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Geologia wgłębna wschodniej Polski
na przekroju Fasły - Tyszowce 1
W najbli:ższym otoczeniu omawianego 'przekroju geologicznego przed
rokiem 19'52 wykonano zaledwie kilka głębokich wierceń. W okresie mię
dzywojennym, w latach trzydziestych,. odwiercono otwory Lublin i Małaszewicze (do osadbw jurajskich). W latach 1938-39 wykonano otwór
Wejsuny koło Pisz.a, a w lata'ch 1941-42 - otwbr Strzyżów koło Hrubieszowa. Również do roku 1952 materiały geofizyczne ,dotyczące obszaru
wschodniej Polski nie były dostateczne, poniewa'ż ,zdjęcie grawimetryczne
i magnetyczne nie stanowiły ciągłego pokrycia, a badania sejsmiczne
zostały dopiero zapo'czątkowane. W roku 1953 zadecydowano o odwierceniu 3 głębokich otworów, a mianowicie: Ełk i Krynki - z inicjatywy
S. Z. Różyckiego oraz Chełm - na wniosek J. Samsonowicza. !Plan badań
przy zastoS'Owaniu metod geofizycznych i wierceń podstawowych stopniowo przekształcił się w tak zwany pierwszy ,etap 'badań na Niżu Polskim. Szczegółowe dane z historii 'badań struktur wgłębnyc'h na Niżu
Polskim można znaleźć w pracach W. Pożaryskiego (1957, 1960) i J. Znoski (1962).
Materiały, którymi rozporządza autor, zostały zgromadzone głównie
w wyniku realizacji planu .ogólnych badań podłoża Niżu Polskiego opracowanego przez B. Arenia i S. Pawłowskiego (1958), S. Tyskiego i J. Znoskę (1957). !Plan ujęty w dwu tomach obejmował Polskę północną i wsc'hodnią·
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Wybór linii przekroju geologicznego z północy na południe zależy
zdecydowanie od lokalizacji głębokich wierceń (fig. 1,2) na tej linii oraz
od układu tektonicznego struktur wgłę'bnych w :gołudn'iowym odcinku
przekroju. Chodziło o to, aby uwypuklić morfologię podłoża krystalicznego oraziprzeciąć możliwie prostopadle szereg dyslokacji wyStępujących
w o'brębie linii przekroju. Północny odcinek przekroju, od ISuwałk po
Mielnik, traktuje się ty'lko jako materiał uzupemiający, ponieważ badania ,geologiczne są na tym terenie prowadzone przez inną jednostkę
organiza'cY'jną·
1 !Referat wYgłoszony w Inątytume GeOlogicznym w Warsmw!e dnia 18 maja ·1981 r. 1 uzudanym4 z roku 1962'.
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Fig. 1. ZesmlW'ienle wierceń na linii przekroju geologicznego Fasty Llist ofbore holes at the ldne of geollOgicalcross section FaBty -
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Przekrój geologiczny skonstruowany jest w ten sposób, że przecina
on kilka jednostek strukturalnych, w których osiągnięto wierceniami
krystaliczne podłoże prekambryjskie. Wszystkie wiercenia na przekroju
