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Budowa geologiczna reionu Niedrzwicy
WSTĘP

Dzięki badaniom prowadzonym przez Zakład Geologii Niżu Instytutu Geologicznego na ,obszarze Niżu Polskiego budowa geologiczna Polski poznawana jest coraz dokładniej. Szczególnie intensywne prace
wiertnicze i sejsmiczne na obszarze Lubelszczyzny dopr<1Wadziły do wykrycia szeregu elementów tektonicznych interesujących z uwagi ria
możliwości akumulacji złóż węglowodorów. Jedną z nich jest antyklina
Niedrzwicy.
Antyklina Niedrzwicy położona jest około 20 km na SW od Lublina,
w rejonie miejscowości Niedrzwica Duża, w obrębie lubelskiego synklinorium brzeżnego. Antyklina ta została wylkryta profilem sejsmicznym Lublin-Annopol, wykonanym w latach H~5'7-:--OO !przez zespoły
sejsmiczne !Przedsiębiorstwa Poszukiwań Geofizycznych pod kierownictwem W. Byrskiego i A. Kozery. W 1963 r. dla dokładniejszego rozpoznania tej antykliny został zaprojektowany przez T. Niemezycką, W. PożarySkiego i .A. ZelichowSkiego otwór wiertniczy Nied:rzwica IG-i1 o głę
bokości 3000 m, odwiercony w latach 1964-->65 przez PP. Poszukiwań
Naftowych w Jaśle. W 1964 r. zespół sejsmiczny P.iP.G. pod kierownictwem W. Orłowa wykonał w rej:onie Niedrzw'icy trzy uzupełniające ·
profile podłużne i trzy profile poprzecZJIl!e.
Wyniki tych prac oraz dane uzyskane z reinteI1>retowanych, 'W oparciu o średnie prędkości Z otworu . Niedrzwica, starszych profilów sejsmicznych Tarnawka I i II (;195'6 r.) pozwoliły nawykonanie map strukturalnych (fig. 1-4),
'

OBIR~ SEJlSMI02JNY ' ANTYiKLIlNY

Na profilach sejsmicznych przecinających antyklinę Niedrzwicy zaznaczają się wyraźnie 3 wzajemnie nie zgodnie ułożone kompleksy refleksów, odpowia'clające trzem różnym piętrom strukturalnym (fig. 5).
I k o m p l e k s odpoWiadający refleksom od ,osadów kredowych i jurajskich zaznacza się na profilach sejsmicznych bardzo wyraźnie. Re";
fleksy układają się w horyzonty dające się śledzić na dużej przestrzeni.
Refleksy w obrębie jury i kredy mają nieznaczne nachylenie, nie przekraczające 4 stopni. Szczególnie wyraźnie zamaczają -się refleksy od
Kwartalnik Geologictny, t. 11, nr 3, .1967 r.
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Fig. :1. M'a pa struktm."a1na warsJ;w spągowych krepy rejonu Ndedrzwicy
structural map of · bottom . beds of Cretaceous deposits in the Niedrzw.ica
region

a. -

otw6r wlertndazy; 2 _ ...!dnia IPrzetkToju sejsm!.c2lllEgo; 3 - izohi{PISy 5'twierdzone;
iz.ohijp'Sy pra·w dO{Poddbne; fi - fleksura; 6 - ,Unia . 'przekrqJu
.
'bore hole; 2 _ . line Ofseismic cross sectiOiIl; 3 - conrtauJ: lines ascerrtained: 4 ~
cantour lines estlanatoo: li - flexure: 6 - line ·of ·crOSlS section

4 -

l -

warstw spągowych kredy i jury. Powierzchnię spągu kredy przedstawia
fig. 1. Zróżnicowanie morfologic:me jest niewi-ełkie. lPodolbny jest obraz
lPorfologiczny warstw spągowych jury (fig. 2).
W okolicach Kłodnicy warstwy jurajskie i kre<;iowe tworzą fleksurę
o zr2lUcie około 200 m, nachyloną ku północnemu wschodowi. Wiek fleksury jest zapewne laramijski, przy czym ma ona ~ązek z uskokiem
występującym tu w utworach dewonu i ' kazibonu.
Spąg kredy, jak i spąg jury mają charakter erozyjny; jak wynika
z danych wiertniczych, brak tu osadów kredy dolnej oraz jury środko
wej i dolnej.
II k o m p l e k s refleksów sejsmicznych, pochodzący od osadów karbonu, wykazuje ułożenie nie2lgod'ne w stosunku do refleksów kompleksu I. W wy~zej "Części ' kompleksu II refleksy wyróżniają się dynamicznym zapisem na sej's mogramach i można je prześledzić na dużej przestrzeni. W.' częSciniż~ej refleksy są rzadsze, słabsze i mniej pewne.
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Fig. 2. Mapa strukturalna warstw spągowych jury rejonu Niedr!Lwicy
structural map oi bot1iom beds oi Jurassic deposits in the Niedrzwica region
Objaśnden!a jaik na fig. 11
EJIiI)lana tions aiS in Fig. 1

