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Pal'eozoik obniżenia podlaskiego
WSTĘP

Utwory paleozoiczne występujące na obszarze obniżenia podlaskiego
kompleks s'kalny o bardzo zmiennej .miąższości. Stwierdzono je
dotychczas przy pomocy kilku otworów wiertniczych. Obszar obniżenia
podlaskiego obejmuje stosunkowo wąski pas na linii Warszawa - Brześć,
przechodzący za granicą w obniżenie brzeSkie.
'W oparciu o morfologię podłoża krystalicznego okreśiamy, że obniże
nie to leży między wyniesieniem marursko-suwalskim - od północy
i wyniesieniem łukowsko--wiszniClkim - na południu. Zachodnią granicę obniżenia podlaSkiego stanowi synklinorium 'brzeżne wg W. Poża
ryskiego (119163) i tym samym ogranicza zasięg tego obniżenia na zachodzie do g,ranic Podlasia. Ohoć nie ma to istotnego znaczenia, uważam
obecnie za lepszą nazwę obniżenie mazowiec'ko-<pOdlaslkie. Podkreśla ona
zmiany warunków geologicznych w zachOdniej części obniżenia podlaskiego, tj. na Mazowszu.
'WspółcZeS'Il8 znajomość wgłębnej budowy geologicznej dbIliżenia podlaskiego opiera się na wynikach badań geologicznych za!łedwie zostatnich kUku lat. Dowodem tak krótkotTwarej historii badań może być referat J. Samsonowicza z 1\91515 r., opUblikowany w "Dyskusji nad naukoWymi założeniami perspektywicznego planu geologii polskiej". Referat
ten pod tytułem ,;Budowa geologiczna obszarów na północ i wschód od
wału kujawsko-pomorskiego i koncepcje poszukiwawcze na tych obszarach" szczególnie dobrze naświetla znikomą znajomość paleozoiku MazowSza i IPodlasia w owych czasach, co n:ajdobiiniej ilustrują niektóre
wyją1ki z referatu: " ... o st:rukturzewgłębnej niedki mazowieckiej i "zatoki białostockiej" nie mamy żadnych dimych, poza skąpymi danymi co
do trzeciorzędu i kredy; nie wiemy jak daleko ku wschodowi sięgają tu
malm, dogger i lias, jaka jestW'5Chodnia granica różnych ogniw triasu,
a także pemnu i karbonu. Wszystkie te systemy mus'zą tu być obecne,
nie wiadomo tylko, w jakim w~ształcei1iu i jakiej -miąższości. Możliwe,
że w obrębie "zatoki białostot::ldej"l w pozootałej części niecki mazowieckiej zostaną w przyszłości rozwiązane z wynikiem pozytywnym zagadnienia złóż użytecmych w karbonie i permie".
oZ cytatu tego wynika, że interesujący nas dbecnie problem dolnego
paleozoiku w obniżeniu podlaSkim wówczas w ogóle nie był rozważany
stanowią
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ze względu na brak realnych możliwości. Największą "zagadkę" ówczesnej geologii Niżu stanowiły miąższości serii osadowej obszarów depresyjnych, odczytywane z mapy grawimetrycznej, gdzie przypuszczano występowa-nie zbyt dużych miąższości niedostępnych ówc1zesnej technice
wiertniczej.
Na obszarze strefy brzeżnej platformy wschodnioeuropejskiej miąż
szość serii osadowej została bliżej określona przede wszystkim dopiero po
zastosowaniu i odpowiedniej inlterpretacji badań sejsmicznych metodą refrakcyjną. Wierny obecnie, że w obniżeniu podlaskim seria osadowa na
wysokości Warszawy nie powinna przekraczać 5000 m miąższości. Z tego
na dolny pa-Ieoroik przypada prawdopddobnie ponad 2000 m. Jest to
kompleks skalny złożony z dwu głównych elementów: serii iłowcowej
syluru i przedordowidkiej serii piaszczysto-dł.owcowej.
Pierwszy - sylurski - stanowi przedmiot zainteresowania jako ewentualne źródło węgldwodor6w .oraz jatko idealne przytkrycie izolujące starsze ogniwa ropo- i gazonośne.
Drugi ~ stanowi wyjątkowo korzystny i rozległy ikolektor węglowo
dorów, bardzo obiecujący, lecz dotychczas mało Zbadany.
Oba te elementy przedziela łub też raczej łączy bardzo interesujące
ogniwo skał ordowickich, głównie węglanowe, o niewielkiej miąższości,
lecz o dużym znaczeniu złożowym.
'Według dotych(!zasowego rozeznania geologów naftowych
część
wschodnia obniżenia jes'tmało perspektywiczna pod wZlględem możli
wości występowania ropy naftowej i gazu ziemnego, wobec czego pozostałe otwory wiertnicze · z peryferyjnej wschodniej części tego obniże
nia nie będą tu rozpatrywane.
DOTYOHCZ!AISOWE BADANIA I OPlRlACOIWAm:A

