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Wyniki inłerpretacii anomalii grawimetrycznych
w reionie Mogielnicy - Nowego Miasta
Z inicjatywy i na zlecenie lllstytutu Geologicznego wykonane zostały
w :l atach 11952~119158 regionalne badania grawimetryczne, w wyniku
których zarejestrowano anomalię grawimetryczną w rejonie Mogielnicy.
W 1916'2 r. również 'Z inicjatywy Instytutu Geologicznego · anomalia. :. ta
była przedmiotem szczegółowych badań grawimetrycznych (('H, Okulus,
1916(21). Na ich podstawie sporządwno . mapy lokalnych anomalii, ' na. ·których najbardziej charakterystycznymi formami są ' dwie dodatnie anomalie grawimetryczne o kierunku NW-aE. J ednąz nich jest anomalia
Mogielnicy, drugą anomalia .!Nowego :Miasta. H. Okulus (19612) wysunął
przypuszczenie, że ·anomalie te wywołane .są wypiętrzeniem mas cięż
szych, leżących bliSko powierzchni. RównoczeiŚnie nie wykluczał wpływów cięższych mas leżących na dużych gł~bokaściach.
.
... ' Anomalie grawimetryczne Mogielnicy - Nowego . Miasta występują
w północnym obrzeżeniu Gór Swiętokrzyskich w strefie przejściowej pomiędzy ' synklinorium warszawskim a antyklinorium rawsko-gie1niowskim. Budowa geologiczna tego rejonu jest słabo poznana. Brak jest wierceń, które dostarczyłylby danych o utworach starszych od jury. Rejon
ten znajduje się w pasie wychodni warstw jurajsko-kretlowych zapadających ku.NIE (W. lPożaryski, 1948). Płytkie otwory nawiercały osady
kredy lub jury nie przebijając ich. O hudowie geologicznej podjurajskie'j
można wnioskować na podstawie danych z otworów wiertniczych studzianna lG 1, Ostałów '1 oraz Magnuszew1JG l. Lokalizacja ich w stosunku do obszaru Mogielnicy - iNowego Miasta przedstawiona jest na
fi'g. 1.
W otworze Studzianna lIG 1 pod cienkim trzynastometrowym nadkładem czwartorzędu napotkano osady doggeru, od głębolkości 15'8 m kilkusetmetrową serię liasu podścieloną kilkudziesięciometrową warstwą
osadów retyku. Na głębokooci H'78 m otwór osiągnął wapień muszlowy,
a następnie pstry piask,owiec, którego do głębdkości 215'0:3 m nie przebił.
W Ostałowie l po prz~biciu utworów jury i triasu na głębokości 12\319 m
nawiercony został perm, a na głębokości 1517 m dewon, którego do głę
bokości 2'113i3 m nie przewiercono. W otw·orze Magnuszew IG -1 pod osadami kredy, jury i triasu (na głębokości 1'980 m) występuje perm, a niżej
od 2'1109 do 3000 m nie przebity karbon.
Kwartainik Geologiczny, t. 11, nr 3, >li67 r.
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z otworów wiertniczych Studzianna ]G 1 oraz iMagnuszew lG 1 wynika, że miąższość jury z przeszło tysiąca metrów w anty'klinorium 'rawsko-gielniowskim zmniejsza się do trzystukilkudziesięciu metrów w 'synklinorium warszawskim. Analogicznie zachowują się utwory triasu.
Perm, którego otwór Studzianna IG 1 nie osiągnął do głębokości 2503 m,
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w , Magnuszewie IG 1 został nawiercony na głębokości '100'0 m. W Ostałowie 1 perm występuje na głębokości 1239 m. Tak więc anomalie grawimetryczne Mogielnicy - Nowego Miasta znajdują się na obszarze ogól~
nego zapadania i redukcji osadów mezozoicznych ku NE, przy równoczesnym wynurzaniu się stropu paleozoiku. Przypuszczalny przekrój geologiczny między Stildzianną a Białobrzegami wg iW. Pożaryskiego ilustruje fig. 2.
W 1965 r. IPrzedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych wykonało reinterpretację badań grawim,etrycznych W celu Zlbadania zależności pomiędzy morfoLogią bezpośredniego pod~oża trzeciorzędu a występującymi
w tym rejonie anomaliami grawimetrycznymi (fK. Maryniak, E. Niepielska Kowalkowska, 1965). IPrzystępując do reinterpretacji zebrano
w pierwszym rzędzie dane dotyczące ciężarów objętościowych skał. Na
fig. 3 zestawiono profile stratygraficzne ·otworów z wykresami ciężarów
objętościOWych przewierconych Skał. W otworze ,Radom, Kozienice i Magnu s zew IG 1 próbki do określenia gęstości 'Skał były pobrane po prze-
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Przypuszczalny przekrój geologiczny między Studzianną a Białobrzegami
W. PożarysIkiego
Assumed geologieal cross secflion between studzianna and Białobrzegi
a'Ccording to W. lPożarySki
według

