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Wgłębna budowa geologiczna podłoża Bałtyku
na wschód od uiścia Odry
WSTĘP

Polska zapoczątkowała Ibadania geofizyczne na morzu pracami sejsmicznymi, wykonanymi w 11964 r. przez radziecką grupę badawczą. Wykonano wówczas prace o charakterze regionalnym wzdłuż całego polskiego wYlbrzeża Bałtyku o łącznej długości przekrojów około 2:000 km.
W '19615 r. wykonane zostały przekroje zagęszczające siatkę z 1964 r.
w zachodniej części polskiego akwenu Bałtyku o łącznej długości przekrojów około 1000 km.
Niniejszy artykuł referuje wyniki badań w obszarze zachodnim głów
nie z punktu widzenia strukturalno-tektonicznego. Oparty jest on na
materiałach źródłowych zaczerpniętych ze sprawozdania grupy radzieckiej, którego autorami są: E. M. lBucnewij, E. W. Bujwolenko, G. [P. Martynowa, L. A. Umańskij oraz jako geolog konsultant - W. A. Lewczenko. Z materiałów tych wykorzystano przede wszystkim przekroje czasowe, natomiast interpretację geologiczną przekrojów, S<!hematy izochron, ujęcia strukturalne wykonano niezależnie i częściowo w innym
zakresie niż w sprawozdaniu radzieckim. ,Materiały ze wstępnego opracowania badań z 191615 r. uwzglę!dniono ,głównie dla powiązania i kOllltroli elementów tektonicznych wykrytych przy pomocy zdjęcia z 1964 r.
Nie wykonano ich 'pełnej interpretacji geologicznej.
,
Wyniki prac na morzu powiązano, na ile to tylko było możliwe, z wynikami prac sejsmicznych na wybrzeżu. W tym zakresie wykorzystana.
wszystkie sprawozdania z prac sejsmicznych [P.P. G., wykonywanych
w lataoh 1/9162-65 prze'z T. iBiałłka i W. iKulilga.
W części ilustracyjnej podano szkice głównych elementów strukturalnych zbadanego obszaru (fig. 6 i 7), przekrój czterokrotnie przewyż-.
szony przeprowadzony na lądzie wzdłuż wybrzeża w bezpośrednim jego,
pobliżu (fig. l i), przekroje morskie podłużne (fig. 2"-4) leżące w .odległości
średniej ok. 1.0 km, ok. 25 km i ok. 40 km od wybrzeża, oraz przekrój
poprzeczny (fig. 5) biegnący w2Jdłu'Ż antykliny kamieńSkiej (przewy~sze
nie pięciokrotne).
Kwarta'ln:ik Geologidny, t. 11, nr 3, .19167 ,r.
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lBadania wykonane w 1964 i 1'965r. polegały na ciągłym profilowaniu
refleksyjnym przy zastosowaniu rozstawów środkowych, z wzajemnymi
odległościami między punktami strzałowymi
4!OO-:-4I2iO m. Hydrofony
łącznie z kablami umieszczone były w osłonie plastikowej, a całość rozstawu zanurzona w wodzie. Stosowano grupowanie hydrofonów po 20
na kanał. Odległości między hydrofonami w grupach wynosiły 1,5 m.
a między środkami grup 33,3m. W środku rozstawu, dla uniknięcia zakłócen, stosowano pomiędzy grupami hydrofonów odległość = 60 m •.
Rejestracja prowadzona była na aparaturze ,2i4....kanałowej, ,produkcji radzieckiej MSS~5J8', z zapisem optycznym.
rw 19615 r. w c.elach doświadczalnych równolegle prowadzono rejestrację na aparaturze z ·z apisem magnetycznym. Interpretację wyników
przeprowadzono jednak w oparciu o rejestracje uzyskane na aparaturze
z zapisem oscylograficznym.
Wzbudzenie energii odbywało się w wodzie na głębokości '1,5-:-2 m.
przy czym zapuszczanie ładunków przeprowadzano z platformy umocowanej do statku pomiarowego. Ładunek ześlizgiwał się po specjalnym
kablu, a odpalanie następowało automatycznie w środku rozstawu, z pew~
nym opóźnieniem, po opuszczeniu ładunku z !kabla. Srednia waga ła
dunku wynosiła '1;2 kg. Całość pomiarów odbywała się podczas ruchu
statku.
JA'roOSC MAT-ERIAŁÓW SEJSMIOZNYOH
Materiałem podstawowym, · który poddany został analizie, są przekroje sejsmiczne czasowe. Na podstawie przekrojów czasowych skonstruowano schematy czasowe dla horyzontu cechsztyńskiego i horyzontów pły
cej zalegających.

Fig. 1. Przekrój geologiezny lądowy wzdłuż wybrżeża Bałtyku zestawiony na podstawie materiałów sejsmicznych i wiertniczych
.oontinental geological cross section aloilg theBaIotic sea snore compiled
according to seismic and drillirig materials
,pz - ,cechsl:tyn: T 1 - ,tr4.as dol:ny: T ; _3 - .t:r1as środlkowy i górny: J 1 - jura d olna;
J ! --S - iI U4"& środ'kowa i górna: K - . ~reda
pz - 'ZeClhstel:n; T~ - !LaWet- Triasstc: T 2--s - j),UdJdle 'Ilria1Ssic aru:l UIPIPElIl" Trlia'ssic~
Jl - Lower Jur8.lSSlc: J!_, -:- iMiddle J u rassic and ,u,wer J ,urall'Sic; K - Otetaceous

Na całym obszarze refleksy rejestrują się do cza'su około 3,0 sek., a na
niektórych odcinkach nawet i głębiej; odpowiadają one różnym poziomom
stratygraficznym. Najwyraźniej wydziela się na sejsmogramach horyzont F wiązany z utworami cechsztynu. Refleksy tego horyzontu są na
ogół wyraźne, · dają się wydzielać na · podstawie dynami'k i zapisu. Poza
tym refleksy techarakteryZ1iją się . licznymi interferencjami oraz zani-
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kiem faz, w miejsce !których pojawiają, , się 'nowe. ,F akt ten utrudnia
w pewnym stopniu korelację tego horyzontu. Istnieje jednak możliwość
skonstruowania schematu poziomu F dla całego r07JPatryWanegoobszaru.
Na niektórych przekrojach, głównie we wschodniej części obszaru
uzyskano słabe wyniki. Dotyczy to bloków obciętych strefami uskokowymi, gdzie wyniki na przekrojach są słabe, a nie można i(na skutek
dyslokacji) dowiązać się do materiałów pewniejszych.
Horyzont F można uważać za najgłęlbszy poziom dający się śledzić
w sposób ciągły. Głębsze refleksy występują tylko miejscami i brak jest
materiałów pozwalających na określenie, czy nie należą one do refleksów wielokrotnych.
'
/Powyżej horyzontu F rejestrują się płytsze poziomy. Korelują się
one na większych odcinkach i generalnie wskazują na spłycenie się, wy!klinowywanie i redukcję miąższości w kierunku północnym. Spośród
tych horyzontów wyraźniej wydzielają się poziomy iB i C. Cechy dy~
namiczne tych horyzontów nie są tak wyraźne jak w przypadku poziomu F, można je jednak wydzielić, szczególnie w rejonach o spokojniejszej budowie, gdzie są śledzone w sposób ciągły.
Ogólnie można stwierdzić, że cały obszar na zachód odkosza1ińskiej
strefydyslo'kacyjnej chaa:-akteryzuje się dobrą jakością materiałów sejsmicznych.
Z.A:GADN'ImllE