są w ten lub inny spo'sób połą'czone profilami sejsmicznymi, choć wartość tych profili jest niejednakowa. Od północy przekrój przecina wyniesienie mazursko-suwalskie, o. którego budowie i ukształtowaniu wnioskujemy na podstawie Ibadań geQofizycznych i wierceń zlokalizowanych
głównie' na anomaliach magnetycznych. Stąd olbrzymie przestrzenie na
Mazurach pozbawione są wierceń głębokich i morfologia podło·ża prekambryjskiego znana jest tylko w ogólnych zarysach, bez mQożliwości
ro2lpatrywania szczegółOowej rzeźby. Układ anomalii magnetycznych sugeruje występowanie stref rQozłamów wgłębnych w najszerszym pojmowaniu. Prace poszukiwawcze na Suwalszlczyźnie i wschodnim iPodlasiu
niewątpliwie wniosą olbrzymi materiał w zakresie rzeźby podłoża, ale'
obecnie pra,ce te są nastawione nie na mQorfologię podło·ża, lecz na. je.go
okruszcowanie. Z dotychczasowych opracowań ppwierzChni podłoża prekambryjskiego zna.ne są schematyczne mlłipy przeglądowe, z których
najnowsza (J. SkQorupa, 19·6'2) przedstawia wyniesienie mazursko-suwal-·
skie jako dosyć regularną formę kopulastą, bez zazna'czających się
szcze.gółów rzeźby (przy zastosowaniu izohips COo 500 m). Oczywiście brak
szczegółów tłumaczy się przede wszystkim zbyt ograniczoną Uczbą IpUnktów obserwacyjnych na hadanym Qobszarze, jak r,ównież pominięciem
. niektórych .pomocniczych danych w celu uzyskania przejrzystości ()lbrazu~
Linię przekroju FaBty -. Tyszowce na wysokOości Mielnika przecina
profil sejsmiczny Włodawa - Mielnik - Ostrów Mazowiecka, na którym
w okolicy Kudelicz, pomiędzy PS refl. 265 i 290, można dopatrywać się'
struktury dodatniej, a zwłaszcza wąskiego wyniesienia podłoża zaznaczają.cego 'się w profilu refrakcyjnym (!pS refr. XXXIV, XXXV, XXXVI)
z kulminacją w Kudeliczkach, około 100 m vi sto1sunku do stropu pod-o
ł·o,ża w Mielniku i na profilu sejsmicznym w kierunku północno-zaehod
nim. Fakt ten potWierdza występowanie zróżnicowania skał podłoża. Jest
on zbieżny z obrazem magnetycznym i ,grawimetrycznym i może być'
traktowany jako grzbiet skał metamorficznych, bardziej odpornych na
niszczenie od skał otaczający,ch. Szczegóły morfologii podłoża niewą~pli
wie mają pierwszorzędne znaczenie d,la poszukiwań surowców mineralnych na wtórnym złożu. Sprawa ta riie jest u nas należycie doceniana,
. mQoże ze względu na brak metod służących do badania ukształtowania
podłoża na dość znacznej głębokości. Na wyniesieniu Sławatycz głębokość
podłoża jest znacznie mniejsza i tam zbadanie drobnych nierówności
podłoża będzie o wiele łatwiejsze niż na wyniesieniu mazursko-suwalskim. W każdym bądź razie wklęsłe formy rzeźby podłoża i skały wypełniające te zagłębienia powinny stanowić przedmiot intensywnych badań geologiczno--poszukiwawczych.