Q+T. -

czwar.torzęd

IKS ...... sanlton, Ke Jld - dCJggeD:j J[ -

! I!neciarzęd; K - 'kJreda: !Km - mastryohJt;; Klk - kalIl(plln:
ellD.srzer Kd+c+t - 'k reda ddlna, cenoman, turon; Jm - malizn;

+

diais; JiLr - ll'etyko--liBs: J!l'+T - retylk
trias; Tk - ika~per:
'11m ...... lWllIPien muszlowy; 'I1P - pstIl'y !piaskowiec; IP - perm
ndan + Tul"onif.an; Jm - MaJIm; 3d - Dogg,er; Jd - lLdas; J[r - Rohaetia!n-Lias; Jr+T pian, KB - Selllton1an. Ke - iEmscherian. iKd+c-f;t - 'L ower Ctreta'ceouos + Cen·omalIlian + TuIl'onian; Jm - Mae; Jod - Dogger; J!l - Liasi. Jlr - Rha~tian~Lias; ,Jr+T Rhaetialll
'l1l'iass1c; Tk - Keuper; TIm ...... .MuscheLkalll.ll:; 'lip - BlUIIltsandste1n; iP IPermioan

+

wierceniu kenozoiku, natomiast w otworze Studzianna IG l dopiero po
bezrdzeniowym przewierceniu kilkuset metrów liasu. Ponadto otwór
Studzianna IG -1 nie został opróbowany do końca, a jedynie na odcinku
750+1'962 m. rw zwią'Zku z tym brak jest zupełnie danych dotyczących
gęstości utworów czwartorzędu i trzeciorzędu, materiał dotyczący triasu
jest natomiast fragmentaryczny.
'Dla kredy, na podstawie próbek z otworów Kozienice i Radom, wymaczono średnią gęstość 1,'97 g/cm3 • Srednia gęstość utworów jury według próbek ze IStu(iziannej i Magnuszewa wynosi 2,510 g/cm3• Gęstość
triasu z niepełnych danych otworu Studzianna ,I!G l wynosi 2,70 g/cm3•
IPróbki zostały pdbrane tylko z kajpru i wapienia muszlowego, pstry
piaskowiec natomiast, którego nie prz~bita seria ma ponad 800 m miąż
szości, opróbowano zaledwie na odcinku kilkudziesięciu metrów. W otworze Magnu$Zew IG '1 osady triasu zredukowane są do około 260 m, a ich
średnia gęstość, wynosi 2,3'1 g/cm3• WidOczna jest więc duża różnica gę
stości :pomiędzY triasem rejonu Magnuszewa i IStudziannej.
GęstOść utworów paleozoicznych badano jedynie na próbkach rdzenia z otworu Maignuszew 10 J. Cienka stukil'kudziesięciometrowa seria
permu ma średnią gęstość 2,83 g/cm3• Leżące niżej i nie przewiercone
osady karbonu mają średnią gęstOść 2,.58 g/cm3• $rednia gęstość ważona
obliczona dla utworów paleozoicznych wynosi 2,'601 g/cm3, dla mezozoiku
natomiast 2,24 g/cm3• Granica rozdziału mezozoik - paleozoik na pod..
stawie danych z Magnuszewa IG 1 wyraża się różnicą Q,3'7 g/cm3•
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Fig. 3. Charakterystyka ciężarów objętościowych skał
Characteristics of volume wei,ghts of rocks
Q+rI' -cŻWa1"t~d i trzeciorrzęd; Kd - dani 'K i - klreda górna; KJ. ma[m; Jd - dogger; Jl - aia5; Jlr - t"etY'ko-l!ias;
Tk - ka~per; 'l1p - pstry piaskowiec; IP - perm; eJ! - karbOlI!. g6rny
Q+T .- .Q uarte:mary + Tertiary; Kd -IlaniaaJ.; KI - Upper Cil"etaceous;
KJ - !liower ,Q'etaceous; Jm - Mallm; Jd -Dogger; J[ - LiaS; JlJr -

