZiom lbarrdziej stały i wyrównany. Miąższość ach, stwi:eTd:rona, lIla podstaWlie rozeni i bocznego ,sOItJ.dowan'iąi ele!kitrycznego, ~ wynosi. od 5 .dol8 m. Anhydryty są na ogół S2'JaXe i,diroIbno- lUlb średniolk:rystalliczne lOO'a.ZgtI'1Uibo- i cienkoławicowe. Szczególnie w .spągowejlPaTtii posiadają one lJiczne laminy
ą.ra.z wkładka: -ciemnym łupków ilastych :i roztpa.d:aJją tSię , ~ ctenki:e JPły.tki.
'. Pod w21ględem pe1lroigmficznym, ni,e jest to :seria :zJ1;>Y'~ urozmaioona.
:Miejscami tylko widOczne ' są lIliezna~zne prz:ejścia do białych i :baTidro
drobno'krysta1iczny;ch alLa'bastTów lub Mltawych partii grubokrystaJ.:icz-'
nydh.
'
' obrębie ut'ino!rów do~eg() wtonu wyTóżm.iIB. . się j-ede!Il: ,p o ZI i o m
m:i'lkriOfauni'sty,czny , (1)--z Candbr.bu.lina universa, Globigerinoides trildba, Uvigerina brunen$Żs i Pseuliot'riplasia ~p. Występuje on

,w
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w oSadaCh' toIrrtOInu pod,anhy.mybowego, które w dbszaxre J.aik;smanic mają
niewie1!kie mią'żsZJOŚci i spolczywają ibeZJPClŚl'edniio na rpoIdłlożu'prekiaJmlbryj-'
skim. F'laUlllla. tego poziomu jest Iltczna izłoŻOlna z Ca,ndorbuli'Tia univerS'a
J € d l!., Globigerina buHoides d' O r ;b., ,Globigerinoides triloba (R e 'Ul s s),
U vigerina asperula C z j .z; e k., Uvigerina brun:ensis K a T'T e T, Epoides
haidingeri d' O T h., Cibicides pseudouwgerianus C lU !S hi m., Cibicides ' ungerianus {d' O rb.), Globorotalia scitula B T a d y, Eponides i:Jmnitvagus
Ł 'U ClZ k., Sigmoilina tenuiSJSima R e'U s s)" Pseudotxr1Jplasia , sp., Haplophragmoides sp. i Dendrophrya sp.
'
TORTON GORNY

Utwary rtou:to:nu ,gocnego,
towym,

iE!Żącego :b~ednio ną ipOziomieanhydrywykształcone są główttrie w postaci ~ych lub szarozieloo,awydh

łupków Hastych :z lamin:atm:i mu'łkÓ'W orazcienikimi wkłladkami pi.aBlrorw:"
ców. Dość często wY'stępują tu !k:ilkucen!tymetrorwej' mią'ższolŚci! wkładki
bentonJitów lub tufitów (W. ParaChonialk; 1'9'62). Miążs:rość utwo~ów 'góTneglO tartanu wynosi 30+'5 0 m.
,
'
'
,
Piaskowce ,góImJOtta~tońskie są SZM'e lub jaSIliOSZare,drolbnoziarn:iste,
o spoiwie wapnisto-ilastym. Wśród materiału detTytyc2!llego, w ;przeciwieństwie do p~aS1rowców .z warstw baranowSkich, występuje znaczn.a
oomiesZ'ka skal'eni i 'llluslrowi.tu. Skalende należą ,głóWlIlie do kWlaśnych '
pla.gW!k'lazów i sk.alem.i pottarowych. Typ ibe;ntcmit6w jest podobny do doIlnotortoń:Skich.
'
W ta!l'tcmie górnym' mOlŻna wyróżnić jeden C!htamkterystyczny poziom
iauni.styczny :(2), md:anIOlWicie poziom dendTofriowo-glol hig e r y n o w y .z Licznymi miliolidami. Naj'częściej gpotyik;am.e są tu: Dendrophrya ex ,gr. excelsa .Q T Z Y h, Glob~gerina bulloides 'd' O T 'b." Sphaeroidina bulloildes d' OTb., Quinqueloculi1U!i akrieriana d'Orb., Am"mO"'
discus miocenicus KarTeT. SporndYCZIlie trafiają się także i inne fo:rmy: Valvulineria friedbergi B:i e d a, Gyroidioo neosoldani B 1" o t z e n,
Di~corbis sp. i Glandulina laevigata d' O r ,b. W całej' opisanej serilj: Skał
występują sp,i rialiiSY widocZlO.e o!ldem nie'U'zbrojonym (li: J'U!l'kiewitcZ',
P. KarnikOlWlSki, 196·11).
"
SARMAT

Sarmat podoibnde ja!k. rtorta.n górny wykształcony joest głóW1Ilie' w po...
stad .serii ilasto-pi!B.lSzczYlStej. Są to iSZaTe lub ciamnoszare iłlOłupJti O!t"az
sz,are i jia,SIl!o.gz,a~e ipilaBkowee. Tu i 6wdziezdarzają się w dailszym ciągu
denklie wkładki: hentonitów.
'
SpiaJSzczeIliie .serii sarmackiej w ,r ejonie IPrzemylś1a jest na agół małe,
grUJbsze wklladki pi'aslroiWiców .spotyka się dopiero na: głęboikości: oaroro,
1000 !In;, a n.aiStęprrie w pewnych ipa:rtiach poiIli:żej 1300 m aż do 5ipą:gu
sannatu. IPrzewaJŻają łu;piki z barom melicznymi tylko w!kładkami piasilrowoow o mią'żs2lOŚci od ~ld'lkUJ do ,ildJJlrunastu 'cm.
Riaskorwce występujące pon~ej glęookoś'C'i 1'000 ni zm:aczm:ie 'się rómią
makroskopowo od leżących wyżej. Są one bowiem hall:dżiej eJbite, O< SIPOiwie ilastym:, .często też Q spłY'W\OfWej s~ze i skÓtrulporwej' 00dzie!l.:.
' ności. ,Natomtast piaskowce występują'ce w wyŻlSzy;cih; paTltialClh częściej
przechodzą w luźne piaSki.
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Ogólnie pLaiSkOlWce sarmaclrie są drobno- lub średniJOzdar.ruste, glanlkonitycz.ne i przewa!2mie ospo,iwie ~aJpnistym. Materiał detTytyczny jest sła:bo obtocwrny iulb IO!strolkrawędzisty i składa się z zi.aJI"1l kwaTC'U.
i skaleni oraz blaszek łyszczyków. Zdar2'J8.ją się też dTobne odłiamk:i skaJ.;..
ne, pochodzące (sądząc ze iSkła.du petrograficznego i struktuxy) 'z l'O:zllcrUszenia iSkał tylpu graJItiiolwe:go, gnej,s6w i łupków kw.aroowo-łyszczykJo
wych. Slkale:nie, kt6ryohZaJWartość wynosi od 10 do 1'50 /o,Teprezen:torwane są przez O!l"tokltaiZ, m:iJk:roIk!lin i mikroperlyt oraz IPlta-giokliazy rzędu :aJ.lbit....(jligo!kil:a'z. WŚl'Iód łyszczyków występuje pil'!~efW1ażnie mUlSloo!Wi.t, rzadZJiej 'biotyt. Ogólnie stwi'el'dzi.ć 'll102m.a, że ,pod względem skŁadu petrograficznego p~ sarmaclrie podoibnie jalk gómoltorlońskde zbUżone
są do ka!rtpackich, a: !S2icrególinie krośnieńskich. rwy:n:iJkla stąd, że osady mioceńskie już od Igórnego tortonu pochodzą gŁóW1llie !bezpośrednio z TO!ZInycia serii !karpackich, lub 'też częśaioW1o z tyCh samyoh obszarów a:J.imenta'cyjnych, które diOstaJrezyły materjału do 'basenu karpackiego.
Należy jeszcze wspolIllI1ieć, że zarówno łnrpki, iłIOłupki or,az pta:Skowce
sarmackie, jalk i górnO'tortońSk:ie dość częSto zawierają obfity zwęglony
detrytus

:roślinny.

Mią'ższość warstw SaJl'IIllJaJtu w omawiaJIlym rejonie dochiod:zr do, olkoło
24'00 m, a więc jest znacznie większa od miąŹlSZOŚCi. rortotnu dolnego i ,górnegO' łącznie. W '01rodniJOwi·cach, !pO stronie WRR, miąższość urtwO!I'ÓW

sanmatu wynosi 260'0 m.
Utwory .saxmartu w rejonie !Przemyśla z:a:wierają lIla ogół ni:eHc'z:ną
farunę otwocnioow,ą, wśród ktwej mo'ima wydzielić czteryzasadnlic:re poziomy mikrrofaunistyczm:e. Są 10: IpoZJiom dość licznej ~'llln.y. m~eszanej poda!nomaiinoidesowy, poziom anoana:lin:oidesowy, poziom ubogiej, miesZaJnej :lia:uny przewaJŻDJie allochtonicmej - :nadanomalinOlideso:wy', poziom elfidiowo-mtldolidowy.
Poziom,podanom.aiHnoidesowy (3) zaJWi.era dość Uczną
faunę. PoczątkOIW'O spOlt)1lk:a się jeszcze elementy fanlJIl!i:styczne tIQIl"OOIIltU /górnego, mianowkie nieli'czne Quinqueloculina akneriana, ~tóre j'edinJak !szy1bko zandikają, a: zwiększa się i:lość elfidiÓ'W, bulimiJn, nonionów i: ,glolbig,e ryn z niewiellką domieszką otworn,ic agluty.DlUjących redepOtIlowaI!1y;dh.
Z liczniej występującyoh otwow,c wymienić należy.: Elphidium orispum
(L i 'Il1Il e), Elphidium angulatum:(E g g er), Elphidium 'TłWiCellum (F. et M.),
Bulimina elongata, d' Q J.11b., Amonia beccarri (U i n n e), Globigerina bulloides d' o r 'b., Nonion scaphum :(F. et M.!), Nonio,!,- pompiUoides i(F. et M.I),
Nonion soldani d' O !I' h., QuhiquelocuUna akneriana d' O r b. :i Quinqueloculina reussi B olg d.
!P o z i o m a n d !Illi a '1 i n o d: d e s c w Y (4) Char'alkteryzuje się licznym
występowaniem Anomalinoides amvidens Ł u c 'lJ k. Stpoty!k.a. się tu również iki:lkąmetrowej miąższości WaJl'stwy bez :liau'Ily luJb mwd€T.aijąoe ,uJbogą
faunę z IPOjedy.nczymi anotma:lillod.d:esami i ibuliminami, atalIde watl."Stwy
,b ogate w iaunę ·elftdiO'WlO-nolIlionidową. 'Oprócz Anomalinoides diviJdens
występują: Bulimina elongata d' O T'b ., Cibicides ungerianus (d' O rb.),
C. pseudoungerianus Cushm., C. lobatulus (W. et. J.), Glob~gerina bulloides d' O r Ib., Asterigerina plarwrbis d' O rb., Elphidiu.m angu·latum
(E g g·e r), E. crispum, E. macellum(F. e't M.), a. takiJe spo:radyczn.i:e spirytywwaJIle ~bne małże, spirialdsy, OIkrzemki ()!l"a'Z a,glutynu:jące i WIa-
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pienalie fo.rmy paloogeńSlci,e i !kredowe na zło.żu wtórnym. W iStre.tJlaclh. 'bez
fa:WliyCZęsto występuje detrytus roślinny i konlkrecje pirytowe.
p o z i om nadanomal1no.i!d e sowy e5) zawiera. na. ogół ujbo~
gą fan.unę otwornicową. Najczęściej spotyka się otWlorniJce mllieżące do l'I()dmjów:Globigerina, Asterigerina, Elphidium, Bulimina Oil"'a:z Ammonia
becearii. Ta ostatnia !forma jiest dla tego poziomu: chma!kte.rysty'Czna. Stąd
mo~ by przypU!S21czać, że w rejonie Przemyśla występuj'e pewne \podobieństwo do poziomu wydziel.olnego w 'basenie zewnętrznym lMo!l"aw prrez
T. Buid:aya i J. CiClhą '(1957), tj. !POZDom'U Rotalia, Bulimina, Bolivina i Spi-

roplectammina-w- -~-g6-myrrr. - ------ -- - --·-----·-·--·-·- ------ - -------.
W opisywanym ipOziomie występują talk.że dOtŚĆ łiczne otwornice na
złOlŻU wtórnym. Są to najczęściej karpackie, pa100geńsk.i:e fO!l"IIly agl-wtynUjące', j:a!k Hormosina ovulum, Recurvoides walteri, Recurvoides deflexiformis, Cyclammina amplectens oraz otwornice 'W:alplennle przewaŻiIlie

wie'ku kredowego,: Globotruncana i Gumbelina. Rzadklo spoity!kJa się spilrytyzowane spirialisy, drobne małż'e, okrzemki oraz detr:ytus wparlii dolnej. Opisany poziom odpowiooa prawdopoddbnie tr21em poziomom wydzielonym przez Z. KirchJnera (1-9'56) w rejooie !Mielca: dolnemu poziomOM faUiIly IUlbogiej, środkOlWlemu poziomowi muny 'bągatej i dotlJnem'Ui
poziomowi 'LaUJllyUJoogiej, a odnOlSzącym się wedłuJg rt:ego aU'to~a. do tOtrtonu ,gÓlrnego.
p o z i Q m e l i i d i; o WI o - m i li' o li ,d tO; w y (6) odpowiada! ~aWldo...
podo;bnie poziomowi artikulinowo-elfidiow-emu wydzie:lonemu 'Przez
Z. KixJcooera (1-9'5'6). W rejOlIlie Przemyśla laTtikuliny rep!rezeniflow!ane są
bardzo rzacllko, licznie 'IlJatomia.st występują drobne mi.liolidy. Z chaa-akterystycznych ortWlOll"nic tego zespołu należy wymienić: Elphidium hauerinum (d' O r b~), E. listeri (d' O l' 'b.), E. angulatum ~ ,g g er), E. CJ.CUlea.tum (d' O r 'b.), Quinqueloculina reussi B o g d., Q. costata dl' O r h., Q. obliqua R e u s s, Q. complanata G er k e et I iS a j e w 1Cl, Triloculina consobrina sarmatica G e rk e, Nónion tuberculatum (d' O r b.) i; N. granosum (d' O r 'b.). 'Inm:e OItworni'ce z rodzajów: Globigerina, Bulimina i Nodogenerina występują ,tu spo!l"adyczmie. Bardzo często w dolnej części opisywanego zespołU ,apotyka się masowo znis~cwne, drobne mi1:iolidy.
Tak więc w toTt<mie i iSaIl'macie miocenU! anrtochtcm:icznego w obsZaT'ze'
PrZeIDYśl'a. mamy 6 polZiomów kore'lacyjnych otWlOl"nic.
Poziom (1) z CandorbuUtna universa, GlobigerinofJdes triloba, Uvigerina brunensis do Pseudotriplasia sp. jest typowy dla' IUtbworów ,to!l"totnru dolnego nie tylTIro w OIbsZ:aIrze 'Przemyśla!, lecz talkże i :na: daJ.szyoh oibszmo:adh
Pr~edgÓTza. KaTpait w strefie anih.ymytowej. Pooiom ten odpowiada doł
notortońskiemu poziomowi dendrofrilOwemu 'I, w.ydzie'lo!nemu /przez
Z. KJi!r.Clłmera (1'9'56) w (Jllrolilcy Mielca i lNiwiSk oraz poziomom wydzie10!IlJym dla tego przydziału totrtonu przez S. AleXJalIl.drow:icza ((1958~),
E. Łucilrowską (19'64) dla i'ItnyOh obszarów fPrzedgÓ!l"za Ka~t. !PJo'Zlam
ten OOpowiladaTÓW1Il!ież poziomom dol!:ootortoński:m wydZi.'elonym na oh~re 0z:eclrosłOIwiaJcj'i i(I. Ciclm, 1961; -T. Budlay, I. lCi'Clhia, 1195,7) Ijj IW zapadlisku! pnzedikarpaCkim na obszarze USSR (L. S. Piszwa!IlO:wa 1-960).
W osadach chemicmych (alJJJhydryty) ~auny brak.
Poziom (2) dendro~ioIW1o-ogll()bigerynowyz _licznymi milioUdami wy-:stępuje nad JSerią amhydrytorwą. Jego mdąZszoiŚĆ wahia. się w graJIliicach
i,

EUJgeniw:z Giow'aicki, iHenrYkJUł'kiewicz, lPiotr Ka,rn.ko~kń:
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Tabela I
..

Mioceńskie poz!omymikrofaunisłycJDe Polski

H , Jurkiewicz
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,

E.

Łuczkowska
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.
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OkołtO 50 m.Od)pOWiatda O'lltrzem poziomom wydzielonytn przezZ. Kirdh-

nera, 'a ' :to: glolbige:ry1iowemu,; dendrofril()wemu II i miHollidoJWIemu w obsiarze Mielca i Niwisk w l1Joo1i(mie środkowym. Dem.droiTie, . ,gloibigerytny
kwi.nkweloikułiny w olkolky. !P:rzemyślJa: występują wlIliniej~zejJ'Ulb wię!k~
w całęj opisanej przez nas miążswści iJO!rtonlll ,górnego, 00.
więcej,flB.JUIl:8i jest tuuboŻJSza i·gorzej Z'aC'howama ~elii.m , oIbsmIrze

i

szej IPropcxt"Cji

Mielca i [N'liwisk. Odipowiadaon równ~eż wydzielonym IprzezE .. Łuczkow-'

ską (1'9164) dla oibszwu

Ta:rnoiJ:n-zeg ......... , Chimielnik 'POIZiJOImom z Neobulimina longa i Cvbicides crassiseptatus,.sądząc ·z cytowal!lych przez a1u'to!r'kę
gatunków występujący'ch w itY'dh poztomach, jalk również pozio~mrlI' A;
III B i IF.IC opi.sywarnym :prze~ s. AleXlandrowiCZJa :(11958)~ z obszaru ślą":
Sko-kr.alro-wskiego. Podobieństwo poziomów mikrof:aUlIldsty,eznyclI OIbsZJaru
Przemyśla i zapadUskJapr~cikiego USSRda.jesi.ęz łartwością żaJu~~
waJżyć IbioTąc pod uWaJgę sk'ład,gatunkowypoziomów z Amonia .beccan,'

Cassidulina orista, Globigerina bulloides i Radiolaria przedzielonych PO:z!OimemGtwornJ;c I8iglutynują,cy;dh. z Bulimina. Poziomy o pod.bbnym .~
dJzie ,gatUlllkowym cytowane . ISą dla' toTrbonu górnego .z 'oibsmr:u CzeClhoSłowaJcji (l. Cicfuia:, 1'961; T. Bu.daY,
Oic'hia, 1'9 57): . ..... . '" '.
.
.' Poziom :(3) !pOdarrromrałinio:idesorWy ma 'cećhy',ptzej'śClilOwe !pOmiędzy tor1x:memgórnytm a saJl'matem, stąd 'niel~cZnelkwi'I1lkweiloO:ruJliJny . (Quinqueloculina aknerianaJ) ChaII"alk!terY':lJująe-e gł6wnte rtor:tO,n gÓlmy OO'IaZ IW w:yf.ŻJSzych

r..