Pierwsza próba zbadania występowania . utworów paleozoicznych na
.obszarze ówczesnej "zatoki" c'z y też niecki białostockiej za pomocą głę
bokiego wiercenia nie dała pozytywnych rezulltatów, gdyż w miejscu
obniżenia (niecki, zatdki) stwierdzono wyniesienie.
Pro:blem dotyczy
otworu wiertniczego Ostrów Mazowiedka IG t, położonego na wyniesieniu ma!zur~o-suwalskim, w pdbliżu jego południowego skłonu.
W otworze tym nawiercono w 1955 r. podłoże krystalic'zne - granity na głębokości 1292,:20 m pod mezozoikiem, nie licząc dwunastu metrów
kwarcytów ,(jotnickich 7) o wieku dokładnie nie ustalonym. Tak więc
w tym dbszarze stwierdzono brak obniżenia w podłożu krystalicznym.
/Po tej próbie interpretacji materiałów grawimetrycznych na rzecz
geologii wgłębnej wstrzymano się od dalszego ustalania głębokości występowania stropu ska'ł ,kly.;'talicznych na podstawie grawimetrii, choć
na lokalizacji następnego .głębokiego wiercenia Zebra'k w obniżeniu
podlaskim w Z'Ilacznym jeszcze stopniu zaważył obraz zdjęcia grawimetrycznego. Obecnie przekonywujemy się, że korzystanie z syntetycznego
obrazu anomalii siły cię:2lkości dla wyjaśnienia geologii polkrywy osadowej i głębokości 'Występowania podłoża krystalicznego wymaga specjalnych prżeliczeń, które bez bogatych materiałów wiertniczych nie są
wykonalne. W celu wyznaczenia nowych punktów wierceń zwrócono się;
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więc d'o innych metod geofizycznych, a mianowicie ku s~jsmice i magnetyce. ZldkaHzowano wiercenie Zebrak (wciąż jeszcze uwzględniając
ujemną anomalię siły CięŻlkości, mającą wskazywać dbniżenie w okolicach
Siedlec) i zaprojektowano wykonanie profilu sejsmicznego reflelksyjnego
na linii Zebrak - Wysokie Ma'zowiedkie. Równocześnie w 1958 r. zaprojektowano wykonanie dużych profili sejsmicznych - refleksyjno-refrakcyjnych: Włodawa - Mielnik - Ostrów Mazowiecka, szczególnie
interesującego dla obniżenia Podlaskiego profilu Mielnik Międzyrzec
Podlaski (Łuków;) oraz profilu lwiczna - Ostrów Mazowiecka. Przemysł
naftowy w późniejszym czasie wy'konał tu również kilka profili sejsmicznych.
Właściwie wszystkie projektowane badania geofizyczne i wiercenia
z tego okresu składają się na jeden wie1lki plan 'badań określony nazwą
,'pierwszego etapu badań ogólnych podłoża Niżu Polski". C-zęść trzecia:
tego projektu (B. Areń, S. Pawłowski, 19'58) O'bejmuje wschodnią Polskę,
a w tym obszar obecnego dbni!żenia podlaskiego (w ogólnych zarysach')
pod ówczesną nazwą "obniżenia białostockiego" i "obniżenia brzeSkiego".
W tym ostatnim głębokość podłoża krystalicznego już wówczas okreśło~
no na poriiżej 2000 m przewidując mniejsze obszary płytszego zalegania
krystaliniku.
IWykonano pierwsze badania sejsmic'z nez u'Wzglę'dnieniem metody
refrakcyjnej, co pozwoliło na wyciągnięcie następującyoh wniosków: na
podstawie horyzontu refraJkcyjnego o prędkości granicznej rzędu 6000 mI
Isek., odpowiadającego na platformie stropowi pod'łoża krystalicznego,
uzyska'no zarys morfoiogii podłoża. Obraz ten może być zakłócony przez
nadległe skały pochodzenia wulkanicznego, przesłaniające niższe horyzonty.
Kolejny duży profil sejsmiczny zaplanowano po otrzymaniu wyników z wiercenia Zebrak, a , mianowicie po osiągnięciu w tym otworze
piaskowców kam!bryjSkich na głę'bokościokoło 2'4100 m. Wyniki tego profilu naszkicowały przekrój poprzeczny dbni:żenia na linii Zebrak - Wysokie Mazowieckie, z największą depresją nieco na północ od Zebraika.
W latach następnyoh wykonano wszystkie wyżej wymienione profile
wraz z urupełniającymi odcinkami, w rezultacie powstał dość wyraźny
dbraz obniżenia podlaskiego, które charaktery2lUje się podłużnym równoleżnikowym położeniem między wyniesieniami mazurSko-su'Wals'kim
i' wisznicko-łukowskim.
Charakterystyka profili sejsmicznych wyraźnie wykazuje dość szczegółowy profil m~zozoiku (pod pdkrywą kenozoicmą) oraz ułożenie cechszt~u. Dotyczy to profili refl~ksyjnych. Natomiast dane odnośnie starszego paleozoiku obniżenia podiaskiego na tych profilach są prawie żad
ne lub bardzo skąpe. Profile zaś refrakcyjne, jak już było powiedziane,
dały j~dynie prawdopodO'bną morfologię podłoża IkrystaUcznego. Reasumując można stwierdzić, że na obszarach obniżenia podlaskiego może
być dO'Ść dOkładnie wyzna'cz'ony strop krystalinilku i ,układ warstw mezozoiku wraz zcechaztynem. Natomiast ze starszego paleozoiku nie
udaje sii;l uzyskać refleksów ani horyzontów ref,rakcyjnych, a przekrój
geologiczny paleozoiku w profHu sejsmicznym zarysowuje się według
dość niezależnej interpretacji geologicznej obszaru.
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newonu W obniżeniu ma21owiecko-podlas'kim brak, a karbon w profilach refleksyjnych daje się śledzić tylko fragmentarycznie.
Najnowsza charakterystyka !prac sejsmicznych wypada znacznie lepiej, .lecz struktury pa'leozoiczne wynikające z interpretacji sejsmiki nie
są dotychczas sprawdzone wierceniami. W każdym bądź razie zagadnienieprzygotowywania struktur paleozoicznych (kambr, ordowik, sylur)
do wiercenia na głębokościach 2'000+5000 m w tej chwili wysunięte jest
na pierwszy plan w zakresie poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego, lecz wyniki badań sejsmicznych nie upoważniają do wymaczania
wierceń na strukturach dolnopaleozoicznych.
Prócz otworu wiertniczeg'O Zebrak na terenie 'Obniżenia podlaskiego
wykonano lub są jeszcze wykonywane następujące wiercenia:
Głębokość końcowa

Nazwa otworu

181'3,1
2953,8
26312,2
2663,0
2215;1
3'736,0
36516,8

Mielnik
Tłuszcz

IG l

KołbIel l

W'arszawa IG l
Lochów IG II
Płońsk IG 2a
bkuniew 10 1

Wykonano w latach
1959 -

m
m
m
m
m
m
m

196.0
11'963
UJOO
1965
1966
ill966

lI9I60

- .1963
-'1964
- .1964
- ,1006
- w toku
- w toku

Do tych wierceń zlokalizowanych w obniżeniu należy dodać dla ści
.charakteTystyki obszaru' również otwory z pogranicza obniże
nia z wyniesieniami:
ślejszej

Łuków

IG l
l
Ciechanów
P\lłtusk

wytkonany w 11960 r.
wykonany w 1965 r.
wykoI;1any w 1965 r.

głęb. 'W7i3,5 m
głęb. 2~05,O m
głęb.2~511Q.,3 ID

Przedłużeniem ,obniżenia !podlaskiego na wschód (ZSRtR) jest obniże
nie brzeskie, dla którego najnowsze dane geologiezne dostarczyły profile
wierceń: l K (głęb. 14'0'5 m), 12 K (głęb. 11607 m.). Należy tu dodać, że
profil. wiercenia l K (do pe:rmu~ 2Jbieżny jest z profilem wiercenia Wysokie liitewskie (Komamiki).
Wymienione wiercenia są tematem szeregu artykułów i komunikatów oraz notatek archiwalnych. Pa:leozoikobniżenia pdd:la'Skiego nie był
dotychczas rozpatrywany jako całość .

. PROETILE

WIERCEŃ

(QDCLNKiI PALEOZODQZNE)