kreda dolrul; Jm -

Rha·etian-Lias; 'I1k - -Keuper; 'l1P CI - Ulpper Ca1'!bonllferous

BuntsandBteLn; IP -

Permian;

Na podstawie danych z otworów Studzianna liG 1, Radom, Kozienice
IMagnuszew 'IG 1 wynika, ż·e istnieją trzy granice ro2ldziału gęstości.
!Pierwszą z nich, najpłytszą i wyrażającą się największą różnicą gęsto
ści - '0,6 g/cm3 -należy wiązać z konta'ktem utworów kredy i jury.
Następnie, sądżąc z danych ze Studziannej, istnieje druga granica pomiędzy utworami -triasu i najstarszymi ogniwami liasu a utworami nadległymi. Wyraża 'się ona niewie'łką róiln:icą gęstości 0,1 g/crn3• Trzecia granica występuje pomiędzy serią utworów mezozoicznych a paleozoicznych,
na co wskazują dane z otworu Magnuszew IG l.W tym przypadku róż
nica gęstości wynosi 0,4 g/cm3 • 'Wynika z tego, że anomalie grawimetryczne Mogielnicy - N owego Miasta mogą być wywołane zarówno morfologiąstropu utworów jurajskich, jak i paleozoicznych.
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W dokumentacji półszczegółowych badań grawimetrycznych z rejonu
Mogielnicy (H. Okulus, 1'962) rozdzielono anomalię na regi.onalną i lokalną. R.ozdziału dokonano metodą IGriffina przy użyciu promienia uśredniającego S = -y 210 km i S = v'~km. Wydzielono również p.ole lokalne obliczając wartości U zzz metodą Ełkinsa, przy użyciu S::::::::: 1 km
i S = 0,5 km. W .oparciu o te materiały oraz uwzględniając dane doty,czące charakterystykigęstościowej skał, przeprowadzono ilościową interpretację anomalii grawimetrycznych ~K. Maryniak, E. Niepielska
Kowalkowska, 1965) wzdłuż jednego profilu przebiegającego od .okolic
OIdrzywołu poprzez Ulów do Wyśmierzyc. Profil ten przebiega mniej
więcej wzdłuż wykonanego w tym rejonie profilu sejSmicznego ('A. Midura, W. Orłów 19!613"---4964:) i telluryczneg.o (J. Swięcicka iPawliszyn,
M. Molek, 1:9163). Wyniki reinterpretacji grawimetrycznej były k.onfrontowane z wynikami, jakie uzyskano metodą sejsmiczną i telluryczną.
Anomalie grawimetryczne interpretować można zasadnicz.o w dwojahl~~~:
.
- wychodząc z charakterystycznych wielkości przebiegów anomalii
można wyznaczyć parametry ciał wywołujących je i takie postępowanie
nazywa się odwr.otnym zadaniem grawimetrii;
- mając model geologiczny, obliczyć jego efekt i porównać ' go z przebiegiem obserwowanych anomalii; takie postępowanie nazywa się prostym zadaniem grawimetrii.
W przypadku profilu Odrzywół - Ulów - 'Wyśmierzyce zastosowano .odwrotne zadanie grawimetrii wyznaczając parametry ciała 'z aburzająceg.o z przebiegu anomalii grawimetrycznych.
Na obszarze zdjęcia grawimetrycznego Mogielnicy występują trzy
pasy lokalnych wyżów grawimetrycznych. Wyże te przebiegają równolegle do siebie z południowego wschodu na półnacny zachód. Są .one słaba
widoczne na mapie anomalii w redukcji Bauguera, natomiast wYraźnie
na mapach anomalii l.okalnych. Jedną z nich, w części południawo-za
chodniej .obszaru, nazwano anomalią Nowego Miasta, drugą, w części
północna wschodniej, anomalią Mogielnicy, a trzecią środkawą anomalią · T.omczyc . . Z arializy prżebiegu lokalnej ...anamalii Nowego Miasta
wynilka, że ciało wywołujące tę anomalię jest niesymellryczne. Dla .okreś
lenia głęb.okości _jego zalegania pasługiwana się dw.omasposobami.
Stranę południowa-zachodnią interpretowano przy pamocy obliczonych poziomych gradientów siły cięż~ości U xz jako kontakt dwu mas
a różnej gęstości. Metoda ta znana jest w literaturze jaka metada Nikifot:awa (M. E. Abielskij, 1958~. 'z interpretacji wynika, że głębokaść podniesi.onej części ciała cięższeg.o wynosi 110 m , części zrzucanej 720 m,
a różnica gęstości 0,4 g/cm3. Następnie 'z astosowana metodę Ske~lsa
(iD. E. Skeels,l 003) i interpretawana .oddzielnie pałudniawo-zachodnią
i oddzielnie północno-wschodnią stronę krzywej anomali~ l.okalnejiN~ .
wega Miasta. Dla części . południowO-zachodnjej uzyskano odpawiednio.
głębokości 220 i lOW m, dla części północno-yvschodniej 400 i .1'51)0 m
przy różnicy gęstości 0,4 g/cm3 • Głę'bakoś.ci uzyskane tym sposobem należy uważać zgodnie z wypawiedzią ID, E. Skeelsa - jaka mażliwie
maksymalne.
.
.