Partiaoh

1

liczne elfidia i PojedynczeanómJa1li'IliOidesy, ty>pOlWe dla d()ilnego.

sairmatu. Poziom -podanJOma;l!:i.noiideoowy nie jest dotychczas w li,teratUI"Z'e
padaWJany, dllOci:alż z; KirchlIler (1956) wymienia pod poziomem anoma,l inowym pozi,omniookreślony, który 7llaj;pr.awdO'pOldołbni~j odlpOwiada. n,aS2Jemu po:Zilo:mowi pod8lIloma:I:inoidesowemu. W olbsza:rze Przemyś:l!a' należy
go wymienić ze w:lJgllędu lIla dużą 'mią'ższość osadów (do 30'0 m), jaką ten
poziom :reprezetl1t1Juje (J!aksm8lIld:ce 6, 16:). WyStępują'Cla w tym poziomie
faiUlIla j'e st dość obfita,, ' lecz mało zróżn'ioolW,a7lJ8i .gatuJnkowo.
'.
. . Ba:rdZlOstały'jest ipoiZiJom 1(4)anomalinoidesawy, odpowLadający wydzielonemu IPl"zez 'Z. Kirohnera w rejo.nie J\I,[~el'C!BJ 'Poziomowi alIlollIllalinowemu otr.az opisanemu przez S . Alexandxowiic za . (1958) zesporo,wi IV A
d poziomo'Wli z Anomalinoides dividens wymienionemu przez E.Łuczlkow
Ską (196'4) z oibszaTU! ChmiellIlilkaJ Tamhoibrzegu. Boziom ten wy.różniOtn'Y
jest również pod nazwą C~bicides badenep,sis z Oibsza:ru zapladliskJa przedIkat:pa,ckiego i zaJkalI"pa:clkiego USSR (L W. Wenglinski, 19'62; L. S. Pisz'"
wanowa, 1'960).

,

Poziom (5!) nadaro:.ormaJ.dnoddesowy .charakteryz.ujący się ubolgą !Ila~ą
z przejśdami do warstw bezotwo!l"nic odpowiad.a prawdo-

otwOIrIli,cową

poddbn:ietrz'em PQlziomlOII1 wydziela.nym !przez ' Z. KiTChne:r8J.: polZi.omtQIWi
fal\.l!Ily uibogiej, środ'lrowemu ipOziomowi fanmy'bogatęj, i do,lIIlemu,. 'POIziomo'Wli :tiauny JUoogiej, jiak Tównri:eż zespołowi IV B .- wydzielonemU! 'p rzez
S. AleX'androwkza' (1958!) dlallOib.sZ'aTlu śląsko-kr.a!kowskiego.

Poziom ,(6) e'lfidiowo-mdliJolidowy posiad.a duże l'I()zpr~estrżenienie.Od..;.
pew.no "Wydzielooemu 'Przez' Z. Kircme:ta (Hl56) pozto...
mowi a:rtikuHnolWlO-elfiddolwemu OTaz pozil()mom zQuiwqueloculinak'ar':
reri ovata, Q. sarmaticn i Elphidium hauerinum, wyd·zieltJlIlYm dJJJawyż
sZlej części dolnego sa:rmatu przez E. Łu'C'zkbrwSką~l'964)dla olbsilarn
Chmielni:k - Tarnobrze.g. Nasz zespół nl!@ŻIlIarów.nieżpolr.ównać do wy;,;;
powiJada. on

na
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dzielo.nęgo przez M. J. Sierową (1955) Ihmy:oom:tu C l i C II dla obszaru
Z'apadliJSk:aJ przedk:a.rpackli.ego. Odpowioad!a on rÓW'Illież poziomowi z Quinque,loculina reussi wydzielonemu 'przez J. W. WenglilnSkiego (1962) i L. S.
PisZWaJIlOlWą :(1960). 'Zespół o podobnym do !IUłlSZego sldadzie O'pisaJoo równieźz ibaJsenu wewnętrznego CSSR (T. Buday, l. CECha, 19'57).
Podmał miocenu autoCbJtollli,c.znego wprowadzony w tej pracy ropowiada ogól'Ilie :pcl!Cimałowi W.K!ra'OOa. (19'62) d E. ŁuczkowSkiej (1964).
Wydtielenia stosowalIlie przez iIliaS (l"óżp:ią mę natomiast od podldału przyj'ętego przez Z. Kirdh:nera \(1'95'6). Z. Kirchn-er wprowadza za J. NowaIdem ;(1'938) tróJpodział tortanu, tj. tOT1xm domy, środlrowy i górny, dolkumentując go poziomami: :nrikro:fa'llniLsiycmymi. W. Krach 1(19,62), jak rteż
autwzy teJ pracy przyjmują podział na torton domy d gÓlrny. WzrnilalIlk'a
na ten temat Ulka:zała się jruż wcześp.iej w arly!kulle H. J'lll"kiewilCza
i P. Karnkowskiego 'z 1961 r. R6żnice w podziale odnoszą się głównie
do serii nad:ainhydrytowej. Z. Kdrchner (1956~ wydzicell'ił bezpośredlIliO' nad
anhydtrytami Jto11ton środkowy, a wyżej torton 'górny i sannat dolny.
W myśl ostaItndego podziaru W.Kr!acllJa OI'az podziJaru przyjętego przez
a!Uctor6w arly1kułu wydzielony przez Z. Kirchnera torton środkowy naJeży
zaliczyć do totrtcmu :g6rnego, na,tomiasi ,toil"ton górny i sarmat domy W; ,ca~
łości IOOleżą do sarmatu. Włączenie Itortonu ,górnego w ujęciu Z. Kirchin:era
do satrmatu jest UlZaJSadlllione faJUnistY'Cznre, a:liboWiiem w: ,cal'e j omawianej
serii występuj'e faruJna: elfidilOwJO-miliolidlQW1a:z acnOmaili:ooidesam.i, tworząc
tyllro w Illi~órydh rparti.aJcil saIrmatu większe zgl"U1powalIliaJ tych form,
pozwaJ.:ające na: wydzielenie chiarla!k.teTYStY'cznych PQZJiomów, np. anomaliIndidesowego i elfidiowego. Ogólny clbJaXa,kJter mikrofaUlIly VI c'alej serii
2Jall1czOiIl'ej przez łlIas do S1arI"lll1atu jest Ipra!wi'e jedlnoIity 1. !Il1'e daj'e /podstaw
do ,wydzielenila: mrmatu dolnego i tortcmugórnego, zaczyn:aljącego się
IpDziomem aalomaldinoidesowym, spoczywają'cym na toTtoIIlie środkowym,
jak rto ,choi!8.ł widzieć 'Z. Kirchiner.
Wprowadz.ają'c przedsta!wi()/Ile wydzie1enia nawiąmjemy do podziału
miocenu: Przedgórza KaJ,pat WsehodcniC!h, stosowanego juiŻ od dawna przez "geologów radzieCkich (L. S. Piszwan()lW!a, 1960; M. J. Siell"Owa,
1955; J. W. Wen:gliln!Ski, '1'9fJ2) i geolO'g6w 'cz,emClh I(]M. Vasicek, 19:51;
T. Buday, l. Cicha, 11957; l. Cicha, 1961) oraz do nowych pod.'ziałów miocenu !PoLski (E. Łucz1rowslm, 1 964'; W. Kxiach, 1962).
.
1

ilVIrocEN JEDNOSTKI STEBNICKIEJ STREFY

WEWNĘ'I1RIZNEJ

Na podstawie starszych lpI'a,c 'OII1law:~any.ch we wstępie alrtY'kułu WyniJka, ile miJOoon serii stebnickiej w rejonie !Przemyśla rozwi1Illi.ęty jest
w :gr~icac!h od a'kwitanu ,l,wb hurdyigału do środlJrowcego a'!bo cgÓTnego
tootoInu. Według iN. iR. ŁadyżeńSkiego 1 W. J. Antipowa ,(1961~ w kierunku
W1SChodnim od Przemyśla, IlIa IQIbszaIl"ze ZadlJOdni'ej 'Uk:Nticny, rozwilnięte
są ,1;Jakżewyższe poziomy należące do dolnego saTIlllatu włącznie (warstwy hailiOkie).
Miocen j:edalastki cstebnidldej, czyli wewnętrznej strefy Przedgórza,
jest pod względem litdlogkzmym 'bardm zró:żmiCOWa/Ily, aJle róWłIllOCześnie
bamdm ubogi w SkJamieni!8.łości. Wskutek tego 'brak jest dotychczas jednoUtego jego'rozpoziomOcwanila i! Oik:reśle!lli:apozy,cji stratygraficznej dla
pclB2JCZeig6lnydh wydzielJalIlYch Wall."'stw.
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!Podstawą do d:alszych :roIZWa'Żań na tem.at selrid j;edniO'stki stebnickiej
na omawianym IQIbsza'rze mOiże być ujęde R Neya: (1957), jia!kkolwiek.
w L11!rektórych przypadka'ch odbrega IOłIl.O od schematu pTzyjmolWlalIl:e,go
osta:tniJO przez geologów radzdecikich, ktÓlrzy na SWiOllln obszarze mają zmarcznd.e więcej olbserw:acji. · Geolodzy radzieocy i !pORy stosują ntekiedy
odmienne nazwy dla tych samych warstw.
R. N ey wyróŻIDia w miocenie na ipo,łudnie od Przemyś1a (id./łIc od do,łu)
pr.zy!lmrpa,c'ką fOTma,cję 09oLotnośną (aikwitan ,burdygał), W:aII'stwy steibni,ckie - zlepieńce z Du:bnika z ;pstrą seri'ą w stl'O'Pte (Ihelwet), warstwy
balickie i an:hydry1xlwe (OIpolUam.) oraz warstwy polkuclde z lokalnie występującymi zlepień·cami Tlady;ckimi· (gr:abowian). Wyróżniane są ponaJd,to
iły polruclrioe gÓTne i wa.nstwy z ChriaipHc {bUlh!łOlW) oraz Samta!1; doiJJny.
Te os1latni'e do,tyczą już olbsz.aTU porownego n'aJ półIlJo,c od n,asunięcioa
ste'bnicldego.
PRZYKARPACKA FORMACJA

SOLONOSNA

PrzY'karpad~a formaoja :sooolIl'ośna zna!I1a jest datYlchczaiS Jedym:ie
z otworu J:aksmaruce 26, usy:tuo:Waillego na 'brz·egu ,:K!a'r pat, na po,l udnie
~d Wi'toszyniec, gdzie występuje ona :pod nasunięciem !karpackim (pod

Fitg. 1. Sizk.ioc t~toni'C:ZIly okolic !Przemyśla
Tect<micaJ. skertch od: the a?lrzemyśl
v1cinities
I Karpaty (jednost1ł:a inoceramowaj, II - miocen strefy zewnętrznej,
III - miocen strefy wewnętrznej (jednostka !ltebnicka), IV - przykarpacka
jednostka solonośna;· l .- granica nasunięcia
Karpat, 2 granica nasunięcia
jednostkI stebnickiej, A-B,
C-D, E-F linie przekrojów geologicznych
I - Carpathians (Inoceramus unit), II Miocene of the external zone, III Miocene of the interna! zone (Stebnica
unit), IV - near-Carpathian salt-bearing uni.t; l - boundary of the Carrpathian overthrust, 2 - boundary of the
Stebnica unit 'overthrust, A-B, C-D,
E-F - lines of geological cross sections
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serią menilitową) w postaci odwróoonego i oderwanego od swojego podłoża kompleksu wraz z poziomem zl;epieńców z Dubnikai prawdopooolbnie doliną częścią warstw stelbnicki.ch (fig. 1). Forr-m:acjoa ta występuje na
głębokości około 150--:-240 m. Jest ona wyk.sz1Jałoo 1n:a w postaci łupk.ów

ilastych Iszarych i ciemnoiSZ:B.lrych, niekiedy· z odoieniem zdel()l!lJatwynl
z wkładkami szary·ch piaSkowców drobno- i średn.ioziaJrllistych.
OgólnąceC!hą petTiO'gTaficzną · opisywanyCh W:BII"stw są dość częste pTze.,.
warstwienia włóknistego ,gipsu or'az drobne skupi:eni,a sold kami€lIllIl:ej.
!PrzeproWJaJClzone badania mikrO'faunistyczne :nie wykazały o'becnooci
otwornic w tych walrstwach.

•

Poziom
warstwom

ZLEPIEIltCE Z DUBNIKA

zlepieńców z Dubnilka, · ktÓTy,być mo,że, od!powiada górnym
WO!I"'Oty.szcmńSk:im Przedgórza ·Ka~at Wsohodnich (zlepieńce
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trUJsk,aWlieck.ie d słodbódz1kie ara;z warstwy doibrotoWlSkie) , prz~oony
w dtwIo!rze Jaksmanice 26. Na podsta:wie l'dze:nl, a 'bailcie lrerotBJżu
elektrycmregO' mI02ma gO' tuJ wydzi~ić w i:nterwale 240+480 m.
, 'Omawiany !pOziom Złepieńcówz DU!bn:i:ka: złożony jest z mprzemiam.,..
lregłych 'zlepieńców, pi.as1rowców i nielicznych wkładek łuplków ilastych.
Zlepieńce przewa:żJa.ją w spągowej partii, w Itym przypadku w ,górnej
części profilu (od,w róceni.e serii).
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,Szkic geologiczny 'W~chOOniej części miocenu Sotrefy IZewn~l"Zllej
Geolog]ca'l slketClh of the ealS'tern part ar Ithe Miocene deposits
of the exrtern:aJ. l7JOOle
1 - ,północny brzeg Karpat, 2 .- granica miocenu Prrz:edgórza Karpat,
3 - granica strefy bezanhydrytowej, 4 - obszar strefy anhydry.1;owej ,
5 - obszar strefy bezanhydrytowej ,(depresja rzeszoWllka)
l - northern margin of the Carpathians, 2 - boundary ol the Miocene
ar the Carpathian piedmont, 3 - boundary of the zone lacking anhydrite,
4 - area of anhydrite zone, 5 - area of the zone lacking anhydrite
(Rzesz6w depression)

Utwory zlepieńcowate składają się z ibaTdro ~óżnorodnych co do wieli typuokruch6w ska'lny:ch, przy czym więlksze oam-uchy (ipOIWyżej
1 cm średnicy) wykazują do!bre obtoczenie. Masą cementującą jest tu
głównie węglan Wlapni!a :z zaWa!l'toś'Cią drobnych ziarn kWlal"cU d sklaleni
oraz clro'bnyoh oikruohów skahlych tego. samego ty:pu 00 ,g rubsze okruchy
-i o.toczaki. W masie tej rspOltyka się gdzienle.gdzie skupil€'Ili.aglaru!koDJitu
oraz gipsu.
Wśród otoczak6w ooaz mń.~ejszY'eh lu'b większy:ch okruchów skalnych
wyr6żnić mOŻlIl:a,: kWarrce, rogowce i kwarcyty, dalej piaskowce skwarcy'"
ty:rowane, łuplri iJaste i-fil'iity oralZ wapienie i margle. PonadJto spotykane
są okrUchy Skał ,głę'binOlwych, wylewnych.i meta.morli'c:nnych.
Kw ra ;r c e są przewa.'Żm:ie szare, rzadziej mleczne, prZf:!'zroc'zyste' Lub
czarne, mekiedy z pl'Z'e:rtostami sklalen1owymi.. '
R O' :g Q W C e są główni.e czarne lulb cierp,nosZ$'e, dość często z białymi smugami. Pod m:ikrosko~ wytkarują 'sk:ry.to- lub mikrokrystaliczną budo.wę oraz nier.zru:l1ro zawierają " donii-esikę węg1aJn.u wapnia, co hy
mogło wskia!żyw:ac :na to, iż pochodzą one w d'l.Lżej nii:erzeze' ~al węg1Jallolwych.
.
.
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mozad!kJowej ,budowtie. SkłaJCiil'ją się
i blaszek miki.

główrue z .ziJar:n kwaxcu Qraz tpOjedyn~,ch '2lLaJrn sk,.alem:i

Wydaje się, i'ż ten ·tYIP kW1arcyrt;ów może poc'hodzić z ;k:ambr:u, ewentu:aJnie

dolne,godeWlOlIlu. Obok kwla;r:cytów typowy,ch. spolty.klaine są również piJaJskowce o spoiwie lOipaloiWylIIl Jll'b ChailcedOlOOwym, które znane są z l'lQIgorwoowej pa:rtii karpaclciej sel'!ii menilitowej.
.
F- i a s k o w c e s!k. warc y t Y ZQ w an e !Są mjczęściej szare łUlb
szal'102lielolliawe, o st:r:uktUll"-Ze od. !ba:rdzo drobnQ dQ droibnlozia!rnistej. Skbadają się O!lle zria:rene!k kwa!I'cu i Skaleni O!I'az 'ba!r:dzo UcZ'ny;ch 'blaiszek.
i ~useczek chlQ!I'yiu. SpoiWlO jest il:asto-,.krzemion1rowe. Jest rzeczą :ba:rd.zo
charakterystyczną, :iż w piaSkOlWoacil. tegQ typu dość często tramiają się
drobne okruchy skialne, sldJada:jące się z dro:bniutkiloh 'li>stewe'k .sikJaJ.eni
araz mniej lub Jbard2liej pr2lekrystaIiwwaJIlego !SWiWla', tudzież ohlQ.ry:tu.
Bywają też inne oIkruChy, skłaiłJające ·si' ę, np. z kwaa:"cu i smleni o strukturze mikroapllitowej. ByłYbY to więc odłamki sksał wylewnych i żyro..
wych, przewaŻlllie średni02laiSaOOwych. Op:isaln:e pilaSikowce skw.a:rcytymwane są am.alogiczme do IPre!kJambryjskich : i podhodzą niewątpliwie z tej
serii.