Refleksy . wy1kazują nachylenie dochodzące od 10+15° i w . rejonie
Niedrzrwicy Dużej tworzą wyraźną anty'klinę (fig. 3'-4), której szczyt
ścięty przez osady jury występuje około 1 km na NE od otworu Niedrzwica 10-1. Antyklina jest niesymetryczna, jej skrzydło południo
wo-zachodnie jest znacznie bardziej strome niż skrzydło ;północno
..JWschodnie~ W pobliżu szczytu występuje uskok o przebiegu ' N1W~E
zrzucający północno..:wschodnie skrzydło aIlltykliny.
Na szczycie antykliny, jak wynika z danych wiertniczych, wystę
pują osady dolnego namuru, na Skrzydłach miąższość osadów karboń
skich rośnie i należy się liczyć z występowaniem osa'dów wyższego na.,.
muru i westfalu.
.
Anty1kliną Niedrzwicy przechodzi ku SW w ,głęboką syniklinę Kłod
nicy, przeciętą uskokiem o zrzuconym skrzydle północno-wschodnim,
a w kierunku półiIlocno....wscho<fuim w łagodną syrtklinę, dla: której proponujemy nazwę' synklina Krężnicy od miejscowości, w której pobliżu
się znaj'duje. .
.
Omawianą strukturę najwyraźniej wy7Jnaczają refleksy sejsmiczne
układające się.w poziom przewodni oznaczony jako C 3 przez W. Orłowa
(-1'964) i T. Białka (196,5) z tym, że po połuJdniowo-zachodniej ~1"on'ie wiercenia ~nosion" oznaczenie C:j, a popółnocno-wschodniej - C4 • Między
tymi poziomami brak bezpośredniej łączności i goofi'z ycy .nie . dyspo-
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Fig. 3. Mapa strukturalna przewodniego horyzontu sejsmicznegoCa (narnur) rejonu Niedrzwicy
structural map of key sersmic horizon Ol i(Namurian) in the Niedr71wica
region
J<.
@

1

li - otwór wiertnd.czy; 2 - linie IPrzek.r·oj,u .sejsmicznego; 3 - izohipsy stwierdzone;
4 - i00hi,psy prawd'OIPodobne; 5 - osie anltyk11in w ka'l"bonde; 6 - osie synklin w karbonie; '1 - uskoki; 8 - linia pr,zekroju geologicznego
~ bOil"e hole; '2 - lines 'od' selsmic cross secUon; 3 - contoUJr lines ascertained;
>4 - oon1our' Unes esti!lnated; 5 - axes of anticlines in Cal"boonjJfer.oUlS dejpQsiIts; II axes od' synclines in Carbonilferous deposits; 7 - faUllt'5; 8 - lines od' geological cross
sectian
'

nując dokładnymi danymi z wierceń nie łączą ich ze sobą. Jak wynika
z analizy osadów karbońskich, poziom refleksów C3 stanowi odbicie od
warstw piaskowców kwarcowych namuru, występującycth w o'tworze
wiertniczym iNiedrzwica 10-4 na głębokości 1:314,8...;..i1323,O m, a po,ziom C4 od takich samych piaskowców występujących w otworze Bystrzyca IG-1 na głębokości 1483,3-+-1491,3 m. By~by uo zatem ten sam
poziom przecięty U'skokiem Niedrzwicy~ Dla poziomu C3 została sporządzona mapa strukturalna (fig. 3). Na południowy zachód Od uskolru - w rejonie Kłodnicy - poziom C3 nie zaznacza sję już na profilach' sejsmicznych. Na' mapie strukturalnej tego poziomu (fig. 3) widoczne są wyraźnie wszysiJkie elementy tsktoniczne rejonu Niedrzwicy,
a mianowicie: wspomniana' już wyżej antYklina Nied.rzwicy przecięta
U'SkokiemNiedrzwicy, synklina Krężnicy oraz synklina Kłodnicyprze
cięta uskOkiem Kłodnicy.
Spąg utworów karbońskich w obrazie sejsmicznym nie zaznacza się
wyraźnie. Ułożenie refleksów sugeruje po~ożeniespągu dużo niżej niż
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111ig. 4. Mapa strukturalna spągu karbonu rejonu Niedrzwicy.
structural map of bottom beds of Carboniferous in the Niedrzwica region
Obdaśnienia
Explana~ions

jllik na fig. 3

a's in Fig. 3

w rzeczywistości. Wynika to zapewne
łów podstawowych (sejiSIDogramó'w) i

z mniejszej ddkładności materianieunikni.onych w takich wypadkach większych błędach w Określeniu głębdkości i nachy!I.enia refleksów.
,Spąg :karbonu w otworze wiertniczym Niedrzwica IG..Jl występuje na
głębokości - 210210 m, a więc jeszcze w olbrębie refleksów komple!ksu 1[.
Morfologia spągu karbonu jest bardzo zbli~ona d.o morlologii poziomu C3 , co widoczne jest wyraźnie na profilach sejsmicznych ora1z mapach strukturalnych (fig. 4---<5)., Najpłycej spąg karbonu występuje
VI .osi am:ty'kliny Niedrzwicy (- 2000 m). Ku połu.dnliowemu zachodowi
.obniża się i w osiowej części syn1kliny Kł.odnicy występuje na głębo
kości -3i5101O lffi. W tym niiej'scu ka~bon ma najpełniejsze wylks:ZItałce
nie i prawdopodobnie obejmuje również utwory westfalu. Za uskokiem
Kłodnicy !ku po~udniowemu zachodowi spąg lka'J:lbonu występuje na głę
bolmści o'k;oło - 21210'0 m.
Uskolk Kłodnicy przebiega skośnie do synkliny, jest uskokiem odwróconym (wstępującym) o kierunku WINW-.ESE i '2'I.llliennym nachyleniu
w granicach około 70+8:() ° . Zrzuca on północD!o-wschddnie skrzydło synkliny. Zrzut uSkoku jest zmienny i niemożliwy do określellia. Uskok ma
'Zapewne ten sam wiek co i 'zafałdowania karbonu, prawdopodobnie póź'nowaryscyjski, asturyjski.
'
Xwartalnd'k GeO<l.ogiczny -
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Fig. 5. Interpretacja geologiczna przekroju sejsmicznego przez antyklinę Niedrzwicy
GeoLogical linterpretation of seiSlIllic cross section through the Niedrzwica
anmcline
l - pierwszy kompleks ref~ów sejlS'll1icznyoh: IKg - kreda górna, Jg - jura
górna; II-II JmmlplelJQs ~eIl1ek1s6iw se:lsmic:znyClh: ,c - Ikarbon ; III - III k'(}'IllIP!eks
refleksów s~sm!c2ll1ych: iD - dewon; wr - a:emeksy wieildkrotne; iD? - refleksy
dYtfa"akcytJne; 1 - st~a in-terferenC!li d'ai se:lsmi=yCh; 2 refłelkJSy od waa:stw
spągowych kredy i jury; 3 UiIIlowny poziom sejsmiczny śródłtarboń9ki; 4 - ~e
fłekBy od wax.stw .!ij>ąg.uwych Jtarbonu
I - Ilirst comjpil.ex ot Se19m~C re:meXeB; Kg - Uiplper Cretaceous; Jg - lUlP'Per Jurassic;
[I second c~ex od' sehsimie ref1exes: C - ICM,bonLferous; HI thia:d complex
ot selsmic re1ll.exes: D - lDeVonialll; W? - multia>łe reflexes; D? - diffrae,t ion
reflexJes; :J. - z(}ne of irlteI'Tference of sei.smic waves; 12 - ref1exes ot bottom beds
'Oif ClI"eJtaeeous and Jurassic; '3 - eonvention:al Lntea:-Caa:lbonLferous semmie horizon;
ł - rallleJlles Ot bottom beós ol CarboniJferous