Jakkalwiek wyniki obu metod dość się różnią, niemniej rząd wielkaści jest ten sam. Uznać więc należy, że anomalię Nowega Miasta wy":
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wołuje podniesienie /ku górze utworów cięższych z tym, że gradient po
stronie południowo-zachodniej jest stromy, zaś po stronie północno
-wschodniej raczej łagodny.
Grawimetryczną anomalię Mogielnicy, zgodnie z wynikami interpretacji, wywołuje ciało o 'kształcie- warstwy stojącej pionowo, a więc może
to być bardzo stroma antyklina, fle'ksura lub horst. Parametry tego ciała wyinterpretowane z poziomych gradientów są następujące: głębolmść
do jego górnej powierzchni wynosi 134!O m, różnica gęstości pomiędzy ciałem anomalnym a otoczeniem 10,6 g/cm3 • Według metody Skeelsa górna
powierzchnia ciała znajduje się na głętbokości 3f715 m, dolna zaś ZQ.5()- m
przy różnicy gęstości 10,6 g/cm3• Na podkreślenie zasługuje duża zgodność
parametrów ciała _anomalnego uzyskanych zarówno metodą SkeeIsa, jak
i Nikiforowa. 1P0między wyżem grawimetrycznym Mogielnicy i Nowego
Miasta występuje mało intensywny (1,5 mgl) wyż grawimetryczny Tomczyc. Wyż ten zaznacza się słafbo w anomalii iBouguera, B: wyrafuiewystępuje na mapach anomalii lokalnych. Z interpretacji wynika, że jest
on również wywołany przez podniesienie ciężkich utworów 'k u-powierzchni. Stosując metodę iS'keelsa i przyjmując różnicę gęstości
0,.6 g/cm3 otrzymano następujące parametry ciała zaburzającego: głębo
kość części podniesionej W30 m, zaś części zrzuconej - 2I4iOO m. Jeśli
chodzi - 'O ~ształt tego ciała, to może tu być mowa Q ograniczeIj.iu go
z dwóch stron uskokami.
Różnicę gęstości ciał a:nomalnych p~tałą z interpretacji Igrawimetrycznej anomalii lMogielnicy i Tomczyc, wynoszącą 0,6 g/cm3, potwierd~ają dane z otworów wiertniczych. 'Różnica ta występuje między
utworami jury i kredy~ Natomiast różnicę gęstości 0,4 g/cm3 dla anomalii N owego Miasta tłumaczyć należy ·b rakiem wyst~owania w połud
niowo-zachodniej części rejonu utworów kredowych. Różnica gęstości
O,4g/cm3 zaznacza się między osadami jury i przypuszczalnie czwartorzędu, który na ogół jest cięższy od kredy.
Z tego wzglęidu realność kształtów i parametrów wyinterpretowanych
ciał anomalnych Nowego Miasta:, Tomczyc i lM ogielnicy nie ulega wątpli
wości. Otrzymane -dla - tych anomalii wyniki głębokościowe .świadczą
o dużym morfologicznym zróżnicowaniu powierzchni jura-jskiej wyznaczonej z danych grawimetrycznych (fig. 4).
Jak już wspomniano, wyniki interpretacji grawimetrycznej były konfrontowane z wynikam;i uzySkanymi metodą sejsmiczną i telhtryczną.
Z fig. 4 widać, że wyniki sejsmiczne i grawimetryczne - uzupełniają się.
Wyniesieniom i dyslokacjom w utworach jurajSkich odpowiadają tzw.
strefy ciszy sejsmicznej. Przebieg średnich wartości pola tellurycznego
wykazuje podniesienie na __odcinku wyżów grawimetrycznych Tomciyc
i Mogielnicy. Dotychczas nie dowiedzionQ; jaki poziom przewodzi prąd
telluryczny i trudno się wypowiedzieć, jakiej powierzchni w sensie geOlogicznym odpowiada obserwowany przebieg pola tellurycznego. J ezeli
byłby to pozi~m jurajski, to obserw~wa?e jedno maksimum przedstawialoby zsumo~any efekt wypiętrzenia Tomczyc i Mogielnicy. . Wyniki . 'iri..-:
t'erpretacji lokalnych anomalii grawimetrycznych wykazują, że ichźró
dla leżą w granicach głębokości 2'00-:-2.5100 m, a więc · przyporządkować
je można zjawiskom geologicznym zachodzącym VI utworach mezozoicznych.
.
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Fig. 4. iPrzekrój geofizyczny wzdłuż linii Odrzywół-iUlów-iWyśmierzyce
Geaphysical cross section along the line Odrzywół-Ulów-lWyśmierzyce
reIllelmy sejsmiczne; .2 - 5ej'~e horyzanty przewodnie; i3 - 'punikty strzałowe;4 pomiarowe lPunlkty tel.lunrczne; 5 ...., 'WYIPiębrzenia cię~,ch urtwar6w juN:lslkich ,(al- al = 0,6 G/erm8); 6 zrz·ut W clę:bszych utworach paleozoicznych
(0'8-aS = 0,4 iG/cm3)
'1 - sei!Smic d"eHexes; 12 - sellsmi.c 'key horirzans; 3 - shot lPoints; 4 - telJlJuxic measuring
points; 5 - UlPll.fting of hearvder Jurassie for.mations I(al-al = 0,6 'G/cml);·., - thr'Ow
in ihea'Vier iPałaeozolic formations (as = 0,4 G/c,m8)
'1 -