p i :a s k Q W C e w więKsmści są szare lub j!aSlliOSmxe, drobn.o- i śred
niQziarnjste, Q ,s poiwie węglanowym. Składają się z kwarcu, skJaleni
i łysrezyków. Występują w ni-chliCZlIle SkuJpienila .gla,ukionitu, a 'ba1kże
trafiają się otwornice, · !tudzież fra·gmenty glOłIllÓw. Niektóre piJaslrowce
.o podQbnym składzie są ha:rdziej bogate w :glJaukolIli!t OIl'a'z mają spoiiwo
węg1anO/WOI-krzemiomlrowe. Wydaje się, iż są to Ipr'zewa:2m!ie pmskiowce
karpaclcie, zbli2loue głóWlniie do krośnieńskiCh i serii .meniliitow€j.
Wspomnieć 1lJależy,że n:atrafilołno również :na mułolW'ce 'Z dość licznymi
okru.chami wapiiem.:nymi., któryCh przynaleimo.ść nie j'est ma:n:a.
F i l i t Y lub lSfility2lOwane łupki i!1aste są S2lair€, ISza:r'1oz'ielolIle i cz€rWOIIle, lIlliekiedy z dmnies:zJką Ikwa:r:ou i skal,en.i, a ISZlczegóJnie chlorytu.
Istnieje tu ruewąitpliwie poddbi'eńStwQ do :sfhlityrowaJIlycll łupków i mu.łowców !pI'ekambru w podłożu miocenu na Przedgórzu i(rejolIl KJańczugi,
Mirocin:a, Jal'iOsoo.wia, Leżajska i Rysz1rowej WoU).
.
Ł u rp k i <Ciemne, szare, ziellQlle i c~e:t"WIOlIle poc:fuodzą głównie z serii
kar.pa<Cl{ioh. Stwierdmno w ID'ch dość liczne otwornice aglutynujące wieku
pal,oogeńsldego ł Ikredowego.
Wa p i e n i e przedstawiJają typ ra.c zej dość jedmJo1ity. Są to wapienie

sza:roOaem.lQwe rob j.asnOlSza:re, uj1awtiliJające rpod rnJikrIotSklopetm. fbudowę
skryto- lub mikrolk:rysta'lioczną. CZlasam.i są gtruZełkmve lub (li stru!k.~urzie
pseudO-OOliltowej. Sporty!kane są w nim odllamk:i skorupek ()[I'IaJZ 'i.gły gąbek.
Zarówno makroslropolwo, jraik 'też m~opowo przypominają one na: ogół
wapienie jUl'lajskie.
Wśród m a r g li wyróżnić można dwie odmiany: 1 - szare i ciemnoszare o strukturze SkrytokrryiS1la:.liczmej, 2 - rprzawamie j1liiSOOSZlal'€ (li podo:bnej strukturze, lecz niieoo spiaszcron.e, z g1a:ulk!O!lli1iem lOIl"az Jicznymi
niekiedy !SZJczą'tk:amiotwornk (Globotruncana) .i . i'gllami ,gąbek. Pierwsza
odmiana, sądząc i:wyglądu makrosklOlpOwego,moŻie pochodzić z serii
jurajskiej, druga nattKtn:i:ast j,e,St llIiewątpliwie !kred'Ówa (.gó:r:na ik:reda pIat.,.
.formowa).
, .J,ak wspomniano wyżej, wśród amali'~ow:anego. materiału stwietdZiolIlO
rów.n:ież ohecność
olkruchóW skał ,głę'bim.owyoh i wy'leW!lly:eh ora'z ,typo:.
,
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się dlQść r~d1ro i mczej 'W !pOprzekraczających j,ed.inJego cm średnicy.
Są to za'lL1iometamorfizowlane gran~ty, łupki łysZJczyłrowo--kwall"oowe, :gnejsy i szkliwa itY'PU porlirowego lub skał 'bardziej zasadowyoh ·z kJonkrecjami chalced<mowymi. 'Stwierdzono też luźne olkruchy Sk,ał wy l€1wnyC'h,
ŚTedniozasado'WY'cil 'telgo samego typu, [które występują w skWlIU'Cy1tyzowally;oh piBJskOlW'cach preikamhryjSkiCh. Zastaill!arwtające są 'zwłaszcza
okruchy pOll"fi.rowe, barwy cZ€TWOiD.ej i Tioletowej, krt;ór~ wśród wymieni{)Jlych występują najczęściej.
Nie ustaLono składu procentow€lgo pOiSzczegól:ny,ch ltY'Pów sk8JnY'ch
w opisywanym zlepieńcu, ze względu Dla Jroni,eczność rozpo'z:na!Ili.a dch pod
mikroSkopem. Dla: jlakośc:i~wegKJi TIO'Zpoznania skla:du wy.k!otnJamio szlify
z pairtii d:robnozioa.I'iIl'iistych (spoiwa zl:epień'ców 'z droibnymi fragmentam~
skainymi) i .niektórych o!/;oczaków. Należy st\vi'el'dzić, że na olgół przeważają tu w:api'elIlLe, margle, /kwarcyty, skw:ax;cytyZloWlaJIle ptaskolW'ce i [Hity
(sfildtyzlowa:ne łupikrl iLaSte) pIOIdro.żJa miooen'U nad. s~mmi karpalckimi i !po-

wy,ch

metamornczny.cłl. Skały

te spoty.kJa

stad dro.bnych o!k:ruchów, nie

ZiOrStałym:i

o nJie 'ZIlIaJIlSj' !Mi:Żlej :przYlI1ależnoś'Ci.
Piaskowceomawian·ego pozioIlllU są szare, o st:ruikturze od Zlepieńoo
watej do iba:rdZlO dJ.'lOibn/oziaxnistej, przeohodzące w muł1oWice. 'W skŁadzie
materiału dretrytyc:zmegto oprócz kwaircu, sklaleni i nieUcznyc'h łyszczyk&v
występują :też drobne IOikriuchy skalJne, podobnie j,aJk w 2Jli epieńcach. SpoIiwo
tych :pi~sIlwwców je~ !Wapn:iSte llU'b warpll.'isOO-f.1aste,z mniej lu'b lbaxldziej
licznymi ISkupi1eniJami g:psu i ,glaukolllitu.
Lupki są sz.are, najczęściej spiaszc:wne, z łusec:zkiacrni miki, wapniste.
Zawartość węglanu wapnia dochlod!ZIi. w nidh do 2,oo/G.
W po,zi,QlITIie zlepień'ców z Du'hnika występuj,e doŚĆ Hczny Zle.spół otwm.·ll.'ic i radiolarii. Ze8pół ten sldadJa się 'z otwornic aglUJty1!liujących, ,głóWiD.de
pa:leog'eńskich TedepOiIl'oiWlaJIlych O'l'laZ o1lwiOlmic wapilennyl~h mroc,eń
skich. Skład zespołu jest ll1aStępujątcy: Cyclammiria amplectens G l' ,z Y bo,
Ammodiscus umbonatus G l' z y'b., Recurvoides defiexiformis (N Ol t h.!),
Trochamminoides coronatus
r a d y:), Rhabdammina linearis B r:a: dt y,
R. abyssorum S ar s, Glomospira charoides {J. e1t P.}, G. gor,d.ialis (J. et P.),
Trochamminoides contortus ~G r z y' h.), Globigeriooides conglobatus
(B T a d y), Nodogenerina calomorpha (R e u s s), Glob~gerima bulloides
d'Orb., G. eocena Terq., Nodosaria affinis Reuss, Bulimina inflata
sequenta, Amonia beccarii, Robulus inornatus (d' O rh.), Globigerina eggeTi R 'h u m b., Cibicides ungerianus Ornatus R Z' eh ak, Plectina coniformis (G l' z y h), Eponides sp. div. i masowo Radiolaria.

es

WARSTWY STEBNICKIE

Najpełn~ejszy profil WIa1'StW IStebIliickioh otrzymamo przede wszj1'Stkim
w trzedh otworach wierltmitzY'ch (Jaksrmmice 1'0, 215 i 2'6) ,usyltu\Olwany,ch
lIlJa SE od lPikulic. WarstWy' stebnickiie w otworze Jalksmanice 10 wystę
pują najprawdoJPOCiOłłm:ie~ już 'iOd góry, w oitwoirze zaś Ja!kBmamice 25
przypus~czalni;e od oIkoło 2:00 m, 00 stw:i.erd2lOfIlJO, w wyniku 'baJdJań próbek
o/krIuchowych ~ na prosbaJwi!e llm:rotażu. Z. WilczyńSkd {1961)' w otwo~e

"J.ak.sman~oe

10 wy;dzi~l~ od gbry warstwy .aJnhtyd"''''YibcYwe i haliclcie.
W otworze Jalksmamice 26 lw:aTstwy ste1mickie WylStępują pod !IlaSIl!Ilię
ciem KJaxpat oraz starszeJ formacji spilonomej i zlepieńców z Duibn:ikai pon1iżej 400 m.
.
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W dwu pierwszY'C'h otwoil"ac'h warsitwy steooi1ckie zło.żone są Z SlZJalI'ych
i szaro:meIOlIla:wych luh :brUJIlIatnawyc'hiłołupk6w i mu.łlowcólw, jasnoszarych i szary'cm piaJskoIWc6w Oll"aIZ 'zlepieńc6w. W lIlJiższ.yiClh partiach 't.y'CIh
wargtw występują wlkładkiskał ,gruboiklasty-cznych Oi'a'z często,lb.ru;nattnaIWe zaharwi'enie Sklał ilastych.
,
Iłołupki i mułowce są dość twarde i Zlbite, !Ze ~bo zaznaczającą się
oddziellnością. Pod mikroskopem widoczna Jest w nich znaczna domieszma Illlialteriału detrytycznego i węglanu walpIl!i:a. Zwł,asreza w mullowca,c h
występują ,gdzieniegdzie Skupienia gla.uilroni'bu i wpryśndęciagipsu.
Piaskowce wykazują strukturę od baIl'ld:zo drobno- do gruboziarnistej.
Granice lpomiędzy łupkami, [ piaskotwcami ora'z poszczególnymi odmianami piJaJSkowc6w 'są nla ogół 'ball'id-zo ostre, wskazujące na dość gwa'łrooIwtne
zmiaJlly warUlllików sedY'mem!tacyj'nY'CIh~
W sikładpiasklowców wchodzą gł6Wnie ziarna :kw:a:rcu, stanolwiące
około 85+9:0% materiału detrytycznego, a poza tym ziare:nm skIaleni
i blaszki miki OIl'az drobne oikr:uchy tSk.alJnJe. Ob'toczenie d wysortowanie
Z1aT'll jest 'b ardzo :słabe. Skład piaskOlWc6w zależny jlest w dużym stopniu
od ioh struktury, albowiem rw piaskowcaoh gru,bOIz,laJl'ni-stych zna'czn'ie
większy j'est Uld:zli:ał oilrnuchów skallnych. W omawLaJIly.ch pdaSkOIwcaiCh wy,stępują Skalenie potasaiwIe d iklwaśne plJagiakla:zy. Nierzadł~()i ohserwuje :się
także llllikrOpertyty. Z ~szczylk6w występuje przede wsz:yStikim muslOOwit. Wśród drolbny'C'h o.krUlSzk6rw ~1nych występują wapienie, bardzo
d:r'Oibrrozilall"l1iSte piJaskowce lub mułowoe, margle, łupki, !kwarcyty, rogOiWoe i dnne. Więcej miejsca [temu materiałowi poświęcimy pr!Zy omawialn!iu
zlepieńc6w.

.

S'Po~wo piaskowców Jest przeiWamie llasto-,g'ipSaiWe· ·z mniejszą lub

większą dOmii eszką węglanu wapnia. Gips jre st wykry;sualHrowany w postaci ,grubszycm hlarszetk, obejmujących nieki,edy wdęlkszą ilość ziarenek
detry;tycznych. (Ponadto minerał ten występuje w po:sta'ci dr0i1mołusecz
kowatej, tworząc wolk6ł lIlIi,eldór.y'CIhziaxn IOtoczki orazwypehlie:nia:
w szczeliiIllach. Tło 1Sk:aJine przy!p!I'Ószone jest liczmymi: 'gTUdkami z:w:iąJZlkÓIW
ż·ellam. Występują IW rum również drobne SkupieIltaglauikonitu.
Zlepieńce wystę(pują w rposta.ci cienkich soczewek !luJb grubszych ławic,
,są tylpll od dirotbJ:ro- do ,grubOOkrurchlOwego. Drobnookruohowymi zlepień
cami w spągu lroilczą się zwylclre wlkffidki piaskowc6w. Materiał okTuchowy tych zlepieńc6w jest 'bartłro ostl'oikrawęd:ziłsty i 'tik:Wli IW :spoiwieilla-

.stym, przepojonym ,gilpsem.
Zlepieńce wyStępujące w postaci grubszych ł!atwi.1C składają się IZ o,toczalków o średnicy dJOchJodzą,cej Illtiekiedy dlo 10 cm. Wdęlksze oItoCZiaki są
zwykle dobriZe obtoczone. Spotiwo tyoh 'zlepieńców jtest .it1Jas1;,o..pLaszczyate;
przepiOjo.ne Igipsem, tudzLeż węgLanem wapnda.
Typ o;t1oczaków Jest bardzo tr6:imorodny i I()Ig61n~e odpowiada droi1:lłnlym
~om skalnym, występującym w wyżej OtpisanyC'li !piaSkowcaCh.
Mo~a !Wśród nich wy;r'Ó'2m:ić przede wszystkdm smtre, trZlaJdziej mlecme
lUib czarne lnvarce, pi:askowce, mułOiWC'e, łUlpk:i 'i1!aste, kwarcyty, wapienie, margle i roIgD!WC,e. Są lto 'te same typy skalne, /które qpisane ZIOIS'bały
przy chaTaacl:erystyoe . zlepieńców z · Dubniilka. Zwiększa . się tu j ed'YlI1ie
udtział SkJał loorpacldch, iktÓJ:'ie, 'być rooże, !p1'zewa1mją Illiawert nad skałami
z podfłoża miocenu.
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W 1()I1;wo!l"ZE! J,aksmalnJice 2,6 WIa!l"s1Jwy ste:łmiiClde wylStęptiJące od Oilooro
4'70 m, a więc poniż'ej' serii iIlIElSUlld.ętyCh (kaTpaclciC'h i staTszej formacljd.
solo1llOŚnej z serią 'Zlepieńców z Dulbnillm), do 115'510 m s'ą lIl!a. ogół pocliolbnlie
w.yksz:IJałoone jaJk w oltwara:oh J-lO d J-2'5. Są to smre, szm"O!Zie'IOłIl.a(We
lub smrolbrunamawe łuPki i!1aste i mułowce QIl'IaZ szare (pialSilrolWce żupne,
chJar~)ące się -wyrniIDą dom!ies2lką gipsu w spoiwie. Zlepieńce nie
zos'tałytu stWierdzone.
Od głębo'lrości 15,50 do ' 28'50 ID seria ste'bnJicka ma ohJaTa!kter Ilwpeł1nie
odmieinrny. IPrzeWlalŻają tu piaSlwwcegru'boławioowe o iSt~turrze drobnodo gru'boziarndStej, niezby!t 71więzłe, Wl8!phiste, przewa1m.ie jasIlOiSmre, l'IZ8.cmej iS2laXe luJb rozawosza:I'Ie. Cienlk:ie wkliadki mpkqw ;ilastych są przeW1aŻ!nie szarozielOłIlJawe lub brunatnawe. Serię tę na głębokości 21'2'6+
~268 m :roroziela pakiet sza.l'ozielonawyclh i 'brunatnawych łupków z cienkimi wlkładilmmi iPi,a:skowców Izbitydh i drobIllOzM.!l"nlstY'dh. PoddbnJa -seria
~ iWyStępU!je !też ,w partii ~ą1gOlWej od ,g~ę!boloości 27QO,+286'() m.
OmlÓWiotne wytŻej warstwy, występujące od Igłębolkości 2,5150+2850 m n:a-