UskOk N"iedrzwicy przecinający szczyt antykliny jest również uskokiem odwróconym o biegu iNW~SE i nachyleniu !ku południowemu za-,
chodowi. Wartości zrzutów uskdku wahają się w granicach 18{)+400 m ..
Od szczytu antykliny Niedrzwicy ku NE spąg karbonu obniża się ła
godnie i w osi synkliny Krężnicy występuje na głębokości - 2600 m ..
ITI !k o m p l e 'k s refleksów sejsmicznych (,fig. 5) pochodzi od utworćJw dewonu. Refleksów jest tu mało, dają się śledzić jedynie na krót-·
kich odcinkach, dużo jest refleksów wieIlokrotnych i przejawów występowania fal dyfrakcyjnych. Refleksy wykazują ułożenie niezgodne-
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Fig. 6. Elementy strukiuralne rejonu Lublina
structul"al elemen1ls of the Lublin region
A-A :&-,B

-

Kl"ętnicy;
lI{łodnicy

A-A B-\B -

Krętnica
KłOdnlca

nieclka lE\UławY WbllJn wg A. M. ZellchowslltLego ·Ol!l(4);
atl'tyikllina Zemborzyc wgT. BiaoHta ~l965) ; C-:C synklina
D-D - an'ty'klina N'iedrzwicy; E-E -synk!l1na BychawY -

trough Puławy - '!Jublin accorcling to A. M. ZelichoW'slrl (1964);
antY'kil1na ZemborzYIC wg T. Białka (111'615'); C-C - synklina
sync.llJne; 'I)L--<D - Nledr7JWlica antdc1l:ne; E-E - Bychawa syncllne

w stosunku do refleksów kompleksu U, układają się jednak również
w formę anty-klinalną. W pobliżu granicy z karbonem refleksy są zgodnez refleksami karbonu. Jednak analiza materiału rdzeniowego z otworu Niedrzwica I1Q-1l wykazuje wyraźną dyskordancję kątową między
karbonem a dewonem. Podczas gdy upady w karbonie nie przekraczają
1'5 °, w dewonie już od stropu wynoszą 35+40°, a niżej jeszcze więcej.
Niezgodność kątowa 'dewon--ikarbon oraz występowanie , w spągu karbonu 'ba'zalrtów, piaSkowców arkozowo-tufitowych i zlepieńców z otoczakami skał wylewnych wydają 'Się wskazywać na to, że osady dewonu uległy zafałdowaniu wcześniej od karbonu i niezależnie od niego. Tak
więc antykli!l1a Niedrzwicybyłaby strukturą dwudzielną, kal'1bońsko-de
wońSką, ze stromiej ustawionym dewońskim jądrem. iWiek fałdowania
utworów dewońskich należałoby wiązać z fazą -bretońSką orogenezy hercyńskiej. Spągu dewonu w :oparciu o obecny materiał sejsmiczny wyznaczyć nie można. Można jednak wnioskować na podstawie analogii
z danymi uzyskanymi z otworu wiertniczego 'I'omaszów Lubelski lG-l,
gdzie utwory dewońSkie mają miąż'szość ponad 17'00 m, że spąg dewonu
w rejonie iNiedrzwicy występuje na głębokości ponad 4500 m.
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refleksów od utworów dewońSkich, oprócz nieaparatury sejsmicznej i dużej -głębokości, wpływa również
tektonika, na pewno bardziej skompUkowana niż na przedstawionym.
obrazie sejsmicznym; należy się spod'ziewać znacznie większej ilości
uskoków.
'Obok an'tykliny Niedrzwicy w lubelskim basenie 'kar:bońSkim ~A. M.
Żelichowski, 196'4) występuje szereg innych elementów tektonicznych
Q 'Podobnym charakterze, których stopień l'Iozpoznania jest jednak mniejszy (fig. 6). I tak antyklina lNiedrzwicy przedłuża się ku 'Północnemu
zachodowi w kierunku Opola LubelskiegQ,a \ku północnemu wschodowi
w kierunku Bystrzycy, co sugerował A. -M. Żelichowski IC119'64). Synklina Kłodnicy jest kontynuacją synkliny Bychawy, p~zy czym jejgłę'bo
kość jest tu większa i osiąga -315010 m (w rejonie Bychawy -2000 m).
Ciągnie się ona, podolbnie jak i antyklina 'Niedrzwicy, prawdopddobnie
na 'Północny zachód w stronę :So1ca Sandomierskiego. Po północno
-WlSchodniej stronie an'ty'kldny Niedrzwicy przebieg elementów tektonicznych jest słabiej poznany. Wydaje się, że syn'klina Krężnicy przedłu
:Żla się w kierun'ku Bclżyc. T. Białek ~li!jl65) na północny wschód dd. synkliny Krężnjcy wyznacza antylklinę Zemborzyc, w której strop karbonu
występuje na głębokości -1200 m. Za tą antykliiną przelbiega na pół
nocny wschód niecka Puławy - Lublin ~A. ,M. Żelichowski, 1964), której zasięg i charakter jest Jednak słabo ,poznany i hipotetyczny.
Na