IPRĘDKOŚCI

SRJEDNillCiH

!Przedstawiona w pracy interpretacja głębokości na przekrojach {fig.
2L-5) jest tymczasowa, oparta na danych ze sprawozdania grupy radzieckiej. Przyjęto jedynie dwie krzywe prędkości średnich dla całego obszaru
prac morskich. Jedna krzywa zastosowana została dla :obszaru zachodniego, a druga - dla wschodniego. Jako linię podziału przyjęto przedłużenie
koszalińSkiej strefy dyslokacyjnej. ,Zastosowane do .interpretacji głębokośc.iowej krzywe prędkości średnich przyjęto jako uśrednione z krzywych karotaży sejsmicznych, wykonanych w wierceniach znajdujących
się na lądzie w pobliżu linii brzegowej. Dla obszaru 'zachodlniego wykorzystano sejsmakarotaże z otworów wykonanych w rejonie Kamienia
Pomorskiego, Mechowa, Jarkowa i GTzybowa.
'T akie rozwiązanie zagadnienia prędkości średnich musi być traktowane w dbecnej chwili jako pierwsze przybliżenie interpretacji głębo
kościowej. Wyniki interpretacji głębokościowej prac sejsmicznych na
morzu nie mogą być w tej sytuacji w sposób bezpośredni zestawione
z interpretacją głębokościową na lądzie. W szczególności dotyczy to obszaru, gdzie występują takie jednostki, jak.synklina .trzebiatowska. f) amplitudzie I(W horyzoncie F) rzędu '0',8+1;0 sek. iN'ależy się liczyć . z tym, że
przedstawiona interpretacja głębokości na przekrojach sejsmikfmorskiej
(fig. 2~~ w stosunku do stanu faktycznego wykazuje w synklinach głę
bokości przewyższone. Faktyczne amplitudy
występujących
stru'ktur
mogą być nieco mniej-sze od (przedstawionych na przekrojach (np. w synklinie trzebiatowskiej, na fig. 2, poziom F leży zapewne płycej o około
6100' m). ' Ta sama uwa·g a dotyczyć będzie również strefy dyslokacyjnej
koszalińskiej. W związku ze skokową zmianą prędkQści średniej . ampli tu..,.
da uskoku ulega zwiększeniu tylko wskutek przyjęcia różnych krzywych
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prędkości średnich dla części wschodniej i. zachodniej. I . tak przy czasie 1,0 sek. zwiększa się 'ona o ,około .'200 m,a przy czasie 1,4 sek; o około
41010 m. Dla horyzontów podcechsztyńskich różnice te są odpowiednio
większe i wynoszą przy 1',6 sek. około 400 m, 'przy 2,6 sek. około 800 m,
a przy 3,0. sek. już około ~liOOO m.
.
tej sytuacji zdecydowaliśmy się zasadniczą interpretację i zobra~
zowanie wyników prac sejsmiki morskiej oprzeć o materiały czasowe.
Również wartości amplitud . elementów strukturalnych, a nawet miąż
szości podawane są zasadniczo w jednoStkach czasu przebiegu fal sej-

m

smicznych. Przedstawienie schematów czasowych pozwala dodatkowo na
powiązanie wyników uzyskanych na' morzu z pracami na lądzie. Interpretację głębokościową, ,przedstawioną na załączonycp przekrojach,należy traktować jako pierwsze przybliżenie, uwzględniając uwagi poda~
ne wyżej, które wynikają z przyjętego rozwiązania zagadnienia pręd
kości średnich.

INTElRPIREIrAc:.r~ GEOIJqGJJa~A
~REśC GOOLOGIIOZlNA HOiRY;ZOiNTÓW SEJSMLOZiNYCH

Na ,przekrojach najbliższych brzegu (fig. 2) można prześledzić niemal
wszystkie przewodnie horyzonty sejsmiczne znane z lądu i określone tam
geologicznie. przy pomocy głębdkich wierceń 1(lR. Dadlez, 1,9;66). iNajgłębszy ciągły horyzont (F) pochodzi od cech~ztynu. Cała strefa przybrzeżna leży zapewne na północ od tzw. 'II ~a wyklinowań łlOryzon
tów sejsmicznych. Wobec tego horyzont F w tej strefie Odpov'iada znanemu z lądu kilkufazowemu horyzontowi, który pochodzi z grubsza od
kompleksów węglanowo-anhydrytowych cY'klotemów Z3 i ~2:. Nad
tym horyzontem spoczywa około 100+200 m utworów cyklotemów młod
szych, a pod nim około 2iO'O+31Q!0 m utworów cyklotemu !Zł. Horyzont,
o którym mowa, leży więc mniej więcej w 11'3 miąższości cechsztynu, licząc od góry.
Ponad horyzontem F śledzi się na przekrojach przybrzeżnych następujące wyższe horyzonty: E związany ze stropem serii ilastej najniższego pstrego piaSkowca, D związany z wapieniem muszlowym, C
i B - 'zwią'zane z .górnym kaj,prem i rety'kiem, oraz A - zwią~nyze
stropem górnej jury. Zaden z tych horyzontó'w nie wyróżnia się dynami'c2inie, ale można je 'iildentyfi~ować ,z dużą 'wiall'ogOldnością przy porównaniu przekrojów C'za'sowych morsldch z l~dowymi.
'w: miarę oddalania się od wybrzeża pogarszają się możliwości korelacji, a to głównie z dwóch powodów: po pierwsze - ogólnie pogarszają
się wyniki '(zmniejsza się ilość reflęksów), po drugie trasy przekrojów południkowych, wiążących, pQprowadzone są niezJbyt fortunnie, ponieważ przecinają skośnie generalne strefy .dyslokacyjne.
Horyzont F śledzony jest ibez większych przerw na całytm badanym
.obszarze i na prawię całym obszarze zdaje się reprezentować cechsztyn~
Tylko w północnej części ,bloku kołob;rzeskiego, sądząc po cechach dyna..,.
micznych, wykazuje on zbieżność zplatformowym horyzontem A, a więc
może reprezentować strop starszego paleozoiku.
, Z pozostałych powierzchni odbijających na największych obszara,ch
występuje zespół horyzontów;B i C. Jest to zrozumiałe zważywszy, żę
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jest on granicą między głównie piaszczystym: kompleksem liasu i głÓw
nie ilastym komple'ksezn triasu .. Horyzont · D jest mniej trwały -,- może
to być wyni'kiemzmian facjalnych wapienia muszlowego, zaniku osa~
dów wapiennych w tym odcinku. W północnej cżęści obszaru zanika również horyzont E. Horyzont A wydziela się dobrze w synklinach Wisełki
i Trzebiatowa. Na zboczach antyklin, a ku północy również na ich sklepieniach, mimo prawdopodobnej dbecności kredy nie występujehory
zont A. Powłoka kredy jest tu zbyt . cienka, by jej spąg, 1eżący w granicach czasów przebiegu do 4!00 milisek., mógł dawać refleksy.
ELEMENTY STRUKTURALNE