a.

Wartości anomalii Bouguera oraz anomalii regionalnej uwolnionej
od wpływów lokalnych wzrastają z południowego zachodu ku północne
mu wschodowi. Z danych geologicznych wiadomo, że w tym kierunku
podnosi się również strop paleozoiku. Równocześnie dane dotyczące cię
żarów objętościowych skał wskazują na istnienie granicy roZldziaiu gę
stości pomiędzy utworami mezo- i paleozoicźnymi. Można więc z tego
wnioskować, że wzrost anomalii grawimetrycznej (regionalnej) ku pół
nocnemu wschodowi odpowiada podnoszącemu się stropowi paleozoiku.
Charakter podnoszenia się regionalnej anomalii grawimetrycznej ku NE
jest tego rodzaju, że nie wyklucza możliwości istnienia dyslokacji
w utworach paleozoicznych w okolicy lokalnej anomalii Nowego Miasta.
Zrzut tej dyslokacji jest rzędu 7'50 m. Z fig. 4 widać, że strop paleozoiku
w południowo-zachodniej części PI:9~ilu jęst ~'bniżony~ natomiast w czę
ści .północno-wschodnięj podniesiony. Efekt grawitacyjny takiego uskoku jest w przybliżeniu równy ,obserwowanej anomaliiregiona1nej. Istnienie dyslokacji w utworach paleozoicznych w świetle wyników inteI1Jretacji danych grawimetrycznych jest baI'dzo praw:dopodObne. Jednakże ze
względu na brak jednoznaczności w interpretacji anomalii grawimetrycznych obserwowany wzrost anomalii regionalnej może być również wywołany innymi przyczynami.
Omawiane dotychczas wyniki wyinterpretowane zostały wzdłuż linii
profilu przebiegającej przez okolice Odrzywołu - Ulowa - Wyśmierzyc
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Fig. 5. Mapa