niewielką wartość

doskonał1ości

.sm'ATYiGlRAF'IA I ur,'!\OUOarA
Bezpośrednich danych na temat budowy geologic'znej rejonu Niedostarczają otwory wiertnicze Niedrzwica'IG....1 i Bystrzyca IG-il.
Pozwoliły one stwierdzić, iż anty!klinalna struktura lNiedrzwicy oraz
przyległe do niej formy ,syn!klinalne zbudowane są z osadów dewonu
i 'karbonu, a przykrywają ją utwory jury i kredy (fig. 7). Osady starSze
od dewonu występują poniżej 31000 m i nie zostały rozpoznane wier-

drzwicy

ceniami.
DEWON

iNajstarszymi utworami znanymi z rejonu Niedrzwicy są utwory dewonu górnego występujące w otworze wiertniczym Niedrzwica IG-l na
głębolkości 3000+21213'0 m.
IW spągu utworów dewońskich występuje tu kompleks wapieni gruzłowych '~30()O-+-l2,8'92,4 m). ISą to wapienie szarobrunatnawe, pelitowe,
nieco ilaste i dolomityczne, o 'bardzo charakterystycznej gruzłowej struk·
turze. Gruzły róż:nych kształtów i wielkości, zŁożone z nieco jaśniejszych
i pelitowych wapieni, otoczone są ciemniej'szą i bardziej marglistą substancją wapienną. Obserwacje mikroskopowe przemawiają za konlkrecyjno-diagenetycznym charalkterem gruzłów, chociaż miejscami wyika.:..
zują one wyraźne cechy brekcji lub zlepieńców środwarstwowych. Wapienie gruzłowe zawierają dość liczne cienkie przewarstwienia ciemnoszarych margli dolomitycznych i ilasto-dolomitycznych. Liczne niewielkie
szczeliny wypełnione są białym kalcytem z obfitymi śladami ropy naftowej.Upady w wapieniach gruzłowych wynoszą olmło 2'0--:--310°; a miejscami 50+70°.
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uwzględnieniu kątów upadu wynosi około
gruzłowych nie jest zbyt iiczna. Występują

tu m.in. Cyrtospirifer sp., Plectorhynchonella ci. aequitans (6 c h m i d t),
Crurithyris sp., Lingula sp., nie oznaczone bliżej mał~e i detryt krynoidowy. Fauna oraz bardzo wi~JIlde podobieństwo litologiczne d'o utworów
nawierconych w otworach Tomaszów Lubelski llG"'1, Jarczó'w IG-4, Korc2lmin lIG--1 i Tygzowce 11G-1 pozwala przypisać ilrompleksoWi wapieni
g-ruzłowych z Niefuzwiicy wiek dolnofameński.
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Fig. 7. Przekrój geologiczny przez antyklinę Niedrzwicy
Geological cross section through the Nłedrzwka antycline
l - margle, 'w~iende d opaki kredy górnej; 2 ~ dOllomity i wapienie
jury górnEV; :I - iłowce, mułowce i jpiaSkowce ikaTlbonu; 4 - wapienie
ka,rfbOn'u; 6 - margle d-olom'ityczne i piaskowce margli5te waTStw niedrzwickioh (fam en górny - strun); 6 - w8(pienie gruzłowe d dolomity
!famenu dOllnego; 'Kg - klreda górna; JIg - jma górna; C - karbon;
[) - dewon
1 - Uipper C("~aceous marls, limestone and qp.OIlta!s; ~ - 'U\pper Jurassic
d-olomites and Hme9ton.es; 3 - Ca,r.llOni.feraus claystones, sil'tstones and
Sandstones; .. - C=boni.ferollS Umestones; 5 - dol<>mitic ma'l"ls and
mBlI'lysan.dstones ,of ,t he NiedraJWdca beds 1(UlP{Per Faanennlian - Strunlan); II - Lower Famennian nod.ular liimestones and O(\,olOlIIlites; Kg UIPIP&CTetaceous; Jg - U\PlPer Jurassic; tC - 'Cat'iboniferous; iD :Oevonlan

W otworze Tomaszów Luibelski 1rompleks wapieni

gruzłowych

ma

miąższość około 500 m i obejmuje wyższą część franu i famen dolny.
Tak więc w Niednzwicy nawiercono jedynie stropowe części komplelksu.
Kompleks wapieni gruzłowych można korelQwać z podQlbnymi utworami poziomu zadońsko-jeleckiego wydzielanego przez geologów ukraiń
skich w famenie niecki lwowskiej (K. J. Guriewicz, E. A. ~awiało