Prżeprowadzone prace sejsmiczne. pozwoliły nie

tylko prześledziĆ
w morze poszczególnych elementów strukturalnych znalecz także W!Iliknąć głębiej w charakter tych elementów:
Ogólnie trzeba stwiertizić, że im dalej na północ, tym silniej ujawnia się
blO'kowa budowa obszaru i tym większego znaczenia nabierają dyslokacje

przedłużenie
nych z lądu,

nieciągłe.
Wydzielić: można

trzy główne stręfy uskokowe lu'b_>uskokowo--fleksuralne, oddzielające od siebie cztery bloki .(fig. 6').
:Strefa uskokowa ,Koszalina' (A) jest elementem złożonym z kilku równoległych pęknięć. Ogranicza ona od SW, przynajmniej w rejonie wy:.;,
brzeża, obszar o typowej 'b udowie płytowej (zewnętrzną częśćwynie
.s ienia ·Łeby), który nazwano blokiem Darłowa · CI) . .Kierunek strefy w pobliżu wYbrzeża jest N 71~80° W, dalej skręca on na ·bardziej południ
kowy N '510-610° W. Na wy1br2!eżu .odstępmiędzy ograniczającymi ją ugkokami wynosi około ·4 km, w ' 'Odległości · około2i5 km od brzegu zwiększa
się · do 1il km. Zrzucone jest skrzydło za'c hodnie.
Amplituda zrzutu jest trudna do precyzyjnego określenia, ponieważ:
horyzont przewodni po stronie wschodlliej '( horyzont A) nie jest zapewbe równowiekowy z hory2!onterilpo stronie zachodniej strefy (horyzont
Fi). Utrudnienie stanowi ponadto znac2!na . szerokOiŚć strefy i . słabe wy~
nikisejsmiczne, zwłaszcza w rejoriach -oddalonych od brzegu. (Pamięta
jąc o tych poprawkach można Vi każdym razie stwierdzić, że amplituda
w miarę posuwania się kuNW początkowo nasila się, od 2010 milisek. w rejoniewybrzeżal(fig.1i) do 4'00 milisek - w odległości około 16 km od
wybrzeża (fig. 2), a następnie maleje do 350 milisek.Cfig. 3 i 4).
Btrefa fleksuraln'O-uskokowa 'Trzebiatowa I~B), zrzucająca Skrzydło za~
chodnie, ma dość stały kierunek okołoN· 35° - 46° ;W . Na lądzie odznaczasię ona stopniowym wzrostem amplitudy w miarę posuwania się
ku NW. iW odległości około ~:W ikm ' od wYlbrzeża, w głębi lądu, ampli'ttida jej wynosi 500 milisek., a w sąsiedztwie ' miasta Trzebiatowa 700
lnilise'k. W miarę posuwania się ku północy od wybrze'Ża amplituda
flaksury konsekwentnie wzrasta do BOO milise'k., a następnie dó 'WOO
milisek. (fig. 2). !Dalej ku iNlW następuje przełamanie warstw, fleksura
przechodzi w uskok, którego amplituda (fig. 3 i 4) utrzymuje się w dość
stałych granicach 9100+9150 milisek.
Blok zawarty między obiema dotąd omówionymi strefami dyslokacyjnymi nazwany zostałbldkiem Kołobrzegu (II). Jak wiadomo, w dbszarze lądowym rozwinięta jest na tym Iblo~u antyklina Kołobrzegu.
której skrzydło wschodnie ma charakter pozorny (IR.lDadlez, H~65~), p~
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Fig. 6,. Szkic strukturalny obszaru badań
struclural sketch of the area in study
11- .główne strefy uskalwwe; 2 -

główne lltlrefy lllelmuJrawe; 13 podrzędne strefy
ooejmrudące cały :płaSzcz pe.rmo-mezozotczny; 4 podrzędne strefy mikokoweObejm11,lące głównie cechlslrty.n; ti asie 8llltyddin; 6 - OSIie syIllklin; 'l - amplituda stref dys~okac~ ,nych w ~undaoh; II - g ł 6 n e j e d n o s t k i s t r u k t ur -a [n e: bloki: I - iDall"ława, ilI .,- Kołolb'rZe.gU, III ~ Grytfic, łV - Wolina; sltre<fy dys·
lokac~.ne; A /Koozaiina, 'B - 'I\ra:ebliatawa, IC - Ka:mienia, iD - Nowogardu, E -