's tref wy,pię'trzeń utworów jlurajskich
danych grawimetryczny,e h
!Map of uplifting of Jurassic fonnation zones according to
grav1metric data
przsbi.e~

według

11 - wartOl!ić zerowa u ••• ; 2 - Unia malkBymalnego g,r adlientu
poztomego U'U; 3 - stTela wY·piętrzeń; 4 · - iLlnia ~zekIrodu geoflrzycznego; 5 - otwory \Wiertnicze
.
a. - zero value 't:' ...; II - lIne of maxla:num. horizonltał gradient
ru",.; 3 - rl:one of ~l:ttinigJs; .4 - [ine ot geophysicalL cross
section; fi - b'a re ho1es
.

(fig. 4). Trzy strefy anomalne, którym odpowiadają wypiętrzenia ClęZ
szych utworów jurajskich, to dodatnie anomalie grawimetryczne Nowego
Miasta, Tomczyc i Mogielnicy. Rozprzestrzenienie tych stref przedstawione zostało na fig. 5. Biegną one równolegle do siebie z północnego
zachodu na południowy wschód, z tym że anomalne stręfy , M'Ogielnicy
i Tomczyc łączą się ze sobą w odległości dkoło5 km na 'WtN1Wod Mogielnicy. Z ilościowej interpretacji grawimetrycznej w miejscu łączenia
się tych dwóch stref wynika, że głębdkość do wyniesionych części ciała
cięższego wynosi 89'0 ·m , a zrzuconych 12100 m. Z tego można wnioskować,
że powierzchnia utworów jurajskich w kierunku północno-zachodnim
obniża się, a wielkość zrzutu maleje.
Brzedsiębiorsllwo IPOS21Ukilwań
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Ka:3HMelK MAPLIHbJIK, 3Ba HEI1EJILCKA KOBAJILKOBCKA