wa i in., 196'3).
Sedymentacja wapieni gruzłowych zachodziła zapeWllle w morzu płyt
kim o wodach ruchliwych i dobrze przewietrzanych. Okresami do zbiorni!ka dostarczany był w większej ilości materiał terygeniczny i tworzyły
się margle.
Wapienie gruzłowe przechodzą ku górze w gruby kompleks margli
różnego rodzaju. W otworze Niedrzwica IG-1 występuje on na głęlbokoś- .
ci 2181912,4-:-1212;3'0 m; Utwory tego rodzaju nie były dotychczas znane w dewonie Lubelszczyzny. Proponujemy dla nich nazwę warstwy niedrzwickie.
Są to ,głównie ciemnoszare margle ilasto-dolomityczne, równolegle, sub-
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teInie laminowane, przewal"stwione marglami dolomitycznymi, marglami
Uastymi, piaskowcami marglisto-dolomitycznymi i marglistymi. Bardzo
H~zne są w nich spękania i lustra tektoniczne. Upady do głębokości
25,3'0 m wahają się w granicach 115+410°, wyżej do głębokości 21271 m wynoszą 60+9,0°, a przy stropie 3'5 +40°. Duże upady ponad 35° -- należałoby wiązać z obecnością uskoków i spękań oraz struktur spływo
wych i innych deformacji hydl'oplastycznych.
Miąższość warstw niedrzwickich w otworze ,Niedrzwica lG-1 oceniana jest, po redukcji kątów upadów, na około 366 m. Bardzo liczne
w warstwach niedrzwickich są szczątki psylofitów, widłakowców, skrzypowych i innych roślin.
Fauna występująca w warstwach niedrzwiokich reprezentowana jest
przez Ibracihiopody, małże, lbardro źle 'z achowane gonia1tyty i ortocerasy,
krynoidy oraz pojedyncze okazy trylobitów i korali. Fauna brachiopodowa jest stosunkowo liczna osobniczo, jednak uboga w <gatunki i rodzaje.
Występują tu m.in.: Bagrasia chonetiformis ~K r e s t. et Kar p.), Productella cf. subaculeata I~M u r c h), Athyris d. concentrica (B u c h.),
Schuchertella cf. matyrica (N aL), Plicochonetes nanus (rv e r n.:), Hamlingella goergesi P a e c k., Camarotoechia ex gr. livonica ~ e n j.), Plectorhynchonella ci. aequitans '(5 c h m i d t), Pugnax d. janischevskii \(lR Q zm a n), Adolfia sp., Crurithyris 'sp., Cyrtospirifer sp., Mucrospirifer sp.,
Spinocyrtia sp., Plicatifera sp., Lingula sp . .Oprócz wymienionych form
występują tu również dość licznie brachiopody należące do Productida
i Ambocoelinae, posiadające endemiczny charakter. :w całości zespół
fauny brachiapodowej wykazuje mieszany karbońsko-dewoński charakter i określa wiek warstw niedrzwiclkich na górny famen- ·strun.
Warstwy niedrzwickie stanowiłyby zatem końcowe ogniwo dewońskie
go cyklu sedymentacyjnego.
Sedymentacja warstw niedr2JWidkich odbywała się zapewne już w
czasie niepokoju tektonicznego, wywołanego ruchami fazy bretońskiej,
o czym świadczy cykliczne ułożenie warstw, wielka ilość materiału terygenicznego w osadzie, liczne spływy i osuwiska podwodne. Duża ilość
szczątków flory przemawia za tym, 'że zapewne na N oId Lublina istniał
już w tym czasie ląd pdkryty roślinnością, z którego dostarczany był do
zbiornika materiał terygeniczny. Fauna wSkutek niekorzystnych warunków życiowych w 2Jbiorniku uległa skarłowaceniu i zubożeniu.
~tan taki prawdopodObnie trwał do Iturneju, kiedy to w wyniku silniejszych ruchów fa'z y .bretonskiej nastąpiła przerwa w sedymentacji
i zafałdowanie utworów dewońskich rejonu Niedrzwicy.
Utwory ,karbońskie tworzące górhe piętro antykliny Niedrzwicy wyw otworze IN'iedrzwica lG-1 na głębokości 22GO,O+12!38,7 m, natomiast w otworze Bystrzyca lG-1 nawiercono tylko ich górną część na
głębolrości 17'6'6,0+'1240,'2 m.
W otworze Niedrzwica ~2I2W;O+2l17,6,8 m) na utworach dewońskich
leżą niezgodnie tzw. warstwy efuzywne. Składają się one z piaskowców
zawierających materiał ltufitowy i otoczaki skał wagmowych przewarstwionych około lO-metrowym pdkładem 'zserpentynizowanego diabazu
(opinia S. Cebulaka z Oddziału Górnoślą'Skiego 'JJG). Spągowa powierzch~
stępują
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nia tego .pokładu nie została uchwycona rdzeniem, stropowa ma natomiast wyraźnie erozyjny charakter. Wiek warstw efuzywnych jest trudny do ścisłego ustalenia. Prawdopodobnie są one wieku turnejsko-:.do1no~
wizeńskiego. Warstwy efuzywne są zapewne osadami synorogenicznymi
fazy bretońskiej i oddzielają morski cykl sedymentacyjny dewonu od cyklu sedymentacyjnego karbonu.
Utwory podobnego charakteru zawierające materiał tufogeniczny
znane są również z otworów wiertniczych Kaplonosy, Radzyń i Dorohucza (A. M. 2elichowski, 1964).
.
Nad warstwami efuzywnymi w ,profilu otworu Niedrzwica IG-l
(2176,8~176'8;0 m) leżą osady wizenu środkowego i górnego. Osady wizenu wykształcone są w postaci na.przemianległych warstw wapieni
z fauną morską, piaskowców, mułowców i iłowc,ów z cienikimi warstewkami węglLWystępuje ltu 'szereg cykloternów , jednak w większości przypadków niepełnych, nie zawierających najwy~zego ogniwa - węgla.
Utwory namuru występują zarówno w otworze Niedrzwica 1(1768,0+
12'38,7 m - namur A), jak i Bystrzyca (l766,0+1240,2 m - namur A i B).
Osady .namurucharakteryzują się większym w stosunku do wizenu ud'ziałem utworów linmicznych i zanikiem wkładek wapiennych. Występują
tu m.in. ,pokłady piaskowców jasnoszarych z musklowitem,. które, jak
wspomniano wyżej, dają dobre refleksy sejsmiczne tworzące przewodnie
horyzonty.
Utwory karbonu posiadają niewielkie upady, nie przekraczające 15°,
najczęściej oscylujące w granicach 5-:-110,0.
W przyosiowych częściach antyikliny Niedrzwicy, gdzie usytuowane
były oba wspomniane otwory wiertnicze, nie zachowały się {wSkutek
późniejszej erozji) utwory wyższego namuru i westfalu. Jednak spodziewać się należy ich obecności w synklinie Krężnicy i Bychawy Kłod
nicy.
,Po osadzeniu utworów westfalu, prawdopoddbnie w fazie asturyjskiej
orogenezy hercyńskiej, nastąpiło zafałdowanie osadów karbońskich, powstanie uSkoków Kłodnicy i Niedrzwicy i ostateczne ukształtowanie
struktury Niedrzwicy. Następna tran'Sgresja morska dotarła w rejon
Niedrzwicy dopiero w jurze górnej, w oksfordzie.
POKRYWA MEZOOOICZNA
Jtm,A GÓRNA

