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Zagadnienie południowej granicy GZW
w świetle naj nowszych wierceń i prac geofizycznych
Za południową granicę Górnośląskiego Zagłębia Węglowego uzna~
:można granicę zasięgu utworów karbonu produktywnego na starszych
warstwach morskiego już pochodzenia, zaliczanych zwykle do .karbonu
dolnego, przeważnie wizenu. Ze względu na przykrycie karbonu w południowej części Zagłębia przez autochtoniczny miocen, .a nawet brzeżne
jednostki fliszowe, wyznac:;:enie tej granicy mogły umożliwić jedynie
głębsze wiercenia osiągające po przebiciu nakładu warstwy paleozoiczne.
Do chwili przeprowadzenia niezbędnej ilości wierceń w obrębie połud
niowego obrzeżenia GZW przez Przemysł Naftowy koncepcje na temat

przebiegu granicy zasięgu utworów produktywnych miały w dużej mierze
charakter hipotetyczny (L. Jiittner, 1942; T. Kuciński, F. Mitura, 1958).
Dopiero analiza prac sejsmicznych wykonanych w rejonie Cieszyna oraz
między Skoczowem a Andrychowem, a 'ponadto wyniki świeżo wówczas
ukończonego wiercenia Ustroń 1 w nawiązaniu do dawniejszego wiercenia
Puńców 1 (K. Konior, A. Tokarski, 1959) pozwoliły nakreślić lepiej udokumentowaną południową granicę zasięgu karbonu produktywnego w obszarze Cieszyn - Andrychów (K. Konior, 1963, 1965). Odwiercenie szeregu otworów w rejonie Bielsko - Andrychów umożliwiło podanie już
dość dokładnie południowej granicy Zagłębia, udokumentowanej odpowiednimi wierceniami w rejonie Cieszyn - Andrychów (K. Konior, 1966).
Na wschód od Andrychowa aż po Rzeszotary brak było w ·obrębie połud
niowego obrzeżenia GZW jakichkolwiek · wierceń na odcinku z górą
46 km w linii prostej. Luka ta została wypełniona w ostatnich latach
przez odwiercenie głębokich otworów: Tomice 1, Wysoka 1 i Mogilany 1.
Ponadto w 1967 r . wykonano profil sejsmiczny podłużny - od otworu
Andrychów 3 w Bulowicach aż po wiercenie Rzeszotary 2 w Bugaju koło
Wieliczki. Wspomniane wiercenia i geologiczna interpretacja prac geofizycznych skłaniają obecnie do skorygowania i uzupełnienia wersji
opu)Jlikowanej W 1966 i 1969 roku (K. Koniar, 1966, 1969).
.
. Na mapce opublikowanej w 1966 r. (K. Koniar, 1966) przypuszczalna
granica między karbonem produktywnym a utworami kar)Jonudolnego
i wapienno-dolomitową serią dewonu górnego i środkowego Przebiega od
Andrychowa w kierunku ENE, przechodząc na S od Wadowic, a .następnie
przez Wysoką, Przytkowice - po łukowatym wygięciu wol<ollcy ·na W od
Skawiny.",....., w ·k ierunku .NW, w stronę Krzeszowic .. .
Kwartaln1k GeologiCzny. t. 1&, nr 2, 11'11 r.
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Opublikowana w 1966 r. wersja południowej granicy karbonu produktywnego, <\zyli zarazem południowej granicy GZW na odcinku Bielsko Andrychów, uległa w świetle materiałów uzyskanych z wierceń Bielsko 5,
Kęty 7, 8 i 9 oraz Andrychów 4. (K. Konior, 1968) nieznacznej tylko, lokalnej korekturze. Wyniki wierceń Tomice 1, Wysoka 1 i Mogilany l,
a zwłaszcza układ refleksów na profilu sejsmicznym spowodowały natomiast poważne zmiany dotyczące odcinka Andrychów - Rzeszotary przypuszczalnej granicy karbonu produktywnego, opublikowanej w 1966 r.
Otwór wiertniczy Tomice l, połotony 3 km na N od Wadowie, napotkał
wbrew wszelkim dotychczasowym przesłankom aż 1192 m karbonu produktywnego (głębokość 910+2102 m). Profil ten obejmuje kompletny
(z wyjątkiem warstw siodłowych, które nie występują już w tym obszarze) zespól warstw karbonu produktywnego - od warstw libiąskich,
stwierdzonych na podstawie badań mikrosporowych przez dr Elżbietę
Turnau, aż po spąg warstw brzeżnych. Tymczasowy profil karbonu produktywnego z otworu Tomice l, oparty głównie na podstawach litologicznych i wykresach geofizycznych, przedstawia się następująco: 910+
1050 m warstwy libiąskie, 1050+1165 m warstwy łaziskie, 1165+1365 m
warstwy orzeskie, 1365+1580 m warstwy rudzkie, 1560+2102 m warstwy
brzeżne. Ciemne mułowce i wapienie . wizenu z makrofauną występują
w interwale 2102+2150 m. Poniżej, do końcowej głębokości 2662 In, otwór
Tomice 1 przebił węglanową serię górnego i środkowego dewonu (famen
na głęb. 2150+2237 m; fran na głęb. 2237+2455 m, a żywet na głęb.
