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Ryszard DADLEZ

Najnowsze profile podłoża cechsztynu
w północno-zachodniej Polsce
(Komunikat wstępny)

W ostatnim okresie w kilku odWiertach prowadzonych przez Instytut GeolO'giczny między Kamieniem Pomorskim a Koszalinem uzyskano
interesujące prO'file serii podcechsztyńskich (fig. 1). Są one O'becnie
przedmiotem szczegółowych badań geologów specjalistów. Wydaje się
celowe jednak - zanim wyniki tych ,szczegółowych badań zostaną opublikO'wane - podanie kilku wstępnych informacji Q tych profilach.
Przytoczone niżej szkicowe opisy nawierconych kompleksów sporządzone
są głównie przez autora, który również wysnuł pewne pierwsze, bardzo
O'gólne willioski natury regionalnej. W jednym przypadku (Kamień Pomorski) opis skał jest skrótem charakterystyki petrograficznej dokonanej przez dra W. Ryikę. Omówienie pozostałych profilów uzupełniono
uzyskanymi dotychczas wynikami badań specjalistów, a szczególnie:
mgr D. Woszczyńskiej i mgra A. M. ZelichoW'Skie.go w zalkresie karbonu,
mgr M. Pajchlowej, mg.r A. Nehringowej i mgr D. WoszczyńSkiej w zakresie dewonu i mgra Z. MOdlińs'k1iego w zakresie O'rddwillru; konsultację
dotyczącą identyfikacji skał zaliczcnych w profilu Glościna do starszego
paleozoiku przeprOlWad2lono z dr B. Arendem, dr J. Czermińskim, mgr B.
Hajłasz, mgr K. Lendtion i mgr M. PajcMową. Wszys1!kim wymienionym osabIom serdec'znie dziękuję za udzieliOne infO'rmacje.
Niniejszy komunikat jest uzupełnieniem niedawnO' O'głoszonego arty-:
kułu na temat permo-mezozoiku na tym samym terenie (R Dadlez, 1965).

OTWOR WIEHTNI1CZY KAlMIEŃ IPOMORlSlKl
Do głębO'kości 272.2,3 m - cechsztyn.
2'7'22,3+274'2,3 m - !porfiryt albitowy zwięzły, chropowaty, plamisty
przeważnie popielatozielony, masywny, lokalnie 2lbrekcjowany. Wśród
prakryształów dominują zalbityzowane oligoklazy-andezyny, przy znikomej ilości skalenia potasowego i kwarcu. Tło Skalne słabo przekrystalizowane, IO'kalnie schlorytyzowane. Bardzo liczne pęcherzyki pogazowe
C kształtachapłaszczonych, wskazujących na intensywne przemieszczanie masy skalnej.
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274'2,3+21810,5 m - porfiryt albitowy zwięzły, mniej chropowaty, silnie spękany i, wskutek migracji roztworów wzdłuż spękań, znacznie
utleniony, rdzawy, tylko lokalnie nie zmieniony, zielonkawy. Obok prakryształów oligoklazu-andezynu występuje również . Skaleń , potasowy
i Ikwarc. Tło skalne w pełni przekrystalizowane i wtórnie ·zmienione, głów
nie przez okwarcowanie. Kierunkowość w teksturze tylko lokalnie zaznaczona, pęcherzyki pogazowe kuliste. Pospolite geody ze szczotkami
kwarcu, !kalcytu, hematytu i chlorytu.
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Fig. 1. Profile podłoża cechsztynu w północno-zachodniej Polsce
Seations of Zechstein substratum in the north. . westem area of ' Poland
1 - gł6wne '9t'refy dysl-okacYdne; ~ - drugorzędne strefy dys101kacYl1ne; ~ - schematyczne izobaty spągu cech'sztynu co 1500 lin; 4 - of1wór wiertniczy ze schematyc,mym
lP!I'oflllem pod~o:I:a 'cechsztynu ,(kąt nachylenia kIlesek obrazuje w iP11ZY'bliiŻeniukąty
n,achytlearla WalrStW): ,M' - starszy paJleozodlk., Or - ol'ld~iIk, S - ISYi1U'I', D - dewon, ID I - dewon dolny, C - 'karbon, C 1 - kaJI1bon dolny, C. - kaa'ibon ,g órny,
Pl - !perm dolny, iI'. - perm górny; ); - przyplllszClZlrlny zasięg regio.nalny permu
dolnego ku N; 6 - lP1'ZY'iPusZ01J8my zasięg <regionalny dęwOlllu ku \NE
II - oroain dislocation zones; ~ - subordl.na<te di'SlocatLon zQnes; 3 - schematic isobaths
ar Zechsteln Ibmie, drawn each 1500 m; 4 - bore hole w1t'h, ISChematic section of Zechstein su/b'StorMUIIIl {ino1iJn.altion a·ngIe dr dashes i:lIlust.ratesalp(pll"ox~maitely dilp angles of
beds): SIP - OlIder Pallaeozodc, Ol! - Orrd·ovician, S - .s1!.Ull"ian, D - DevonLan,' D, Lower [)ev.onian', iC - Cail'Ibo.nid'eroUl.'t CI LOWIer Carbonid'erroUlS, C. U\W>er
Caorbon'llreroU's, Pl - Lower 'Permian, Pl! - Upper PermialIl; 5 - sU1llPosed regional
extent , at Lower IPelr1mlan towaxds N; II - :s~osed iregiona,l extent ol Devonian
towall."ds NE

Nawiercono tu Iblisko 9O-metrowy odcinek serii wylewowców dolnego permu. Jest to sytuacja ana'logiczna do wielu profilów południowej
Rugii i północno-wschodniej Meklemburgii ICK. H. Albrecht, ,K. Goldhecher, 1964). W tamtym rejonie serie dolnego pennu i tzw. permo-karbonu (lOcicin.ek między. niewą1lpliwym westfalem a cechsztynem, zbudowany w dJole z pstrych osadóW piaszczysto-4lastych, a w górze ze Skał
wylewnych) osiągają ni~agatelne miąŻiSzośdido 1'500 m, w tym skał wylewnych I(nie przebitych) do ,910'0 m. Wydaje się pewne, że profil Kamienia
leży w przedłużeniu tej strefy ku SE. Jej ciąg dalszy wyznacza otwór
wiertniczy przemysłu naftowego w okolicy Swidwina, gdzie nadbito
kompleks osadowy dolnego permu (fig. 1).
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Ponieważ wyniki zdjęć sejsmicznych zarówno na lądzie, ja!k i na Bał
tyku wskazują na znaczną rolę wgłębnej dyslokacji w Idkolicy Trzebiatowa, na której nadbudowana jest permo-me7Jozoiozna fleksura tr.zebiatow-ska, wydaje się ba-rtizo prawdopodobne, że stanowi ona 'M1Cho'ctnią
granicę region:alnego 7Jasięgu miąższych :kompleksÓw dolnego permu.
Na wschód od niej, w grainicach merozoicmej antykliny kołobrzeskiej
brak utworów ddlneglO _p ermu, z wyjątkiem jednego pun'ktu na zachód
od Kołobrzegu. J edna'k wykryte tu w otworze prnemysłu naftoweg,o
skały wylewne mogą być wystąpieniem lokalnym, związanym z prawie
południkowym pęknięciem podłoża cechsztynu, które zostało stwierdzi<>ne sesjmicznie.
,slronstatowano również ostatnio, że w żadnym z otworów W)1Ikonanych na mezozoicznym ciągu antyklinalnym Koszalin - Bobolice Chojnice nie występuje peffil dolny. Dopiero na S,W od tego ciągu, na S
od miasta Bo'bolic, wykryto w otworaoh przemysłu naftowego skały osadowe tego wieku. Ant yklin a lny ciąg, o którym mowa, reprezentuje w
obrębie młodszego paleoro:ilku złoroną strefę dy:slokacji blokowych. GTanica zasięgu dolnego permu biegnie zapewne z ,grubsza po południowo-za':'
chodniej stronie tej strefy, a następnie na wysokości Białogardu skręca
ku zachodowi i biegnie równoleżnikowo, aby połączyć się -z trzebiatowską
strefą dyslokacyjną (fig. 11).
Dokładne określenie przebiegu tej ,granicy, jako regionalnej strefy
wyklinowaniaperspe'ktywnego kolektora, ma niewątpliwie duże znaczenie dla poszukiwań bituminów. Możliwości jej penetracji ograniczone być
mogą jedynie przez zbyt głębokie położenie strefy wyklinowania, szczególnie w południowej części antylkliny kołobrzeskiej.