Wiercenie Zebrak lokalizację swą zawdzię~za !przede wszystkim wynikom badań grawimetrycznych, co zostało stwierdzOne w założeniach do
wiercenia, jak następuje: " ... niecka białostocka w obrazie grawimetrycznym rysuje się jako rozległy niż z trzema lokalnymi minimami.
Jedno minimum przypada na rejon Siedlec ... ". Tu więc postawiono wiercenie Zebrak. Na tym obszarze przemysł naftowy wylkonał regionalny
profil sejsmicmy Głowaczów - Siedlce - Mordy, na którym daje się
śledzić równoległość wamtw mezozoiku.
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'Przy obliczaniU. :możHwej głębokooci stropu krystaliniku wzięto pod
badania magnetyczne i wykonane już wtedy profile sejsmiczne
i wierc'enia: lPisz, Ełk, Suwałki oraz Łuków. Strop krystaliniku przewidywano na głębokości nie większej niż 3000 m. Niestety, wiercenie 2ebrak nie osiągnęło zamierzanej głębokości z powodów technicznych i po
wejściu w utwory kambryjskie (239'9,3 m) zostało zatrzymane na głębo
kości 2454,Q m. Profil litologiczno-'stratygraficzny wiercenia 'został opublikowany w opracowaniu wstępnym K. Lendzion 1~1009~ oraz w pracach
K. Pawłowskiej ('11959) i H. Tomczyka (1'9'64). Obszerne opracowanie
wiercenia 2ebrakzostało przekazane do druku l(lK. Lendzion).
,W iercenie Mielnik, wykonane w ramach pracZakła'du Złóż Rud Zelaza !G, ale jako wiercenie opor'oWe będące częścią pierwszego etapu badań realizowanego przez Zakład Geologii Niżu IG, zostało zlokaliZdWane
w dalekiej, peryferycznej, wschodniej części obniżenia pddlaskiego. Ta
część obniżenia zaliczona została do obszarów mało perspeiktyw'icznych
pod względem ropo- i gazonooności paleozdiku, czym też można tłuma
czyć brak zainteresowania geologów naftowych otworem 'Mielnik i pozostałymi głębszymi otworami w Białostookiem.
_Według projektu badań wiercenie Mie1n~k ,,'" usytuowane jest w południowej części pasa dodatnich anomalii grawimetrycznych i magnetycznych między Krynkami i Łosicami. Celem wiercenia jest dostarczenie bezpośrednich obserwacji umożliwiających właściwą interpretację
badań geofizycznych oraz · stworzenie pun'ktu oporowego dla profilu
sejsmicznego Włodawa - Mielnik - ()$tró'w Maz.".
Profil Mielnika został opu!blikowany w odcinkach przez autorów projektu wiercenia (J. Daniec, Z. Deczkowski, 1'916'0) oraz przez J. Znoskę
(1196'4, 196'5). Sylur w tych artykułach został pominięty, a jego profil opracował H. Tomczyk.
Wierceni~Tłuszcz, zaprojektowane na profilu sejsmicznym lwiczna - Tłuszcz '- Łomża, swą lokalizację szczegółową zawdzięcza anoma. Iii magnetycznej w rejonie Tłuszcza. Celem tego oporowego wiercenia,
oprócz zbadania profilu skał osadowych w tym punkcie, było również:
wyjaśnienie wspomnianej anomalii magnetycznej, istotę której przypisywano skałom krystalicznym !podłoża na głębdkości około 1500 m. Bada:nia sejsmiczne nie potwierdzały tego przypuszczenia, Igdyż strop krystaUniku dawał się prześledzić na głębokości około 2f5100 m. Ze względu na
wagę zagadnienia, polegającego na geologicznym wyjaśnieniu anomalii
magnetycznych tego obszaru, wielokrotnie dOkonywano przeliczeń w zakresie interpretacji ilościowej wyników badań magnetyc'znych na podstawie zdjęcia magnetycznego z Tłuszcza I(A. Dąbrowski, K. Karaczun,
1958; A. Dąbrowski, 1964) oraz rojęcia regi'OIlalnego w p6łnocno-wschod
niej Polsce i wyników osiągniętych · w wierceniu Tłuszcz. Pddłoże prekambryjSkie zostało nawiercone na głęlbdkości 2I4!9'7,6 m w postaci metamorficznych łupków chlorytowo-kwarcowych o upadzie prawie piono.wyro. Dalsze głębienie ujawniło monotonny komplekis różnorodnych łup- .
ków metamorficznych ciemnej :barwy. Kompleks ten, wieku protero-:
zoicznego, został opracowany przez W. Hykę ~1964).
!Profil paleozoiku pod pstrym piaskowcem dolnym wiercenia Tłuszcz
przedstawia się następująco:
uwagę
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Głębokość

Wiek
Cechsztyn

15188,8+ 1613,8
1'6113,8-+-111668,0

, Sylur

Ludlow
Wenlok
Landower
Ordowik Aszgil ?
Karadok
Landeil
Lanwirn ?
Kambr środkowy

1616B,0-+JlJ8I44,0
184i41,0 +119129,0
119129,0+1963,S
1119163,a -+111965/8
i1i965,S+ 11974,0
11974,0+11004,5
1984,5+ 1990,7
119190,7 + 21125,3

Kambr dolny

21125,3 +2288,8

Opis
Mułowce, piaskowce, wapienie, (AIler + Leine).
Dolomity, mułowce (Stassfurt).
Dolomity, piaskowiec zlepieńcowaty
(Werra).
Lupki graptolitowe, iłowce.
Lupki graptolitowe, iłowce.
Lupki graptolitowe, iłowce.
Wapień

ną

0088,B+2497,6

Osady kambru

leżą

na

podłożu

gruzełkowaty;

mułowce.

Wapienie, iłowce, mułowce.
Wapienie margliste i dolomityczne.
Wapienie, piaskowce.
Piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary;
w dolnej części udokumentowany fautrylobitową.

Iłowce,

piaskowce i mułowce udokumentowane fauną trylobitową '(poziom
holmiowy).
Piaskowce, mułowce, iłowce udokumentowane fauną nietrylobitową (poziom subholmiowy).

prekambryjskim poziomo.

Według pierwotnego projektu wykonanie otworu Koł:biel (wykonany
przez przemysł naftowy) miało na celu zbadanie struktur mezozoicznych
i wejście w podłoże paleozoiczne Ckarbon na domniemanym wyniesieniu).
Później jednak uznano za konieczne przebicie, 'kanbonu i zbadanie starszego paleozoi!ku na większych głębokościach. Niestety, 'ze względów technicznych wiercenie zatrzymano w sylurze. Głębokość końcowa otworu 2632,2 m.
Opracowany .profil otworu I{()!ł?.i.el został ~ulbl'fkowany przez ' lP.
Karnkowskiego ,eli96i5) w artykule omawiającym również Objawy wę
glowodorów w cechsztynie tego wiercenia.
Otwór wiertniczy Warszawa IG 1 w Konstancinie, zaprojektowany
'do głębok~i 41500 m "w celu pozYskania wszechstronnego geologicznego
punktu oporowego dla ·Okolic Warszawy, zawiódł pokładane nadzieje.
Z powodu awarii nie przekroczył on głębokości występowania cechsztynu i został zatrzymany w dolnym anhydrycie Werra. lPomimo to wiercenie wniosło dużo , nowego, gdyż na jego podstawie uStalono nieprzewidzianą dużą miąższość cechsztynu i występowanie pokładów soli kamiennej. !Profil paleozoiku wiercenia Warszawa z()Stał opracowany przez
B. Arenia (19615).
W celu 'llzupełnienia roopoznania przekroju geologicznego w kieTunku północno-wschodnim na granicy obniżenia pddla~iego z wyniesien'iem suwalSko-mazurskim postawiono wiercenie Łachów (w odległoś
ci lO ik::m od otworu ,Tłuszcz), które obecnie jest w opróoowan'iu. \Palleo2loik tego otworu obejmuje cechsztyn, ordowilk i kambr" przy czym
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cechsztyn ze względu na Skąpe rdzeniowanie jest trudny do szczegóło
wego · rozpoziomowania. Wstępny profil wiercenia Łochów przedstawia
się następująco:

Wiek
Cechsztyn

w m
1006,0+ 162B,O

Głębokość

Ordowik

l62C3,0+ 1634,0

Kambr środkowy
Kambr dolny

10014,0+ 1'7&,4

Opis

Dolomity, mułowce, iłowce i. piaskowce ze zlepieńcem u podstawy.
Dolomity, wapienie, glaukonityt oraz.
piaskowiec u podstawy (Arenik - lanwim).