PE3YJILTAThI JłHTEPIIPETAQHH I'PABUMETPHlłECKOH AHOMAJmH P,AiłOHA
MOI'EJlbHHUA - HOBE MSICTO

B CTaTl.e 06cylK,ll;IUOTCJI pe3yJIbTaTbI KOmeCTBeHHpA mrreprrpeTa~ rpaBJilMeTPH'ieCKHX
aHOMamm, rrpOCJIelKllBaeMLIX B ceBepHOM o6paMJ1emm CBelrtoKIlIKcKHX rop B paAOHe MoreJIblłHl(a - HOBe MJrCTO. Hcxo~ MaTepllaJIOM ,wuJ KOnH'łeCnIeHHoit HHTePnpeTllD,BH nOCJIYlKHJU[
.neTaJll,HaJI rpaBHMCTPH'feCK8JI C'heMKa (X. OKyJDOC, 1962) II ;I(aHJrbie no DJlOTHOCTH ropBlolX nopo;I(.
HRTeprrpenunlJl ocymecTBJllJJIacJ. B;I(OJIb rrpocPHJIlI, npoBe,!(eHBoro no HanpaBJreBHlO O,!(lKllBYJIYJIlOB - B:bIC:bM:elll1lI(e (cPHr. 4 II 5). HHTepnpenUnlJl npOH3BOp,HJI3.C:b c nOMOn:r;LIO MeTo,lJ,oB CKHm.ca ()J;. 3 . Cmm.c, 1963) II IłmcKcPoPOBa (M. E. A6em.cJrn:iI:, 1958). Bwm onpe.ne.n:eHbI TaKlKe
nap8MepTbI aHOMaJlJ.B:bIX Ten KaK rJIY6KHa 3aJreramtJl, DJlOTHOCTJ. II pacnpe;I(eJIeHHe (cPHr. 4 R 5).
Pe3YJIbTaTbI HHTepnpeT8I\HH nOKa:3:bIBaIOT, 1JTO MeCTHJ.Ie aHOMaJIHH :noro paAoHa CBJI3am.I c MaCC8MH, 3aJIerlUOm;HMH Ha rJIY6KHe 200-2500 Al. llpHHHMaJI BO BHBM8HHe HMeIOm;HecJl HeMHOrO'.IHCJIemn.re reoJIOI'JAecKHe ,lJ,8mn.re li xapaKrepllCTHKH IDIOTHOCTH ropBlolX nopo.n;. aBTOp:bI npHIIIJIH
K 3aKJII01JeBHlO, 'łTO M:ecna.xe aHOMaJIHH B:bI3BaHld npwo,IJ,HaTbIMH 60JIee IIJIOTH:bIMH IOpcKHMB:
OTJIOlKeHHJIMH. '3aCJIylKllBaeT BHHMaHHJI .60JIblIIoe CXO,t(CTBO nap8MeTPOB IIO aHOMaJtJ.HI,(M TeJIaM,
onpe,!(eJIeHBldX c IIOMOn:r;LIO ,!(ByX . pa:3HLlX MeTo.nOB. HTaK, HanpHMep, ,lJ,JUJ. aHOMaJlHH paAOHa
MoreJI:bHHIlI>I rny6HH8 .no BepXHeit IIOBepXHOCTH IOpclOlX OTJIOlKClIHi, upR pa:3HOCTH IIJIOTHOCTK
B 0,6 rjcm3, CoCTIllIJllICT 340 Al IIO MeTO,IJ,Y HHKHcP0poBa li 375 Al no MeTo,IJ,Y CKHlIbca. KpOMe
TOro, Ha OCHOBaHKH rpaBHMeTpH'IeCKoit HHTeplIpeT~ 6:bIJIa .B:bIJIBJIeHa ~CJIOKaD;HJlC 8MIIJIHTY~oit c6poca IIOpJJ,t(K8 750 Al, 3aJIOlKeHBaJI, IIO BecI BepOjiTHOCTK, B -lIaJIeo3oitclOIX OTJIOlKeHllJlX

(cPn. 4).
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RESULTS OF INTERPRETlATION OF GRAVlM!ETRIC ANOMALY
IN THE MOGIELNICA~NOWE MIASTO REGION

Summary
The ar,ticle deals with the results of quantitative interpretation of gravimetric
anomalies of the Mogielnica----Nowe Miasto region situated within the northern
margin of the .swi~okrzyskie Mountains. Detailed gravimetric surveys made by
H. Olkus ,(1962) and the da,ta concerning volume weights ,of rocks were here source
material for the quantitative interpretation. Thls was made along a cross section
running from the vicinilties of Odrzyw61. through U16w. towards the area of
WySmierzyce(Figs. 41---0): During the interpretation process. both Skeels method
(D. E. Skeels. 1963) and Nikiforov method (M. E. Abielskij. 119158) were applied.
Parameters of anomalous bodies. depths of occurrence. density and distribution
were determined as well 'CFigs. 4-5). Results of the iniel1Pretation show that the
source of local anomalies of the region in study are at a depth of about OO{)250 metres. ,Taking in,to account some scarce geological data. and the density
characteristics of rocks. the present authors ,came to a conclusion that the local
anomalies are due to an elevation of heavier Jurassic formations. A considerable
'c oncordance of the parameters of anomalous bodies obtained by means of two
differenlt methods j,s very striking here. Within the -MogieInica anomaly. for
example. the depth of the top of Jurassic formations is. according to Nikiforov
method. 3l4O' metres. the difference in density amounting to 0.6 Ig/cm3 • According to
Skeels method. in turn. the depth is 375 m., the density being of the same value.
On the basis of gravimetric interpretation there was also determined
a dislocation characterized by a throw amounting to 'TOO m., which probably occurs
in Palaeozoic formations «Fig. 4).