OTWOR WTEIR'TINI:CZY GOŚCIlNO

Do głębokości 31304,Q m - cechsztyn.
3304,0-:-0048,0 m - wapienie zbite szaroczerwone, szarobeżowe i szare z cienkimi przerostami i smugami iłowca marglistego czerwonawego,
rzadziej zielonawego. Spękania, czasem liczne cieIlikie żyłki kalcytu, drobne powierzchnie rozmyć. Lokalnie liczna fauna ramienionogów.
3t:HI8,07313'8l;O m - wapienie jak wyżej, ale z Licznymi smugami
iłdwców szaroczerwonych i czel"wonobrązowych, czasem zielonych żół
tobrą'zowych, marglistych. Przejście ku dołowi stopniowe.
313,8Il,07344!5,.0 m - wapienie gruzłowe, głównie szare i szarobeżo
we z licznymi nieregularnymi przerostami iłowca marglistego i marglu
szaroczerwonawego.
3445,073616','0 m - iłowce łupkowate i łupki mal"gliste szaroczerwone, rzadziej pstre, na ogół z licznymi gruzłami wapieni oraz z wkładka
mi wapieni gruzłowy~h, obficie przerośniętych iłowcem. -W ostatnio opisanych trzech kompleksach występuje dość licznie fauna.
36l8,(}';-3ł9!19,O m łupki margliste szaroczerwone, miejscami z plamami zielonaw)1lIDi i szarymi. Nieliczne gruzły margliste szare, gdzieniegdzie się zagęszczające i nieliczna fauna. Na głę'bokdści 3'740,0-+737 75,0 m wkładka . wapienia gruzłowatego, marglistego.
39l9,.0-.;-41NO,O ID - łupki jalk wyżej, ale tylko miejscami zawierające nieliczne gruzły dolomityczne lub margliste. W najniższych kilku1
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dziesięciu metrach zagęszczają się szare. plamy. Kontakt z podścielają
cym :kompleksem jest dość raptowny (na przestrzeni paru cm), ale nieostry, bez śladów rozmyda.
4i14!0,O+4415,O m- łupkoi ma,rgliste ciemnoszare do czarnych, z bardzo nielicznymi przerostami jaśniejszymi marglistymi, obfitszymi tylko
w najn'iższych &O m. Zyłki kalcytu, wipryski pirYitowe. W interwale
4'3i25,()-+'4l313'7,0 m silne zaburzenia sedymentacyjne, przegięcia, spływy.
zgniecenia. Fauna niekiedy liczniejsza niż w wyższych kompleksach.
W całej serii od gł.ębokości 3,3'04;0 upady nieznaczne 0+10,0.
. 4141'5;0+4416',0 m - na głęlbokości 441'5;0 m w trakcie wiercenia gryzerem nastąpiła nagła zmiana postępu. Gryzer, który poprzednie 8,5 m
odwiercił w 10 godz., poniżej tej głębokości pracował jeszcze 3 godz.
przy zwiększonym nacisIku i zmniejszonych obrotach, uzyskując '0,6 m
postępu. Postęp wiercenia zmalał więc około 4-tkrotnie. Po wydobyciu
narzędzia stwierdzono kompletne zdarcie zębów oraz 8-milimetrową
stratę średnicy. Następny gryz er w ciągu pół godziny odwiercił 0,2 m.
zęby zostały starte do 1/3 wysdkości, strata średnicy wyniosła 7 mm.
Z kolei pięciokrotnie zapuszczano aparat rdzeniowy - za każdym razem uwiercono po 0,1 m w ciągu 1.5-:-'2'0 min. pracy narzędzia. Próby
urwania rdzenia nie ,powiodły się. Dopiero za 'Szóstym marszem zapuszczono koronkę "Kdbra", która w ciągu 1 godz. 20 min. pracy ddwierciła '0,3 m. Uzyskano w rezultacie z odcinka 441115,8'-44116",6 m 0,4 m
rdzenia. Jest ,to łupelk kwarc'Owo-!fi'litowy. Szczegółowe ,omówienie peltrografii tych u1iw'orów izawiera komunikat J. CreI'lIllińskiego (19167). Powierzchnie wa,rStw włrupku przepełnione są często drOlbnymi blas1Jkami
łyszczyków. WyStępują struktury typu hieroglifów, ponadto K. Lendzion
znalazła pojedytnczy egzemplarz tentakuli'ta, opracowany przez B. Hajła.sz:
~1967). Tek9turaSkały nier-egularna, upady trudne do odczytania, w każ-o
dym ralZie nieznacZlle, kilkUSItopniowe.
Na podstawie znacznej zmiany postępu wiercenia na głębokości
4415,0 m oraz skrupulatnych badań ostatniego odcin'ka rdzenia, które
wskazują na słaby metamorfizm (epizonalny) skały, można wnioskować.
że seria nadwiercona, począwszy od tej głębokości, jest dużo star.sza od
nadścielającej i reprezentuje inny cykl genetyczny. Uznano ją za staropaleozoiczną. Znaczenie tego faktu dla zrozumienia budowy geologicznej
regionu omówione zostanie dalej, przy profilu Jamna 2.
Pozostała główna część profilu Gościna należy do dewonu. Seria
ta rozpoczyna się zapewne - jak wynika z obserwacji faunistycznych
M. IPajchlowej i A. Nehringowej - nienajniŻ'SZytm środkowym dewonem, a kończy famenem. Najbardziej nieoczekiwanym faktem, jeżeli
chodzi o dewon Gościna, jest jego znaczna miąższość {z górą 1100 m)
, oraz monotonia litofacja1na. W głównej swej masie składa się on z iłow
ców i łupków, wapienie grają dominującą rolę tylko w górnej części.
W kompleksie wapiennym, mimo jego makl"oSlwpowej monotonii, już
wstępne obser,w acje pły'tek oienkich, dokonane przez J. Czennińs'kiego"
wykazały dość znaczne zróżnicowanie facjalne.
Główny kompleks skał ilastych jest jednolitej szaroczerwonej barwy.
Czerwone zabarwienie skłonny byłbym wiązać z dopływem zawiesiny
ilastej z terenów lądowych, i to głównie - jak wyni:kaz porównania
z profilami rejonu Chojnic i Miastka - z kierunku północnego i pół-
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nocno-zachodniego. Na głębdkości 4140 !ID następuje przeJscle w kompleks łupkowy ciemnoszary. Brak jest w materiale rdzeniowym kontaJktu z podścielającą serią starszego paleozoiku.
. ..
Monotonność litofacjalna dewonu Gościna wychodzi na jaw szczególnie ostro, jeżeli się zważy, że zaledwie 30+40 ikro ku woSChodowi leżą
profile dewonu w okolicy .Jamna (o których będzie mowa niżej). silnie
skontrastowane litofacjalnie,z zazębiającymi się facjami morską i śród
lądową. Załować należy, że bardzo interesująca z punktu widzenia poszukiwań bituminów strefa przejściowa między facją . Gościna a facją
Jamna znajduje się w obszarze pobrzeża BaUylku -jak to wynika ze
zdjęcia sejsmicznego i z re2JUlta tów otworu Ustronie nazbyt wielkich
głębokościach, aby mogła być obecnie obi€ikitem prac wiertnic'zych.
OTWOR WllERTNICZY US'DRONIE