uskokowe

w

'rrzebiellzowa-Kaplina. OP' - Kamień - IWL9Ch6d; ,G - Sw1nautlścia ; allltykllllny; 1 - Koł~rzeg morze, 2 - iKołobll'rZe!gU, 13 - 'Kamień - mOll"ze, 4 - Kamienia, 5 - lMię
,dzyzdll"'odów; syn.klmy: a - Sall"ibmawa, b - Dygowa, c - TrzEibia'tolWa, d ~ lWiseUd
n - anali,n <f.aulot zones, ~ - u:nain flex:u.re zanes, 3 - 5ubol'ldina-te fa-u it zones embracing
enti.re Permo-JMesoo:oic mant!le, 4 - subordlnarte fauIUl zones EIIIlbracing mainly Zechstell.n, 5 - axes ol anti'Clll.nes, 6 - ax,es 'of synoJJines, 'l - 8iIll\P'I-it'lllde ol ldiSłocaotian zones
in 's econds, 8 - m a d n s t r u c t u r a l 'll n i rt s: I - iDaJl'łO/Wo iblock, l'I ~ Kołobrzeg
błock, Hr Gryflice Iblock, IV - 'WdUnbdock; disloca-tion z~EIS': A - lKoszalin
dislocaltion zon~ iB - 'I'rzebiatów diSlocattiOlll zone, C - 'Kamień dislocatlon ' !lone,
:o - NQWQgard d4s1ocatlon aione, E - TTzebieszów-Kapilino d1l91ocati-on zone, :F - Kamień
(eaBte!I'nl disolocation :/lane, G Swin0'll1ście diSlocarti"an zone ; anti.c1ines:
11 - Kołobr2eg an-tioUne (seal, 2 - KołiJbrzeg anticlitne. 3 ~ !Kamień alllticline (seal,
4 - iKal!llaeń an'tictine, 6 - Między7Jdoroje a.nticline; BY'nclines; 3 - tSar'bD.nOWlO syncline,
'b - 'Dygawo sYlllcline, c - 'nrzeblatów Byncline, ,d - IW:ilsel:ka synJCIine

wstały

-.

wskutek przyrostu miąższaści mezozoiku w kierunku zachodnim
{fig. 1). Skrzydło to rozwinięte jest na monoklinalnie luh nawet synklinalnie ułożonym cechsztynie. Na profilach lądowych leżących nad sa~
mym brzegiem morza t{fig. 1) przeguib antY'klinalny, 'który na BE od Trzepiatowa przylegał bezpośrednio od wschodu do fleksury trzebiatowskiej,
nie zaznacza się wyraźnie i przybiera formę tarasowatego rozpłaszczenia.
Na wschód od niego pojawia się natomiast strefa uskokowa Nowogardka
(D) połączona zapewne z lokalnym spiętrzeniem warstw. Kulminacja ' antykliny Kołobrzegu przesuwa się ,w rejonie nadbrzeżnym na -tę właśnie
strefę. Dalej ku wschodowi zaznaczają się przesunięte względem siebie
o ponad 20 km cechsztyńska synklina Dygowa (b) i kredowo-jurajska
synklina Sarbinowa (a). ~a ostatnia przylega bezpośrednio do strefy
koszalińskiej i jest z nią na pewno związana genetycznie.
'
Podobny, nawet w szczegółach, układ bloku kołobrzeskiego zarysowuje się na przekrojach morskich w pobliżu wybrzeza (iig.2) z tym tyl-
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ko, że trudno jest sprecyzować przedłużenie sykliny lSarbinowa. Im dalej jednak posuwamy się w morze !ku północy, tym bardziej na jaw ~
chodzi blokowy charakter jednostki, aż wreszcie w północnej części
(fig. 3 i 4;) jest to wręcz prawie płaski stopień obcięty z obu stron uskokami. Ponieważ równocześnie, jak wspomniano, maleje ku północy amplituda uskoku koszalińskiego, a pozostaje bez zmian amplituda uskoku
trzebiatowskiego, blok Kołobrzeg:u w swej północnej części ujawnia wyraźny związek z obszarem płytowym ('blokiem Darłowa) jako jego zew:"
nętrzny stopień. Wydaje się, że jest to jeden z najisto1miejszych faktów
wykrytych przez morskie 7ldjęcia sejsmiczne. Blok K,ołobrzegu, podnoszący się jąko całość 'ku .NlW, wrasta w obszar platformowy. W przeciwnym 'kierunku obniża się i niejako "ro2lpływa" . pod coraz grubszym pła
szczemosadów permomezozoiku.
W obrębie bloku kołobrzeSkiego stwierdzono szereg mniejszych uskoków, jednak ich wiązanie ,w zajemne jest utrudnione. Szczególnie przy
przejściu z przekrojów podłużnych na poprzeczne występują niczym nie
usprawiedliwione .przesunięcia, być może, jest to rezultat niedokładności
lokacyjnych. Przy zacihodniej krawędzi 'bloku wykszta'łcona jest antyklina nazwana antykliną Kołobrzeg - morze~l). Jakkolwiek jej poło
żenie jest analogiczne do położenia przegulbu antykliny kołobrzeskiej (2),
nie wydają się one ,być ze sobą związane ani przestrzennie, ani gen e,;,
tycznie.
.
!Strefa fleksuralno-dyslokacyjna Karruenia (O) została na lądzie wykryta stosunkowo niedawno. .ciągnie się ona niemal południkowo we
wschodniej części wyspy Wolin - zr2Jucając kompleks permomezozoiczny 'ku zachodowi. Jej dalsze południowe przedłużenie jest obecnie
przedmiotem badań. W miarę przesuwania się ku pół!nocy zachowuje się
onapoddbnie jak strefa trzebiatowska. W rejonie wybrzeża (fig. 2) jest
to fleksura .Q kierunku oN 2:5° - 3tO°W i amplitudzie3I5tO-;-\5\50 milisek.
Dalej ku północy (fig. 3) .przeradza się ona w uskok o amplitudzie 4150
milisek. Dalsze jej . przedłużenie ku północy nie jest jasne z uwagi na
skomplikowany obraz strukturalny oraz możliwe niedokładności lokacyjne. Uwzględniając wszystkie zastrzeżenia można sformułować przypuszczenie, że strefa kamieńska zmienia ku oN kierunek na bardziej południkowy N 1'50 W, jak również zmienia kierunek 'z rzutu na wschodni.
Blok ograniczony strefami dyslokacyjnymi Kamienia i Trzebiatowa
nazwany został blokiem Gryfie (!III). Na lądzie rozwinięte są na tym
blOku d'wie strukturalne jednostki mezozoiczne. Asymetryczna synklina
trzEfuiatowska wynurza :się stosunkowo sZylbko ku SE, ale "wynurzenie"
to jest prawie wyłącznie skutkiem wzrostu miąższości .serii permomezozoicznych w tym ikieruniku (R Dadlez, 1965): Jej południQwo-wschod
nia peryklina jest więc typową perykliną pozorną. iPrzylegająca do synkliny -trzebiatowskiej antyklina kamieńska powstała na miejscu osiowej
części basenu jurajskiego. .S'tosunkowo niewielka amplituda dźwignięcia
kompleksu cechsztyńs~ego została .· tu .zatem spotęgowana przez przyrost
miąższości jury, !Południowe Skrzydło tej jednostki nie jest jeszcze dob,..
rze Zbadane. Jest ono niewątpliwie związane z jes2JCze jednyttl przegię
ciem fleksuralnym; zapewne powstałym na starszych założeniach (granica .z niecką szczecińską).
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Synklinę trzebiatowską