Na osadach 'karbonu w rejonie Niedrzwicy leżą niezgodnie utwory
jury górnej, reprezentowane przez ,g órny oksford ("raurak" i "astart")
ora'z kimeryd. iW Bystrzycy występują one na głębokości 1240,2+
+900,0 m, a w Niedrzwicy 12~8, 7-:-9190,.0 m. IBraik tu niższej częścioks
fordu (dywezu, newizu i al'gowu) oraz górnego 'kimerydu.
1240,2",;,W profilu oksfordu omawianego dbszaru I~ystrzyca +111'5,7 m, Niedrzwica - 1121318,7-:-111115,.0 m), w dolnej jego części, <wy
stępują wapienie organodetrytyczne utworzone ze szczątków krynoidów,
muszli małżów, brachiopodów i ślimaków oraz kolców jeżowców; miejscami rafowe, miejscami zawierające ooidy.
Niekiedy skały są zapiaszczone (do 14% wag.). Oprócz obtoczonych
ziaren kwarcu występują miejscami drobne dkruchy skał piaszczystych.
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W wyższej CZęsCl oksfordu występują ,w apienie oolitowe, przeławicone
wapieniami pelitowymi. !Podrzędnie występują wkładki margli i wapieni
marglistych oraz zlepieńce śródwarstwowe. Brak tu, pO'dOlbnie jak i na
opszarze całej Lubelszczyzny, fauny amonitowej, a wiek tych osadów
dokumentuje głównie fauna ślimaków oraz mikrofauna 1. Występuje tu
m.in.: PoZyptyxis nodosa {V o l t z), Nerinella ci. calliope (d' O rb.),
Pseudonerinea clytia (d' O rb.), Ptygmatis salomoniana (C ot t.), EoguttuZina oolithica T e r q., Pseudocyclammina jaccardi S c h r" o d t.
Osady 'kimerydu (Bystrzyca H15,7+91816,0 m, Niedrzwica lH5,0+900,0 m) różnią się 'zdecydowanie swym wykształceniem od utworów oksfordu. Reprezentowane są głównie przez wapienie margliste,
margle, margle dolomityczne i dolomity, oraz wapienie oo~itowe i pseudo-odlitowe, wapienie detrytyczno-margliste i zl'epy os'trygowo-;brachiopo'dowe. FIodrzędnie występują ziarna glaukonitu, ziarna ~rcu i pirytu
oraz detryt roślinny. Charakterystyczna Jest tu d1oLomityczność osadów
kimerytd'll rosnąca w górę profilu. W środkowej partii pi"ofilu wyraża się
to występowaniem licznych wkładek margli dolomitycznych, wyżej wapieni dolomitycznych i dolomitów tworzących tu około 35-metrową
serię. Dolomityzacja ma miejscami charakter pierwotny, miejscami zaś
są to dolomity epigenetyczne i diagenetyczne. Zjawisko dolomityzacji
należy prawdopodobnie wiązać z regresywnym charakterem kimerydu
na tym obszarze i pewną izolacjąz!biornika sedymentacyjnego.
Fauna jest reprezentowana głównie przez małże i brachiopody, m.in.
Mytilus pectinatus 8 o 'W., M. subpectinatus d' O ,rb., M. ci. ungulatus
y o u n g et B i r d; Terebratula subsella L e y m., N erinella jollyana
Cd' O rb.), Exogyra virgula CD e f r.), Nanogyra nana (8 o IW.), Z mikro.fauny występują tu m.in. Gaudryina varsoviensis B i e 1. et P o ż., Trocholina solecensis B i e 1. et P I() ż.
KREDA GóRNA

Na erozyjnej powierzchni dolomitówkimerydu leżą w rejonie Nie- "
drzwicy utwory kredy górnej (6ystrzyca - 98'6,0 m, iNiedrzwica 990,0 m).
Sedymentacja 'kredy górnej r02poczęła się tu osadami cenomanu wykształconymi w postaci silnie piaszczystych margli o strukturzezlepieńcowatej z dużą iloocią konkrecji fosforytowych oraz ziarn glaukonitu.
Wyżej w profilu cenomanu występują wapienie piaszczyste z powierzchfliami twardego dna, wapienie inoceramowe oraz wapienie i margle oligosteginowe.
Osady turonu reprezentowane są przez wapienie margliste z licznymi przewarstwieniami margli ilastych, powierzchniami rozmyć, czertami i krzemieniami.
Koniak i santon wykształcone są podobnie jak turon, lecz mniej jest
tu powierzchni rozmyć.
W kampanie występują również wapienie mar.gliste, plamiste, prze.,.
warstwione marglem, które ku górze przechodzą w opoki margliste.
Utwory mastrychrtu są najbardziej zmienną litologicznie częścią profilu kredowego. Występują tu białoszare wapienie, plamiste wapienie
rnargliste oraz opoki margliste, przewarstwiające się wzajemnie. Fauna
1 Oznaczenia miJtl"ofa,u ny -

dr W. Bleleakia.
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w osadach kredowych jest obfita i reprezentowana głównie przez inoceramy, głowonogi oraz otwornice. S. CieślińSki oznaczył m.in.: Inoceramus virgatus " S c h l ii t., I. lcLmarcki ,~p a r k.), I. involutus S o w.,
I. lobatus G ,o l Id f., Scaphites cf. geinitzi d' O 'r b., Belemnitella langei '
J e h., B. junior N owak, Discoseaphites constrictus (S o w.). E. Witwicka
wśród otwornic oznaczyła m.in. Cibicides formosa B r o t z., Globorotalites subeoniea (M o r r o w), StensiOina annae [p o Ż., Globotruncana area
C u s h m. Na , osadach górnego mastrychtu leżą płatami osady czwartorzędowe kil'kumetrowej miąższości.