Do głębokości 3:1'05,.6 m - cechsztyn.
3105,6+312'0;0 m - piaskowiec drobnoziarnisty;

średniozwięzły, nieodcieniem.
w barwach szarej z zielonawym odcieniem i czerwonofioletowej. Smugi, a w górze cienkie wkładki
jasnego, bardzo drobnoziarnistego piaskowca. ,W łupkach ślady fauny.
3'12'6,5+31'34,0 m - piaskowiec drobnoziarnisty i bardzo drobnoziarnisty o spoiwie ilastym, 'Szary z odcieniem brązowawym i czerwonawym.
Cienkie wkładki pstrych mułowców.
3li34,0+3'1'5(),0 m - łupek ilasty, miejscami marglisty, przeważnie
czerwony, czerwonobrązowy i szarofioletowy, podrzędne plamy stalowe
ł szarozielone. Ławiczki fauny. W górze 'smugi piaskowca, niektóre powierzchnie warstw pCjkryte szczelnie drobn)11m!i blasZkami mu.Sk!OIWiltu.
!Ponadto wkładki mułowca marglistego pstrego oraz wapienia ciemnobeżowego i czerwonawego, niektóre z nich przepełnione fauną. Lokalnie
użylenie kaLcytem i zluBtrdwaJIlia.
3:1510;0+31716,8 m - piaSkowiec drobnoziarnisty i bardzo drobnoziarnisty, miejscami mułowcowy, w górze ze śladami 'żerowania, różnobarw
ny, przeważnie szaro-żółty, szaro-fioletowy i szaro-czerwony, gdzieniegdzie popielaty. Cienkie Wkładki (szczególnie w górze) mułowców war-:stwowanych pstrych, mikowych. Na głębokości około 316!5+3a'70 m grubszy pakiet iłowców mułowcowych, miej.scami marglistych pstrych
z wkładką wapienia.
3176,8+3,180,.6 m - iłowiec warstwowany, w dole łupkowaty, pstry.
W całej serii Cjd głębokości 3105,6 m upady 0+5°.
.
Na podstawie badań małżoraczków 'C:D. Woszczyńska) nawiercone tu
utwory uznano za dolny namur. Zdaniem A. M. Zelichowslkiegozajmują one pozycję pośrednią między wykształconym w facji-- wapienia wę
glowego wizenem, stwierdzonym w okolicach Bobolic-1Białego Boru
(A. M. Zelichowski, 19 64a) a paralicznym górnym karbonem profilu
otworu Koszalin (fide R. Dadlez, 1'96'5:).
Profil Ustronia zdaJe się wSkazywać na pojawianie się coraz to
młodszych utworów w miarę posuwania się od Gościna (dewon) ku Koszalinowi I(górny kartbon). Spokojne ułożenie kompleksów pomiędzy
Gościnem a zachodnim uSkokiem strefy koszalińskiej sugerują równi~ż
Iszarobrązowy z różowym
3mO,0<+:U2I6,5 m - łupek ilasty pstry,

co dolomityczny,

1
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niektóre przekroje sejsmiczne, jednak brak możliwości eliminacji reflek~
sów wielokrotnych otrzymywanych spod poziomu cechsztyńskiego uniemożliwia jednoznaczną interpretację w tym za:kresie. !Możliwe jest również, jak na to wskazują niespodziewane wyniki otworu Jamno 2, blokowe potrzaskanie podłoża cechsztynu i występowanie w· nim różnych
ogniw :stratygraficznych w rÓŻnych punktach terenu.
OTWóR W1I'ERTNICZY JAMNO 3
Do głęibOkości 19'8'5,0 m - cechsztyn.
1985·,0..;.-'2ro07,0 m - naprzemianległe piaskowce oraz mułowce szare,
przeważnie z pstrymi nalotami. W górnej części wtrącenia anhydrytu
oraz dwie wkładki dolomitu szarobrąz:owego przerośniętego anhydrytem. W piaSkowcach miejscami prostolinijne, białe żyły odbarwień.
2r007,D-:--Qr018,O m - iłowce i mułowce i1aste przeważnie ciemnoszare,
miejscami pstrawe z sieczką roślin i łuskami ryb.
'2018,'0+2033,0 m - piaskowce przeważnie mułowcowe, w górze szare, niżej szarożółte i czerwonawe, w pobliżu spągu marmurkowe plamy
pstre. :Zawierają laminy i toczeńce mułowca szarozielonego oraz 1,5-metrową wkładkę takiego mułowca z sieczką roślin.
2033,0+21094,0 m - naprzemianległe iłowce i mułowce mikowe warstwowane, szare z na['atami pstrymi, miejscami pstre oraz piaskowce
mułowe owe, częściowo dolomlityo:z;ne sza,r e i szaropst.re. W górze przewaga skał mułowcowo-ilastych (do głębokości około 2'060 m) w dole są
one w równowadze z piaszczystymi. W mułowcach miejscami hieroglify,
ślady żerowania, t~kstury nieregu'larne, zlustrowania.
2'094;0+220:0,0 m - seria zbliżona do poprzedniej, ale z wyraźną
przewagą piaskowców. !Piaskowce są drobnozialili'Bte, często mułowco
we, szare, szaro-żółte i szaro-różowe, zawierają poziomy toczeńców ilastych. Mulowce i iłowce, występujące w najwyżej kHkumetrowych
wkładkach oraz w drobniejszych warstewkach i 'l aminach, są przeważ
nie szaropstre. Tekstury nieregularne. Na głębdkości 21146;8 m wkła'clka
piaskowca średnioziarnistego z toczeńcami różnokolorowego iłu. Upady
w całym kompleksie od głębokości 198'7,0 m wahają 'się 5+115 o •
Utwory nawiercone w Jamnie 3 zostały zaliczone do niższego (dolnego?) dewonu wyłącznie na podstawie porównań litologicznych z peł
niejszymi profilami Jamna 'l i Miastka. Niektóre partie skalne są łudzą
co podobne do skał z tamtych dwóch profilów. .
Istnieją jednak także, choć słabiej wyrażone, analogie z utworami
karbońskimi Ustronia i Koszalina. Nie moma zatem wykluczyć, że
warstwy podcechsztyńSkie w Jaronie 3 (jak również w Jamnie 2) reprezentują karbon.
O'DWOR WITIER"I1NICZY JiA!MNO .1