leiJy IUwamć ;z a stamze warrsuwy ste!bnidlcie. Nie wyIlducza się, że mogą one
IllaIWet IOdpQ'w~adać waTlS1;wiom .dJolbrotOlwskim, na 'co na l"a'zie brlaIk jest
dOlWlOdów. Mi!kriotfiatuna jest tu ;bowiem uboga" recleponO'WlalIla, paleolgeń
ska, a często jej- Ibrak.
WIa:Mtwy mioceńSkie, wy'stępujące :głÓlWlIlie w postaci szaxy'C!h i szaro,..
ziekmawych lub ibrulIl.a1mJawyoh iłołupkó:w i murowców, 2JOIStały ipOtIladlto
nawie~oone w Iclwóch dtiworaoh (P-1 i J-14). Starn<liWią orne !kiomple!ks wvy.noszący około '600+'71510 m. W otwocze JaksmaIlike 26 miąŻlSZOŚĆ ta wynosi 1.540 m (bez uwŻigIędnienia !kątów upadu, ktÓTe są !b.ard~o' zlmienne
i wynoszą od 110 0090°).
Na p6hnoany 'mc'hóld od Przemyśl'a,pod n:aSUinięciem klm"pacikim, Wla!l"stwy gtebnickie przebito dwoma mwocami (Jaksmanke 18 i 19). W 0Itw0>rZie JaikSmalll~ce 19 stwierozo!Ilo dość ,Ch:arakterystycmebrun:atIllawe i zi,e100000000e łwpki z gipsem, podścielone 'Utworami: .zlepieńOOlWatymi.
W !\vaTstWlach stebnickkh wydz~elić mOŻllla dwa !Zespoły milrno:fa.1lIIl.Y;
Ze~ł 1 występuj-e w warstwach stebniCIkich dolnych. Jest on znaczm,e ,bogatszy w xedepo!IliOlWazne farmy lkarpacki'e niż zespół WIal'stw StelbnickiCh :góm.yoh. SlclJad tego ~połu jest następują'cy; Globigerina bul,loides d' O:r b., Glob~gerinoides conglobatus (IB r.ai d! y), GyroWdina 80ldani
d' O r1b., Cibicides ungerianus '(Id' O rb.), dość ICZęste u~ Nodogenerina, Dentalina i Nodosaria, Bulimina elongata d' Ol'llb., iDerntalim catenula R e u s s, Globotruncana marginata(R e u s s), G. arca (O u: !hl m.~,
Glomospira grzybowskii JlUrk., G. gordialis (J. et P.), G. charoides
(J. et (P.), Rhaibdammina linearis B r a d y, Dendrophrya excelsa G r z Y' b' t
Marsone.lla oxycona {R e u SI s), Plectina coniformis (G r z Y' b.), Ammodiscu;s «d' O rb.), Saccammina placenta (G r 'z yb.), Glomospira irreguZaris (G r z Y' b.), Nodellum vela'scoense C u s:h m., Hormosina ovulum
(G r z Y: h.), Recurvoides deflexiformis (N o t h.), Trochcimminotdes acervulatus i(G r z Y' Ib.), Globotruncana globigerinoides B r I{)I t 'z., Giimbelina
globulosa E oh re n., Cibicides pseudoungerianus ;C u s Ih: m., Trochamminoides coronatus (B :r' a d y), Globigerina triloculinoides p l u m m e r, Bolivina polonica B:i e d aJ, Guttulina problema d' O r' 'b., Cyclammina amplectens G r ,z y;b., Cassidulina oblonga R e u s IS, Haplophr(1)gmoides sub-
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d koJ~ jleżl()lwców.
.
Zespół 2 występuje w warstwach stebnickic'h :góTnYlch d c~
zuj,e się na ogół !Ili.elicmą faUJną o następującym Skłaidzie: Globigeriooides
trilaba (R e us s), G. conglobatus (B r a d y), Globigerina bulloides
d' O r !b., Candorbulina universa J e d 1., Cibicides ungerianus(d' O II" bo),

tu

igły !gąbek

Cassidulina sp., Bolivina polonica B i e d a, Bulimina elongata d' O X' b.,
Elphidium macez,zum {F. et M.), Sphaeroidiria bulloides d' O !I." ,b., Nodogenerina adolphina (d' O rb.), GrimbeUna globulosa E hlr e' n." Globotruncana arca C Ul S h m., Gyroidin'a solcLani d' O r Ib., Amonia beccari,
Globorotalia scitula B 1" ,a d y, N onion soldani d' O T 'b ., RotJalia steHata
R e u s s, Robulws inornatus (d' O rb.I), MarsoneHa oxycona (R e u s s),
Anomalina sp. div., Rhabdammin'a linearis B r a: d y, Recurvoides walteri (G r z y 'b.!), Cyclammina amplectens G X' z y. b., Eponides sp. di:v.,
Nonion scaphum (F. e'tM.), Nodogenerin'il elegans '( d' 'O r(b.), Spiroplectammina costidorsata (G r 'z y Ib.) i dość liczne raddQLark
. MikrotfJaJUllJa 'zlepLeń'ców z Dułmika i waI'S'bw stebnirckich jest na ogół
u!boga. Składa się ona z otwornic wa.piennych i a,glrurtynwjącyoh orarz z :radiJOl1arii występujących !w w mriennej ilości. Ogólłni:e r.2le'CZ biorą'c, przeWtaŻają

w omawianych warstwach otworni:ce reideponowarne,pochoc:Il2lące
ZJaiPewlIl!e z rozmytych, kredowych i paloogeńslcich Skia!ł flisZ1U ~,clrl.e
gQ,CO potwierdzają również IbaId:amrl.a petrograficzne. Mniej 'liczJnJe są llia'OOmiast formy miooeńskti:e. Stdsum.ek ilościowy faULny T'edepcmowalnJej. do
auJtochoolll;u 'Jest 'zmiettlJn'Y, 00 ~ia!dczy na peWlIlO o ialtensyW'IllOŚci erozji
Skał 1karpackd,~h, a tym samym Q lnierównomi!e:rInym dJostarezaniu do basenu sedymentacyjnelgo materiału detrytyc2JnJego z przerOlbianego; fliszu.
Zespół oiwolrlnic występują,cy w zl€iPieńca,Ch ,z Dubn.'ilka nie rożni. się
zasadntczo od ZIe'społów z wyżej leżących warstw s1Jełmidkich ddlnyldh.
Różni,ce, jak!e mOlżna oołStrlzec, to '2'1mni:ejszenie i!llQŚci o:twomic retlepoIl!ow.aJnych d r:adioJlariIi pOtIliad zlepieńcem.
W waT'stw.ach stebnJiCkic:h 'górnyCh 'zmn!i'ejsza się UJ~iał otwlOrnic ;redepcmowanY'Clh {krerlowy'ch i paleogeńJSk:iiClh) I()iraz 'ilość .radiolarii lIlIa ko!l"zyść
QtwolI'nic wapiennych, mioceńSkich. Obserwuje się 1u lIli,eli!czne o!lmzy
g:aif;UJnJków: Globorotalia scitula, Gldbigerinoides triloba, Candorbulina universa i Amonia beccari, ,a więc fo:r'my notowane ,głównie z tor'bonu i helo..
wetu. Podobne zeSpoły tfa:umy, jlalk ()'Pisaneze zlep:i!eń'ców z Dubnb i leżą
cych nad nimi warstw stebnickioh ddlnydh, podawane są p:r',z€1Z a'lllto!rów
radzi,eckich (IM. J. Si'el'OWllł', 19 5'5) 'ze zlepieńców słIOibódzkiicll i trusk,aWiiecki'Ch orrIa!z wamstw dohri()ltolwSlti~h, . 'za!liczanyCh do serii worotySzczańJśkiiej
górnej, iktórej w1ielk określaJIlY jest w ,gralnicach burdy;gału i n.iZszego he1wetu. Taki: wiek ~awtdlQlpGddbnie lDIale'młOlby przyjąć również !dLa zlepień
ców z Duib!nilm i I\WTstw stebrriokich dolnych z re~olllu Przemyśla.
Warstwy steI:fui,ckii,e górne według R. Nieya (19'57) 11I8.jlpraw:dl()ipoldobniej reprezentują wyższ,y helwet, a 'być może naljwyŻ&za ic:h 'CZęŚć nalleży
już do lt.oir1JoolJu dolnego, gd'z!ie malezilo!ne wstałY' G~oboratali:a scitula,
Candorbulina universa, Globigeri'l1lJides triloba i Amonia beccari.
1

WARSTWY BALICKIE

Warstwy ibaHckie prZiewi~ w dwóch otWlOrach (JakJSIIllandce r ii 12)
usy.tuow:aJnych w półIliO'cno-WIsooodlniiej ,części strefy stebnidkiej, w rejo-
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nie J·akiSmaniJc. M1ąm:rośćtych waa"stw wymnsiI o!roło 600 m. walI"~.y
balickie wykształcone są w post,ad szarych, 'J?OIPielatoszarych, zielO!llawych
i żó~tozielonJalwyoh dło~k6.w, la'J:llliJnow.am.ych mul!k.ami, 'z w,Icladkami· rozsypliwy,dh piaskowców. SpotykaJnJe są w n<~ch również cienkie wldad!ki
bentonitów.
WlBJrstwy balickd'e podzieLić można Dla dolne i górne na/PfOdstaw~e występującej w IIliCh fanmy otwornicowej. W.a:rstwy ba:1ickiie Idollne 'zawierają zespół miesZialIly mUllly wapiennej, kredowej i lIniJoioeńskiej: Globigerinoides triloba {R e u s s), Gyroidina sol dani d' O rb., Sphaeroidina
ouHoides d' O r 'b., GloborotaUa scitula B r a d y, Bolivina polon'i ca B i ed:a, Candorbulina unwersa J ,e dl., Nonion soldani (d' O r !b.~, Ammonia beccari, Elphidium maceHum (F. et M.), Olandulina laevigata
~d' O rb.), EponiJdes karsteni {R e Ul s s), Nonion pompilioides (F. et M.),
Globigerina buHoides d' O LI" b., C~bicides ungerian'UiS 'Qd' O !l' Ib.i), C. lobatulus f.W. ,et J.), Asterigerina planorbis d' O r 'b., Globotruncana . area
(C 'u IS oh m.), Arenobulimina pressli R e u s oS oraz famy aglutynującej
wieku: kreciOlwego i paleolgeńskiego jak: MarS'Onella oxycona (R e u iS 8),
Hyperammina grzybowskii D y l ą ż., Glomospira charoides (J. et P.I), G.
gordialis (J. ,et P .~, i a. grzybowskii J Uf r ik. J,es1; to więc zespół pocloibny
dJo 'zespołfu występującego w gÓI'lnej części WJaI"stw ste,bniokich gÓ1'lIliych. ·
Moa by więc Ui2JIlać · go za ldo1JnotC>rto,ń.skd. Należy przy tym 1W.spomIn1:eć,
że istnieje tu facj,alne tZJa'zęibienie górnY'~h warstw ste'bn'i!ckic'h i ba!lickilCh
(N. R. ŁadyżemSkii, 1961).
Wamtwy 'baliCkie ,górne zawlienają bardzo boga.ty ~espół raWllly głów
n'i!e planktJolnicmej 'WJapierunej, jak: Globigerina bulloides d' O rb., Globigerinoides triloba (R ,e u s s), G. conglobatus i(B r:a d y)', Candorbulina
U1l4ve1'sa J e d I., Globorotalia scitula B r a d y. R'2'Jadz'iej spotyika się
otwornice wapi€'1llle, IbentOlniczne jalk: Gyroidina S'Oldani d' O rlb., CŹlbi
cides ungerianus I(d' O r :b.), Robulus inornatus (d' O r 'b.~, BuUmina el ongata d' O rb., Nodogenerina adolphina (d' O T h.) oraz tfor:tn;y aglutylnują
re jalk: Glomospira charoides t(J. et P.), Recurvoides walteri ~(Gr 'zy, Ib.),
Dendrophrya 'ex gr. excelsa G ,T 'Z Y h. Zespół 'Wiall"stw bałic!kic!hgór:nyoh
jest zatem podobny do występującego w waorstwach ,baTanowskich dołl
IlJego 1mIfunJu autoch1xm1cme;go.
LlTO!LOGIlA I S'rnATY'GRAFIA FLISZOWYCH ,sER]I KARlPAOKICH
(elJ.eme.nty

IWIgłębne

typu

Bory..sł:aiwlia

-

Do'liny)

Lit1Jolog;ia i s1lrta.tbygrafiJa serii karpacldch ,elamentWw wgłęibILych rejonlll
ro2JpatrZOlIla Ibędzie n:a połdlsta!W'ie lIliielloomple1Jnyc'h profrIów
(z powodu IOgr.alniic2lOIIlteglo pobtena:nda rdzenia) :z Otworów JalksIIlIaJllilce 10
i Ja:ksmanice 25.
lPrzemy~!a

J AKSMANICE 10

Warstwy menilitowe (888,00-:-1127,00 m)
Głębokość

w m
91.8,80+ 924,10
'9'19,4()+ 001,50

Opis utworów
Sm110żółtalwe lIDIa['gle z IOOg<lIW!OOIlllł.· Jl'oauny

brak.
'il!a\Ste czarme i 'bl"Unaltnawe. Pojteldy.ncze okazy Gwbigerina
buUoides [ Cibicldes sp.

lJuallci

Geolol?ta rejo:ll!U
1023,20+ 1028,20
1071,00+1075,10

iPr:zemyśla
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ŁulPlki dla:słte .c1emruoszaJl'e i bru'llam8(We. Otwolmic bra'k:. NiielJiJczne spidruD.e gąlbek i pojedyncze zęby ryb.
ŁufPki il'!l1Slte lCiełIIliIllOO.2laJl'e i 'brunamalWe :z Globigerina triLoculinoi-

des, Catapsyd.rax dissimilis, Globige.rinoi.des eongl.oba:tus, Globigerina bulloides, Elphidium maceIlum, Gyroidina SIOłdani ,i Cibicides Sjp.

Warstwy popielskie (1130,00+1258,00 m)
1100,20+1142,20

1209,40+1212,10

Łupki il~te .szare z odcieniem :zielonlllWym zalwLerają.oe: Gyrosidina soldani, Cibieides ungerianus, C. pseudounger~anus, Eponides
umbO'TKltus, Vcavulineria a,llomorpromOides, Globi.gerinoides eonglobatus, Globigerina buHoides, Lagena suloota, Uvigerina tenuistriata, Quinqueloculina· akneriana, Cibicides lobaJtulus, Asterigerina rogalai, Globulina gibba, BWliminapupoides, CornuspiTa
foliacea, N'CYniJon solWani, N . pompilioides, Cibicides popielensis.
ł'Ju,pki
Izespół

;ilaste smre

IZ

lek:lcim oocieniem

Izłe1QnaJWylII1. Dość

lioc·z ny

·z Bolivina dilatata, Nonion scaphum, N. po:m.tpilioides, Nodo-

generina elegans, Cibicides lobatuJ.us, C. ungerianus, C. popielen:"
sis, Nodosaria praesaluta, Globigerina centralis, G. buUomes, Alabammina obtusa, Robulus inornatus,' GlobuJ.~ gibba, Eponidel$
umbonatus, Qu'inque.loculina SJp. div., Glaooulina . leavigata,
Gvroidina soZdani, U vigerina asperula. Dość częste d!gły ·gąbek
t radiolrurie.

Warstwy menilitowe (1258,00+1302,00 m)
1261,10+1266,00
1298,40+1302,40

ŁUłPki

ilaLSlte czarne. Pojedyncze 'zęby Ij, łuski TY'b.
ilaste demntOlSl2lare z wkłatdk'ami irOlgowcÓV'? li! IDa'l'gLi. Falllnty Ibrak.
Łupki

Warstwypopielskie (1316,00+1414,00 m)
1316,00+1318,00

ŁUIp~i ciemnosza·re z (wlldadkami ,skrwa'l'cy1;y:7JOwany·ch pi'askolW'ców.
Fauna otwIol'lIllilCOWa. batl'1dw liiclz:na. Z lW'a~iełjszych należy wy<m'ie-

nić:

Gvroidina solda/ni, Alabammina obtusta, Bolivina dilatQ.ta,
Asterigerina ragalai, Nonion pompilioides, N. sm,dani, Uvige'l'ina
asperwla, A-ngwlogerina pWlcheLla, Nodiosaria cotormorpha, Globigerina buJ.lioides, G. darvilensis, G. eentralis, Bulimina buchiana,
Lagena acutidorsata, Cibicides ungeria.nus, C. pse'l.lJdoungerianus,
C. ZObatUhLS, C. rzehakini, C. popielensis, BuJ.imina infl'a1;a, Eponides umbonatus, Glob~lina gibba, Valvulineria aHomorphinoides,
'Robulus similis, Nod.:ogenerina elegans, Sipho7liod.:osaTia longiscata,
Nodosaria a1finis, Triloculina consobrina ·do Ucz.ne ułamkitform

1333,3() +1335,80

lZni'SlZC7JO.rlY'ch.
Łupikd ciemnooza:re i brunatnawe z !Zielonym odcieniem. Fauna
otwOtrn1oowa jak na .głębdlrości 1316+13118 m , a ponadto: SpiTOplectammina carinata, PvJlenia coryelbi, P. mioceniea, TU'1'borotaJlia
centralis, Anomalina grosserugosa, Missisipina monsouri, Nodosaria
praesoluta, Bulimina ovata, Nonion perjorwtum, RobuJ.us macrodiseus i: Cassidulina obZonga.
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11348,40+i1350,80

Łupiki
żej

jak 'WYŻej. FaUIla otworniC<l1Wa :znacznie uboższa niż IW' wyopisany'oo iPróbkalch z wamtw \POpie:lskich. Są to: Val'VuUneria

friedbeTgii, Nonion pompilioides, Eponides umbO'naltu.s, Cibicides
ungerianus, C. pseucLO'Ungeria.nm, Quinąue'wculina akneria.na., 'Trilocu.lina consobrina., La.gena acutidorsata, GlobigeriM buUoides,
G. cLarwinen.sis, Globigeri'TLOides conglobatus i GlobuIiM gibba.
1005,70+1368,30

Łupki

.meannoszaTe, mikowe. 'Fauna otwornkowa dooć J:i,c2llla. Jej
jak w pr6l:Jka'Ch z :głęb. 131'33,30+13/315,00 d 1346,40+

sikład !Zespołowy

,J.35(),oo ano Bonadtto: Guttulina austriaC<b., Almena tauri:ca, Asterige13812,50+1364,50

1398,liO+1400,10

],)410,80+1413,20

rina rogalai d Globorotalia. scitula.
j,ak: wyżej. Fauna otwornIoowa lllieHczna:Gyroidina salcLa.ni, Anguloge1'ina anguIosa, Nodosaria co1mnorp1ul;, Cibicides unger,i anus, Globigerina bulloides i li'Cizne ok:rulchy f,auny wapiennej
t a;gl'UJtynują'Cej.
ŁUlpiki ,jlak: wyZej. FaUtna otwtornioolwl/ł uhoga:: GyroicLiM solcLa.ni,
Qwinqueloculina akneriaM, GlobigeriOOides conglobatm, Globigerina buUoides oraz ułamki Dent/JJlina i Nodosaria.
WaTsw h:1eroglifuwe?Sza,ro.zie1one i zielooe anaTg1e oraa: bru/Ila1.nawe i zieLone łupki. DoIść obfi.1a fauna, iP'rzewdniea;gluty~u
jąca: Sacoa.mmina placenta, Dendrophrya excelsa, GlO1l'Wspira charoides., G. gordialis, Ammodiscu.s tenuissim'ILS, TrochOJmminoides
coronwtm, Dend:rophrya robusta, Rhabdammi71i/l linearis, Recurvoides walteri ~ radiolar~e.
łrotpki

J AKSMANICE 25

Warstwy menilitowe (1535,00+1585,00 m)
Głębokość

w m

Opis utworów
,czarne IZ rogowcami i lWIkładJkaw 'tSlmwaT'Cyt!;YlZOlWany'ch
pla'srlooiwcÓiW. Upad 20°. Fauny -bralk:.
1566,(}()+ ];5'112,00 ' Łu;piki ozwme, miejSlCaani zie,larukawe. Pojedyncze oka'zy: Pyrgosp.,
Nodosaria colomorpha i GLobigerina buUoides.
ŁlJIPIki jak wyiej !Z laminami ,gla'lll1ronii1:YICIZllego pia8kowtca. Upad
1572,00 +Ui78,00
150°. FaUlIl,a o11WorniJoowa n-IełLc'zna, głQwnie lW,alPIenna: Globigerina

15411,50+1546,70

1678,00+1585,00

łiu.pki

buUoideiS, GyroidiM solda ni, ,G landulina leavigata, NocLosaria affinis, BulimiM elonga.ta, Cibicides ungeria.nus, Cibicrides pseudorungerianus, Uvigerina tenuistriata, Cyclammina ampIecten.s" Cystammina subgaleata i inne lron'ied Uc:zne.
ŁU(piki czarne przel'hodzą'ce w anułowce. FaUllla jak na głębokości
1572+1'578 m.