OBJlAlWY (BITUMINÓW I PERSPEKTYWY ~aSZUiKJI:W.AWCZE
Interesujące objawy bituminów zostały zaobsęrwowanejuż w trakcie głębienia otworu Niedrzwica !G-l. W osadach kaI'bonu w kilku
miejscach stwierdzono w szczelinach rdzenia ślady ropy naftowej, które
w świetle analitycznej lampy kwarcowej dawały charakterystyczną dla
bituminów poświatę.
Silniejsze objawy :b iiuminów stwierdzono w utworach dewonu. Hazenie wiertnicze z dewonu miały charakterystyczny zapach Ibituminów lub
siaIikowodoru. W miarę głęlbienia otworu ilość dbjawów rosła. W warstwach niedrzwickich, w szczelinach piaskowców marglistych wielokrotnie występowały ślady brunatnozielorlkawej ropy naftowej oraz substancji asfaltytowej. Znacznie liczniejsze tego rodzaju objawy zaobserwowano w wapieniach .gruzłowych.
Wapienie te posiadają wiele szczelin wypełnionych krystalicznym
kalcytem. W szczelinach występowała również żółtozielonkawa ropa
naftowa, która wyciekała drobnymi /kroplami. Od głębokości około '27:00 m
do spągu otworu obserwowano zgazowanie płuczki wiertniczej. Stabilny
II!etanomierz zainstalowany na otworze wykazywał kilkakrotnie zawartość metanu dochodzącą do 25%. Analiza płuczkiW)71konana przez
M.Sztukowskiego Vi -L aboratorium Skał Bitumicznych Zakładu Złóż Ropy i Ga~ IGwylkazała silne zgazowanie płuczki (okloJio 130 mlll). Gaz
zawierał 39%
węglowodorów 'od metanu do heksanu - i (WI/o nadmiarowęgo azotu. Przewaga cięższych węglowodorów charakteryzuje go
jako gaz towarty8zący ropie naftowej.
Po zakończenIU głębienia otworu, w czasie łyż'kowania płuczki wiertniczej, stwierdzono ' zgazowanie płuczki i przypływ ropy naftowej z kompleksu wapieni ,gruzłowych. Ogółem wydobyto dkoło 3i()iQ l żółtawo
zielonej, silnie zgazowanej, lekkiej ropy naftowej.
Analiza wydobywającego się z ropy 'gazu wykazała zawartość 84%
węglowodorów, w tym węglowodorów wyższych od butanu , 7,2'f}}>/0
oraz 16% dwutlooku węgla.
"
Chociaż w trakcie opróbowania otworu nie udało się uzyskać wi~
szego przypływu ropy, to jednak należy podkreślić, że otwór Niedrzwica
IG-l jest pierwszym otw,o rem wiertniczym na Lubelszczyźnie z objawami bituminów na tak dużą skalę.
!Pomyślne prognozy dla ropy i gazu stwarza już 'sam antyklinalny
układ warstw struktury. 'Ponadto warstwy niedrzwickie z uwagi na swą
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Dalsze prace poszukiwawcze prowadzone przez przemysł naftowy na
strukturze Niedrzwicy pozwolą na jeszcze dokładniejsze rozpoznanie
struktury i, być może, odkrycie złÓŻ bituminów.
zakład Geolugii NofJZu
Instytutu Geo1ogi<lZnego
warszawa, ,ul. Rakowlec1ka 4
Nadesłano dnia 2 siel'tpnda .1966
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rEOJIOrwmCKHE CTPOEIDłE PAHOHA ~IłQLI
Pe3IOMe
B IIOCJle,I(Hee BpeMJ:I B paitoHe JlI06JlllHa (IOro-BOCTO'iHaJI llOJIbIIIa) 6h1JIa pa3Be~aHa c IIOMOID;LIO ceitcMlI'I.ecKHX H 6ypOBLIX pa60T Kap60HO-AeBOHCKaJI aHTllKJIHH8JU;HaJlCTpyKTypa, rrpe,l{CTaBJlSIIOm;all HHTepec B CBll3H C BbIlIlIJIeHłILIMII B ee IIpe,lteJlllX npoJIBJIeHWIMH 6HTYMOB.
He~~aJI aHTllKJIHHaJll. (cpm.

3-7)

HMeeT cenepo-3aIIa,I(Hoe -

IOrO-BOCTO'iHoe UPOCTH-

paHHe H paC'iJleHlleTCJI Ha ABe 'iaCTH. Ee HHlKHlIJI 'iacn. CJlOJKeHa OTJlOJKeHHJIMH ,l(eBoHa, BePXHllll
JKe IIOpO,l(aMH Kap60Ha. MeJK~ OTJlOJKeHHJIMH Kap60Ha H ~eBOHa Ha6JlIOp;aeTCll pe3Koe yrJlOBoe
HecornaCHe, p;OCTHraIOm;ee OKOJlO

20°. .ITpJIMLIe

reOJlOTH'iecKHe ){a.JIHt.Ie o He,ll;lKBBl(Ko:lł 8BTH-

XJDIHmH 6lJJIH IIOJlY'ieHLI H3 6YPOBLIX CKBaJKHH He~Hqa

Hr-l

H Bl>IcTIIIHlI;a Hr-I. APeBHeit-

nme H3Y'ieHHl>Ie OTJlOJKeRHll, CnaTaIOID;He aHTHKJlHRaJIb, OTHOCllTCJI K BepXaM Bepmero AeBOHa
11 ,l(0 CHX lIOp He BCTPe'łaJlHCb Ha reppHTOpHR JlI06J1HHCKoit 06nacTH. YrOJl rra~eHHJI 3THX lIOpO,l(
COCTaBJllleT OKOJlO

30°,

MeCTaMH, B C6POCOBLIX 30Hax, AOCTHraeT

OTJlOJKeHHJI p;eBOHa rrpe,l(CTaBJleHLI

11.BYMJ:I

90°.