Podłoże

PiaskQwiec drobnoziarnisty szary.
nowce, mułowce, piaskowce.

11'761,4 +21.!l.3~1

krystaliczne; otw6r w krystaliniku

głębiono

do 2245,11 m.

Otwór wiertniczy Płońsk 2a, mrożony przez przemysł .naftowy, a przedo dalszego głębienia (!poniżej 3000 m) przez Instytut Geologiczny,
jest obecnie w ruchu na głębdkooci 37:35 m w utworach ·k ambl'u. Paleozoik w tym otworze został nawiercony nagłębdkości 30'51 m pod pstrym
piaskowcem. Plan wiercenia przewiduje osiągnięcie podłoża krystalicznego.
Dotychczas nigdzie nie publikowany profil osadÓW paleozoicznych
wiereenia Płońsk 2a przedstawia się następująco:
jęty

J

Wiek
Cechsztyn

Głębokość

w m

3001,0+3132,0

31132,0 +ia223,4

Skały

magmowe

3303,0 +3484,0

Ordowik, Aszgil ?

3484,0+3506,7

Karadok-arenig

:J506,'7'+35i5'5,O

Kambr (nie rozpoziomowany)

35l55,0+ .....

Opis

S61 kamienna, anhydryty
u dołu
dolomit (Leine)
Anhydryty, s61 kamienna, dolomit
'(Stassfurt)
Anhydryty, dolomity oraz zlepieniec
. u podstawy (Werra)
Sjenity f(mikrosjenity} barwy brunatnej o r6żnych odcieniach; u dołu brekcja
U g6ry margle silnie przeobrażone, niżej wapienie dolomityczne, margle, wapienie.
nowce, bentonit, iłowce czarne, dolomit i zlepieniec; u dołu dolomit.
Iłowce, mułowce i piaskowce naprzemianległe. Upad zmienny, przeważnie
jednak ułożenie · warstw poziome lub
z upadem kilku stopni. Odcinek silnie
zaburzony występuje na głębokości
368'7,.8+ł3699 m, .przy czym zaburzenie
ma charakter lOkalnego strzaskania; ..
tak że u g6ry seria jest nawet zbrekcjowana, a ku dołowi upad wynoszący poprzednio 00° maleje do 45°,
. następnie przyjmuje ułożenie prawie
poziome.
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Wiercenie Okuniew zostało uruchOmione po a'w arli wiercenia Warszawa IG l jako kontynuacja badań w głębszej części obniżenia podlaskiego. INow.e wiercenie usytuowano w płytszej strefie obniżenia, ze
względu lIla możliwość głębszego występowania stropu Ikrystaliniku niż
to wynika z danych sejsmicznych. Wiercenie jeSt
toku, aktualna głębokość = 31615:6,8 m.
.
fProfi'l paleozoiku w Okuniewie według wstępnego opracowania jest
następujący:
,, :'

w

Głębokość

Wiek
Cechsztyn

w m

20'715,9 +1~1'05,0
21(05,0 +12100,0
21130,0 +122'715,0

Opis
Dolomit, anhydryt (Leine).
Anhydryt, sól kamienna,
dolomit
{Stassfurt).
Anhydryt, sól kamienna, anhydryt oraz
wapień u dołu.

Śylur

Ludlow górny '

~,0-h3360,0

Ludlow dolny
Wenlok
Landower
Ordowilt
Aszgil
Karadok
Landeil
Arenig
Kambr środkowy?

M50,0-h3520,O
35.20,0 +00IJ8I,0

3568,0 + 31518'6,0
3566,0+0020,0
3620,0+3629,5
36129,5+03i63'7,0
363'1,0-. '

Lupki graptolitowe - iłowce z wkład
kami mułowców.
Lupki graptolitowe - iłowce, mułow
ce miejscami nieco wapniste.
Lupki graptolitowe prawie czarne.
Iłołupki czarne z wkładkami wapieni.
z fauną.
nowce, mułowce, wapienie.
Wapienie różnorodne;
Wapienie, wapienie dolomityczne.
Piaskowce drobnoziarniste jasnoszare.

Iłowce, mułowce

O'iWORY UIZUPELN1LAJĄCE

<Y!

SKROCIE)

Otwór wiertniczy łJuków jest reperem dla wyniesienia Łukowa, gdzie
nawiercono pod lkaI'bonem i cechsztynem podłoże krystaliczne (granitoidy) na głębokości 006 m.
Wiek
Cechsztyn
Karbon

Głębokość

w m

7168,8+8/111.2
81.1,2+910,0

Opis
Wapienie, iłowce, dolomity, piaskowce.
Iłowce, piaskowce wapienie.

W otworze Pułtusk, usytuowanym na wyniesieniu mazursko-suwal--:
skun' lub na jego peryferii, stwierdzono tylko kambr pod mezozoikiem:
na głębokości 20814,5+2217 2,0 m kambryjskie piaskowce i iłowce, leżące
na utworach krystalicznych. rw Ciechanowie nie nawiercono osadowych
Skał paleozoicznych.
1

9~iORY Z OBSZARU OBNIŻ.ENilA BRlZESiKlEGO

Znany w literaturze profil wiercenia Wysokie Litewskie został obecnie uzupełniony nowymi ,wierceniami (!poniżej cechsztynu), wobec czego
przytaczanie starego profilu jest już niealktualne, natomiast dowiązywa-
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nie 'się do Wysokiego Litewskiego jako do punktu znanego nie traci swego sensu. W nowych otworach nawiercono i przewiercono starszy paleozoik, nie wszędzie natomiast stwierdzono perm.
·W 'o tworze· 1 K, w odległości 1 km na E od WysOkiego Litewskiego.
nawiercono cechsztyn pod triasem dolnym, a nasttWIlie I(od głęb. 468 m)
sylux, ordowik, kambr i eokambr. IPdd.łoże krystaliczne w postaci granitognejsów zostało osiągnięte na głębokości około 14100 m.
W otworze 12 K, w odległości 16 km na SEE od IWysokiego LitewSkiego, stwierdzono paleozoiJk starszy wprost pod. triasem. \Na głębokości
3'7'5 m występuje sylur, a następnie ordowik, kambr i eokarntbr. Podło
że /krystaliczne grani~ognejsy osiągnięto na głębokości około
1600 m . .
!Profile nowych otworów różnią się znacznie, choć ich wzajemne oddalenie jest niewielkie. Swiadczy to o znacznym zaburzeniu tektonicznym
tej części dbniżenia brzeskiego.