'eC) i antyklinę kamieńską (4) można bezna najbliższych wybrzeża prżekrojach sejsmicznych (fig. 2t). AIlltyklina kamieńska jako jedyna w obszarze morskim
ujawnia brachyantyklinalne zamlknięcie od północy. Dalej ku północy
(fig. 3 i 4) wychodzi znowu na jaw blokowy charakter budowy z tym.
że jest to blok 'o wydatnym nachyleniu warstw w kierunku wschodnim.
Jednocześnie jest to blok najsilniej obniżony, zwłaszc. za w części wschodniej. Z nią związane jest · przed1llżenie synkliny trzebiatowskiej, 'zaś
z poddartą krawędzią zachodnią - przedłużenie antykliny kamieńSkiej.
.błędnie zidentyfikować

układublok6w w
cechsztynu
.
Scheme {lf blook: system in
the Zechstein substra,t um.

Fig. 7. Schemat
podłożu

11 -

bioOk Da'l'rowa, II
III - bł!()k
b100k Walina
II - Da:r~o block, FI
Łobrzeg
Iblacik:, lU l};lock, IV rwoLiII!. ,b lock
K!oł~egu,

-

blok
Gryfie,

/IV -

- KoGrY'f,lee

Znana z lądu (R. Dadlez, 19(15) podwójna strefa uskokowa Koplina Trzebieszowa (E) .przebiega skośnie do rozciągłości wschoooiego skrzydła
antykliny kamieńSkiej i wygasa w odległości niecałych 2'0 km na północ
od wybrzeża, w centrum synkliny .trzebiatowskiej (fig. 6). Obserwowane
na lądzie tarasowa te rozpłaszczenie tegoż wschodniego skrzydła wysklepia się dalej ku- NW, tworząc ciąg antykliny Kamień - morze (3), od
zachodu zazwyczaj obcięty uskokiem {F) o niewielkiej amplitudzie.
Blok, którego wsąhodnią granicę stanowi dyslokacyjna strefa Kamienia, nazwano blokiem Wolina (EV). W pOłudnio'Wej . części jest 011 nachylony 'ku m, w północnej - raczej płaski. Na wschodniej części bloku rozwinięta jest synklina Wisełlki (d) o osi różnie :położonej w rómych
f.ormacjach. !Południowo-zachodnia granicabldku nie została uchwycona
zdjęciem morskim. Sądząc po fragmentarycznych ,danych w zachodniej
części wyspy !Wolin stanowi ją kolejna strefa fleksuralna Swinoujścia
G), zrzucająca 'Skrzyld~o połu!ooiowo-zachodnie. Z'daJe 'się ona biec ·wzJdłuż
południowego brz~gu wyspy Wolin i przechodzić dalej w strefę ograniczającą od NiW wał pomorski. U 7Jbiegu tej strefy ze strefą fleksuralną
Kamienia i z p9dwójnym uskokiem Trzebieszowa -.,- Koplinazna'] duje się
skomplikowany węzeł . te,k toniczny okolic miejscowości Wolin - Wysoka Kamieńska. Na sw krawędzi bloku ,Wolina, bezpośrednio przy flek':'
surze : Świnoujścia, rozyvinięta jest słabo dotąd madana antyklina Mię
dzyzdrojów (5).
Z powyż'Szej charakterystyki wyłania się ,ogólny obraz przypuszczalnego ułożenia podłoża pokrywy permomezozoicznej, widoczny dobrze
np. na fig. 3. Jest to kilka schodowato u.ło2Jonych bloków, obniżających
się ku południowemu zachodowi (iig. 7). Pbwierzchnie poszczególnych bloków są nachylone w złożony sDosób, głównie w kierunku południowym.
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podrzędnie

'ku wschodowL Ruchy pionowe tych bloków były w prżesz
zarówno zmian miąższości poszczególnych serii· płaszcża
permomezozoicznego, jak i' tektonicznych deformacji w tym płaszczu.
Te ostatnie odpowiadają najlepiej pojęciom form wał,dkształtnych i pla~antyklin wg iN. S. :Szatskiego {fide A. Bogdanow, M. Muratow, W.
Chain, 1g,6~3).
łości przyczyną