+-------------------------------------------------------------

cechsztyn 1 czerwony apągowiec); 6 - karbon górny (C 2 ); 7 kamon dolny (Ol)~
8 dewon górny (Da); 9 - syIlur (8); 10 - ordiowlk (Or); 11 '- kambr (Cm); 12 eokambr (Eo); 13 - k::rysta[1n4k
l - Qua.temary (Q) and Tertdary (T); 2 - t1Iruler Cretaceous (K) - Alblan, CenIO-·
m8ID.lan; 4 Upper Jurasmc' (Ja) and Wdd!oe Jurass1c (J2 ); 4 'I"r'Iia.Bs1c ('rp Bun<ts81ndsteiln); 5 Permda.n (Pl,.J..2) -Zechsteln a.nd· iE!Ioll11eg<ende.s; 6. U(IlIpel"'
Carbon1ferous (C 2); 7 - LoweIL" OMbOOJ±ferous (10 1 ); 8 - UlPPer Deron~an (Da); 9 SIIlUJr'l·a,.n (iS); 10 Ord.o<vlC11an (Or); 11 Cambma:n (Cm); 12 - Eoca.DlIbrilan (Eo)~
13 - orystlll11ne' be.sement
.

Borys

:80

Areń

W dalszym biegu przekroju, w kierunku południowym, szczegóły
znane, gdyż profil sejsmiczny Radzyń (na ukos) przecina obniżenie podl'a skie
wzdłuż zaznaczających się tam anomalii grawimetrycznych i magnetycznych. Jalti jest stosunek obniżenia podlaskiego do wyniesienia łukow
.sko-wisznickiego (dawniej wyniesienie Sławatycz) trudno jest w tej
chwili powiedzieć, gdyż szczegóły ukształtowania północnego 1Jbocza wyniesienia łukowsko-wisznickiego nie są znane, rtrzeba więc wybrać pomięd'Zy łagodnym zboczem i strefą dyslokacyjną. Profile sejsmiczne sygnalizują uskoki w ok!olicy Międzyrzeca. Również zbyt duża ró~nica wysokości domniemanego podłoża na profilu sejsmicznym (-700'm OTaz
-800 m), w nieznacznej od siebie odległości Mię:dzyrzec - Wólka No-sowska, wskazywałaby na uskok lu:b szereg uskoków w pasie dodatnich
anomalii magnetycznych właśnie na półn:ocnym zboczu wyniesienia Sła
watycz. Na mapie powierzchni podłoża magnetyczmie czynnego i podłoża
krystalicznego wykonanej. przez J. Skorupę (1959) zaznaczona jest w tym
miejscu dyslokacją o 'przebiegu prawie równoleżnikowym, zlokalizowana tuż na południe od Białej Podlaski. Tak więc obniżenie podlaoSkie
od strony rpołudniowej nie odznacza się łagodnym przejściem ku wyniesieniu !S~awatycz, prawdopodobnie te dwie jednostki dzieli str,efa dyslokacyjna, przebiegająca w podłożu prekambryjskim. O przebiegu tej dyslokacji w starszym pa leo roiku 'b rak dotychczas danych, choć na podstawie interpretacji profilów sejsmicznych można sądzić, że dotyczy ona
również starsżego paleozoiku aż po sylur.
Kolejny otwór wiertniczy na omawianym przekroju rpołożony jest
już na wyniesieniu Sławatycz zwanym zrębowym właśnie z powodu
obramowania dyslokacjami. Wyniesienie Sławatycz należy terytorialnie
ograniczyć od południa uskokiem Hanny, wyodrębniają~ w ten spQlSób
zrąb podlaski od dalszej jednostki obniżonej, a łączonej przez W. Poża
ryskiego w jedną całość pod wspólną nazwą: wyniesienie zrębowe pod":
lasko-Iubelskie.
Jak wynika z wierceń, na północ i południe od zrębu podlaskiego, na
linii omawianego przekroju (fig. 1, 2) głębokość stropu prekambryjskiego
podłoża krystalicznego wynosi:. w Mielniku około -1580 m, a w Kaplonosach Ołkoło -1720 m. Natomiast na zrębie podlaskim, w wierceniu
Wisznice, podłoże występuje na: głębokości około -278 m. Również
w otworze Łuków, zlokalizowanym na zachodnim przedłuż·eniu zrębu
podlaskiego, podłoże krystaliczne zostało stwieldzone na głębOlkości
około -7'55 m, tj. dwukrotnie płycej niż w sąsiednim wierceniu Radzyń
i'odlaski, gdzie podłoże występuje na głębokości -1516 m. Dodać należy,
że najnowsze badania sejsmiczne sugerują strefę uskdkową na północ od
Radzynia, czyli potwierdzają zrębowy charakter wyniesienia Sławatycz
i jego zachodniego. cypla - łukowskiego.
Powracając do uskoku Hanny południowej granicy zrębu podlasskiego - należy podać niektóre liczby określające amplitudę uslwku na
podstawie danych z wie:rceń Wisznice i Kaplonosy. Różnica -głębokości
występowania prekambryjskiego podłoża krystalicznego wynosi 1445 m.
IdentyCZ'ną różnicę otrzymujemy z porównania danych z otworu Kaplonosy i Holeszów 2, przy .czym· odległość z Kaplono.sów do Holeszowa wyukształtowania podłoża nie są
Mielnik dosyć niefortunnie