BUDOWlA .GEOLOaICWA
Obniżenie podlaskie jest jednostką strukturalną zbHŻ'oną do rowu
tektonicznego o orientacji kierunkowej wschód-zachód. Według orientacyjnych danych geofizycznych głębokość pOdłoża ·k rystalicznego w jego
osiowej,zachodniej części przekracza 5000 m, natomiast w c'zęści wschodniej waha się w granicacb'l/OO{}-:-l5'OO Illl (B. Areń, 19(4). !Przekrój po-

.
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Fig, :1. Szkic orieńtacyjny wierceń na tie morfologii podłoża krystalicznego (wyrażonej izohipsami) w obniżeniu podlarskim
Situation sketch of bore holes and mor:phology of the crystalline
basement (expressed by contouT liiries) in the Podl:asie
depression .

przeczny obniżenia jest riieregularny (niesymetryczny): jego brzeg połu
dniowy jest stromy, a północny - łagodny I~J. ISkorupa, w przygotowaniu
do druku). Obniżenie wypełniają osady pa'leozoiczne; przykrywające je
osady mezozoiczne natomiast nie zaznaczają już tego obniżenia, z wyjąt
kiem osadów dolnego pstrego. piaskowca, który tak jak formacje paleozoiczne ma więlkszą miąższość osadów wzdłuż osi dbniżenia. Ciekawe, że
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Fig. 2. Przekrój geologiczny przez obniżenie podlaskie w dwu wersjach
Geological cross sectiQn through the Podlasie depression intwo versions
l - ska'ły mag,moowe; -2 - wysokość ,otworu wiertniozego w m iIl.lP.m.; Q+T.r - kenozoik; K - ,kreda; J - jU!ra; T - <trias; IP - lPel'm; C - karbon; ,S - sya,UJ:'; Or o["dOJWi,k; Cm - kamlbr orarz eokam!br
"
1 - m~gmatic rociks; 2 - situation of bore hole dn metTes ao8.[.; Q+"I'r - Cadnozoic;
iK - CretaceauJS; J - J'Ilrassic; T - "l'riassic; P - lPe-rmian; C Carbonilferous;
S - Silurian; ar - Ordovi.cian; Cm - Cambrian &lJd !Eocambrian

środkowego pstrego piaskowca nie ma już na tym terenie lub są tylko
jego srezątki, zaś jurajskie i kredowe osady mezozoiczne leżą równomiernie na obszarach obniżenia i sąsiadujących wyniesień, tworząc przykrycie zwiększające swą miąższość mniej więcej równomiernie ku zachodowi. 'Hozwój osadów przedmezozoicmych dowodzi dużej ruchliwości

dna, głównie wzdłuż -osi obniżenia, ruchliwość ta została zaakcentowana
z końcem dolnego pstrego piaSkowca ruchem pozytywnym.
W obrębie osadów paleozoicznych idajesię obserwować ruchliwość
dna nie tylko całego obniżenia, lecz także rÓŻDydh jego odcinIków, na razie
nielicznych, a poznanych dzięki otworom wiertniczym usytuowanym
w znacznych od siebie odległościach.
IStratygraficzne porównanie 'W obrębie poszczególnych formacji wyraźnie dowodzi, że wzn-oszenie"" się i dbniżenie -dna OdbywałO się' bardzo
nieregulamie, dowodem :są różne poziomy i piętra osaIdów występujących
w obniżeniu. Na przykład: isylur - ludlow w 'Tłuszczu ma miąższość
17 6 m, a już w Okuniewie - 1'175 m, natomiast miąższość wenldku
w TłU'szczu wynosi 815 m, a w Okuniewie tylko 710 m. Są to liczby" stwierdzające różno~odność warunków sedymenta,eji·" w tym samym zbiorniku
ic:zasie.
1
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różnice miąższoś

ci, to rzecz prosta !przyczyny tego należy szukać w ruchach tektonicznych podłoża. Tym podłożem dla paleozoiku jest prekambryjskie podło
że

!krystaliczne, strzaskane rozłamami, które 'Stanowią strefy przesunięć
tektonicznych usytuowane 'głównie wzdłuż brzegów obniżenia.
Kierunki pęknięć mogły też być różne, przede wszystkim idące wZdłuż
strefy brzeżnej platformy oraz prostopadle do niej. Komplikacje rozła
mów musiały jednak doprowadzić dO' 'bogatej -różnokierunkowej sieci dyslokacji, dzi~ki którym poszczególne odcinki ICbloki) mogły przesuwać
się wzajemnie. Na tle tak ruchliwego dna powstał kompleks ,skał osadowych rozpatrywanego paleozo:ilku talk bogaty w różnorodne i ciekawe
sedymenty, że dotychczasowe jego poznanie wydaje się być tylko wstę
pem do badań geologii tej .grupy.
Na tle sąsiadujących wyilliesień i obniżeń w strefie ibrzeżnej .platformy
wschodnioeuropejSkiej na przedpolu 'obniżenia 'brzeżnego rozpatrywane
oIbniżen'ie podlaskie stanowi, rzec można, element szel'<egowy, poldobny
w swej 'budowie do pozostałych obniżeń, takich jak synekliza perybał
tycka czy obszar Włodawy (L. MiłaczewSki, 19661), !które ,różnią się wielkością i stopniem tektonicznego zaangażowania. W zasadzie dbniżenie
wraz z wyniesieniami stanowi system elementów klawiszowych, odznaczających się mlaczną ruchliwością.

KAMBR II EOKiA.:M'BR

Jak wynika z przeglądu profili wierceń, osady kambru w obniżeniu
podla'mm zostały przewiercone ty1!ko w dwu punktach, a miano,wicie
w Tłuszczu i Mielniku. Oba te punkty mają rÓŻne profile stl'atygraficzn~, gdyż w Mielniku na podłoiJu krystalicznym występują bazalty wraz
z aglomeratami i konglomeratami, a nad nimi pozostały kompleks skalny w spągu kambru należący wg J. Zn~i i~t.965) do siniarnu.
W Tłuszczu natomiast kambr udokumentowany paleontolO'gicznie leży
bezpośrednio na podłożu. Korelacja stra'tygraficznatych dwu profili jest
utrudniona ze względu na różne oznaczenia autorów profili (K. Lendzion - w przygotowaniu do druku; J. Znosko, 11966), lecz litologiczne
porównanie doprowadza do wniosku, że kwestia lokalnego występowania
bazaltów i Skał im towarzyszących Ibędzie · rozstrzy'gnięta dopiero po przewierceniu kambru i eokambru w zachdd:niej części C1bniżen'i:a.
Osady kambru Składają się w zasadzie z dwu kompleksów skalnych:
z drobnoziarnistych, przewaŹlnie dość zwięzłych pia'Skowców, leżących
w stropie kambru i z piaskowców średnioziarnistych, naprzemianległych
mułowcÓW i iłowców w części spągowej. , Górną część osadów można
zaliczyć do kambru środkowego, dolną do kambru dalnego. Oba te
kompleksy mają doskonałe warunki kolektorskie i są bardzo interesujące
dleposzukiwań węglowodorów. Osady kambru są tu bardzo słabo poznane ze względu na trudności w przewiercaniu piaskowców kambru.
Omawianie:dziś mniennOŚ'Ci osadów kanrbru był-dQy przedwczesne. Należy
jednak zaznaczyć, że przykła'd Tłuszcza, gdzie nawiercono ponad ,500 m
kambru, może być zapowied'zią dobrej prognozy.
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ORDOWiIK

Osady ordowiku złożone głównie z utw.orów wapiennych, mułowco
wych i ił.owcowych mają na obszarze dbniżenia bardz.o nieznaczną miąż
szość od kilkunastu do kilkudziesięciu ' metrów. lN"ajwiększa znana dotychczas miążswść .ordowiku na obszarze mazowiecko-podlaskim została
stwierdzona w PłońSku (71 m), .ogólnie miąższość stopniowo wzrasta ku
zachodowi. W interesującej nas centralnej i zachodniej części obniżenia
podla$iego utw.ory .ordowiku leżą transgresywnie, na piaskowcach kambryjskich. Najniższy ordowilk jest zlepieńc<1Wla'ty lulb glaulko.nityczny
('g laukOnityt), po czym występują utwory wapienne. Zmienność ordowiku pozwala na szczeg6łdwe rOllPoziomowanie osadów,zwłaszcza że d.o~
kumentacja paleontologiczna jest również obszerna CE. Tomczyikowa,
19i64; Z. MOd1iński, 1966).
SYLUR