Do głębokości 1696,0 m - cechsztyn.
.
16'9 6,0+17'&4,.0 m - naprzemianległe wapienie gI"UZłOfWe szare i be~
żowe oraz iłowce margliste szare i brunatne. Liczna fauna koralowa,
rzadziej 'p rachiopodowa, miejscami sieczka rOślin. W przystropowym
kilkumetrowym odcinku dol'OIDityzacja i wpryski anhydrytu.
K'wartalp.-ik Geologic-zny
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1'754,0+177'5,Q m - seria jak wyżej, ale z wkładkami i wtrąceniami
dolomitu cukrowatego,porowatego, jasnobeżowego .
.1'775,0+1'784,0 m - iłowce i mułowce dolomityczne, w górze szare,
niżej pstre z włkładkami dolomitu. W górze liczna sieczka roślinna.
'17,814;0+18101,5 m - piaskowce mułowcowe i mułowce dolomityczne,
pstre, w dole z wkładką zlepieńca piaszczysto-mułowcowego.
il8i01;5-+-1'82J3,O m - dolomity kawerni'5te pstre i brązowe z przerostami i Wkładkami mułowców pstrych.
16'23,0-<1'885,'0 m - naprzemianległe · wapienie gruzłowe koralowe,
beżowe i szare oraz mułowce i margle mułowcowe szare z fauną korali.
Na głębokości 1863+187'5 m 'bralk Wkładek wapiennych. W najniższej
części znajdują się wkładki łupków słaJbo marglistych z sieczką roślinną.
118'8-5,,0+1909;0 m - seria jak wyżej, ale z Wkładkami piaSkowców
mułowcowych dolomitycznych, jasnoszarych.
. 1909,0-+-1915,,0 m - piaskowiec drobnoziarnisty ilasty, jasnoszary
z sieczką roślinną.
1191'5,0-+-'1935,0 m - mułowce ila'5te ciemnoszare z wkładkami wapieni i dolomitów mułowcowych. Fauna koralowa, a w partiach ilastych
sieczka roślinna.
19315,'0-+-1'948,0 m - dolomity często kawerniste, pstre i beżowe
z wkładkami mułowców dolomitycznych.
1/948,0+1970,0 m - piaskowce drobnoziarniste szaro-różowe, rzadziej
szaro-żółte
z nielicznymi Wkładkami piaskowców mułowcowych
pstrych, a w cZę'Ści najniższej z wkładką dolomitu mułowcowego z fauną koralową·

1'9710,0+2116,0 m - piaskowce na 'Ogół drobnoziarniste, często o przelaminacji, pstre, :głównie szaro-żółte i szaro-czerwone. Miejscami
rozproszony żwir kwarcowy i porwaki ilaste. Wkładki zlepieńców kwarcowych o ziarnach do 3 cm średnicy i spoiwie piaszczystym oraz wkład
ki mułowców pstrych o nieregularnej teksturze, skupionych głównie
w wyższej części.
21116,0+2143,1 m - na ~zemian piaskowce drobnoziarniste i mułOlW
ce dol'Omityczne szare i szaropstre oraz piaskowce średnioziarniste
z wkładkami zlepieńców kwarcowych o ziarnach średnicy do l cm.
2H3,1+12'111,5 m - na przemian piaSkowce drobnoziarniste szare
i szaro-żółte oraz iłowce szare, rzadziej pstrawe z sieczką roślinną.
21171,5+21286,3 m - na przemian łupki ilaste ciemnoszare oraz piaskowce mułowcowe i mułowce mavgliste i dolomityczne jasnoszare. Wkład
ki dolomitów mułowcowych, rzadziej wapieni. Fauna, w dole również
sieczka roślinna.
22'86,3+2499:0 m - naprzemianległe piaskowce drobnoziarniste, jasnoszare i szaro-żółte, piaskowce mułowcowe oraz mułowce warstwowane szare i szaro-zielone, mikowe. Miejscami liczna sieczka roślinna na
powierzchniach warstw. Nieliczne wkładki muł'Owców i iłowców pstrych,
za'gęszczające się tylko w najniższej części od głębokości 244:'7 m.
Skały często są dolomityczne, ponadto w najwyższej części i na głętbo
kości 2394 m występują pojedyncze wkładki dolomitu mułowcowego, brą
zowego. W części górnej, a szczególnie na głębokości 2135:6+2316'7 m, jak
również niżej -24'22,5 m i 2467 m, wkładki zlepieńców zbudowanych
kątnej
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i ze żwiru kwarcowego o maksymalnej
3 cm.
2'499,Q-...:-:2M.O,O m - iłowce i mułowce dolomityczne, przechodzące
w dolomity mułowcowe, ciemnoszare, brunatne i szaro-zielone z wkład
ką jasnoszarego piaskowca dolomitycznego.
25'1iQ,0~OO6,O m pia'Slkiawce muł1owcowe, .rzadziej przechodzące w
mułowce, pstre, czerwonawe, zielonawe i szare, mikowe. Ska'ły miejscami
zdolomityzowane.
'2J6'06,'O+2'74!7,0 m - seria jak wyżej, ale z wkładkami piaskowców
jasnoszarych drdbnoziarnistych, zazwyczaj dolomitycznych. W najniż
szej części kilka Wkładek zlepieńców zbudowanych z otoczak6w iłowc6w,
m.in. glinkowych, barwy kremowej, wapieni marglistych, nd.eokreślcmych
skał krzemionkowych oraz serycytowych piaskowc6w bardzo 'drObnoziarnistych. Spoiwo mułowcowe, wielkość otoczak6w nieznaczna, do 2 cm.
W tejże części impregnacje pirytowe.
W całej serii od głębokości
UiI92,O Im ułożenie warstw na og6ł poziome, lokalnie upady nie przekraze

skał mułowcowCHpiaszczystych

średnicy

czające 2()0.