Warstwy popielskie (1585,00+1635,00 m)
158<5,00+15'90,40

1596,6(),+ 1002,80

Ł1lłPk'i 'ziellone z wkładkami 'zailonegx> pia:srIrowca. Upad 30'. FaUlIla
otWlOrnLoowa nieUczn:a, głównie ag'luiynudą'Ca: Ammod.iscus incertus, Saccannmina placenta, Rhabdammina discreta, Dendrophrya
excelsa, GLomospira charoides oratz pojedy:ntc.ze oka,zy otwornic lWapiennY'ch ,} radiolaTie.
łJup1ci ~zall"e, miejs'cami z odcieniem zielonawym i Ibrruna.ttna!wym.
LiJo1JIle 'Otwornice; :z /Ważni!ej.sz)"ch należy :wyttnienić: Globigerina
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triWcuIinoides,G. bultoides, Cibicides ungerianus, C. pseudoungerianus, QuinquetocuWna sp., NacLogenerina elegans, Bulirmina elegans, Asteri'gerina rogalai, Nonion scaphum oraz .niel:i'C'Zne otrworlIlice aglutyullU'jące, jak Amnwdiscus,lRhabd.ammtna, PZeetim,a i Hormosina. ~tyka się również llgły ·gąbefk, ko\hce je~6w i .radio-

lade.
1,OO9,2'{)+1615,50

Łupki or81Z muł<llW'ce rzielollalWe z rwk~be7JwapniJstego piasIk.owca drobnozia:rnisltego. Milkrdfauna obfilta, wyłąoznie aglUitynują'Ca: Cyclamminul amplectens, Glomospira chaTOides, G. gordialis,
RecU'rvoides walteri, Thalmamnammim.a swbtuT'binata, Trochamminoides sp. div., Rhabda.mmina lineaTis, Trochannmina quadriLoba
i Haplopliragm.cYides .!qp.

1615,50+1621,90

ŁupIk;i

SImIOOZielo.ne. Nieliczne otwornice,

:wy!łąom.ie agJJUJtynujące:

Recurvoides def/.exiformis, Recurvoides walteri, Rhabdcvmmina diserem, Rhabdammina tineCllTis, Trochamminoides sp., HyrperamminuJ.
grzybowskii i Dendrophrya laJtissima.

Warstwy IpOpielSkie /W wyżej wymielndonyc'h OItwOO"ach .7.lOStały wytlziellQ/Ile IprZez J. J. Zielińskiego (1900). W;yróżnieJnde warstw popi.elSkich
w QotWOir'~ Jaksmanice 10 a.utor oparł o 'badatnJi.a miktro:f.anr.n!istyczne ~
kotnane w Instytucie Natf.1iowym we LWIOWie.
FaUlIla otwJcY.rt.nioowa warstw popielskicIh występująca w pror.fiilU! Jaiksmaruce 2'5 lI18. głę'bo!lrości 1609,20+1'621,90 Im złoiżKma jest wyłącznie
z OItwOlI'lIlic talglutynuljących. Należy stąd IWIIl!ioslrować, że jest to lZIeSpó.ł
starszy !niż w waxsfiwlach popielskich z w.ieroendJa. JaklSrnalndlCe 10 i od!*>w.iJadający górnej częśCi warstw lhieroglifuwyoh górny!Ch polskiioh Ka1'pa.t
śoodilrowyOh. Zatem w 0I1;wi0cze J.akJsmaIIllice 10 prWWliercono tylko IIl.a.jwyższe ogniwa warstw porpieiskilCh górnyCh z serili. szaroziekmawej',
w otworze J a:ksmanice 25 natomiast osiągnięto także niższe ogniwa tych
waTsbw, złoŻOiIlJe :z seriii. pstrej ,tZiellOlIle d brutn.latne łuJplKi). Opierają'c się na
opra'cowaniadh 'E. W. Mjatluk (1915'1) i innych 'auw.r6iw radzieckich caiość
war;s tw 'POipielskiroh iOOleży :ZaIliczyć do eocenu .gÓ1"JlJego.
ROZWÓJ BASENU NEOGE],qISKmGO

stTem lP:rIzedJgórza w stoou.rnIlru do zewlIlętrzm.ej, rolZpiOŚcie

WoewnętrZInJa
rającej się dalej

:na

póŁnoc,

róim.i

się wykształcenli.em

facjailinymJ

~a1Z

hiis1Jorią Il'IOZWOju. Rmwóij woSWInętrznej strefy Przedgórza Kmpa.t zaczyna się od lpOOli:g'ooeńiskiicll ruchów wypiętrmją,cych IW Kar!patach, !kiedy
to po lSt:ronie ~wnętrlZ!n.ej d /Wewnętrznej !tego 'góroUw()(l'U tworzy się miO-

ceńskie

mpadlisJro przedgórskie. ZapadI.islro to, jeśli oholdlm. o weWill~zną
KaTlpat, w dużym stopniu dbjęło też flisz ~i (fLg. 3).
Najstarsze osady omawianegiO ''basenU!. są przew.ari;nieil.aste IZ mwartością Igi'PSU d soli i noozą nalZWę p~arpadk:iej tfIOIrmacj~ so1l()lllJ()Śn/ej.
J ·e st r2Jeczą bardzo chiamkrteTy~C2lIlą, iż fO!rmaiCjta ta. stanowi 'bądi \przedłużenie sedymentadji w.a.rsliw po~andclci'Ch, 'bądź rteż spoczywa: lIl!i'e!Zigod:nJte
na różnych staTszych rOlgniwa'Ch fliszu kaTIpackiego. DySkordan'tme ułoże
nie świadozy o tym, 'że 'W'Y'Piię1rzenie f.UJSzu po oligocenie nie było roWIlJ(),o
mierne na całym lolbszarze.
'P o osadzeniu się :przyka.Tpaclciej fu:rmacjd so1<mo.ślnej warunki sedymentacyjne 'W wewnętrznej sme:liiePrz€ldgórza uległy radY'ka'Imej lZmiastronę
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nie. :00 !brusenu, tZall"ÓWlliO .z KlS!I"pB.t, jak <też podłoża .rn:roce'DJ1): strefy 7Jewnęt:rznej, s1miO!wiącej rw6wcza's aąd, napływa ,grU/by materiał detrytycz,..
ny, w wynd!lru czego powstają dmej mią-żsoości Zlepieńce i: piaSlrowlCe,
przeł1awioop.e miejsoami fuJpkam~ 1,1astymi.

a

b

++++-t-+

c

d
+ +

t
- - Karpaty

e

f/iszowe~ Przedgórze Karpat

Sjrefa wewnetrzna ~strftfa zewnętrzn(J--~ (}ecfnos;ka ~ebnicka)
autochtoniczna)
.

_I . ;

.. . . . .:---.-::....~.-:-.~~"f..g---:---- - - -=--==:=:=:=::

------F~g.

3'. Schemat rozwoju zaa>adl~a przedkail'lP!lcltiego w okre's ie: aklWitanJU (a),
bu,rdygału :(lb), heliWetu ~c), tor:tonu (d), 'Sa·rmaifJu '(e)
.
IScheme of the develo!P'Dlent O!f the Ca'l.iPlłthian :fOTe-deep ait t'he time of:
{a~ Aquitanian, ~) BU'rdi:galian, ~c) Heivetian, (d) Tortonian, (e) Sarmatian

, Z tego o'kresu podmzą 'z1,epieńce tMlskiawieckie i słdbódIMie oa."az piJa~zysto-naste !Warstwy dob:rort:owskie. Przypuszczalnie tełgo samego wieku będą też występująlCle :nJai połud!nJie lOd Przemyśla ,zlepieńce z DuJłmi
ka, o czym już wcześniej WSpomn'iallliO. Powsta:nde u,1twor6w zlepieńoowa-'

tych i !gru1bode't:ryttrcznyc!h :na'l€'ży wią:mćz gwałtownym ipOgłębiemem iba-
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senu, a przede wszystikim 'z wyJPiętrzeniem ,przyległych i():1:lI92Ja1r6w a'lime:nta,cyjnych.
W czalSie 1OSatcłmn:iJa się wyższych warstw, tj. sttfunick.ich, ha1ic!kich
1. thaliclcich, 'WIaX'Ulllki sedymie/lltacy'jn.e IWzapadliskiu W\e1W'.nęt:nznej strefy
Przedgórza hyły dość 'Zm1enine. Obok hlIpków, rn.rtEJdwIców i piaskowców:•.
które są sedymentem zasadniczym, olm',e sami twarzą się również zlepieńce. ISkały te, na ogół"niewiele rÓ'żuiąi ce się od zlepieńców z DUJbni!ka.
spotykane są szczególnie w OIbrębie niższych warstw stebnidki,oh. :Z lepień'Ce Tadydk:ie i Ipistyńskie zali'Czane :są do warstw poOruddch dolny'Ch,
ale :być może. iż są one młodLSze - tpOmioceńSkie (N. R. Ładyżeń:Ski, 1961).
Mechanikę roZWlOjru waw!nętrZ!llej 'strefy :ZIapadliJsk.a nJa
podstawie
przestrzenm.ego stostm1ru IOSad6w pr.21edstawia fj:g. 3.
Jak j'uż rwspomnd'8l!110 wyżej, mor.ze mioceńskie IW pieTWSZ,ym ,etapie
l'IOZWIOju ,zapadlrlska strefy 'wewnętrzmej u-iormorwaro się ;głóW!!l:ie IW Ibrzeż
nejiStreflie fliszu' ka:z,pa'ckiego, częścioWlO j'uż wówczas sf,ałJdowa:ne:go :(fig.
3a). Przykaxpadka .formacja oolOIliOśna tworzyła się IIlajprawdopod6bniej
w wlarunk:ia'ch lagUlOOIWy,eh i półlagUlOOlWYch. W ipóźJniejslzym IOlkr:esiJe n,a,stępowało dalsze pogłębi,enie basenu i S1Jo1pnd~ j-eIgio' PT21enniesz~em.ie
Vi kierunku: północnym (fig. 3b). W oikire:sie kiedy za,czy:na ,tWOlI'zyć się
zapadliSko str,efy: 'zewnętrznej, Btre:lia wewnętr:mlJa rullegała ,częściowemu
wypiętrzenrl.u (fig. 3c). P,eWlIle rucihy wypiętrZJająoeza:maczyły się j'UIŻ
po osadzeniu ddlnych warstw stebnickich, a nawet wcześniej. !Dotyczą
<mepao:-tii IIlaIjibaT'dziej w€IMlętrzn.ej, WJ'Istępującej u ~oła KaTpat (iJjg. 3d).
PlO doIm.ym sarmacie nastąpiło sfa~diow.aJnie str:efy wewnętrznej i '!li8.sunięcie il1a przedpole, tj. na miocen aurtoohtOlniczny. Dofa~dO'Wa;ny i przemieszcZlOIlIY lm pół!niocy 2JOstał Tównieżflisz kaI'lPaoki 'znajdują'cy sLę
w lpodłożu miocenu (fig. 3c).
WarUJIlkJ. tWlOI"zema się 1SOl!i po;ZJa przykarpac:ką rrorma'cją solonośną istnieją na gTaJIllicy warstw stebruiclcioh dJOIm.y,dh i górnych I(sole k:ałuSk1e)
maz IW strOlpie W,aTstw stelbnidk.ich i tbaiHCkich. iW j ednostcezewnę'trzn.ej
ewaporaty wy1Stępują w dolnym tortond,e.
CharaJk.itery~ują,c ogólnie warwnlki seldymen'ta"cyj.ne w nelQ.geńskim zapadl!isku przedka!l"pa'cIkim trzeba .sUwierdzić, że 'zmieniały się O!!le 'bardzo'
szyl1)lro, poczynając od .zlepieńców, piIaSkOlWCÓW, iłów, la ktOń'cz·ą,c :na ew.aporatach. W tym też śwrieUe w haseni:e Illeogeńskim aaj'e się zauważyć
jakby :rytmicznie powtaJrzają'ce się cztery cykle ,sedymenta,cyjne.
Na podstawie obecnegorozpo2l!llalIl'ia - można stwierdzić, że sba:r'~a
:formacja solOOtOŚna, skłaldia1'ąca się lZiłów, 'gi'ps6w i soli Ikami.enmej-, która
daJlej Dla rwsclrodzie łączy się m1!ej,scami sedymettlItia'Cyjmie .z Wl8.rstwami
poila!ndclcim1, kończy 1W1laściwl'e cykl sedym,entacji ilis7Ju ik:arpacltiego.
Drugi ,cyGcl. roZlpOczYI!lJa ,się zLepieńoami sło,bódzlkiimi (z Drullmika) i k!O>ń
~zy się solami kałulskrl.m1, dzi.eląc warstwy stebnickie lIlia. dolne l ,g órne'
C!helwe't).
Trzeci cykl rozpoczy,n;a: się :gó'l'lIlym~ warstwami Iste;bnickim~ (czlepień
. ce, pias.klolwce; iły) 'i koń,ClZY się osald:ami 'chem~C!2JIlymi w st,mpi,e warstw
IbaHdkIich {do1n.y 1Joirton.). W jednosce zew.nętrmej w tym okresie trwIolI"zy
się stały poziom ewapo!l'atów (seria an)hyo:rytowla).
Czwarty: cykl sooymem.taJcyj'lly rozpocz)'!!lia się serią iJasto.-4piJa:szc.zystą.
Na ra'z:ie lllIie S'twierd:rono iW nich utworów salinarnych. Z'bald:an:ie Ty'ttmicz-
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niOŚci sedymenrtacji rw basenie IlielQlg,eńSkim IZapadIdSka prredk.arpackliego,
ze wz;ględJU. lIlia 'sillnie Izaibul'OOne warstwy, na'Potyka. ::nta 'zasadnicze tIr:udnoścd.. Nd,anmiej pxobltetmi ten pr:zy Hcznli.e zebra!nych tObsei'Wiacjach może
<Okazać się moż!liwy dQ TlQlz:wi.ązarua.UŁatwiroby to lepszy podlzi!ał utwlo!l'ÓIW
tej jed:nOStiki IW IQlparoiu; tO li'bologię, axmieważ :faIuIna tegQ 'basenu jest

zbyt UJboga.

uwAlGI TEK'110NICZNE
Te:kttO!n.tilk:a l\ejiOO1u Przemyśla jest dość slromplilroW1B!Illa. WystępUlją tu
bowiem cztery jednostki geolqgicme wyższegQ rzędu: podłoże miocenu
i K:a.rpaIt, lStT'efa irewnętTlzinJa: d we:w.nętrzna miocenu Otraz Katrpaty, kia'żda
o. SWJ()istym rozwoju ł )}:)Udotwie gtecJ.logicmej. Najbardziej wę!złowym zagadndeniem jest tu wzajlenmy stotsuJnek tych jedmtoisteik Ido siebie.
DOItyoocZlasowe prace d ulWargi na ten temat 'były ~e ,głólW1ni~ na
badaniach ,powierzchn:iJowy.ch i ipOII'ówn:aniu 'z o.bsz:arami przyległymi.
Nowsze materiały z badańsejsmiczn.ych wylrorzys1ilje już w !SWojej
pr:acy R. Ney (19i5'8), a lIlJaStępn'ie ·z badań sejlSmicZIlyclh i, wierceń Z. WilczyńSk.i (1'961) i J. J. Zieliński {1963), P. Kam!kO'WlSkd (196,3) .
.POtDŁOZE MIOCENU I FI.;IS2JU KARPAOKllEGO

Biorąc pod UlWaJgę stta.rszą od miocenu !budowę 'goologiJC!Zną Pr,oocigóna
:K!arpart, w r.e~lOII1ie !PrZemy'Śla mamry do czyniienila z prelkiam:bryjskim trzonem, ik:tóry :przedłuża się w kierUJnku pOOidnimvtO-wschiOdnim pod Karpatami. W tym też k~erunilrupod 'KaI'lpatami tpQWitIlna się przedłużać jego połudn:iowa 1OISkma', zbud.oW.aIIlJą: :Z !Utworów palec- i merozodcZlIly;ch.
(lP. Karn!loowski, E. GłlowaiCkJ., 1'961; P. Karn1rorwskL, 1962, 19,63).
Utwory pI'ekam:biryjskiie (ryTejSkliel) !Są :Stltnie IzaibUll"mm:e, 'spękane;i zrlru2lgotane. Upady w:arrstw niermld:ko są strome, świ;adcząee 00 SfaMow:an:iu
serii. 1P00000dto barrdizo ważne :są tUi .złuipkOWal!ia przeblega·jące Skośnie lub
'.PI"OIS1JotpadJle do UIWIa:r.stwien:ia, Icmsami my'JindJe 'br.aJne ZIa !U'Pady warstw.
lPrclmrn!br MI' !l'ejOlIlie Przemyśla występuj;e 00. :różnych głę'bolkJoSciach
i j,esrI; wy1l'a.znieZlróŻiniclOtwaiIly hloikowl() wztdłwż peWlnych IlilJl:iJi dyslokacyjnych, głóWlIliie piOIdłUJ2myoh, 00 ik:iei'unlru NW-SE. NawierOOlltol go w Oilrolicach Ja.ksma:nic i P!'Iremyśla na następujących głębokoślcdach:

J,aksmani,ce 16,
Jabmani.ce 10
Ja:k.mlanti'ce 25

2575 +2500
2561+2602
2617 +2621,

'In

,Pnzemyśll

251t8+26~

m

15
6

234'5 +12390
21515+2193

ID

pr.zemytśl
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W kierunJku 'zachodnim mamy dQ czynienia z ogólnym podnoszeniem
podło '2la.