Sylur w obniżeniu podla's kim reprezentują łupki graptoIiltowe leżące
pozi.omo, podkreślające swym ułożeniem i sedymentem charakter platf.ormowy. Sylurski kompleks osadowy ,składa się głównie z ludlowu, choć
wzajemny stosunek miążs2Jości poszczególnych pięter i warstw nie jest
jednakowy. W sumie osady syluru stanowią potężny płaszcz izolujący
lnieprzepuszcza'lny), który przykrywa wszystkie osady przedsylurskie
w obniżeniu. W chwili dbecnej jest t.o jednak tylko teza, gdyż ze wzglę
du na Skąpą ilość wierceń i niedostateczne rozpoznanie starszego pale 0zołkunie można z aóbsolutną pewnością stwierdzić, że w obniżeniu nie
ma osadów ordowickich czy kambryjskich leżących bezpośrednio pod
utworami młodszymi od syluru.
'
Rozpatrując zmiennośc miąższości syluru stwierdzamy następujące
wartości zanotowane w wierceniach: Okuniew -..... 1200 IIi, Zebrak 997 m, Mielnik - 556 m i Tłuszcz ',, - '295 m. W Kołbieli sylur nie został
przebity. Jeśli są 1;<0 punkty w obniżeniu, a Łochów leży na wynieBieniu
mazurSko-suwalSkim, to można przyjąć, że sylur na .obszarze Łoćho'wa
został zniszczony po północ~ej S'tronie strefy, uSkdkowej, na pograniczu
wyniesienia i obniżenia. Jeśli ,brak ,s yluru na 'tym obszarze można wytłumaczyć jego wyklinowaniem się, t.o linia jego 'zasięgu (ewentualnie
nawet bardzo kręta) nie m.oże stanowić zdecydowanej granicy wyniesienia z obniżeniem. Jest to 'k westia do wyjaśnienia 'Poprzez 'dalsze roboty
geologiczne na s~eroką skalę.
W. lPożaryski (1964) zamyka obniżenie podlaskie w obszarze wystę
powania syluru, nie dyskutując natury jego Ig ranie. Wydaje się jednak,
że kwestia 'z uSkokowania na ó
b rzegach obniżenia ma znaczenie nie tylk.o
teoretyczne. Pułapki przyuSkókowe pod przykryciem syluru mogą mieć
rozstrzygające znaczenie w zakresie pos~ukiwania węglowod.orów. Głę
bokośCI występowania syluru w obniżeniu są dość znaC2Jne, choć nie
przekraczają możliwości obecnej techniki wiertniczej. Liczby ilustrujące
S'trop i spąg syluru są następujące: Okuniew 22''715 i 315168 m,Zebrak 13,61
i 2135'8 m, T.łttsztz 11668 i 1963 m, MieJln:ik 58\2 i lt38 m. Rzecz prosta,
obszar Mielnika nie jest, jak już -było powiedziane, terenem dużego zainteresowania w zakresie poszukiwań ropy i gazu.
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KARJ30N

Karbon w obniżeniu podlaskim może być traktowany jedynie nawiasowo, .' ,gdyż obejmuje on tylko ' niewielki Skrawek obniżenia od strony
południowej. Niemniej nie można pominąć jego izolującego znaczenia.
Właśnie na obszarze południowego brzegu obniżenia, .gdzie moma spodziewać się strefy uskOkowej i szybkiego .wzrastania miąższości starszego
poleozoiku, dobre przykrycie izolujące może okazać się hardzo ważnym
elementem strukturalnym. OsaIdy karbonu leżą poziomo, wylklinowując
się w ikierunku pÓłnocnQ-JWsc'hodnim.
W 2-ebraku (K. BojkowSki, .J. Muller, 196{}) karbQD reprezentują piaszczysto-mułowcowe; utwory namuru. Utwory te 'trudne są do r02lpoziomowania ze względu na bardzo Skąpy' uzysk rdzenia ,w wierceniu.
,W Kołbieli (lP. KarnkowSki, 19615) karbońSkie osadyzalic'rono do karbonu ,górnego, dzieląc je na trzy serie: mułowcową, piaszczystą i piaszczysto-mułowcową. Miąższość ,k arbonu jest następująca: w Kołbieli ~
320 m, w 2ebraku - 65,4 m.
PERM

lPermskie osady w zasadzie występują .na całym obszarze 'Obniżenia
podlaskiego. Tylko jego część wschodnia jest pozbawiona tych osadów,
co zresztą nie wszędzie jest. stwierdzone z powodu braku wierceń. Roz. kŁad miążsZJOŚci osadów jest ostatniJo uzwpełnidny nowymi materiałami
(b. Areń, 1965) z wiercenia Warszawa IG 1 w Konstancinie. iWykonywane (czynne) w tym rejonie atw-ory nie mają jeszcze ostatecznyoh
opracowań dotyczących permu.
Jak wynika z dotychczasowej literatury (lP. Karnlkowski, 1965;
K. /Pawłowska, 19163), perm '( czerwony spągowieo) ma rozległy zasięg
w ·obniżeniu podlaskim, lecz z braku wierceń pełnordzeniowanych trudny jest do określenia. Czerwony spągowiec zanotowano w otworach:
Mielnik, 2ebrak i Kołbiel. IW 2ebraku i Kołbieli spOczywa on na utworach karbońskiCh, w Mielniku - na sylurskich. Tylko w Mielniku zanotowano typowy zlepieniec podstawowy czerwonego spągowca o miąż
szości 15 cm. W Zebraiku i Kołbieli występują piaskowce. Cechsztyn na
obszarze obniżenia podlaskiego tworzy według J. lPoborskiego ('1964:) "zatokę podlaSką", gdzie wierceniami :w Konstancinie, Okuniewie i Kołbieli
stwierdzono osady facji salinarnej o znacznej miąższości. W Konstancinie nawiercono około 310'0 m cechsztynu, w tym około \1610 m soli kamiennej cyklotemu Werra. W Okuniewie cechsztyn obejmuje 185 m, a w Koł
bieli - 1225,,5 m. Ta cechsztyńska zatoka podlask~ zawdzięcza niewątpli
wie swój silny rozwój ponowrnemu obniżeniu się Podlasia, a utwory mułowcowe najmłodszego cechsztynu, przechodzące bez wyraźnego przejś
cia w utwory triasu, świadczą o wspólp.ej budowie teldonicmej obniże
nia z dolnym pstrym piaskowcem.
Utwory permskie spoczywają przeważnie na sylurze i częściowo na
karbonie, tworząc jeszcze jedną partię izolującą nad starszym paleozoikiem.
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OBJAWY ROPY NAF'.I10WEJ I "9A1ZU ZlFEMt.N/EGO