SERIE STRATYGRAFlIOZNE

ze

Jest oczywiste,
przy braku bezpośrednich danych geologiczno-wiertniczych z akwenu morskiego, możliwości rozważań na temat przypuszczaLnego profilu geologicznego są bardzo ogranicrone i oparte na danych 'zo'kalających lądów. Samo zdjęcie sejsmiczne dostarcza danych
co do ogólnych tendencji zmian miążs210ści poszczególnych serii, przy
uwzględnieniu wszelkich zastrzeżeń co do stratygrafic:lJnej identyfikacji
horyzontów sejsmicznych.
"
Jedno z ważnych zagadnień stawianych do~ozstrzygnięcia przed
sejsmiką morską, jakim było śledzenie zasięgu basenu cechsztyńskiego
i stref facjalnych cechsztynu, pozostało właściwie nie rozwiązane. Z sa'mego charakteru horyzontu F nie sposób jest wyciągnąć wnioskóVl
w tym zakresie. Wydaje się, jak to już wspomniano, że może brakowa,
cechsztynu w północnej części ,bloku K'ołobrzegu. Nie jest więc jasne
czy obszar zredukowanego rozwoju .lub nawet ,braku cechsztynu w pół·
'nocnej Rugii i(E. Miinziberger, U. Host, J. Wirth, '19'66~, łączy' się bezpośrednio w kierunku równoleżnikowym 'z takim samym .obszarem zachodniej części wyniesienia Łeby (H. Dadlez, 1965). 'z najnowszych danych
z terenu Danii (T. Sorgenfrei, A. Buch, 19~64) wynika, że północnorugij
'Ski obszar progowy przedłuża się ku WrNW na Falster i południową Zelandię. OIddziela on ,od siebie dwa baseny cechsżtyńskie: południowojut
landzki i północn'ozeland2lki. Zagadnienie sprowadza się więc do tego, czy
wspomniany .obszar progowy ciągnął 'się również dalej ku wschodowi, czy
też był przełamany na linii bloku trzebiatowskiego i istniał!o połączenie
między 'basenem północnozelandzkim, a zachodniopomorskim. 'Więcej
danych zdaje się przemawiać za pierwszą ewentualnością.
Serie triasu i jury na ogół wyraźnie cienieją w kierunku północnym.
Na bloku Wolina i na jego pograniczu z blokiem Gryfie, na odcinku 50
km, odstęp między horyzontami B i F maleje z '9'00-7-7150 milise'k. do '550
milisek. (fig. 51). Równa się to orientacyjnie redukcji miąższości triasu
do około 1000 m I(w otworze Kamień Pomorski liczy on wraz z retykiem
blisko 14:00 m). P.odobnie na ,bloku kołobrzeskim, na odcinku 315 km,
tenże odstęp maleje z :91510 mi1isek. do 5150 milisek. W tym przypadku
moma się liczyć z redukcją triasu do około 7.00 ro ,ew otworze Grzybowo liczy on wraz z retykiem prawie 16'(}0 ro).
Mniej oczywista jest sytuacja lIla bloku Gryfic.Wydaje się, że redu'kcja jest tu stosun'kowo mała. Omawiany interwał wynosi '91010+ WOlO
mi1isek. w części połudriiowej, 80~900 mi1isek. .:...- w części północnej.
Trias na bloku Gryfie, można sądzić, nieznacznie więc cienieje ku N,
a basen polski mógł tą drogą łączyć się z basenem wysp duńskich,
gdzie w Slagelse trias osiąga 110.0 m miąższości '(T. Sorgenfrei, A. Buch,
1964).
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Seria jury -c~enieje dość równomiernie w kierunku północnym. Redukcja wyraża się wartościami od około 7100+800 milisek. w części południowej do olmło 200~5()iQ milisek. w częścip6łnocnej. Wydaje się, że
w tym ostatnim obszarze redukcja występuje również w 'kierunku
wschodnim, tzn. że na bloku Wolina jura jest grubsza niż na bloku
Gryfie.
Redukcję jury zinterpretowano częściowo jaJko rezultat niezgodnego
ułożenia na niej kompi'~ksu kredowego. IPrzypuszC'zać należy, sądząc po
danych z sąsiednich obszarów lądowych, że tylko na północnym krańcu
Maków Wolina i Gryfic kreda leży wprost na liasie. Dalej ku S profil
jury uzupełnia się kolejno doggerem i malmem. Wyjątkiem jest kulminacyjna część antykliny kamieńskiej, w której lias bez przykrycia kredowego występuje bezpośrednio pod czwartorzędem.
Przyjęto regionalny -w zrost miąi:szości kredy iku półn, ocy, pomimo
braku bezpośrednich dowodóW sejsmicznych, z wyjątkiem bloku Wolina,
biorąc m.in. za punkt wyjścia profile znane z Rugii, Skanii i Bornholmu. Maksymalne miąższości kredy stwierdza się po zachodniej stronie
uskoków obcinających poszczególne bloki (fig. 3): przy uskoku kamień
skim spąg kredy określa się na 700 milisek., przy uskoku trzebiatow..
skim - na 9.00 milisek.
BraJk jest wszelkich danych co do jury i kredy w granicach bloku
kołobrzeSkiego. Wydaje się, że nigdzie, być może 'Z wyjątkiem skrawka
północnego, trias nie wychodzi na powierzchnię podkenozoiczną. Trudno
jednak powiedzieć, czy nadkład jego starrowiąut'Wory jury i kredy czy
też tylko jednej z tych formacji.
~WIĄ2JK,I

Z TmEN.AMI

SĄSllEDNIIMI

Intel'pretacja przedłużenia omówionych poprzednio elementów strukturalnych ku północy i zachodowi pozostaje nadal w sferze hipotez
z braku danych sejsmicznych z pozostałych części akwenu zachodnięgo
Bałtyku. Północna granica zbadanego obszaru znajduje się w odległOści
około 4'0 km od Bornholmu, około 3'0 km od Hugii i około 00 km od
Skanii.
Ogólny kierunek dyslokacyjny strefy Koszalina wskazuje, że Bornholm znajduje się na północny wschód od domniemanego przedłużenia
tej strefy. MOŻlna jedynie przypuszczać, że uSkOki zrzucające południo
wQ-zachodnią część wyspy mogą należeć do systemu uskoków związanych
bezpośrednio z tą strefą. Sugeruje to stwiel'dzony na wyspie profil mezozoiku (H. Gry, 1~960') o znacznej miąższości (np. ponad 70Q m jury),
,obejmujący kajper, lias, dolną i górną kredę. Jest to profil właściwy dla
hloku Kołdbrzegu ,~entalnie Idla zewnę'trinej lm'a:wędzi ;b1(j}ru Darłowa.
Do strefy dyslokacyjnej trzebiatowskiej przylega be2'lpośrednio , od
SW pas największych miąższości kredy. 'Pod tym względem analogiczny
jest obszar południowQ-zachodniej Skanii i północno-'Wschodniej ,zelandii. W otworze Hollviken II, na SW cyplu ISkanii I~. Brotzen, 1'945)
przeb'ito blisko 1245 m kredy. W otworze Lavo 1 na NIE Z'elandii~T. Sor~
genfrei, A. Buch, 1'964) przebito 2:069 m kredy. Z tych wZ!ględów strefę
dyslokacyjną trzebiatowską można wiązać z systemem uskoków ograKwarta1nd'k GeOllogiC2:ny -
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niczających