1P00d!rroS2)enie tOl jest niemal lronsefkwenbll!€, cią\gllące się aż do
wielkiej; IpOprzecznej dyslokacjii GorliczylIlY, m. ik:tórą /to dyslokacją następuje igwałOOwne o:bniJŻenie podłoża, 10 :ponad 5100 m. lPewIIle dyslolkalcyjne, poprzeczne Oibn~'żen:ie ipodrom U'sta:IOlIle 'ina rpodstalWie 'badań sejsmi!cznycll ~a'znacZla: się :też tuż m !PTtzemYŚlem.
W (kiterurnku! wschodnim tpTzyka!l'pa.ck;a strefa rejioln.lll! Przemyśla pr.zedlu2la się w oIbnwenie ilm-ukienidkie, 'ple InIamy do czynienia z naj\bar-
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Structu~a1 ~ketclJ. od:
A. 'Łaipink:iewicz)

anhydrite horizon

i;n

the

Przemyśl

region. (a,ccO'rdiJng

1;0

1 - granica nasunięcia karpackiego, 2 - granica nasunięcia stebni-ckiego, 3 - granica zasięgu anhydrytbw, 4 - dyslokacje i strefy nieciągłości, 5 - izobaty stropu
anhydrytów, 6 - wiercenia zakończone w prekam-brze, 7 - wiercenia zakończone
w IIliocenie
. 1 - boundary of the Car.pathian overthrust, 2 - 'boundary of· the S-tebnica unit
overthrust, 3 - . boundary .of the extent of anhydrites, 4 - dislocations and discontinuity zones, 5 - isobates of the top of anhydrites, ' 6 - ,b ore holes cOIIliPleted in
the Pre-Cam-brian deposits, 7 - bore holes cOIIliPleted in the Miocene deposits

za!paJdll'ię1;ą ~ą podłoża (ponad 4000 m) iP'rZeldgórza Ka!l'lpat strefy
zewnętrznej i, 'być 1lIliO:le, wewIIlętrzn!ej.
W p.rt~ekroju pOiprzeczlIlym poidłoże obniża. się ku ipOłudmJi.ow;i, scbJod-

. dziej

lrowo na wyra2mie 'zaznaczających się dytsIiolk:acjaohpoid:łu!ż!nyeh. Pomię
dzy L'Ubacrowem a P!rz,emyślem jedyn'Le bIdk R~owej Wold jest 'wydźwignięty w stoounku do sąsiednich DIaków, S71CzegóInde w półlnoorro-
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~za'Clhodn:iej części. N,ajctekia'WlSZą rzeczą jest to, że ok!oło 7 !km tna 1pOłuJd
me od Przemyśla podŁoże wyraźnie się 'z:ałamuje i o1mi'ża do około 45'00 m
(fig. 4), czego ,dowiodzą ostatnie hadania sejsmiczne i wier,cemie Ja:ksm:anice 26. Na pólmoc od tej strefy, jak już PCdaiIlO wyżej, strop pod~Qtm
ZIlJajduje się na głębdlrości okoŁo 2'600 m. 'N a południe od OltwlOII'lU wierlnicz'e go JakJsmanice 2'6 na :p odstawie 'badańsejsmkz.nych Z. Śliwiński
i A. Ła.pinikliewicz {1964) 'Stwierdzili istnli:enie dużej; dysloka'Cjd' o kierUJn!ku
NW-SE, !biegnącej umiej więcej równolegle do 'brzegu nasU!Ilięda kJaTlPackiego. Dysloikacj.a ta, łub ściślej strefa dyslolkacyjna ma regi,onalJne
rozprzestrzenienie . .NmpLi'tuida uSkoku wYlIlooi tu 2000 m. Otwór JakSm.allIice 26, połoŻ'Ollly lIla 'S od tej dyslokacji (f.i<g. ~), nie iproobił utWi()["ÓW miocenud Illlie osiągnął podłoża, !ta zatem gwałtowllli'e się ono tu pogrąża.
Z dotyChC2la:OOWyoh danych wynika, że erozyjne 'Zll'Óżnkowanie podroża jest stosutnilrowo małe. ZaznaiCzające się tu pogrzebane kopuły są
lIla ogół płaskie i rozległe .· Ponadto trzeba zazna,czyć, że na podstaw:ie
badań sejsmic7ll}Yoh 'z namy rtylko powierzohnięstruktrw:-aIną stropu anihydry,t ów, !która tylko w :p ewnym 's topniu odizMrie:rdedlapow.ierz'chnię
ero:zyjlIlą podłOOa. Utwory do1Jneg<) tortoillU, a szcz,egó1nJie waxstwy hEl!tanow.sk:ie, częściowo niwelują pierwotną powier:whnię.
ZEWNĘTRZNA

.sTREFA MIOCENU

Utwory miocenu strefy !Z!eCWnęttmej są prawie nLe zabUJrZlQlIl.e i dość
Upady w.arstw :na o.gół nie 'przekraczają 5+6 0 • Częściowe
zaburzenia tycllwarstw obsenwuje <Się przede wszyiSu'Mm UJ 'czoła 00Sllnlięcia 'WIaTStw jedJnostki Is tebnidkiej i :fliJszu lkiarpaclciego. Za'burzenia te
jednalk dość szybko zanikają, i 'to zarówno w kiertllIllk:u pionowym, jak
też poziomym.
W IpolbHżu lIlasunięcia', nieza'leŻ!lie od wspomnianycll zaburzeń i zlusbrowań, występuJe leklcie podw:i!I1ięcie warstw, które szczególnie sprzyja nagtromaldzeniiu bitU!Il1ii!nów. Najwyraźniej ~azna'cza:ją się one w obrę
bie wYŻSZY'ch iparlii: sarmatu i, 'być może, spoWlOdowaJne jest to pewnylmi
ruchami 'przemdeszcZJa:ją;cymi oś mpaldlis1k:a: w ~i!ernnku N w czasie sedymentacji.
. .
Pomimo OIgóln:e go 'łIDaku 'za;bUJrzeń iałdowych, obszaT ,zew.nętrZlIlej
strefy miocenu jest jed;nalk ' zróżndoowany dysloikacyjnie. ZTóżnioQIWaJIlie
to najwyraźniej ZB:ZIIladza się iW niższych parti.:ach tyldh utworów i jest
oozwieroiedll,e niem pioa:rowyclh pomdeszczeń 'b1oków ipodłJOlż:a w tym ohesie. W wyższych partiach 'ZXÓżnioowa:nia dyslokacyjne :raczej zanikają.
Obszar Przemyśla, jalk też całego Przed:gÓll"za, w okresie 1ioil'tcmu i sa!I'matu ulegalgłÓWJnie l'Uooom obni'żaijącym. Ruchy te nie ,prze'biegaly 'j edn:aik 'z jed:nakow,y m IlJatężemiem i nie obejInOłWały rowmlIrtiern.ie całelgo
obszaTu.
Przykłaldem odmdentnego \Zachowania się na \viięks:zą skalę :niekMryc:h
obszarów i bloków jest przede wszystkim poprzeczne obniżenie między
KOOC21Ugą a SędziSrowam (depresja l"zeszowSlm), gdzi,e na olgół brak j'em
uiwO!rów do!lnego ttOl'itxmu. Wewspomniilanym oh9zalI"Z€ dlolny to!I'OOIIl wraz
zpOlZliomem a'Illh~wym został nawieroony jedynie iW OItwm.ze Albigowa 7. W wielu otwo.ra'c h,jalk: np. TrŻelboWilliSko 1, Łańcut 2, Pobitno 2,
GocHczyma 2, ·20łynia 1· ii 2, Dzikowiec2 i 3, HU!cislro 1, KollbulSzowa 1,
pła:Slro ,leżące.
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Omolas 1, Lipnica 1 i Niwiska 5, bezpośrednio na podłożu spoczywają
raczej utwory gÓlrlnego ,torlonu, których m:iąŻSZ1OŚĆ miejsoami (w więk
szych oibnliJżeniach) dochod.zi do lkilkJuset metrów, ,skoro wobsz:arach, ,g dzie
leżą OII1e na :anhydryltach, mią:ŻlS1JOŚĆ ich na ogół nie przekracza 'killrudziesięciu metrów. !Brak na tak idużym olbsmrze dolin.€Ig1O :1JOIl"tonu (!Strefa 'beza'Il!hydrytloWla - patrz:ffig. 2) moma tłumaczyć istni,eni'em lądu w tym
okresie lulb późniejszym Wy1nurzeniem i erozją, takiego też ,zdania jest
Z. ObuChow'icz iC1963). Pierw:s~ możliwość j.est raczej lbaJI'ldziej pralWldo...
podobna. lBo dolnym tortJomie :zaclrotcm.ł!o illltensywne obniżamJie ohszaru
i obeClIlie mamy -tu do cz;yni.enilB: 'z największą mią2lSZiOŚdą miloceruu (do
3000 m).

Przebieg synsedymentacyjnyoh ruchów mioceńSkich daje się ohserpodstawie charalkte:ru sedymentów Qra'z 'zmiam.· ich m;iążs~ośoi.
W czasie OISadzaaria się 'warstw ipodanhydrytowyoh w lOIIlIawLanytm olbsZJa- .
rze, sądząc na podstawie niedu'żych różnic w miąższościach osadów, :ruchy
obniżające były dość równomierne. Pewne różnice w miąższościach wynikają :tu w dużej ,mierze z n1,erównooci w podłoż:u, k1tÓlre przez te osady
były zasy:pywa:ne. W 'czasie osadzania się anhydrytów można mówić
() pewnym ~toju. Mi~zości tych osadów są bardzo wyrównane.
lPo dolin.ym to,r1Jonie nastąpiło przede wszystkim orgólneznacme pogłę
bienie 'balSe:nu i osadzenie się iprzeważnie osadĆlw ilastych :nieznaeznie
spiras-zcronyc'h. Na podstawje małych !IlIa ogół mią'ŻlSzości gól'lIlelgo 1JOIl'ftonu
trumo jest mówić o. Zl"óimiclolW'aniu obszaru. Nadmienić tu jednak należy,
że w urtworr-ach ~órnre.gło tortoruu, ,c:zęściej niż rw wY'żej .Ieżącyc!h utwmach.
wOJWać n.a

ddlinego. sarmatlu, Oibsetrwuj-e

się

ni81IDaCM,e

<Zab1W~ema

i

zlUłSt1roIWlaIllia,

[które mOłgą świ.adczyć nawet o :ruchach wyJPiętrzają'cych.
Zasadnicze 'zróżmicowme obszaru wskutek teIkJronlki .sy;nsedymentacyjrnejprZj7lpada wllaścJwie na ohes dolnego sarmatu, IW' jego początkowej
fazi'e. W strefie 'b ezanhydrytowej nastąpiło to w zasadzie jalŻ w tolToonie
górnym. Wyr.a!ŻJa się 0IIl.r0 wyrraŹID:ymi TóżIDcaani w miąższościach osadów
,poszczególlnych ihol!"ylZOmltów ipT'zydy,sloka,cyjnych, które stopnioWlO ilru
górze ulegały za'niikorwi. Ponadto pojawiają :się tu większe spia'Szcze:nia.
A. Tokar~ (19i63) IW swojej 'pracy pt. "StrUikltura NJwisk" oikTeśla tę
tektonikę jrako "anomalinową". Należy tu nad:mietni.ć, że wspomn:iame ruchy na obszarze Przemyśla za'czynają się nieco wcześniej, Igdyż w poziomie podanOlIIlaliIliO\~desowym.
Ruchy Igórotwórcze 'zwiąlZane z te!kfuniką podalhoma1inoidesową wygasają w mi.arę narastania osadów dolnego sa:rmatu. Panują tu 'już wt,edy
ba,rd'ziej wyTÓwrnamse watI"Unik.i sedymentacyjne ·ma większym obszarze.
UtwOlry m:ioooniu oprócz zróżndoowrnia wskutek tektoniki seldylmenlbacyjnej i 1IlIie'2ma.'~2'lI1le posedyment1acyjnej, .głównie IW' doln.ych partiach,
strJiJlktuJralnie Ulpaoo'bn:ia!ją · się do pogr'zeba'llydh:grzb'i!etów li. wyniosłości
morlologicznych podłoża, two!rząc tzw. strulktury !lromp~cyjne (oIblekama), które między 1.'IllIlyimi są ważnymi obielktami ipOSZ'U!kiWlaJIlia hituminów.
Jil!IDNOSTKA S'r.EBNIICKA

Miocen j-edmsUki stebnidkiej rw pm.eciwieńsbwie do mrocenu autochtonicznego jest si:ln:ie zalbUTwny i sfałdowam.y. Na JPO'W'ierzc'hni moma tu
wyroŻln'iĆ ikilikJa e'lewra,cji i depresji, które UJkładają się m:niej więcej zgod-
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nie 'ż przehiegriem :brzegu kalrpackiego (J. Cza.rrrocki, K. KowaJew\9ki, 1933,
.
1'935; R. Ney, 1958).
OmaWliaIla j-eJdnoSllka jest najpra'wclopodołmi,ej w dUJŻej mieTze lulb
cahlrowide odlko!l'z,eniona 00 swoj,ego podłoża i nasunięta na miocen autoohticmdczny i(fig. 4). 'Ma oma zatem Cha!rakter ~w.im.owy l'lllb pół
płaszC'2JOlWiJnołwy, 00 IZIOISflabo już dawniej pod!k:reślane 'p rzez H. CiizanCdUTta {19216), B. ŚWiJdenSkiego (1936, 195'2) i :iJImydh badalCzy.
ChiaTailcler ~tmięci:a st-abnidki:ego w rejo!Ilde Przemyśla 'jest stoSUJllt!kowa dobrze poznany. UtwOll'Y tej jednOlS1Jki wyr:aźnie ścinają miocen
atUltoC!hroni'C2IDY i w ten sposób 'zalegają różne j~o poZliOlmy. Płaszczyzna
nJaSu:nięciia w :rejOlIlIiJe ma S od Pr.zemYŚla jeststostmk()lW'O !płiaska, nachylona pod Ikąroem ~łooło 115+'215o •
Na roopatrywanyttn oocinJku:, tj. przed czołem Karpat, a 'zaI"lBtLeID lIla
półrnorc od ,wgłębnego, lWiększego załamand!a w 'Podłom, które ujawniJa się
olroŁo2+3 km !OO ,s od o'twmuJ'~alIlice 2'5, j'eldnJoi~kJa stehmc:ka występuje w fu:rmi'e 'Pofałdo!wanej Sktby, leż' 1l'c t!1a ca'łej 's wej l"OIrelą'głości
na !lllIiocenieautoclhrtoniczmym. 'W obrębie dolnych .ipartii tej jednostIki
występują 'Wgłębne elementy IkJarpaclde, które lIlia:jpra'Wdopodo,br!!iej w d'Użym stopniu rharnrolIlizują z całą jej 'budową \(fig. 4).
'Wigłę'bne elementy ikJa!l'pack:ie, rs:twtierd:zJone doity;chiczas w dwóoh OItwo...
m,clh {Jaiksmanirce W li '215, sta:nowią 00 najmniej trzy l1Ia:suJnięl/;ei na sLebie
i pła,sk,o leżące łUSki luJb ;pł;aty. Podoibnewy~ształcemd,e tY'ch stnuik,ttm- !Widzi rÓWIiież J. J. Zieliński (li963). Rozwój fonn 'ba:rdziej regularnydh,
w: posltaci mniej pcx1"O!Zl"yWaJIlydh rusek lub oba'lOlIly.ch fałdów, ~e
wra:tn:y j,est 'bardziej l!lIa połuIdnJie. · Być może, występują l()IIle dorpiero na
połuJdinte od iprogu: :zal?1na1 cżają'cego się w ,podłożu, tj. 8+110 km od PrzemYŚ1a. Uważa się, liJż IW !tych warunkach mOigą one być (baro'zie'j spiętTZlolne
i !lllIllIiej rpo:rozryw:ane.
Na !Zachód od Prrze!myśla tmiIooen wew1Jlę'tr.mej strefy iPrzeid!górza kryje Się ip od K~patami, a dallsZie jego występowanie w tym kierunikwZiOSlJaro stwierdZOlne wiercEmJLami 'w Albigowej i w Rorpczycaoh (E. GłOlWla1c
~, H. JurlkiewiClz, 19 613) 'W postaci !Strzępów !UJ' c2,o~a iIlla'sullliięClia f Uszu
kaTpackiego. Przypomnieć tu: należy hipotezę K. 'TołwińSkiego (1950, 100'6)
o 'Pr.zebii~ na zaChód j,edinoSltki steb:niokiej.
Śledząc roZIWÓj rsedytrnen:ta'cjd i tektoniiki mli.orce!nlu jednostlki stelbnick;iej, można ,wyrobić oolbie te~ pewienpogląrd na ruchy tektoniczne zachodzą'ce od najlIliJilsze,go miocerr1iU.
'1'WIOl",zenie Się przYlkarpadtiej 'io.r:ma,cji 'solOtIlJO\Śllej, jak już wsporrnn;ta00, o.dbyiwało się w waru.:nlktach :la,guJ:g.olwyoh i tpÓł1aigum.otwych IW czasiJe
wygasaJniał"uchów d1&gtOlCeńskich w K.:aIDpalta,ch. Po.bożerue tej fOiI'II1acji na
rÓŻIlydh ogniwach straty:gra!ficzmych :fliSzu lkair!packiego świadczy o. tym',
że Katl'lpalty 'były wówczas jU:Ż sfa~dlo:WaJIle i .częściorwlO !ZieTOOO/Wlalle.
OkIres twOIrzenira ,się piQlz'iomu zl:epień,ców z DU!bnikJa i m:jni!Żs21e~ częś
ci wrurstw stebniclkich, to iprzede wszystkim olkres wzmoŻOlIlych ruchów
W'YIpiętrzająeylCfu w Karpatach, atailde w 1lew:nętrZlIlej strefie miocenu,
gdzie panował wówczas ląd. 'Sądząc ze Składu materialu d~go
zlepieńców z Du:bnika, wyp1ę1::rż' e!Ilie podłoża miocenu strefy zewnętrznej
i p!'zyJegłych oibs2'la!l'óW !byłozalpeWlne większe niż Krarr:rpat. W pómiejszyich
okrtesaloh naSt;ępuj'e rodwrócenie ,sytwacj1. ObsZa!l'eIn 'baro.ziej wypię1lrzo.1
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d()lStalWcą więkJSzej ilości materi.aru detrytytczmego są Karpaty.
Równocześnie z tym zja.wiskiem następuje ciągłe .przemieszczanie osi
uajwdększ9go IZB.lgłębieniJa :b asenu ,w kier:utn1ru p6hlocn:ym.
Z ważniej\szy'C'h momentów w rozwoju IbasanIU nlOOgeńSkiego rurleźy
wspomnieć Q cyklicznościtworz~ia się soli ikamiennej i . gia}sów na: ,g rallIicy oli!gooenw - akiwiltanu, w W!al"StwIaclh .stebni~h dlOlinych i górlliytch QraJz w stropie walrstw IbaUokioh . .Są to :niewą'tlplilwie oIk:resy pew.negOI zastoju 1ulb Wytg,asarua TUJChów zaznaczające się na większym dbszarze.
WZlIllIOIŻOine ll'!UtChy n:alStąpiły jeszcze w górnym :1lortoo.ie, wym.żaJjące się
zlepieńcami mdy.ckimi: li: pistyńSkimi.
OstateOZne sfułdowaJIllie , i nasunięcie miQcenu 'W'eWlIlęIn'zn.ej strefy
Przedgórza
miocen au/t1och1xmi.c2Jny n.astą'Piło po dolInym sarmacie.
Q czym sądzić można na podstawie wzajemnegOI lStosUin1ru !tych jednostek,
przy czym :przez j,edJn.lo!Stk.ę .stebnicką ścięte zostały nie ty~ uttwO!I'y W'l'tońSkie, 'lecz także dolinJosa:rmackie.
W wewnęh-znej stre:liie miooenru wszelkie :rIuoby mdJaby przebieg bardziej im.tetnlSyWny. Były 'to michy 2larr&wlno 'Obniżające, jak też wypiętma
jąoe, Iktóre obejmowały oomz to DIOwe, 'batrd2ńej ipÓłlIlocne partie oibsza.ru.
W strefie ·~ew.nętrmej, jalk: już Wspomn:i1aDO wyżej, ruocihy miały chJarakter Igłównie obni'żaj,ący.
Pchnięcie miocenu Jednostki stetbniCkiej ku północy nierozerwa'1nie
łączy się ~z przemies7JC'zetn.iem w tym lkierunku! mas karpaCikich, U: piOdstaw
lci'órych leżą nięwą1Jpliwie ru~hy wypiętrza:jące w strefach ,b ardziej poorud-