2455+2662 m) . .
Otwór wiertniczy Wysoka l, położony w odległości zaledwie 5,8 km
w kierunku ESE od otworu Tomice 1, napotkał bezpośrednio pod warstwami miocenu wapienie famenu (głęb. 1060+1383 m), poniżej zaś dalsze
ogniwa serii -dewonu górnego i środkowego, a mianowicie franu (głęb.
1383+1622 m), żywetu (1622+1825 m) i eiflu (1825+2007 m). Na głębo
kości 2007,0 m otwór Wysoka 1 wszedł w piaskowcowo-mułowcową serię
dewonu dolnego, w której zakończono wiercenie, osiągające : głębokość
2520,Om.
Otwór wiertniczy Mogilany 1 położony jest w odległości 23,8 km na
ENE od wiercenia Wysoka 1 orai w odległości 8,8 km na WNW od otworu
Rzeszotary 2. W tym ostatnim otworze podłoże metamorficzno-krystsliczne napotkano bezpośrednio pod utworami jurajskimi już na głęb.
845,7 m (J. Burtsn, 1962). Z tego względu zaskakujące są wyniki wiercenia Mogilany 1: pod wapieniami gómojurajskimi nawiercono tu na
głęb. 454 m wapienie famenu. Profil utworów paleozoicznych stwierdzony
wierceniem Mogilany 1 w Gaju przedstawia się następująco: 454+502 m
famen, 502+710 m fran, 710+920 m żywet, 920+1117 m eifel, a od
1117 m do końcowej głębokości 2502 m otwór pozostawał w piaskowcowo-mułowcowej serii dewonu dolnego nie osiągając jej spągu.
Na uwagę zasługuje obecnie również dawniejsze wiercenie Chorowice,
położone 1,8 km na SW od otworu Mogilany 1, w którym pod jurą, na
głęb. 534 m (Z. Werner, 1956) nawiercono karbon dolny. Fakt ten wska~
zuje, że już w niewielkiej odległości na W i SW od otworu Mogilany 1
pojawiają się utwory karbonu.
. ,
Ważnych informacji na temat budowy podmioceńskiego, a w części
wschodniej i podjurajsldego podłoża dostarcza analiza długiego profilu
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sejsmicznego refleksyjnego, łączącego 'otwory Rzeszotary 2 i Andrychów 3. Układ refleksów na W od Rzeszotar i ich obniżenie się wskazują
wyrażnie na pojawienie się na metaniorficzno-krystalicznym podłożu nie
przeobrażonych utworów osadowych dewonu dolnego, a następnie coraz
młodszych ogniw węglanowej serii dewonu środkowego i górnego. Materiały uzyskane na podstawie profilu sejsmicznego i jego interp,retacji
oraz otworu Mogilany l potwierdziły przypuszczenie na temat wyklinowywania się zarówno utworów dewonu dolnego, jak i węglanowej serii
dewonu środkowego i górnego po SW stronie antyklinalnego wypiętrzenia
Rzeszotar (K. Konior, 1966). W odległości 8,8 km na WNW, w otworze
Mogilany l, występuje już kompletna dewońska seria węglanowa wraz ze
zredukowanym famenem włącznie .. Dodać ponadto trzeba, że na wspomnianym odcinku wzrasta niesłychanie miąższość dolnego dewonu, otwór
Mogilany l nie osiągnął jego spągu do głęb. 2502 m. Ogólna miąższość wę
glanowej serii dewonu środkowego i górnego wzrasta ku zachodowi dość
wolno: na przestrzeni 23,8 km od miąższości 663 m - w otworze Mogilany - do najwyższej miąższości w obrębie południowego obrzężenia
GZW - w otworze Wysoka l - wynoszącej 947 m. O tym fakcie należy
pamiętać przy analizowaniu i geologicznej interpretacji omawianego profilu sejsmicznego.