od SW 'zewnętrzne horsty prekambryjskie Skanii: Kullaberg i iRomeleasen.
.
.
..
.
Dyslokacyjna strefa kamieńska wydaje się <mńjać Rugię od NE i nie
mieć bez;pośredniegozwią2lku z uskokami odcinającymi północną część
tej wyspy. Przemawia za tym zbieżność pr.ofi1ów permomezozoiku w pół
nocnej części Rugii (H. Kolbel, 1959; K. H. Albrecht, K. Goldbecher.
19M) i w północnej części bloku Wolina I(zredukowany trias, zredukowana jura ograniczona do liasu, kreda o miąższości 5010+,800 m).
lPoprzednio przypuszczano {H. Kolbel, 1956, 1'95'9}, że tzw. wał Grimmen w północnej Meklemburgii łączy się pod wodami Bałtyku z antykliną Kamienia. !Morskie badania sejsmiczne wylkazały, że obie te permo-:mezozoiczne jednostki nie mają ze sobą żadnego związku, tak jak są
dził zresztą wcześniej W. P<Y.Żaryski f1957). M'oże się natomiast przedłużać
na teren NRD antyklina Międzyzdrojów, na 'SW krawędzi 'bloku Wolina.
;Wszystkie omówione strefy dyslokacyjne naruszają cały płaszcz permomezozoiczny, odnowione więc zostały, i to 'bardzo intensywnie, po·
górnej kredzie. Ich założenia są jednak na pewno starsze. Swiadczy o tym.
np. znaczny wpływ strefy koszalińskiej na układ ·basenów sedymentacyjnych w permomewzoiku oraz fakt, że w jej zasięgu następuje duży
zrzut utworów przedpermSkich (kontakt syluru lub ordowiku z dew()-onem i karbonem). lBodobnie po obu stronach strefy trzebiatowskiej możliwe są znaczne rÓŻnice w profilu podłoża permu. LNie wiadomo, jaki
jest stos~nek tych ·s tref nieciągłości do przebiegu 'hipotetycznego pasma
kaledońskiego I(J. Znosko, 196.2, '196'5'; H. Kolbel, 1'900; W. iPożarys'ki p
196 4). W ostatnich latacih nawiercono na północnej Rugii (!Arkona) oraz
w rejonie Koszalina silnie zaangażowane tektonicznie łupki graptolitowe
ordowiku. W materiałach z badań sejsmicznych morskich jedynym śla
dem możliwych powiązań między tymi obszarami jest prawie równoJeżnikowy kierunek niektórych stref uskokowych, oddzielających część:
północną bldku kołobrzeskiego. Być może, iż zostały one znacznie sła
biej odnowione w permomezozoiku i w ten sposób zamaSkowane pośród
uskoków i fleksur o 'kierunku NlW--SE, podczas gdy w istocie reprezentują ważniejsze od tych ostatnich linie tektoniczne podłoża precechsztyń
skiego. .
1
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r JIY.6IDlHOE

rEOJIOI1ł'łECKOE

CI'POEHHE OCHOBAHlHI ,lUlA
MOPg K BOCTOKY OT YCTbg P. OWLI

BAJITHtłCImro

Pe310Me

B pa60re 06cyxc,n;aIOTcJlpe3ym.TaTJd. ceiicMliAecKHX HCC!Ie,ll,oBaHH:l!: Ha MOpe, npoBe,ll,eIIHłd.X
B nepHO,D. c 19641;10 1965 TT. B IOTO-JalIa,II,Hoit 'lItcm Ba;rrrHitcxoro MOplJ, MellC,l6' yCn.eM p . O,llJlLl
H MepH,ll,HaHOM r. Komamma (41ST. 6). 3m HCC!Ie,D.OBaHHJI ~CJ, COBeTCKoii ceiiCMH'lecxoit rpynnoii c nOMOIIU>1O MeTO,ll,a OTpalKeHHLIX BOJDł. XopomHe pe3yJI&TaTLI 6L1JlH nOJlY'leHLI
B nepMQ.Me303oiioKoit TO~. CaMLIii rny60xmt rOpB30KT, 0603Ha'łaeMLIłt 6y:I01{)ii F, xaprucrepH3yeTCJI BpeMeHaMu ,D.O 2,2 ceK. H CBJl3LIBaeTCJI c nopo,tJ;aMlł JJ,eXlIITeAHa.
łb-3a OTCYTCTBHJI XOMDJleKCHoro H3}"1eBBJI cpe,D.HBX cxopocre:il: Ha cyme li Ha MOpe, Heo6XO,IUlMO 6łd.JI0 npOaHaJlH3upoBan., B OCHOBHOM, BpeMellBlile xapTLI li pa3pe3Jd.. rny6HHH8J1 HH-

rep~ (q,BT. 2-5), OCo6eHHO B CHHXJIJłHaJI&HLIX CTpyKrypax, MOlKeT co,n;eplKan. 60JI&mHe

HerO'lllOCTll.
rJJaBHLle CTpYKrypIDJe e,ll,1fBJłl$l, Błd.lIBJIeHHJd.e Ha cyme (q,Hr. 1 li 6) npO,tJ;OJDU.IOTCJI lła reppHTOpHIO I>aJrrHil:cxoro MOpS. KOJmlJJHHCIaUI 30n p;HCJIO~ CllJl3LlBaeTCJI c IOrQ.3aUa,II.HLIMH
c6pOcaMH o. BOpIDllOJl&Ma, Tme6JITOBCKaJI 30J{a p;HCnoKaqHit -

co c6POCaMlł, opT3llJlllB:ilaIo~

Ry,szar'd Dadlez, stefan Mlynarski
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lOrO-3IlJl~ BHe.u:nme p;OKeM6pmtcme ropcTLl CKO:lle. KaMeHCKaJI 30Ha ,ll;HCJIoKaI(Ril: DPOP;OJI-

2!:aeTCJI K ceBepo-ceBePO-3aDa,ro' K KaK 6y,D;To He HMCeT CBJI3K
reH

co c6pOCaMK ceBePHOit 'J'aCI'H o.

Pro-

(<<PEr. 6).
PailOH npoJlBJIlleT rJIh16oBoe rJIy611:HllOe CTpoeHHe, 06YCJIoBJIeHHoe yxa3aHHldMll c6POCOBO-

-«pJIeKcypHLIMK 30HaMK
rJJ'&I6:&:r -

I-IV).

(<<PEr. 3,4

11

6-

,l!;apJIoBCKaJI, KOJIo6xcerCKaJl, rpK«p~aJI K BOJIKHCKaJI

rJIh16:&:r cryneH'J'aTO OnyCKaIOTCJI K lOro-3aDa,ro', npneM KOJIo6xcercKaJI rJI:&I6a

UPOJlBJIllCT Ha ceBepe pe3Kyro CBJI3b C DJIaT«p0pMeliHoit 06JIaCTbIO ,l!;apJIOBCKo:ii: rJIh16:&:r

(<<PEr. 7).

iBepTKKaJIbHhre ,D;BlDKeHKJI 3TKX rJI:&I6 npKBeJIK KaK K K3MeHeHllJlM MOlIlHOCTK nepMoMe303oitCKKX
DOPOP;, TaK K K TCKTOHJl1leCKllM p;e«popMa.I(WIM 3TKX TO.Jtm. B pe3ym.Tare 3Toro o6pa30BaJIKCb
HllCalICCB1IbIe aHTlIXJIJIHII.11hB «poPMbI TKDa BaJIOB K DJIaKa.H'l'KKJDIBaJIiI:

CKaJI KaMeHCKaJI aH'l'Kl.CJIKHaJ -

(<<PEr. 1

K

2).