JlHTOJIOl'JI:"łeClCHM TOJlIIfclMH. lłIDKH.!ul (He upo-

6ypeHHaJI) TO~a p83BHTa B BHp;e KOMKOB8TblX H3BeCTHllKOB TeMHo-ceporo Il,BeTa c HeMHOrO'iHCJleHRoii: 6p8XHOlIO~OBO:lł cpayxoit H OTHOCHTCll K RHlKHecp8MeHCKOMY Jlpycy. BepxHJIll TOnm;a,
TaK Ha3blBaeMLIe He~e CJlOH (BepXHecpaMeHCKHit -

CTPYHcKB:iI: Jlpyca), CJlOJKeHa xapaxrep- .

-tILIMH IIapąJIJIeJlbHO-CJlOHCTLIMH, ~OJlOMHTH3HPOB8HBLIMH rJlHRHCTLIMH MepreJlllMH c lIo~eH
Hl>IMH upOCJIOJIMH

lIeC'łaHRCTLIX

H3BeCTHllKOB, MepreJIHCTLIX JIeC'Il3.BlIKOB H

~onOMHTH3HPOB8HHbIX

MepreJle:lł. BcTpe'l8IOTCR TaM 6P8XHOlIO~0BaJI, rOHRanrroBaJl, lIene~Op;OBaJI H KpHHOBAHllll

4laym.I, a TaKJKe BeCbM8 MHoro'iHCJleHHl>Ie CPJlOpllCTH'ieCKHe OCTaTKH.
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B no~onme OTJIOlKeHlfll xap60Ha }?a3BHTa TOmna TYcPoreHHL1X neC'lllHllXOB H ,z:(Ha6a30B (TYPHeitclOd\: -

HJiOKHeBH3eitcICHit gpyca). BbIlIIe 3aJIeralOT lI3BeCTIDIKJl C Mopcxoi!: cPaYHOit, neC'laHllXH,

aJleBpOJIIIThI H aprnmmThl C cPJIOpoit, XOTopble 06pa3Y1OT
H 30m.I

A

PM l(HIOIoTeM (sepXHeBH3eitcXHiI: gpyc

H B HaMIOpClCoro gpyca). KBepxy npocPBIDI nocreneHHo YMem.maeTCJI ~OJIeBOe yrracme

MOpcK.IJX OTJIOlKeHHit B nOJIb3Y JIIIMHH1IeClOIX O~OB. OrJIOlKeHHll xap60Ha B oceBO.il: 'lllCTH aHTHlOIHHlIJJH npeAcTaBJIem.r BH3eitCKHMH H HJiOKHeHaMlOpcXHMH, a B CHHXJIlinIa.JUi TaXlKe sepxHe-

HaMlOpclOlMH 11 BeCTcPaJIbCXHMH nopo,n:aMH. YrllhI na,n:eHHJI npeBJ.UUaJOT

15".

IIpoJIBJIeHHll 6HTy-

MOB B ~e BI>IXO~OB HecI>nl OTMe'leHl>l, B OCHOBHOM, B XOMKOBaTI>IX H3BeCTHJIXax ,n:eBOHa. BeplDHHaaHTllKJDlHaJIH cpe3aHa rOpH30HTaJIJ.HO 3aJIeraJOIqIIMH OTJlOlKeHJIMH sepxHeit IOPM H BepxHero Mena.
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GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE NlEDRZWICA REGION

Summary
Recently, a Carboniferous-Devonian anticlinal form was investigated in the
region of Lublin by means of seismic and drUling works. Owing to bitumen traces
ascertained in this area, the structure seems to be of interesting importance.
The N~edrzwica anticline (Figs. 3--<7) runs from NW to SE and represents
a bipartite structure. Its lower part is built up of ,D evoman fomnations, and the
upper one consists of Carlboniferous deposits. Between the Carboniferous and
Devonian a distinct angular un conformity occurs, amounting ,t o approlcimately 20
Geological data concerning the anticline under consideration are direotly obtained
from the bore holes Niedrzwica IG-l and Bystrzyoa JIG-J.. The uppermost formations of the Upper Devonian are the oldest recognized deposits building the
anticline. So far unknown in the Lublin region, they are characterized by dips
amounting to about 300, locally in fault zones even 00°.,
The Devonian formations are represented by two lithologkal sa-ies. The lower
(not pierced) series is developed as dark grey nodular limestones with scarce
bracmopod fauna. These are of Lower Famennian 'age. The upper series, the
so- called Niedrzwica beds :(Upper Famennian'--Strunian) is built up of characteristic
parallelly laminated clay- dolomite marls with subordinate intercalations of
arenaceous limestones, marly sandstones and dolomitic marls. Here are found
representatives of brachiopods, goniatites, pelecypods and crinoi:ds, as well as
abundant flora remains.
At the bottom of the Carboniferous there occurs a series of tuffogene
sandstones and of diabases (Tournaisira n - Lower Visean?). Higher up, there rest
limestones with marine f,a una, sandstones, siltstones and claystones with flora,
forming several cyclothems (upper part of the Visean and NamuIian A and B).
Towards the top of the section marine deposi,t s 'gr.adually disappear i.n favour of
limnic formations. Along the anticlinal axis, the Carboniferous formations are
represented by the Visean and Lower Namurian, in synclines also by the deposits
that belonrg to the upper part of the Namurrian and to the Westfalian. Dips of the
Carboniferous formations do not exceed 15°. Manifestlltions of bitumens, appearing
in the form of petroleum seepages, were obserJVed mainly in nodular limestones
of Devonian age. The to.p of the anticline is cut off by the horizontally resting
fomnoa,t ions of Upper Jurassic and Upper Cretaceous age.
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