'2i747,O+i28iOl',5 Im - łuipki i'laste ciemnoszare, silnie rilustrowane, z fauLiczne impxegnacje pirytowe, na powie,rzchniach zlu- .
strowań kalcyt, w najlWŻSZl€'j części strefa od1
barwiOOJa, zielonkawoszara. Upad 70+90°.
Przy geologicznej interpretacji regionalnego przekroju sejsmicznego
(R. Dad1ez, 19'( 5) przyjęto wstępnie, na podstawie ~trapolacji profilów
przemysłu naftowego rejonu Darłowa, że bezpośrednio na wschód od
dyslokacyjnej strefy koszalińskiej leżą pod cechsztynem najprawdopodobniej utwory syluru. !Po wykonaniu otworu Jamno 1 okazało się jednak, że ekstrapolacja taka jest błędna
Pod cechsztynem otwór wszedł w grubą (,11055 m) serię dewonu.
Zgodnie z f;auną małżorac7!'ków, :zJbadaną przez D. WQszczyńską, warstwy przystropowe należą do g6rnego dewonu. Seria dewonu jest zupełnie odmienna facjalnieod profilu Gościna, a jej cechą najbardziej
charakterystyczną jest w g6rnej części kilkakrotne zazębianie się osad6w
klastycznych, przeważnie pstrych, lądowych, z osadami ilasto-węglano
wymi, reprezentującymi powtarzające się transgresje morza. W osadach
morskich poza fauną spotykane są często szczątki roślinne. Jest to,
w przeciwieństwie do Gościna, profil strefy brzeżnej zbiornika dewońSkiego. W dolnej ,części, począwszy od głębokości około 2'300 m,
jest to seria wyłąc:zJnie lądowa, w dużej części pstra (Wyższy dewon
i niższa część środkowego?).
Profil Jamna 1 wykazuje og6lne podobieństwo do profilu dewonu
~oło Miastka (otwór wiertniczy przemysłu naftowego). Bardziej SlZCzeg6łowa ich korelacja będzie możliwa dopiero po pełnym opracowaniu profilu
Jamna 1 przez M. Pajchlową. Na razie można odnotować, że w profilu
Jamna zarejestrowano mniej, lecz za to dłużej trwających epi'zodów morskich. W odcinkach śródlądowych rzuca się w oczy większy niż w Miastku ud~iał pstrego materiału ilastego ,oraz dbecnlość łicmych wkłade'kzle
pieńców kwarcowych. Skojarzenie tych fakt6w może doprowadzić do
wniosku, że relief strefy 'brzeżnej zbiornika sedymentacyjnego był w rejonie Jamna bardziej urozmaicony.
.
Profile dewonu osiągnięte w Jaronie i Miastku każą zwrócić większą
ną graptolitową.
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niż dotąd uwagę na ten rejon kraju przy ocenie prognoz poszukiwań bi~
iprzemawiają za tym zarówno niezbyt wielkie głębokości występowania stropu dewonu, jak i korzystna facja jego utworów, jak
wreszcie - być może - stosu.nkowo spokojne ułożenie wirlłuż regionalnej granicy zasięgu utworów dewońskich. Granica ta zresztą (fig. 1),
biorąc pod uwagę znaczną mią:hszośćserii w Jamnie, ma charakter ero·
zyjny lub dyslokacyjny. Pierwotny obszar sedY'tnentacji obejmował zapewne znaczne połacie wyniesienia Łeby.
,
Łupki graptolitowe nawiercone poniżej głębokości 274'7 m należą
według Z. Modlińskiego dokaradoku-landeilu.

tuminów.

o'])WOR 'W\lERTN1IOZY JAlMNO 2

Do głębokości 1 ~17,5 m - cechsztyn.
1'9117,5·..:-'195'6,'0 m - mułowce i iłowce warstwawa!ne ,szare i szaropstre
ze smugami piaszczystymi, hieroglifami i szczątkami roślin. Wkładki piaskowców mułowcowych pstrych, marmurkowych, częściowo dolomityczl;lych, wtrącenia anhydrytu, a w dole wkładki dolomitu piaszczystego.
Upady 18+25°.
. 1006,0-:-1996,5 m - piaskowce drobnoziarniste szare, często z nalotami pstrymi, w części najwyższej wkładki iłowców i mułowców pstrych.
W pobliżu stropu /Wkładka zlepieńca :z:budowanego z drobnych dlmuchów
iłowca i muł,owca ciemnoczerwonawego. Upady około 20°.
1900,5+2101 5,0 ID - na przemian mułowce i iłowce pstre ,oraz piaskowce jak wyżej. Na głębokości około 21002 nI Wkładka piaskowca dolomitycznego, ciemnoczerwonego z okruchami iłowców i grUlbymi ziarnami
kwarcu.
2:015,0-:-2027,5 m - piaskowiec drobnoziarnisty biały i jasnoszary, lokalnie z pstrymi cętkami, miejscami zawiera smugi i laminy szarozielonego iłu.
.
2102'7,5+2'059,'0 m - iłowce i mułowce pstre, przeważnie czerwonobrązowe z plamami zielonymi. Wkładki piaskowca drobnoziarnistego,
szarozielonego.
2'O'59,0+2{}94,,0 m -piaskowce drobnoziarniste, jasnoszare i białe, niekiEdy :gruzełkowe, zldolornityzowane. Wkładki, przerosty i smugi mułow
~a głównie szarozielonego. Konkrecje i zros1ftci piirytu. W dolnej części
pozi1omy z toczeńcami iŁowymi i domieszka żwi:[~ków k,wa'l'Cowych do
0,5 cm średnicy. Upady 20-:-:2\5°.
:21094,0+2,60'0,.0 m - łupki ilaste ciemnoszare, niekiedy mikowe, lokalnie smugi przepełnione łyszczykami. Fauna graptolitowa. iW górnej częś
~i konkrecje pirytu; Stopień zaangażowania tektonicznego, obserwowany
zresztą wyrywkowo z powodu niepełnego rdzeniowania, jest bardzo
zmienny. W górnej części serii upady nasilają się stopniowo od 3'0° na
głębokości 2:1 15 m do około '800 na głębokości '2 2'00 m. Równocześnie roś
nie ilo.ść zlustrowań. W interwale 2'2'00+2270 m stopień naruszenia
przejściowo słabnie, upady nieco maleją - do 415+70°. W trzech kolejnych marszach z oddnka 2270+23'7Q m skała jest niezwykle silnie zlustto~ana; wydobyto prawie wyłącznie płaskie drzazgi wyc'iągnięte wzdłuż
rdzenia, ograniczone powierzchniami zlustrowań o delikatnie zazhaczo:vych rysach z. poślizgów prostopadłych do rdzenia. W ostatnim z tych
marszów obserwuje się niewyraźne zmienne upady 4'O~0°. Na odcinku
1
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są

mniej liczne. Na

głę'bokości2 151 1 9,:O+215 12!5,8 m upady są na powrót znaczne, w dole pionowe.
Na odcinku 2'5i8Jl ..~1586,lm upady w najwyższej części pionowe, szybko
przechodzą ku dołowi w mniejsze, aż do 45°. Wreszcie w ostatnim mal'szu .nagłęlbo'kości25194,rO+2IOO0,O m upady w górnej części wynoszą