Układ refleksów na tym profilu wskazuje, że węglanowa seria dewonu
środkowego i górnego zanurza się ku W coraz głębiej, co doprowadza do
powstania luki między zaznaczającymi się wyraźnie węglanowymi warstwami jurajskimi a stropem utworów dewońskich, powiększającej .się ku
zachodowi. Luka ta w rejonie na W od Woli Radziszowskiej osiągać może
około 1500 m. Ponieważ refleksy na omawianym profilu sejsmicznym
przebiegają konsekwentnie, nie może ulegać wątpliwości, że mamy tu do
!!zynienia z płaskim elementem synklinalnym, rozciągającym się między
wierceniem Mogilany l i otworem Wysoka l, wypełnionym - na co
wskazuje wiercenie Chorowice - przez utwory karbonu. Jeśli weźmie się
pod uwagę stwierdzony wierceniami rozkład miąższości utworów karbonu
dolnego (otwór Chorowice) w obrębie południowego obrzeżenia Zagłębia
i obszaru przylegającego od północy, nie może ulegać wątpliwości, że maksymalna miąższość karbonu dolnego na omawianym profilu sejsmicżnym
nie będzie przekraczać 200 m. Wspomniana więc wyżej luka między spą
giem warstw jurajskich a stropem utworów dewońskich zmniejszy się do
około 1260 m. Opierając się na stosunkach stwierdzonych wierceniem Tomice ·1, z dużym prawdopodobieństwem przyjąć można, że przestrzeń
osiągająca 1260 m między spągiem jury i stropem karbonu dolnego wypełniona ·będzie przez utwory karbonu produktywnego, należącego za~
równo. do grupy brzeżnej, jak i łękowej.
.
Na podstawie stosunków· stwierdzonych w karbonie produktyWnym
z najnowszych wierceń rozpatrywanego rejonu i aktualnego rozmieszczenia miąższości warstw brzeżnych przyjąć można, że maksymalna ich miąż
szość na linii omawianego profilu sejsmicznego może nieco przekraczać
600 m. Reszta, tzn. ok. 660 m miąższości przypadać może na warstwy
młodsze, które na podstawie analogii z rejonem Wadowicreprezentować
mogą wszystkie ogniwa grupy łękowej - po warstwy libiąskie włącznie.
Na W od otworu Wysoka 1, między tym otworem i otworem Tomice 1,
występu~e przechylony w stronę wschodnią blok (fig. l), na którym po-
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jawiają się ponownie warstwy brzeżne. Sposób przechylenia tego bloku:
wywołuje wrażenie jakby zakończenia opisanego elementu synklinalnego.
Uskok ograniczający ten blok od zachodu powoduje z górą 1000-metrowe
zrzucenie serii sąsiadujących warstw paleozoicznych, dzięki czemu wystę
puje tam kompletny zespół warstw, produktywnego karbonu, obejmujący
nawet warstwy libiąskie. Dalej ku zachodowi, na odcinku Tornice l Bielsko 5 zmniejsza się w obrębie poszczególnych bloków miąższość kar-

bonu produktywnego - od 1192 m w otworze Tomice 1, poprzez 327 m
w otworze Andrych6w 3 do 117 m w otworze Kęty 9 i zaledwie 22 m
w otworze Bielsko 5. Sytuacja geologiczna na zachód od tego wiercenia
omówiona została już w 1967 r. (K. Konior, 1967).
Całość obszaru w przekroju łączącym Bielsko 5 i Rzeszotary 2, obejmującym profil sejsmiczny na przestrzeni Andrychów 3 w Bulowicach Rzeszotary 2 w Bugaju koło Wieliczki rozpada się na cały szereg odręb
nych bloków (fig. 1). Są to w kolejności od zachodu: znany już (K. Kc- '
nior, 1967) blok Starego Bielska oraz - sąsiadujące od północy z blokami
Hałcnowa, Bujakowa i Czańca, a oddzielone równoleżnikową dyslokacją
od po):lrzednich - bloki Janowie, Hecznarowic i Kęt; następnie zaś bloki'
wydzielone w wyniku analizy profilu sejsmicznego i wierceń - Bulowic,
Frydrychowic, Tomic, Babie, Stanisława Górnego, Przytkowic, Radziszowa, Mogilan, Swiątnik i najwyżej wyniesiony blok Rzeszotar. Znuty
warstw spowodowane uskokami są bardzo różne, bo Od 100 m, a ' nawet
mniej"do ponad 1000 m. Większość uskoków, jak już przypuszczano
dawniej (K. Konior, 1964), to stare uskoki hercyńskie względnie " nawet
bretońskie (K. Konior; 1967)' odmłodzone w trzeciorzędzie.
W chwili obecnej - ze względu na trudności w jednoznacZnej interpretacji materiałów sejsmicznych - trudno jest podać rozmiary'1 pow1erzchnię wymienionych bloków. Prawidłowa interpretacja geologiczna
wykonanych prac geofizycznych 'wymagałaby wykonania dla tego celu
szeregU głębokich Wiez:ceń. Ostatecznego sprawdzenia wymaga ' też sprawa
występowania karbonu produktywnego na obszarze między otworem' Mogilany l 'i otworem Wysoka 1.