ł

Otwór iHoleszów wykona.ny przez

Zakła.d ZłÓl!l

:l:eJarr.a I.G., J.962 r.
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nosi oIkoło 5 km (z Kaplono:sów do Wisznic - około 17 km). 'Przebieg
wskoku Hanny (fig. 3) nie, jest ostatecznie ustalony. Badania geofizyczne
tego lQhiektu są w to;ku. Sieć profili sejsmicznych na tym terenie jest
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Fig. 2. PI!zekr6j geologiczny Fasty - Tyszowce
'Geo'1ogical 'CI10SS section Fasty - TyosroWce
Q+.t - cZWllllr'tOrzęd 1 trzeCllouęd; 'K2 - klredJa górna; J - jura; T - trllllS; !P - perm;
C kilLrbon; Cdw - westfa.l doliny; On - na.DllUl'; Ov - W>lzen; C>I; - turn.ej; D - dewon;
S - sy1ur; O - ol"dJoiwl1k; Cm - kambr; Eo - ,eokambr; 1 - kJrystJal1nilk; 2 - dySll.okacje pa'leozoi.czDJe; 3 - s1lrefy dysl.dk:acyjne IPreka.mbryjsk.l.e
Q+t - Quaternary IliIłd T'ert.II:ary; Kz - Upper Cretaceous; J - Jumssłc; T - Trlia.ss1c:
PerlIllian; O - Cubon1feroous; Owd - lower Westphal1llan; .en - 'Na.murlan; Cv V1sean; et - TourIllll.1s1an; D - Devonlan; S - Silurlan; O - Ordovlclan; cm O&.mIbrlan; Eo Eooambrnwn; 1 crystllllline basement; 2 - PalIl.eom1e d.lBłOcattions;
iP -

3 -

Precambrlan d1l!il()(lBjtlon zones

zbyt skąpa, aby można było dokładnie prześledzić wygasanie uskoku
w kierunku na Lubartów. Wschodnia część uSkoku Hanny rrajprawdopodobniej przekracza granicę państwa.
Fakt występowania zupełnie płaskiej powierzchni podłoża krystalicznego stwierdzonej na odcinku Wi:sznice - Holeszów (-278 m i -277 m)
oraz profil wiercenia Kaplonosy w odległoś'cizaledwie 5 km dowodzi
istnienia gwałtownego 'zrzutu (fig. 2), zaznaczonego w profilu straty.graKwartalnik GeolOgiCZny -
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ficznym od eokambru po karbon. lPod poziomo leżącą jurą w Wisznieach
występują resztki eokambru miąższości 58 m, natomiast w Kaplonosach
pod podobnie leżą'cą jurą stwierdzono następujący silnie rozwinfęty pro- '
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Fi,g. 3. Schematyczna mapa goollOgiczna Lubels'z/crzyzny (ber.l
utworów m~odszych od de!Wonu)
Scheanaticai geolO'gic map of the LUJbHn TeJgion (lW'ithout deposits younger 'than the Devonian)
1 - Da - deWtln górny; 2 - ' ~ - dewon Śl'fJdkowy; 3 Dl - deWtln dOlny; 4 - S , - sylur; 5 - Or - ordPtw1k;
, 8 - Cm - mmbr; 7 - Ela - eokambr; 8 - krYStall4DJ11k;
9 - dysl!okacje; 10 - ~llInlice geołogl.c3Ile; 11 WBChpd!nia
granica. ~a1daw&Ilego pocllioża ka'ledońsk1ego; 12 OOW"ory
wdmmaze
1 - Da U!Pfller Devonian; 2 - ~ - MLcldle IDIm>niBID.;
3 - Dl - Lowln' lDevonll8ln; 4 - S - Sllurtan; 5 - Or iI!looa.mIbl'!Ja.n;
Orduvic18Jll; 8 - Cm - Cambrtan; 7 - Eo 8 - cryat8lllllne bagement; ,Ii - d!1s1oca1ll0ll8; 10 - gedllogdcall
boUIldal'1ee; U - eastern boun,d&ry ot the tolded CaIlBdbn1Bn
8ubstlrabum; 12 - bore holeII