4'5-;'::'5'0°, ku rlołowi nasilają się i występuje lokalne przefałdowanie(tłibl.
l, fig. 2).
!Profil ten stanowi! dUŻą niespodziankę w stosunku do założeń. Jalc
wiadomo, w Koszalinie do głębokości 3m2 ID nie przebito serii namuI"q..
Wydawało 'się, że sytuację taką można ekstrapolować na całą strefę dyslokacyjną Koszalina, która na prze'krojusejsmicznym i(!R. Dadlez, 19'65)
zinterpretowana ~ostała pod cechsztynem jako rów tektoniczny wypeł
niony grubymi seriami górnego karbonu. Tymczasem okazało się z profilu .Jamna 2, że 9 km na NiW· od Koszalina, w granicach tej samej strefy
tektonicznej permo-mezozoiku, profil jego .podłoża jest inny.
.
Bezpośrednio pod cechsztynem natrafiono na ponad 'lI60..metr.ową serię
piaskowcowo-ilastą, w dużej części pstrą z poziomami toczeńców ilastych, a w dole również ,z r07lproszonym żwirkiemikwarcu. Upady w tej
serii wynoszą 210-:-215°. Można ją z dużą dozą prawdopddobieństwa korelować, podobnie jak w Jamnie 3, z niższymiogniwami . dewonu w profil~
Jamna 1. Jest to zresztą hipoteza logiczna również i z uwagi na to, że talc
na wschód, jak i na zachód od profilów Jamna. 3 i 2 mamy zachowane grube .serie dewonu .
..' Seria uznana za dewon leży z ostrą niezgodnością kątową na osadach
zaliczonych p:rzez Z. Modlińskiego n;:t pod~awie fauny graptolitowej do
ordowiku {karadok) 1. Wykształcon~ są one w f~cji łruPków graptolitowych. ,stopień ' zaangażowania tektonicznego i różnorodność jego form.
świadczą o tym, że osady te poddane zostały . odkształceniom fałdowym.
Możliwe są przefałdowania i złuskowania. Dyskordancja kątowa w stro. pie. przemawia za kaledońskim wiekiem sfałdowania. Łupkowa facja
i tektoniczne zaawansowanie serii ordowickiej pozwala lokować profil
Jamna 2 w zewnętrznej, miogeosynklinalnej strefie kaledOnidów, a ści
ślej ze względu na bHsk!ośćnie zabul"IZonegosyluru wrej'Olnie Darło
wa - na jej· pograniczu z zewnętrzną I(południowo-zachodnią), ugiętą
strefą platformy prekambryjskiej, w której osadzały się gru,b e serie syluru Lęborka-'Bytowa.
Analogiczny jest stopień naruszenia tektonicznego łupków graptolitowych ordowiku, nawiel"conych pod dewonem w profilach Jamna .1
. i Miast'ka, jak również łupków graptolitowych w krańcowym południo
wo-zachodnim profilu rejonu narłowa, zaliczonych przez H. TQmczyka
~li9'66) ·do .nie naj'wyżs2'Jego syluru. Profile te, rozciągnięte napr'ZeStrzeni
około 2'0 km w kierunku SlW---NE, wyznaczają · minimalną szerokość
wspomnianej strefy zewnętrznej fałdów kaledońskich. !Zważywszy ponadto, że strefa ta Z'budowana jest głównie z serii ordowiku, należy podkreślić jej silne spiętrzenie w pobliżu 'kontaktu z przedmurzem oraz głę
bOkie 2ldaroie erozyjne.
W tym ujęciu sfi1ityzowana seria osadów, być może nawet młodszych
1 Fakt nierd!Zeniawania be74>ośredniego konta~tu na Qdc!nku 00 m nie ma większego
znaczenia pa"'zy ocenie !Stoprua ndezgOdności O'bU,.$erii, z kltórych każda Uczy p'zy.najmnieJ
paręset m miąższości.
,
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od ordowiku, nawiercona pod dewonem w Gościnie zajmowałaby pozycję
w 'bardziej wewnętrznej stręfie pasma kaledońskiego. Spokojne ułożenie
tej serii nie stanowi przeszkody w takiej interpretacji po pierwsze z powodu szczupłej ilości materiału (sytuacja może 'być przypadkowa),
a po drugie - dlatego, że zawsze istnieje możliwość natrafienia bądź na
szczytową partię fałdu stromego, bądź też na fałdy leżące lub nasunięte.
Bardzo istotne znaczenie będzie miało dokładne ustalenie momentu
rozpoczęcia sedymentacji dewonu w Janmie 1 i w Gościnie. Wydaje się,
że rozpoczęła się ona później w Gościnie, określałoby to jednoznacznie
kierunek ekspansji basenu na zdenudowany Igr2lbiet kaledoński.
Tak więc powyższe dane zdają się stanowić nowe ważne ogniwa w łań
cuchu faktów, na podstawie których J. Znosko .(1~16\2, :1i9'64, 196151) udowadnia istnienie tzw. cirkumfennosarmackiej gałęzi kaledonidów. Profile Jamna-lGościna razem z kilkoma innymi profllami otworów przemys~u naftowego, uzySkanymi ostatnio między 'Chojnicami a Miastkiem,
częściowo wypełniają lukę obserwacyjną istniejącą pomiędzy zachodnią

Lubelszczyzną
gią

!(J. Znosko, 1962; A M. Zelichowski, HJ64b) a północną RuI(H. Kolbel, 111963). 'Wszystkie one doskonale potwierdzają obraz wy-

dedukowany przez J. Znoskę na podstawie analizy facji syluru w rejonie
oraz na podstawie obserwowanych regularności w -dbrazie grawimetrycznym.
Część geologów niemieckich uważa 'p rofile ordowiku rejonu Arkony
(północna Rugia) za profile przyuSkokowe, za'burzone w trakcie pionowych przemieszczeń bloków głęlbokiego podłoża. Również wśród geologów polSkich i radzieclkich istnieją poglądy, w myśl których !Pomorze
Zachodnie i północne !Niemcy należą do obszaru platformy prekambryjskiej. Silne tektoniczne zaangażowanie, nawet fałdowe, serii ilastej ordowiku i syluru .byłoby w świetle tych poglądów możliwe w strefach bogatych w wielkie dyslokacje nieciągłe. W rozumieniu niektórych geologów
radziecklich wschod!ziłylby tu w grę strefy typu aulakogenów. Slj]nej deformacji tektonicznej sprzyjałaJby wysoka pOdatność tej serii na odkształcenia i odkłucia od sztywniejszego podłoża 2.
Szersza dyskusja tego zagadnienia przekracza ramy komunikatu. Wydaje się jednak, że przedstawione wyżej fakty przemawiają raczej za hipotezą kaledońSkiego sfałdowania. Zarówno niepla'tlormowa facja osadów, jak i ich zapewne niemałe (nawet po redulkcjize IWzglęldu na upady) miąższości zdają się świadczyć - jak to niejednokrotnie podkreślał
.J . Znosko - o ich geosynklinalnym pochodzeniu. Za tym samym przemawia fakt, że stwierdzono je nie tylko punktowo lub liniowo, lecz również przestrzennie. W ró2mych prof:ilach n a p Q t k a n o
róż n e,
za
k aż d y m r a 'Z e m i n n e og n i was -t r a t y g 'r a lf ic z n e o rdowilku lub syluru, zawsze w f 'a cji mu 'łowcoiWo
- ił a s t e j i ·z a w s z e s ił n i e z a a n g a 'Ż o w a n e t e k t o iIl re 'Zn i e.
Lęborka-lBytowa

Zakład Geolqgdi Str/UkJtur :wgłębnyoo
lnsty,tujtu Geologiczneg·o
W8r1SZaWa. ul. Rakowieclka 4
NadesŁano dJn!a 6 lJutego .lJ9I11 !'.