CeBCpO-3ana,n;Hoe OTBeTBJIeHKC IToMopCKorO BaJIa -

MC303oil:He KMCeT

BlIXaKoit CBJl3K C BaJIOM rpHMCH CeBePO-BOCTO'lllOil: repMaHKK.
YKa3aB11bIe rJIaBHhre C6POCOBO-«pJIeKcypHhre 30Hbl 6bJJlK 06HOBJIeHhr DOCJIC BCpXHeMeJIOBOrO
BpeMeHH, TeM He MeHee P;OlDKHLI 6:&IJIK :arpaTh BaJKHyIO pom. TaKxce B npe~e DepKO,ll;bI.
06 3TOM rOBOpJIT, B.anpKMep, «J!a.u;Ra.m.Hble COOTHOmeHKJI B OTJIOxceBIDIX I(eXlDTeitHa DO o6eKM
CTOPOB.aM KOmaJIKHCKoil: 30Hbl, KOHTaKT MOJlO.zn,xx K p;peBHHX DaJIe030itCKKX OTJIOxceHmt BP;OJIb
3TOit 30Hhr K npe,u;nOllaraeMaJI rp~a HIDKllCiI: nepMH C p;eBOHOM K Kap6oHOM B,l(OJIb Tme6J1ToBCKOit 30Hbl. HeJlceH BOnpOC CBJl3CiI: MClK,D;y ceBepHoil: 'J'aCTbIO o. ProreH K paitOHOM KOmaJIKHa.
B 3TKX pailOHax BCKp:&IT:&:r CKJIbHO TeKTOHJl1leCKK HapymeB1lbIe rpaDTOJlKTOBhre CJIalIIJ,bI OPP;OBKKa
(rKDOTeTK'IecKaJl xanep;OHCKaJI ~eDb). E,n,mICTBeHHhrM npoJIBJIeHHeM 3I'lDCi CBJI3eil: MoxceT JlBJIJlTbC;:JI
DO'ITK mKPOTHoe H8npaBJIeHHe neKOTopbIX C6pOCOBLIX 30H, OT,D;eJlJIlOIII;HX ceBePHYIO 'J'aCThKoJIo6)Kerexoil: rJIh16bI.
He BhrJlCHCH BOnpoc coo6I1leHKJI I(eX1llTeiI:HoBbIX 6acceil:HoB' CeBePHOit

,ll;aHmI

K 3ana,n.Horo

ITOMopbJl. TeM He MCHee KaxceTCJI, 'lTO ORK OTp;eJIJIJIIICb mKPOTHblM rop6oM no JlKHHK MbIC ApKOHa -

rop. ,l!;apJIOBO. K ceBepy TPKaCoB:&:re K lOpcme nopo,D;bI, KaK npaBKJIO, BbIKJIKBlIBIlIOTCJI,

npneM OTJlO)KeHHJI Mena.B 3TOM )Ke B.anpaBJlCHlIK 3aJleraIOT, BepORTHO, Ha Bee 60JIee p;peBHllX
3BeHbJlXlOpbI. MOlI(HoCTh MeJIOBbIX OTJIO)KeHmt yBeJIK'lKBaeTCJI K ceBCpY K K 3ana,u;y OT
6J1TOBCKOrO c6poca p;OCTKraeT MaKCKMaJ1bHO 3Ha'leHKJI-

Tme-

1500 M.

Ryszard .oAIDLEZ, Stefan MLYNARSKI
DEEP GEOLOGICAL STRUCTURiE OF THE BALTIC ,sEA ,SUBSTRATUM
EAST OF THE ODRA RIVER MOUTH

Summary
II'he results of the 'seismic surveys made in ,1964-19165 at sea within the south-western part of the Baltic basin, between the Odra ,River mouth ,and the meridian
of K'Oszalin (Fig. 6), are discussed. The surveys were conducted by the So'V'iet
seismic crew USing reflexion method. Good results were obtained in the· Penno-Mesozoic series. The deepest horizon (marked here with a letter F) occurs within
the time eXJtents up to 2,'2 sec. It is thought to belong to the ·Zechstein.
Lack of any complex elaboration of mean velocities on land and at sea has
·forced to analyse mainly ·time Cl'OSS sections ·and time maps. Depth interpretation
·(Figs. 2---'5)· can be charged with a great error, mainly in synclines.

streszczenie
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The main structural units ascertained on land (J1Iigs. 11 and 6) continue in the
Baltic sea area. Dislocation zone -of Koszalin is thought to be related ;to ,the south-western faults 'Of !Bornholm, that of Trzebiat6w - to the faults bounding from
SW the external Pre-Cambrian horsts of Scania.
Dislocation zone -of Kamien prolongs in turn ,t owards NNiW and does not seem
to be related to the faults of northern Riigen (Fig.6}.
The area reveais here a deep block structure conditioned by the fault-flex'u ral
2XlIIles mentioned above ~Figs. 3, 4. and 6 - blocks of Darlowo, Kolobrzeg, Gryfke
and Wolin - I-'IV). The blocks sink in a ,s tep-like manner towards SW, the block
of K'olobrzegshowing in the north a strong relation with the pIatfonn area of the
block of Darlowo (Fig. 7). Vertical movements of these blocks were responsible for
the changes in thiokness of the iPermo-Mesozoic series and the ,t ectonic deformations of this, series. As a result of this, some anticlinal forms of swell and placanticline types were produced (Figs. ,land 2). The Mesozoic antiCline of Kamien a north-weStern branch of the iPorneranian swell - bears no relation to the
Grimmen swell of the north-western area of Germany. After the Upper
Cretaceous time, the main fault-flexural zones di:scussed abave were reju¥enated,
although in the previous periods they must have played a considerable role, as
well. This f. ex. is proved by the facial relations existing lin the Zechstein on either
side of the Koszalin zone, as well as by a contact of the younger and older Palaeozoic along this zone, and the estimated contact of the Lower iPermian with , the
Devonian and Carboniferous along the Trzebiat6w zone. The pl"loblem of the
relations between the northern iRiigen, and the region of Kos2lalin has not so far
been expmned. IIn both 'a reas, graptolite schists of Ordovician age (hypothetical
Oaledonian ridge), strongly displaced tectonieally, were encountered by dril1ings.
An almost west-easterly trend of some fault ~nes that separate the northern
part of the block of iKolobrzeg, can be regarded here as the only trace of these
,relations.
The problem of connections between the Zechstein basins of northern Denmark
and .of west Pomerania is not cleared up, at present It appears, however, that
these were sepMated by a hump running in a west-east direction along the line
.A11k:ona...])arlowo. As a rule, the Triassic and Jurassic series thin ,o ut towards the '
north, and, in this direction, the Cretaceous deposits probably rest on older and older Jurassic members. The Cretaceous series thicken towards :1lh.e north to reach, ' west of the TrzebiaJt6w fault, their maximum thickness, amounting here to
11500 metres.