SIady ropy naftowej i gazu ziemnego występujące 'w d.olnym paleozoHruobniżenia podlaskiego wzbudziły zrozumiałe zainteresowanie ze
względu na olbrzymie ilości .osadów paleozoiku. Pierwsze ślady zanoto-

w wierceniu Żebrak, na głębdkości 2399,,8+24315 m, w czasie przewiercania Ikaimbryjskich piaSkowców l~arcytowych i(S. Depowski,
J. 'Królicka, '1'964). Były to ślady gęstej ropy parafinowej w licznych
szczelinach piaskowca. stwierdzono wówczas pęcherzyki gazu wydobywające się z rdzenia oraz '21gaz.owanie płuczki.
Poważne ślady gazu ziemneg.o stwierdzono w .otw.orze Tłuszcz, gdzie
gaz wydobywał się również 'z utworów kambru, z piaskowców kwarcowych poziomu subholmiowego, występujących na głębokości 2~78+
22'70 m. Analiza gazu wykazała dużą zawartość metanu (prócz cięższych
węglowodorów) ,o raz obecność czystego wodoru (B. Areń, S. Depowski, 19(65).
W obu tych przypadkach nie uzyskano prodU!kcji ropy i gazu, ale sam
fakt występowania tych surowców w kanlbrze spowodował konieczność
dalszych badań.
.
rw Okuniewie w czasie przewiercania 'kambru w 119616 r. tuż pod ordowikiem, na głębdkości 3646+3'656 m, stwierdzono wycieki ropy i pę
cherzyki gazu na powierzchni wydobytego rdzenia, 'którym był piaskowiec kwarcowy. Badania laboratoryjne wy,kazały, że wydobyta ropa naftowa ma charakter parafinowo-naftowy. Głę'bienie otworu wstrzymaną
i przystąpion.o do opróbo,w ania horyzontu roponośneg.o.
Wa!IlO

WINIOSKI '
'Zjawisko występowania sIadów ropy naftowej i gazu ziemnego
w kambrze obniżenia podlaskiego 'w trzech punktach upoważnia do
stwierdzenia szerszego \~jeśli nie powszechnego) występowania ropy naftowej i gazu w utworach podsylurskich omaWianego .obniżenia. Należy
wziąć pod uwagę dwie masy skalne :
l' - 'l'OOO-metrowy płaszcz skalny, złożony z łupków nieprzepuszczalnych syluru;
2 - leżące pod sylurem piaskowce, iłowce i mul-owce o miąższości przekraczającej '5 00 m.
:Uszczelnienie sylurem stwarza wyjątkowo dogodne warunki d.o zachowania przed migracją gazu i ropy. W tych warunkach poszukiwania
węglowodorów należy prowadzić w obniżaniu w tych obszarach, gdzie
stwierdza się znaczną miąższość syluru i .k ambru. Należy róWnież zwrócić uwagę na ordowik ,o raz wyjaśnić stosunek syluru obniżenia do brzegów sąsiadujących wyniesień. Przy za'Stosowaniu metod geofizycznych
należałoby Zlbadać położenie i wielkość ewentualnych dyslokacji w obramowaniu obniżenia.
Oprócz znanego dziś obszaru Tłuszcz - 2ebrak - Okuniew bardzo
interesujący wydaje się być obszar u południowego brzegu obniżenia, tj.
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na półnoonym. i p6łnocno-zac'hodnimSkłonie wyniesienia łukowskiego,
gdzie strome zapadanie podłoża krystalicznego sugeruje szybki wzrost
miąższości paleozoiku, co nie wyklucza strefy uskokowej i tym samym
pułapclt iprzyuskokowych lub stratygraficznych w szybko wyklinowywujących się warstwach roponośnych.
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Eopllc

APEHb
UAJlEo30iłaam OTJIO»CEHIUI nOrouICKOR B~I
Pe:noMe

BcTynneBHe coAeplłOłT 0630p IICCJre~oBa.Bldt npoBO~ B llOAIDICCKoil: ~ c nOMoID;bIO
rny6oKoro 6ypeBIDI (ł}lm. 1). llPHBOAJITCJJ. CBO.t(BJ>Ie pa3pe3LI CKBamm AIDI HRTepBaJlOB na-

Jleo30ACICJłX OTJlo:aremm, a TaKlKe paCCMal'pJIBaIOTCJJ. nopop;hl KeM6pllll, Op~OllJlKa, CHJIYPa, Kap60Ha II nepMH.
lloAIDICKaJJ. BIJlI,t{Ima npe~CTaBJIJJ.eT c060H e~, HllIIOMHHaIO:myIO CJlolKllI>lit rpa6eH, upoCTlIpaIOIIQri!:CJI no HllIIpaBJleBRIO BOCTOlt -

3ana.n;. rny6HHa 3aJleraHllll KpllCTaJlJlll'IeCltOrO ł}lYH

~eHTa B ee 3aua~1I0:il:, oceBoii 'laCT.H upeBLIIIIaeT

~eJlax OT 1000 11.0 1500 M.
CXJIOH

XPYT,

BmI,J:{mi:a

a ceBepm.ll!: nOJlomil: (ł}lm.

B nepexpldBaIOID;IiIX lKe

5000 M, B BOCTOlJHOil: lKe KOJle6JleTCJI B npe-

HMeeT aCCBMMeTJiHlJHoe nonepelJHoo će'!eHHe: ee IOlKIII>lit

2). Bn~

mmOJlllllIOT naJle030HCKHe OTJlO:areBIDI.

HX Me3030:il:CICJłX ocap;s:ax ~ YlKe He BLI,Il.eJlJJ.eTCJI, 3a IICltJlIO'!eHHeM

OTJIOlKemm HlIlKHero necl'poro DeC'laHHKa, KOTOpld.e no11.06HO naneo30il:CltHM ł}lopMlUtWlM 06JIaAaIOT 60Jl&lllej!: MO~OCTbIO BAOm. OCH BIla,t(HHld..

0cTam.Hld.e Me3030:il:CKHe OTJIOlKellBJl

3aJIe-

nuoT PaBHOMePHO Kax B upe~eJIax BIlaABHld., TaK l!l CMelKHldX nOAlllI.Tl!l:il:, 06pa3YJl noxpoB c nocreneHHo yBeJlll:lmBll.IOII(eiic.!l MOID,HOCn.IO lt 3ana.zor.

B nane030:il:CltlIX OTJIo:areHIDIX Ha6JIIO,lf<leTCJI He TOJIbKO nOABRlKHOCTI. AHa
HO l!l Ha OTp,tlJIbBldX ee Y'laCTltax. CrpaTHrPał}lll'lecme cpaBHeB:l!lsl B

npe,nenax

BIJlI,t(iIHL1 B n;eJIOM,

OTp,eJIbBL1X naneo-

30iicltlIX ł}loPMaD;Hli JJ.CHO nOlta3ldBaIOT, 'ITO nOp;HllTl!le l!l oDycxamre p;Ha upOHCXO,nHJlO BeCLMa
HeperymqlHo,

~OKa3aTeJIbCTBOM

Tld.X TaM OTJJ:OlKeHl!l:ii:.