I

Au[ak·ogen jed.nakte 3e.9t gigantycznym rowem w granicach jednorodnej platformy,
ikIrawędzie ewenwa[nego aułakQganu mają Il"btny wiek 'kon.sOlli-

a w naSli!iym (pl"ZYlPadku obie
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HOBEIDmm

IIP04»H.JIH OCHOBAHlliI QEXIIITEAHOBLIX OTJlOXCE.IłIłA
CEBEPO-3~OA rrOJILIDH
Pe3IOMe

rrpllEO,l(llTCH HOBHe npo4JRlllI: OCHOB8BIDl ~exnrreimoBLIX OTJIOllremdt 32I1lI,ttIIoit 1JllCTH' I1o.(iepem.H 6an.THitCKOro MOpH (CeBepo-3aJIa):(HaJI rroJlbJIIa 1).

qmr.

6ypoBag CKBaJKHHa KaMero. Ha rny6KRe 2722,3 M BCKpLIJIa BmKHeIIepMcme am.6HTOBLIC I10p-

-41HPHThI, KOTophle B mrrepBaJIe 90 M He 6LlJIH npo6ypem.t. 3TOT npo4Jwu.

JIBJlJre'rCjI

IIPO~OJDl[e

KReM 30Rhl 6oJlbJIIoit MO~OCTIl oca,n;O'!l1lLtX Tomq H I10KpOBOB ~Y3KBm.IX I10pO~ lIltIKlłeit
:I1epMll, I!3BeCTHldX B IOlKIIOit 'iIlCTK O. PIOreH H CeBepo-BOCT01JHOM MeKJICM6ypre.
EypOBOit CKBalKHRoit r~o, Ha'DDl3J{ c rny6KHhl 3304,0 M, 6wza IIPo~eHa BepXHe- H cpe~
HeAeBOHCKM TO~ I10POA MOnQrOCTbIO OKOJIO 1100 M. 3m (CBepXY BHH3) cepo-KpaCHJ.le H3Be<:TRHKK c BIOIlO'łeHKllMK MeprelIKC'l'LIX apI'KJIJIRTOB, 3aTeM MePremrCThle CJIaIIIUd cepo-KpacHOCO
ĄBeTa,KRor~ c ltOMKliMK H IIPOCJIoitK3MR I!3BeCTHSIKOB H, HaKOHeI\ (Ha'DDl3J{ c rny6Km.t

-reMHo-cepble MeprelIKCn.re CJIalII\hl. TOJ1ID;a ~BOHCKBX I1opo~ ~eT I10A yrJlOM

4140,0 M).
0-10°. OBa
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nepelCpWJaeT (Jl!J1.lIJITK30BaHHLIe CJDO~Ie CJtaliI(bt ceporo ~ C TeHTaKyJIHTOBOil (JaYHoit
l! BKJIIO'iCHHlIMl! )mapItHTOBOrO nCC'la.H1£Ka, xapaKTepl!3YJOIIJ;l!eCJI TaKlICe rOpH30HTaJILHbIM 3aJIeraBlleM. nO B03jlaCTY oltH OTHOCJITC.!I K .u;peBHeMY mure03010;

1,

BypOBo:lt CKBalKmlo:lt JlMHO

Ha'DIHa.!I C rn:yfimu.r

1692 M,

npoH,Ilem.I OTJIOllCeHIDl BepXHero.

cpe,!{Hero H, no BCeil: OOPOJlTHOCTH, 1J3.C11AHO HIDfCHero ,D:eBOHa MOIqllOCThlO

1055,0 M,

pa3BHTLIC

no~,D:PytoMY, >reM B 6YPOBoA: CKBaJICHIie rOCl>I\l!IHO. Boopxy npo4.JHm. XapaKTepH3yeTCJI lfepe,D:oBaHHeM MOPCKHX l!3BecTKOBO-MCpreJJllcn.rx C (JaYHo:lt KOParuIOB H KOHTHHeHTaJILHLIX neC1faHO.:ruteBpOJIHTo-rJJimHCTLIX. 'B 3Bll'IHTeJILHo:lt 'laCTH neCTpLIX. C npocnoJlMll KBap~BLIX KOHI'JIOMepaToB na'iCK. B HHlICHel!i: lfacTH. Ha1fHHaJI C rJIY611.HLI-OKOno

2300 M.

31'0 TOJlII(a HCKmo'D1!TeJILHO

KOHTHHeHTaJILHLIX' KJIaCTH1fecKHX. B OCHOBHOM, necTpLIlli 06PalOBaHHH. OTJIOllCeHIDl ,D:eBOHa
38neniIOt n01fTH rOPlQOHTarrbHO.
EYPOBOil: cicBallCHHoit JlMHo

2

npo:lt,D:eBLI

3 6LIJIH BCKPLITLI (1987,()......:2200.0 M),

(1929,0--2094.0 M)

a 6YPOBO:lt CKBallCHHO:lt JlMHo

KOMIIJIeKcl.I aHaJIoI'iAH:Llx lOIRCTHlfecKHX necTpLIX 06pa30BaHH:lt,

KOTopLIe OTHOCJlTC.!I K HHlICHeMY ,n:eBOHY. B 060HX npo(JirmIx 3TH nopo,!(LI norpyxCaJOTCH no,D: yrnOM

5--':'25".

OTJlOllCeHIDl ,D:eIioH3: nepIiOBll'!.llJILHO npOCmpaJIHCb,

no'

Bce:lt OOPOHTHOCTH. 3Ha'Ul-

TeJl&HO ,n:a.JIbIlIC K ceBepy H BOCTOKY.
B 6YPOBOil CICBa)JO{He JlMHo

2

OTJIOlKeHHJI ,D:eBOHa 3aJleraJOT C pe3KHM yrnOBLIM HecornaCHeM

'Ha ToJlIIi;e Kapa,D:OKCKHX-JIaH,D:eitJILCxHx rpanTOJIHTOBLIX CJlasneB. YrJILI na,D:eHHJI B 3TOM HHTepBaJIe BeCbMa HenOCTORBlll>I

, MeCTaMB
500 .I!f He

(20--90°),

Ha6mop;aJOTcH JIOKaJILHLIe CKJIa,IllfaTOCTH (Ta6JI.

I.

(Jm.

2).