W świetle przeprowadzonych ostatnio głębokich wierceń i prac geófizyczny<;:h południowa granica zas1ęgu karbonu produktywnego, czyli południowa granica Górnośląskiego Zagłębia Węglowego przebiega na E od
wiercertiaAndrychów 2, wyginając się początkowo ku ENE, a później
łukowatp ku ESE przez Ponikiew i Porębę. Na północ od Mucharza Skręca
ku NWN, przechodząc przez Kleezę Dolną w kierunku Babie. Nieco na W
i N od wiercenia Wysoka 1 wygina się ku ESE i przebiega łukiem przez
Brody, Izdebnik do Biertowie, gdzie załamuje się ku N, przechodząc przez
Krzywaczkę, Buków w stronę Skawiny. Następnie biegnie na E od Samborka, a po lekkim odchyleniu przez okolice Piekar i Liszek w strQnę
Krzeszowic. W tym ujęciu (fig. 2) południowa granica Górnośląskiego Zagłębia Węglowego obrysowuje jakby dwie zatoki, a mianowicie zachodnią
zatokę Wadowic, sięgającą ku SE po Mucharz i wschodnią zatokę Wielkich Dróg, sięgającą po Biertowice i Krzywaczkę.
Wschodnia granica Zagłębia uwarunkowana była budową, rozwojem
i dziejami antyklinaInego wypiętrzenia Myszków-Kraków-Rzeszotary- ,
Tymbark CK. Konior, 1966).
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(K. KoBi!p. 19(4). 0JIIl0TaI CTIIp..... BapymemlllMJf n>PD;illlClOlO B03a lI03MoX110 H tiperoscmro (K. KoB!p. 1967). B03pO,II;1!II1II B Tpel'ImIOO Bpew£
B CBe'I'C upo6ypodm.Ix B ~ BpeIMJI rny600x O'JPIKpR • rec:J4l»a;m4:Wl8X pa6oT, IOmIU
rp8JIRD;8. BepXBeCIIJIe3CXoro yrom.Boro 6aa:dtHa MOXe'r_IIP01IeI'8.Tb Ta.I:, ox. .DOD38llO 118. :apII"
JIOBIDWII DP"" <..... 2). n~ ~ IfOCBT yupolll"l!ltWll _ . T. e. s,qea.
JlO npBBnloI BO BltRMaHJle lCiLIOHHliJ.e\XHe sapyJIIellJDr, IOTOp!IIe tu'l1AeClCH ,D;omr:m.r upeJJ:&IB&TLJ
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THE PIlOBLEII OF THE 8OU'IHEBN BOUNIiABY OF TUB UPPJIIIi. IllLlllLUI'
OOAL BASIN IN THE LIGHT OF THE BBCRNT DBILLINGB AND
GEOPHYSICAL J:NVmITIGATION8
S-umm·sry

RecenUy several deep bare holes have been made in ·t he ...ea of BielsJro-Rzeazotary. and a longitudinal seismlc protne between the bore hole &l<Irych6w 3 .... d
·R zeszotary Il has been executed. The results of ddlling& aod the geological interpretation of Ibe seismic profile to.rce at present ·to make a carrectlon and to complete
the problem ooncernlng Ibe oourse of the soutbern boundary of the Upper Sileslan
coal iBasI.n. <Iiocussed in the pubUcation fnlm 1966 IX. iKor>ior. 1966) and then 1n a pubHcation from J'969 (!K. Kon.Ior. 1_). TIle geological Cl'OSB section drawn Oil the basis
of the newest drilling acttvity and the lD\eqJrete<l seismic profile (Fig. ·1) lllustrate
that the Pa~2lOic ,basement of the southern IXl8rgin of the Coal IBruIIn ;., cut 1nto
.everal blDcka. The tbrowI! of beds ~.ange from .100. and
to lDOl'e than 1000
metres. iMo&t of .t he faults. as supposed previously jIK. KonI<>r. ~_). are o.\d He:rcyman faults. <>r even lBretaD:lan ones (lit. 1Kon1<ll'. ~es7) rej.uvenated at the Tertiary
time: In Ibe llglrt of the recent deep <IrIJlings and geoph18lcal """"eYI. the southern
hou.n~y at the Upper SIleslan COII1J. Basin "":1' ~u.n as it Is presented in the attached mep CFIg. 2). The course of this boundary is s1mpHfted and does not o1low
any tectomc dl1lluriJanees Which. to some extent. mll&t have broken and. at places.
even displaeed this ·b oundary.
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