MTaK,

qero JIBJlJJ.eTCJI pa3H8.!l

MO~9CTh

HaupHMep, B 6YPOBoil: CKBalKl!lHe

Jlo:aremm cOCTaslllIeT 176 M, a BeHJlOltC}QłX-

rOpl!l30HTOB l!l JlPycOB, BCltpld.-

Tnym,

MOIIUIOCTI. nyWIOBCKl!lX OT-

85M, B TO :apeMJI xalt B 6YPOBO:il: CItBamme OKyHeB
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MOlll,HOCTb TeX lICe IIOPOP, COCTaBJIJIeT CQOTBeTCTBeHHO

1175 H 70 M. !3nI BeJIH1mII.bI rOBOpllT 0 pa3-

'H oo6pa3HH YCJIoBHil: B O;!QlO~ 6acceitHe B O~O H TO xe BpeMlI;.
npH'IHHY :3TOrO Heo6xo~o BCKaT!> B TelcrOIlll'reClCHX ~BHlIX OCHOBaHHJl. OcHOBaHHeM
naJIe030itcKHX OTJIO)l[eHHit JIBJIJleTCJI lqlBCTaJIJlH"iecmit 4lYH,tt.\MeHT, pa3,tU)o6JIemu.llt pa3JIOMaMH,
Ha 6a:3e KOTOPLIX 06pa30BllJIHCb 30BbI TeKTOHH'leClOIX CM(lIqeHHit, pacnOJIOllCeHBlde xax Bp,Om.
60PTOB BIIaW'BJ.1, Tax B B )q)yrmt MeCTaX. TeKTOBH'iecKHe HapymeBIDl p,OJlllCHbI TaxJKe xaparm:PH30BaTPCJI

P!UHI.lMH naIIpaBJIeBHJIMH.

OHH p,0JI:lKBJ.1 IIpOXO,lJ;HTb, B OCHOBHOM, Bp,OJIb xpaeBOit

30BbI lIJIaT410pMLl H .nepneHAHKYJIJlPHO ·X HeA. O~axo OcJJ:O:lKHeBIDl pa3JIOMOB ,l(0JI:lKBJ.1 6ldJIH
npBBeCTH X 06pa30BaHHIO CHCTeMbl MHoroo6pa3KbIX ~CJIO~, 6naro~PJl XOTOPWM OTp,em.BJ.1e 6JIOKH MOrJIH CMem;aTPCJI (aO;!QlHMaTPCJI H onyexaTbCJI) no OTHomeHHIO ,l(pyr K
JIJlCKaJI BlIa,l(ilHa BMecTe co CMemn.IMH 1I0,l(HJl'nJJIMH H

p,pyry. no,l(-

BlIa~a.MH: 06pli3yeT CHCTeMY

KJIa.mflmu.nt

:3JIeMeHTOB, OTlIH'IlUOII{HXCJI 3Ha'lllTeJIbHOit 1I0p,BH:lKH0CTbI0 •
. nepBLIe CJIe,zn,raeclJn.r B ra3a 6ldJIH OTMe'leHLI B 6YPOBOAcmaDHe )l(e6pax Ha rny6H1re

2399,8 +2435,0 M B OTJIOllCeBHllX xeM6pHJI• . 3aTeM CJIe,l(Ll ra3a B . 6YPOB01iI: CKB8)l[HHe T~ Ha
rny6HHe 2270,0+2278,0 M, T3X)I[e B xeM6poCKBX 06pa30BaBHllX. B 6YPOBO:iI: CKBa:lKHHe OxyHes
OIDITb B OTJIoxeBHllX xeM6pHJI OTMe'leBbI CJIe,lJ.Ll He4lnl B ra3Il Ha rJ1y6HHe 3646,0+3656,0 M.
Bo BCeX CJlytmJIX He4lre-ra30HOCHLIe OTJIOllCeBIDl KeM6pHJI 3aJIenUoT IIOp, IIOlqlOBOM CHJIypHitcnlx
1I0POp" KOTopLIe o6pa3YJOT xopomHA HelIpOmmaeMLIit CJIoA, coxpamnom;KitiIe4lT!> B Tal.

B TaKBX

YCJIOBHJIX IIOBCKH yrJIeBOp,opop,OB CJIepyeT IIpOBO~ TaM, rp,e 3aJIerlUOT KeM6poCKHe H CHJIypHitCKHe OTJIOllCeBIDl 3Ha'lllTeJIbHoit MOIllHOCTH.

Borys AREN
PALAEOZOIC OF THE PODLASIE DEPRESSION

Summary
The present paper deals with the previous research works made in the Podlasie
depression by means of deep drillings. Swnmarized -sections of Palaeozoic series
are ,presented, and Cambrian, Ordavician, S:iJurian, CaIlboni;ferous and Permian
deposits occuring in the area of the depression are shown, too..
The iPodlasie depres9ion represents a structul1al unit similar to a tectonic
graben of an east-westerly direotil(m. The depth to the crystalline basement in its
axial western part exceeds 5000 metres, whereas in its eastern porUon, it ranges
from 1000 to 1600 metres. Cross section of the depression
asymmetrical: the
southern slope is abrupt and the northern one dips gently. The depression is filled
in with Palaeozoic deposits. However, the overlying iMesozoic formations do nat
reflect the presence of this depression, eX<!ePt for the Lower Buntsandstein depoSits
that, consequently with the Palaeozoic formations, are of greater thickness along
the axis of the depression. The remaining Mesozoic deposits are found to rest
regularly within the area of. the depression and of the adjacent elevations, and form
a mantle gradually ~ncreasing its thiokness towards the west.
Within the Palaeozoic deposilts a mobiility of the bottom ~ be observed not
only within the entire depression, but also in its individual portions.
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A swatigraphical comparison, made Wi'th respect to the area of the individual
Palaeozooc formati'ons, distinctly demonstrates that the uplifting and the lowering
of :the ·bottom took place irregularly, as proved by various character 'Of the horizons
and ·s'tages of the. deposits occudng in the depression. For example, the Si!lurian ~
Ludlovian deposits at Tluszcz are 176. m. in thickness, at Okuniew beingalTeady
1175 m. The thickness of the Vrenlockian deposits at Tluszcz is 85 m., and at Oku.
ndew only '70 me'tres. These are values illustrating VoaI1ious nature of the conditions
.that prevlailed in the same basin and a:t the same time. intel"'VJaI.
This fact shQuld be expLaillled by tectonic 'IDOV'elXlents of the basement. For
,Palaeozoic this is the Pre-Oambrian cry.stalline basement dislocated by deep
fractures, which are a basis for zones of tectonic displacemenlts situated along the
margins ·of the depressi'On, and. in other places. Directions of the kactures should
also be different, mainly aLong the marginal zone of the platform and perpendicularly to it. Complica'tions of these deep fractures must have led to the formation
of a rich dislocation net chaI1acteI1ized by various directions. This in turn caused
that the, indw,idual sectors ,(blooks) could have mutually been di'splaced, elevated
and 'Sunk. The iPodlasie depression makes, together with the adjacent elevations
and depressions, a .system of key elements characteri7Jed by high mobility.
;The fIrst oil 'tr·aees .were reported from the aTea of Zebrak, where they were
found in Cambrian deposits at ·a depth from ~,3 to '243.5,0 m. Gas seepages were
observedalt Tlus7JCZ in Cambrian deposits, at a depth of 2270+2278 m. Recently, oil
and gas traces were noted to ·appear also in Cambrian formations .at an interval
from 3646 to 36516 m. 'In all 'the cases, the oil- and gas-bearing Cambrian formations
rest under .the Silurian cover. A seaIfng nature of the Silurian depOSits is highly
favoul'lable for preserv:ation of oil ,and gas here. Under these condiitions the search
for hydrocarbons should be carried on in the areas where Silurian and Cambrlan
deposd.ts are of considerable thickness.