OlreHb pe3KO palBBTlJ. 3epXaJIa ,CKOJILlICeHHJI. TOJlIIJ;H OPP;OBHKCKHX .i::ropo,n: B HHTepBane
6LIJIH np06ypeHLI. AHaJIOrH1fHYJO TeKTOHK'reCKYJO aKTHBHOCTb npO.!IBID!IOT Op,IlOBHKcmc

' rpaIrromrroBi.re cmm~, BClCpLITl>Ie 6YPOBO:lt CKBalKHHo:lt JlMHo

1 Ha rJIY6HHe 2747,0 M.

Om'raeTCH.

'ITO 06a 3TH, npO(JHJIJI HBJIIIlOTC.!I ' ,n:OKa3aTeJIbCTBOM cym;eCTBOBaHHJI xaJIe,D:OHcKo:lt CKJIa,D;'iaToit

, I:IeDH ' (norpa~aH 30Ha MelK,I(Y MHOreOCllllKJ1'.HHlUHo:lt 06JIaCTbIO H ee npeWOpbCM). npOCTHpaJOm;e:ltcH C IDro-BoCTOlfHO:lt IIOJILInH no HanpaBJleHHlO K ceBePHO:lt lfaCTH o. PloreH. B COOT, BeTCTBKH' C 3TOil HHTepnpeTaUHeil: OTJIOlKeHHJI .u;peBHero naJIe030H. BClCpLITLIe 6YPOBO:lt cKBallCHHoit
rOCl>I\l!IHo, npep;CTaBID!IOT 60JIee BHYTpeHBlOIO 30HY KaJIe,n:oHCKoil: c~aTo:lt r(eDH.
EYPOBO:lt CKBalIClI.HO:lt YCTpoHe BCKPLITLI

(3105.6-3180,6 M)

necTpLIe KJIaCTll'iecme 06pa30-

BaBIDI C TOHKBMH npocJIoilKaMH H3BeCTHHKOB. OTHOClDI(HecH. no BCeil: OOPOHTHOCTH, K HHlICHeHaMIOpCKOMY JII>YCY.
Eypoilo:lt CKBalKKHoit KOmaJIBll B KHTepBaJl'e
lfecKaJI TOJlII(a BepXHero xap60Ha (HaMIOpa

?),

2339,0--3012.0 M

He

6LIJIa

nepece'leHa napaJIH-

npep;CTaBJIe.HHlUl: cepLIMH neC'IaHHKaMH. co,n:ep-

lKam;HMH npOCJloitKH TeMHLIX CJIaHQeB C PaCTHTeJI&HLIMH OCTaTKaMH H (JaYHoH.
PYlKaeTC.!I no yrJIOM

31'8

To~a nor-

15-30°.

Ryszard "DAlDLEZ
NEW SECTIONS OF THE ZECHSTEIN SUBSTRATUM
'IN NORTH-WEST POLAND

Summary,
The paper presents new sections of the Zechstein substratum deposits that
'occur in .the western part of the Polish Baltic sea, shore l(lNorth-West Po1I.and, ' Fig. 1).
IIn the bOre holeK'a mien, alhite porphyrites of Lower Permianage wereeilcO'tmteredata depth of 2'7\22,3 m. ' Drilling was, however, completed after piercing:
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a 90 m. thick interval of the rocks considered. The section reflects a continuation
of the zones of great thickness of sedimentary series, and of effusive rock covers.
of Lower Permioan age, known also to occur in the southern areas of RUgen, and
in the nor-th-eastern part of Mecklenburg.
A series of Upper and iMliddle Devonian deposits was pi~ed in the bore hole
Gos oin 0, Jbeginning from a depth 3304 m. Thickness of this series amounts to.
about 1100 m. At the top, the series consists of grey-red limestones that contain
intercalations of marly claystones, which overlie grey-red marly shales locally with
nodules and limestone interbeddings . .AJt the bottom lfrom a depth of 41L40 m.) it is
built up of dark-grey, marly shales. The Devonian series diJps under an angle
of ()°-ll0° and rests on phyllitized grey, micaceous schists with the Tentaculites
fauna, and with dntercalations of quartz'i.te sandstones, also resting horizontally.
They are thought to be of older iPalaeozoie age.
Upper, Middle and probably part of Lower Devoman deposits, encountered in
the bore hole Jamno 1 at a depth of 1692 m., are characterized by a development
di·fferent from that at GoScino: their thickness is approximately '1056 m. At the
top, the section consists of marine, calcareous-marly series with coral fauna;
the series alternate with continental, arenaceous-siltstone-cLaystone, mostly variegated members, which in turn are intercalated with quartz conglomerates. At the
bottom, beginning with a depth of about 2300 m., the sect~on is represented by
continental, clastIc, mainly variegated series only. The DeVlOnian rests here almost
horizontally.
The bore hole Jamno 3 has encountered (from 1198'7 to 2l2OO m.) and the bore
hole Jamno 2 has pierced 1(119219-2.09'4· m.) some complexes of analogous clastic •.
. V'ariegated deposits referred to Lower De'Vonian. Dn both sections the deposits dip
under an angle of 5°--4'5°. Primarily, the Devonian deposits extended far more to
the north lmd east.
In the bore hole Jamno 2 the Devonian deposits i"est with a sharp, angular
un conformity, on a series of graptolite shales of Oaradoc~Llandei1o age. In this
series, the dips vary considerably :(20°-'9'()0), some local foldingsoccur .(Table ,I '.
FUg. 2), and rocks are strongly slickensided, at places. The Ordovician series was
not pierced, although an inter·V'al of about 500 m. w.as drilled. Of similar tectonical
character are Ordovician graptolite shales encountered at a depth of 2747 m. in the
bore hole "ramno !I.. An opinion has been accepted that both series are an elV'idence
of the existence of a Caledonian r~dge (marginal area of a miogeosyndinal zone
and its foreland) that is thought to run from the south-eastern area of Poland
towards North RUgen. According to this interpretation, the older Balaeozoic deposits.
encountered at Goscino, should represent a more internal zone of the Caledonian
ridge.
In the bore hole Ustronie, clastic and variegated deposits, probably of Lower
Namurian age,were encountered at a depth from 3100;6 to 31180,6 m. The deposits
are intercalated with thin laminae of limestones.
The Upper Carboniferous (Mlmurian?) pal'alie series budlt up of grey sandstones
that contain intercalations of dark shales with flora and fauna remains.
encountered in the bore hole KoszalLn at an interval from 2009 to 3012 m., has
not, however, been pierced through. Dip angle of this series amounts t{) 15°-00°.

TABLICA I

F1g. 2a, b. Przefa~dO'Wanie lupk6w gr!l!ptolitowych ordowiku. Otw6r wiertnkzy Jamno 2, ,gl~boko§C2599 m; podzialka w mm
a - zdj~cie nie retuszowane, b - zdj~cie retuszowane
Folded graptolite schists o! Ordovician alge. Hare hole Jamno 2; depth .2699 m.;
scale in mm.;
a - non-retouched photograph, b - retouched photograph
Zd(J~aia lWYik·onane w IPracowni Fotograiii Naukowej ]G
;FihotograjphS made .by the Lalboratory of Scientific FlhotogrlliPhY of the Geological Institute
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Najn owsze pr od'ile pod!oia cechsZ'tynu