Dym i

m:a

llIiiOWyCh.
KAR'PATY

W rejonie na Ipołu.d:nJie od (Pirzemyśla (brzeg Karpat ma chtarak1ter tektoniemy, a nlie erozyjny. Ln!teresujący j,e st ITÓlWlnież 's zexeg d!robnyahus1roków i innych 'zja.w.iJSk Itektonic:zmych w cZJOł'qwej pau:ttii, 'ZWią71any.c:h .z mechaniką nasunięcia.

DoIŚć szczegół.O'we
g.adnJień 'm ajdujemy

i 'WISzechstronne ,oomów,i,eniie tyci; wszystkich zaw 'Pra,c:ach różJnych auilorów ~F. RaIboIWsikd:, H}2'7.
B. ŚW;i.derski., 11952; H. Świodzińlski, 1953 i in.). SZ'er~ UJWag, j'eśli clliOdzi
o s1loSune'k Karrpat do Przedgóma:, dorozuc:a rów.ni.eż R. Ney ~1958) i iP.
Kaa:nlkQwski (1962, 1963). Wydaje się, że uwagi B. Świderskiego 1(196'21).
najrb arrdziej wszecblStrOiIlne spośródu:wag i:p:nyCh au1:.o:rów, można :n:iemall
wzu'pemości 'J?IOdzli.elić.
Wytgięcie kru północy Karpat przemyskich podhtodzi niewątpliwie
,pr.2JetdJtiorltońlski:ego, a. natWetprzeddolniomioceńskiejgo. Powstało
0i00 pI".zypuszlcza.1nJie wskutllek tpeWlIlego s~enia w tym il'ejotnite' przybrzeżnycih paxrtii oraz !bra!lru ma!S OlpOrowych, :ktoo.-e mogłyby się przy;czyntić do więk1s~etgo spięttr;zenli.a mas karpaokiidh,
to ma IlIP. miejsce

z okresu

.

jralk.

w Karpata,ch Wschlodnich.
Karpaty naswnęłysi!ę na swoje przedpole en bloc (iS. WdiOlW'iarrz, 1949;
B. ŚwiderSki, 1'95'2 ; H. Świd11iński, 1'9 53; K. Tołwi.ński, 1915 '6~). Nasunięcie
to tnaStą:piło ,głóWl!l!iJe IW dwóch :fa;zadh, a mia!llOlWlioie po dolnytm tooitO!Ilde
i ostatecznie - po dOilnym sarroade. Mimo dwóch wyraźnych iIllIOlIllentów wYipiętr~e'nie Igór!ort;WIOrtli ik~ck:i.'egobyło niemal ciągłe, .zaChoWUijące pewną rÓ\W1OłWla.gę

w

zwią:7lku

z

pOlgłę:biaali,em 'Się!Zalpad1iSlm
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:Fig. '5. Pr.zemój 'g eolQgklzny .(A-B) pr:rez rejon PMe:mJlśla
Goological COOSIS iSection (A-B) throu·g h the PrlZeImyśl region
p o d ł o ż e: la - podłoże paleozoiczne?, 1b - łupki sfUityzowane - prekambr; m i oc e n s t r e f y z e 'W n ę t r z n ej: 2 - seria anhydrytowa i podanhydrytowa dolny ,t orton, 3 - seria łupk6w spirialisowych - ·t orton g6rny, 4 - seria ilasto-piaszczysta - sarmat dolny; m i o c e n s t r e f y we w n ę t r z n ej (stebnickiej) i flisz
fałd6w ' Wgłębnych: 5 - ipl"zykarpacka formacja solonośna akwitan, 6 - zlepieńce
z Dubnika - burdygał, 7 - warstwy stebnickie nie rozdzielone - helwet, 8 - warst·w y
ballckie - tol"ton, 9 - pstre łupki eoceńskie z element6w wgłębnych, 10 - łupki
menilitowe oraz warstwy POIPielskie i polankkie zelement6w wgłębnych; Kar p a t y
(j ednostka skolska) : . 11 - :warstwy inoceramowe, 12 pstre . łupki eoceńskie, 13 łupki menilitowe; 14 granica nasunięcia fliszu kal"ipSckiego; 15 - granica nasunięcia miocenu starszej farmacji solonośnej i serU zlepieńc6w z DubnlGl:a; 16
granica nasunięcia jednostki stebniCkiej; ł7 - dyslokacje; 18 - dyskordancje; 19 objawy gazu ziemnego w otwOrach
S u b s t r a t u m:
la - Palaeozoic? substratum, 1'1> - phylMtized schists - Precambrian; M i o c e n e o f t h e e x t e r n a l z ·o n e; 2 - anhydrite and sub-anhydrite
series - Lower Tol"tonia.n, 3 - 'S.pirialis schist series - Upper Tortonian, 4 - clayey-arenaceous series - Lower Sarmatian; Miocene of the internal zone
(Stebnica zone) and flysch of deep fold5: 5 - neaf- Cal"pathian salt-bearing formation - Aquitanian, 6 - oonglomerates from DUbnl.k - Burdigalian, 7 - non-subdivided Stebnica beds - Helvetian, 8 - Bal1ce bads - Tortonlan, 9 - Eocene variegated schi5ts from deep structural elements, 10 - mendllite schists, and Popiel and
Polanica beds from deep structural elements; . C a r p a t h i a n s (Skole unit): 11 Inoceramus bed5, 12 - Eocene variegated schists, 13 - menillite schists, 14 - boundary
of rthe Csrpath1an flysch overthrust, 15 - boundary ot the .Mlocene overthrust ,Of the
older salt-bearlng formation and ot the conglamerate series -from DU'b nik, 16boundary ot the Stebnica unit overthrust, 17. - d1s1ocations, i8 - disoordances,
19 - man1festations of earth gas in bore holes
.

Fig. 6. lP,rzek!r6lj ,~logi,oz:ny (C-!D) 'VI s,tI"efie kmtallclu (K;a'l 'pat IZ IPrzedgórzem IKarpat
(częściowo lWedług B . Ciska)
Goologieal cros.s 8eCtion (C-ID) in the oontad iZ011e of the Ca.rpathian;s, and
CaTPa:lfui'alIl PietdmJont ~partly acoording 11;0 IB. Cisek)
l - warstwy Inoceram owe, 2 - warBtwy stebnickie nie rozdzielone - helwet, 3 - seria
11asto-pla9Zczysta - sarmat dolny, 4 - granica nasunięcia fliszu karpackiego, 5 - gra----+nica nasunięcia jednostki stebniCkiej, 6 - Objawy gazu ziemnego w otworach, 7 - objawy solanki w otworach
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Fig. 7. Przekrój geologIc:my (E-F) IW strefie kontaktu Ka'l'IPat rz; Przedgórzem Kar'pat
(c:zęścil()wo według oB. Ciska)
.
.
Geological cross section (E-F) in the conta'ct ,zone of the .Caorpathians and
Carpatthlan Piedmon.t ~part1y a'eoording to B. CiLs'ek)
1 - warstwy inoceramowe, 2 - pstre łupki eoceń&kie, 3. - łupki menUitowe, 4 - war.stwy stebnickie nie rozdzielone - helwet, 5 - seria ilasto-piaszczysta - sarmat dolny,
6 - granica nasunięcia fliszu karpackiego, 7 - granica nasunięcia jednostki s.tebnickiej, 8 - dyslokacj e
1 - Inoceramus beds, 2 - Eocene variegated schists, 3 - menillite schists, 4 - non-subdivi<ied Stebnica beds, - Helvetian, 5 - clayey-arenaceous series - Lower
Sarmatian, 6 - boundary of the Carpathianflysch overthrust, 7 - boundary of the
Stebnica· unit overthrust, 8 - dislocations

górski,ego. :Na1:ęrżellllie ruchów ma swoje odbiJCie w osaJClBJch miocelIlu, o. których wspomniatIliO wyżej.
Na odcinku KaTJPaif: przemysikich oraz dalej na w.9dhodzie interesujące
jest występOIWanie, w pOiStaci serii OdWirÓOOIIl€'j pr·zed c:zJołem KarpaJt,
przy~ar;padkiej fOI'illl'alcji solOlIloś:nej i 'zlepień,ców z .Duibnilka. Utwoq te
zaJpadają iktu południowi i stanowią oderwany płat, przeSU!Illi.ęty wraz
z Karpartami ku .półno1cy. Na zachód Ood Pr.remYŚla Ul croła ,K &pat wystę
pują IIlatomiast oderwane i .przemies~C'2J<me w podobny sposób UJbwory
typu stebnidkiego OIl'az młodsze, f.acja,lnie łą,czące się 'z miocenem ,auitoclhtotnkZlIlym. OtuJJają one niejak;o czoło nasu!nięda k:a:rpaiCkielgo 'lub !Wystę
pują pod nim. AmpJJitudę nasUJnJięcia lka.npaddego od dawna gza,cuje się
na ~llkana'ściedo IOmllo 2'5 km.Uwa:Żla się też, że ll1Ja zaohód od IPrmmyś1BJ
jest ono większe niż lIlia Wschudzie. Słuszno'Ść rtych poglądów COil'aJZ bardziej !potwierdzają wi'ercenli!a. Stosun!lrowo :płaski, le'cz da'}.eikiza,sięg na+--------------------------------~-------------------------------------

1 - Inoceramus beds, · 2 "'- non-subdivided Stebnlca beds, 3 - 'clayey-arenaceous
serles - Lower Sarma:tian, . 4 - boundary ol the Carpathian flysch overthrust,
5 - boundary . of the Stebnica unit overthrust, .6 - manifest!itions of earth gas .in
bore holes, 7 - seepages of · brlne in bore holes
.
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Ka!l'packiego pOltwierd'Zlają również wiercetnda z.aIDmlIle 00 'brzegu KaII'lpa.t, pomiędzy Pr7Jełffiyślem a Rzes2JOWetn.
Na !pOdstawie wzajemnego stosunku 'brzeżnej ozęśU :fliszJu karpadlciego
d.o miocenu [>rzoog6rza, 'tj. 'występowam:ia fliszu ka!rparckiego na miocenie
i na odwrót, można obecnie, jak jwż wspomnia!IlJO wyżej, ,bardziej ookład
~ie oikireślić następStw.o ostatnich ruchów tekt<micznych. W szeregu .otworach IW :rtejon:i,e Przemyś'1a i Jaiksm:anic sbw:ierdwno, że f11's z wraz z U:tIWiO...
rami joednOlStiki ste1micikiej nasunięty jest lIlia 'Utwory sarmatu dolnego
(fig. 4-6). 'W IIlajdailej na piOłudnie wyswniętym otwOll'ze Wliertni,c zym
J~ice 2'6 ul'twory dolnego sarmatu występują'ce ,poniżej serii stebniakiej IllIaw:ieroono na Igłębokości. iQlroło 2'7'80+3006 m. Dane te pOizwalają
UIStlalić,ŻJe lIliaS1,llIllięcie fliszu ka1'lpa~iego na mloce:n Ptrzetdigórza strefy
zewn,ę'trznej naSJtąpiło po osadzen.ilu 'się utwlOrów dol:nego sarmaItu.
WARUNKI AKUMULACJI WĘGLOWODORóW
Budowa -geoloJgiicm.o-sbrulkturalJna ,rejom.u PrzemyśLa stwa!l"Za koczystne
warUlIliki d1a na,gn:oInaidzen1a !Się węgl()1W1()ldiOrow. SkmdaJ się nato kilka·
czyn~ów, a przede IWszystik:im:
,
L , Wylksztaree!n.ie dolnego sarmatu w postaci utWlOirów piaszczystych
z licmyimi pmewanstwieniami Wpków, stanowią'cY'Ch wystareza:ją'cą li:2JO' lację.

2. Kor.zystne 'waruniki strUJkttiralne zewnętrznejsłlreiy miocenu, regiona:Inie ,iPQdnieiSiOlIlej przed czołem Karpat i jednostiki stebniokiej.
3; Ls1lri.ielnde IW Il"ejoni,e nasumli.ęcia Ka:I'lPat s21~ strefdytSlJokacyjln)1lC'h
.(fdlg • .l', 4, 5, 6) iWyIStępującyohiZaTOwtno- w IpodłOi2nl, j:alk też fW' utWlOO'ach
:nadległych, Ikrtóre mogły od:egrać pozyty:w:ną rolę 'w procesie fonnowa'ni.a się 'złóż jako sprzyjaJjące drogi dla migracji węglowodOlrów, a następ
nie ich alkulm'ulacj'i w mioceńSkich ilroJektorach. Strefy dy,slolkacyjne ma-.gły xówlJlIież od~.a:ć rolę ektranów .i:wlującyoh!Złoża prmd: ~zeniem
wpoiszJczegĆllm.ych blokach. '
_' Złom Igazu w,rejopJie Przemyśla oostalr'Czają jeszcze jednego dowodu,
poIbwie.rdzolIliego jUJŻ 'wcześniej naPrzedigórzu (E. ·Growacki 196~; P . Kaa:"l1lrowskii., E . .GłIotwadki, 1961; ,E . Głowaoki, P . ~ski, 1964; Z. ObwCPowlCZ, 1963; P . 'K.ar.nkowSki, 19(2), o pr&Widłowości :alkumu1acjii węgla-
wooarów w polbliżu prze'biegu dyslokacji i stref dyslolka,cyjnych. PrawidłowQ\Ść tę stwie:rdzająll"Ówtnj,eż.'geoloozy radZJiecćy, (G. N. no:JenJro, 1962;
W. Głusz1ro i in.; 1963)..
.
PrzemySkie zł,ojża gazu'ziemn€igQ występują wlSer,u ilastio-piaszczystęj
cdo1ln~o saIl'ma'tu '(fig. 4). Tylko ruemaczna akuJmtul;acj~ !Związam;a j.eęt '
z lUIbwioIram1 'g óme.gotm:tonu" lm;óry wykształoony jeSt w tyipowlej fa,cjd
łwpkowej.
'
'
omawiane zfu,ża należąCe do typu warstworVliyoh 'j wielowarstwowyCh
(ZJWłas~, ną , Igłębolkąści 600+900 m) występU!ją w ,strefd,e regiOtIlamego
podnieSienia priZ€d naiSumięciem Kampa.t. Są .!to złom €lkranQiWoo:eod 'POwie-I'IZChirui skalami i,l8JStymi :sarmatu, od strony południowej lOO!bomiast
'usZczełIrlone są płaszcZy'mą ' ~nianego ,]U'Z nasunięci,a karpackie/go

,w...
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i jednostka. iStełbnickiej. !POSZIC'Z€Igóln-e warstwy I{i ik.oJJeiklt'ary) ułoŻ<Xn.e są
stosunlrowo płaskio (3-;-.1 i5°), tWOTząC łagOldli'l.ą monok.li!nę, Z8lpadającą !Ild.ezm:acm.ie w kieruIlllku pómo'CiIlIO'"'W'scoodnim. Od tej strony !WyStępuje srereg kOlIltu!r6w wód oIkala,jących tpOs2)Czególm.e po,ziomy gawnlośne 1na TOO-

nyCih

głębdkościrach.

!Poil"O'watość ŚTedniJa ~częgóLnY'oh tlrole!ktoT6,w pia,szczystylCh ustalona na podstawie wyników' 'badań rdzeni j-est na .ogół lbardzo klOrzystna
i 'Wynosi od 12-;-.200/0. Pi!8S~zY'stość :po.sroz,ególnY'C'h poziomólw zwiększa
się wraz z :głębolkością na. odcinku 600-:-1800 m, po Czym znów ma!leje
i zamka. RówlIldJeż w llderun!lru wscJho\dnim ,stwierdza: się ,zmniejszenie
piaszczystości, a zatem i zasoibnlQŚci 'złóż.

Tabela 2
Skład

Otwory
wiertnicze
PrzemyślI

PrzeJ.Ilyśl
Przemyśl

1
1

chemiczny gazu z rejonu

Horyzonty

§

I

Przemyśla

Zawartość składników

0,43

-

-

o

l

3,20

95,24

0,82

0,14

1;j

II

3,60

95,05 , 0,92

"O

5

VJ

Jaksmanice 16

w %

N2 I CI4 I C2H 61 C3HsI C4H lO I He+Ar

-

"

III

-

98,5

0,85

0,35

0,30

-

l

2,70

95,92

0,73

0,30

0,24

-

IgIaWIIl<>Śnym Przemyśl Jaklsmanice s1lwtierdzotno już połud
,północną graniJcę złoża, wyznacZOIIlą nasunięciem ikarpaokim
i stebnidkim z jednej strony Oil'IaiZ wodą okaJaljącą - z drulgiej Sbrony.
Kontur !Wschodni li za,chodni nie ZIOsta"ł !Ilatomiast j'eszcze całllrow:ilCie usta10lIly. Sldad chemd~czny galZu IP02'Ji.'O'D:lÓW przemySkich prlZed,sta(wi()![]O !!la

Na polu

niową

i

tab. 2.
Ga'z przemyski jest

więc wyjątkowo

cz,y;sty,

m'e

iSka'ŻO!n.y żadnymi

szlkQd1iwymi domi-eszlkami, wobec czego stanowi cenny surfO:wiec nie tylko ene:r:getyc:zmy, l,e cz przede wszystkdm d1a symtezy chemicznej. Ma wię-c

on ogromne Zlnaiclzenie ' przyszłościowe. Ci'ŚIlienie złożowe roWlna się ~
d:rootatycznemu z tendem.cją niewielikiego przekroczenia in plus. Wydajność 'głęibdkich horyzontów na 'Wolny wypływ !Waha się od 0,5 dn 1,5 milI
:mi3/24 ih. Zł.oża, .g azu ziemneg.o w okolicy !Przemyśla są IQlbecnie :najwiJększe
. pod: wZlględem zasolbów w P.o1śce.

WNIOSKI
lRrże<lstawiJOna w ·nilniejlSzym artykule straltyigradlia miOCelIliU aIUItochtonicznego, apa:rta ,głóWlIl!ie iIl:a podsta,wie badań mllklroIDarumdstyczn.ych, od-,
zwierciedla 'zasadnicze zmiany facjatlne tY'ch '!1tw~w i jest zgodna ze
schematem stratygTaficznym ostatnio powszeclmie przyjmowanym w 1P()I1sce .i 'W !k:raja'c!h ościellinyoh.·
. ,
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Należy też nadmiendć, że w omawLanymo,bszaTze, jalk. TÓWIl1ież w (l-bs.zairach ł,eżącychrul'lej lIlia ·zachód, zachodzi 'P€lWria :tmuJd.!wŚć w usta,1amrl.u
graJriicy pomiędzy 'tor'toinem ,górnym i ISarmarternna 'Podstawie :badań mikrofaUJ!l1isty,czmych. T:ruJ~ść ta wynika stąd, ' że w iTejlOlIlli.e PlI.'lZelmyśla
nad g<SrnotortońSk:im :poziomem dendrofriow<Jo-igloibigery,n,owym z Jicznymi miHohldami zaJZnaczaaię stref,a zawierająca dość Qibfitą f8.lUJIlę mieszaną, wyd:zielwtnaprzez lIlaIS jalro poziom podalIlJOl!I1al'imlO'idesolwy. :Mią:żl.sm.ść
strefy zawier,ającej 'tę faunę zanika w kierunkuzachodJnian talk, że w rejonie Ni'Wilsk i Bodool"za ,bezpolŚredinio na4 IpoZliolJllem m1liiD.Hid.Oiw:ym (wuję
clou Z. Kirchneu.-a,19'5'6) występuje poziom anomalilno:idelsoWY. Bio!Tąc to
pod. 'Uwagę, granicę między tQrtonern ·górnym i samnatem do1n.ym należy
przyjąć ;beZJpośreldlnio lIlad pOlziomem dendrofl'tolWlo...gldbig,erynDlwlYtm.
Ustalenie dOikładlnej stratygrafii miocenu serii stebinJi.ckiej nasuwa
pewl.ne Ibrudnoś'cl, jiak to jUJŻ podkreślono, ,z powodu' br,aku odpowiedn.i,~h
wskaźni!ków iaiUJpi!styczilych.p()lnaod,to ser'ia 'ta jest mte.nsywnie za'bUIrwna, co u1mud:nia.ró'Winież 'Prześledzenie Izmian 1ito'~ogicznyoh. Więiksza liczba wieroeń oa-.w: !k()JIlJSe.kwenm'e !bad·aJnia p!O'2<wolą IZla'Pe'WIn'e tę spr,awę wyjaśl1lić. NiezmierlIlie wamebyłdby t!J,bliższe .sprecyzowanie ,cztere'oh pOowtaTzających się ·cyildi s~dymentacyjnych.
Na podsitaJW:ie do'ty1chczasowych d~eh z wierceń i lbadań sejsmicznych można 'W!Illioo!kować,re weVV'n,ę't!Tzma strefa miocenu lIlia zachód od
Przemyśla zarchplWrujeswój . pr2Jelbie:g WN - .SE i roemmięta j-est ,ni:ęda
leko 00 S .od brzegu Kacr:rpat. Ma to !Zasadnicze 'ZIlla'Czenie dla w9Jaściwego
tloikali.młwaatia prac poszu!k.iwawczych ropy i Igazl.l! zieInlIl.e.go welemen,...
tach wgłę'bnych Karpat i w jednostce stebnickiej ICSędziszóW1).
·Miocen aurochito!n.i:cziny, który przed ,C2JOłem nasUln!ię'cia KaT1part li mioC'enu Iserii stebni'Ckiej wyka'zuj·elekkie spiętrzerueoir1az jest .pl"ze'z ,to iIlIasu:n.ięcie 'ekrlmOiWaIIlJy, spe:lm:ia iSZCzególni·e dobre rwaliUJnlki·1d!1a, ma:gro!IIliadzenia: się węglolWodorow 'ga'zowY'ch.. Wspomniane w:arunki geololgi'CZiIlJo... zło
żrowe · stwiero.rone ' w · rejOinie Przemysla. występują dalej na zachód
w rejonie A!1biJgoIWej i 'są niewątpliwie zw;iąa;aJne me tylklo 'z i.stlI1ieiIliem
odpowiednii:ch struIklturr, JCLobrre iooJOiWalnyeh :lrolakltotrów, lecz li swe! dyslolka'cyjnych, . które, jak wynika z do:tychcza'SQlWych do$wiadcz:eń,. w rrej>OlIl'ie Przedgórza mają zaSadnicZiezna'Ozenrl.e w W'mllOwaniu się złóż.
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3yreHHym rJIOBAIJ;KH, XeHPHK IOPKEBHlł, IIeTp KAPHKOBCKH
rEOJIonm PAHOHA IIIDEMLICJIB

B CBElE AAHHLIX rJIYBOKOrO :SYPEHIDł

B reOJlOI'H'lecKOM CTpoeHmi pail:oHa IImeMhlCJlH MOiKHO Bhl.t\elllITL TpH OCHOBHhle e~:
·OCHOBaHHe MHOn;eHa, aBTOXTOHHhlil: MHOn;eH H KapnaTC,Ko-cre6HHKCKH:iI: Ha,tIBHr.
06rn;ee reoJlOI'H'lecKOe CTpOeHHe npeilCTaBJlHeTCH CJle.t\YlOm;HM 06Pa30M: Henocpe.t\CTBeHHO
Ha ,tIPeBHeM OCHOBaHHH, CJlOiKeHHOM OTJlOiKeHHHMH BepXHero ,l:\OKeM6pHH, 3aneraeT aBTOXTOHHhlil:
MHOn;eH, OxsaTLIBalOIn;HiI: nopo.t\hl OT HHiKHero TopTOHa ,1:\0 HHiKHero capMaTa BKJlIO'IllTeJIbHO.
C lOiKHO:il: CTOpOHhl Ha aBTOXTOHHhlil: MJiOI~eH H3ABHHYTId KapnaThl COBMecTHO co Cre6HHKCKoil:
CTpyKrypoil:.
Cre6HHKCKaH CTpyKTypa CJlOiKeHa OTJlOiKeHHHMH MHOn;eHa - OT aKBHTaHCKOrO Hm 6yp,ll;HraJIbCKOrO 11.0 TOpTOHCKoro B03paCTOB BKJlIO'I:HTeJIbHO. 3m OTJlOiKeHHH OT.1IH'IalOTCH 3Ha'I:HTeJ1bH0
OT aBTOXTOHHoro MHOn;eHa JlBTOJlom'łeCKHM XapaKTepOM H · CHJ1bHl.IM CMHTHeM. CTe6HHKCKlUI
CTpyKrypa npe,l:\CTaBJlHeT co60il: Ha,tIBHrOByro IIJOPMy H C011.epiKHT rny6HHHhle KapnaTCKHe 3J1eMeHThl.
H3J10iKeHHhlil: B HacTOHIn;eil: pa60Te HOBhliI: BlrJlHil Ha reOJIOI'H'lecKoe CTpoeime paccMaTpHBaeMOrO pail:oHa OCHOBaH Ha .t\aHHhIX rny60KJiX CKBaiKHH, npo:il:.D;eHHhlX

B nOCJle.t\HHe ro11.hl

HeIlJT-

HHO.it npOMLIlII.lIeHHOCTLIO. Oco6oe BHHMalDle 06pa.JJJ;aeTCH 3~ecb Ba CTpaTHrPacPl'l'leCKOe Jil3yq:eBBe
Ba OCBOBaBBB MHKpOcPayBBcni'lecKHX H neTporpacPl'l'lecKlIX HCCJIe~oBa.llJl:.it aBTOXTOHHOro MHOueBa H Cre6BHKCKO.it CTpyKTYPld, a TaJOKe rny6Ji1BHbI]!i KapnaTCm 3neMeBTOB. BbT,IJ;eJIeBBI.Ie
B aBTOXTOHHOM MHOIIeBe MHKpOcPayBBCTl'l'lecme 3OHbI. 6ldmi COnOCTa.BJ1eHbl ·C 30B8MH BbI,lI;eaBTOPaMH (Ta6JI. 1). ABTOPld onpe~eJlHlOT
nO,Iq)a3~eJIeBHlO, OC06eHHO TopTOHa, np~ era

JIeBBbIMH ,Iq)yrHMH nOJIbCKRMH H 3apy6e)IQIbIM'H
CBOe ornomeBBe K CTpaTHrPacP1I'feCKOMY

~yx'lJleHHoe ~eJ1eBBe Ba HIDKHH.it It BepxHH.it TOpTOB.

KpOMe CTpaTHrpacPHH paCCMaTpHBaeTCH TaJOKe JIHT0J10rl'l'leCKOe pa3BHTIle aBTOXTOHHOro
H cTe6BHKCKoro MHOIIeHa. O~OBpeMeHHO 06paID;aeTCH BHHMaBBe Ha HeKOTOpyro II,HKJlH'IHOCTb
B 3TOM pa3BHTKH, BbI,[(emIH BIIepBlde '1eTldPe OcaP;O'lHldX

IIKKJI8..

B rJIaBaX no Pa3BHTIno HeorOHOBoro 6acce.itHa H TeKTOmiKe, nOCJIe nO,lql06HOrO lI'3J10)KeBBH

npOHCXO~' 3~eCb HBJIeHH.it, nO,I('l.epKHBaIOTCH nepHO,!U>I YCHJIeHHH caMldX M0J10~ allbnH.itCKlIX ~eim.it, KOToplde OKa3aJIH BJIHHHHe Ha cTpoeHIle H B3aHMHoe OTHOmemie MelKp;y CTpyKTYPaMH Bldcwero nopH,I(Ka.

'

HaKOHeII Ba OCHO:sam/:H HMelOIJ:J;HXCH MaTepHaJIOB no pa.itOHY · IImeMMCJIH H KPaH KapnaT
06c)'iK.l:¥ieTCH B03MO)KHOCTb npO~OJl)KeHHH K 3anap;y nop; KapnaTaMH CTe6BHKCKo.it CTpyKTYPld

H

cOBMecrno C He.it, B03MO)KHO, rJIY6HHBbIX KapnaTCKlIX 3JIeMeHTOB.
B CBeTe reOJIOrl'l'leCKOrO CTpoeHHH H Pa3BHTIDI OTJIO)Kemi.lt KOPOTKO paC~TpHBaIOTCH reo-

J1oIli':IeCKHe YCJIOBHH aKKYMYJIHI:(liH 6HTYMOB H 3a.rreraHHH B nOM pa:i!:oHe ra30Boro MeCTopOlK-

,D;eawl.
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GEOLOGY OF THE PRZEMYSL REGION IN THE LIGHT OF DEEP ' DRILLINGS

Summ:ary
Three main .eleiments lIl1ayibe distilng:uished iJn the geologilcail ISltructure of the
Przemy§'l regIon: 'lVIiocene ,substr:a1m!m,au<toClhithonoUlS Miocene and Carpat'hian Stebnica overlold.
The general ,g,eolo~'cal ,structure of rthe region considered l's as follows·. Immediately oOn the older su:bstl"!atum bui!l't up of the UlPPer PrecambriaIIJ. deposits
res<t the deposIts of the au1x>c'hJthonoOUis MioOceri·e, de,veIoped from the Lower ToOr1x>niian iI:o the IJotwer Sa,rmalbi-an dndu.s\iV'e. The au1x>chthoIroulSl MiIDoon.e de:po.sJ1ls are
coOvered by the Car,pathianand St,e'bnka IUlIiit deposiil:'s oveI.1fulded ifrotm the ,south.
The Stebnka unit is Ibuilt 0If the :Miocene deposits, from Alqu~tani'an or BUil'Idiogalian
toO Tortonian in age. These deposi1;s 'OOiIl'sider,a,1)ly dililfer from l1lhose of thea:utochthonous !Miocene 1n lith~ogica!l 'character and in an initeIliS'e fuldin'g. The Stebni!ca
unit 'ClO!!l!Stitutes aJIl overth!ruiSlt Siheet foI'lIIl' aJIlid 'contains sOIIIle deep Ca'rpail:h'lan structural -elements.
Newviewpoinlj; on th-e geoloOglcal 'Structure of il:he :region under ,eoo,s'ideratioo,
presented 'i n ,t h·i s IPi3.lpe~, ,bias been has-oo on theresulits of the deep drHliLn1gs made
'inlthe laLSt yeal'S Iby the Petroleum InldoulSltry. 'Fa,rUculaI' attention has, been paid
to the stratigraphy of 1Jhe aIllwchthonow; lMiJocene and of Ith-e S1ebIDca unit, as well
as to the deep Ca'l'!Paithian strulCltu'l"al eletments examined by mealIls of mioroLal\liIlilSt]C
and peil:ootgi'laiphi'CIail ~tud~€'S. !Midrofaunistk horlzorus' d:ilstingujighed in the autoch'-
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thionous !Miooone 'have !been: 'L'OIlllIpared with the horlrorus dd'Sltd!ruguished by other
a1lthiOrs !in 'PoLand and rLn furei!gn OOUlll'tt-i.es (Talble 1). The S1UbdiIViwD of the Thrtonian haJs partircularly 'been 'OOllS'irdere<i and, in! consequ€IIlICe, ilts 'bipartliste character has been a,ccepted (Loower ·a nd Upper Tortonian).
'Beside the str,ati:graphy :a,loo Bed'imenta~ develiopment of the a1ltochthonollB
and Stebni'oar Miocene deposits has been discurS<S'ed. Ce~taial :cyclic nattniTe of this
dieveliQlpment hras 'b een ,StrreJslsetd lamd fourr sedimentary ,cyol,e,s have, tfu.r the fi.l"st time.
iJ>ee.n d<i5tinguished.
In ,the chapters deV'Ot-ed ,to the development Of tl,le Neogene basdn and to the
tecton~cs raU !the IPhenOIne!Illa .a re prersernJted in de1la.i'l aoo 1ili.e rperiotdls are' s~red of
the mcremse of Ithe youngest A1piale movemen~ t'hat stronglyinfl'llencerd the st'r ueturre and mutual rrelatiOl!1s of the uni:tB of htgher lO,roer.
Moreoverr, IOn il:he ibasis of .avail-able materia'!,s from the IPr7Jemyi&lregion and
fTOlID the rma'rgin1:a1 l2X)De of ithe CM'lPathians,a possilbiuty is present-erdas to tlhe
existence ofa west-erly prolongation of !the Stebnioca UIllit utnder the Ca'r pathiam,
maybe ahlo O!f that O!f the deep OaTpathian structural elements, ~ 'Well.
In the light of the geologi1caJ. rsrtrurctuTe and of the developmenil: of tlhe deposits
considererd !there are aloo dWCUSiSerd geologica'l 'CCl'IlIditions of bttumen accUJInu'latiQn
and of gas deposit occurrence hn the region under' SJtru.rdy.