fil paleozoiczny: 46 m karbonu dolnego i górnego, 272 m syluru, 56 m
ordowiku, 540 m ,k ambru i 564 m ookambru - razem 1478 m. Aby obraz
budowy geologicznej zrębowego wyniesienia podlaskiego, czyli zrębu
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podlaskiego był pełny, należy również uwzględnić obszar Radzynia Podlaskiego i jego stosunek do otworu wiertniczego Łu~ów na północy, oraz
do profili sejsmicznych biegnących w kierunku południa na Sosnowicę.
Profil stratygraficzny w Radzyniu różni się od profilu z Łukowa o,becnością 728 m osadów kambryjskich i eokambryjskich łącznie pod podobnym karbonem w obu otworach. Spąg karbonu w Łukowie występuje
na głębokości 910 m, w Radzyniu zaś na głębokości 942 m, czyli pokrywa
karbońska wyrównuje różnicę zrzutu starszego paleozoiku. Interpretacja
profilu sejsmic~nego, idącego z olrolic Radzynia przez Parczew do uskoku Hanny, pOizwala przypuszczać, że utwory dolnego paleozoiku leżą tu
prawie płasko z minimalnymi nierównościami. Dane te są jednak wystarczające do tego., aby założyć, że zrą'b 'podlaski w swej południowej
częś 7 i o:bni'ża się łagodnie w. kierunku za'chodnim i jest przykryty osadamI kambru vz rOtZszerzającej' się części zachodniej (fig. 31), natomiast
jego półno.cno-zachodni cypel (z otworem wiertniczym Łuków) jest odcięty uskdkiem równoleżnikowym i poZlbawiony osadów starszego paleozoiku. Na całej powierzchni zrębu podlaskiego ordowik i sylur nie
występują.

Na'stępnym elementem tektonicznym na linii przekroju w kierunku
połudiniowym jest obniżenie chełmskie, bardzo mało dotychczas poznane

ze względu na głębokie występowanie :starszego paleozoiku. Na linii rozpatrywanego przekroju leżą dwa otwory wiertnicze w obrębie obniżenia
chełmskiego: Kaplonosy i Chełm. O ile zastosuje isię upro'Szczony schemat do przedstalWienia ,budowy geologicznej tego obniżenia, to otrzymamy o'braz przedstawiony na załączonym przekro.ju (fig. 2). Starszy paleozoik zgodnie zapada w kierunku południowym (na podstawie prostego{)
łączenia dwu profili stratygraficznych z wierceń w Kaplonosach i Cheł
mie). Zastrzeżenie budzi niezupełna zgodność obrazu geologkznego obniżenia cheJmskiego z najbliższym sąsiedztwem na o.bszarach przygrani'cznych ZSRR, gdzie budowa geo.lo.giczna paloowiku starszego jest bardziej
skomplikowana. MOŻJna przypuszczać, że i na terenie obni:żenia chełm
skiego nastąpi komplikacja w o.brazie, w miaręzagęsZ'czenia otworów
wiertniczych na tym terenie. Obecnie mo.żna przyjąć, że obniżenie chełm
skie jest wyodrębnioną jednostką tektonicz:ną, odciętą na północy uskokiem Hanny od zrębu podlaskiego, a 'na południu - uskokiem biegnącym
mniej więcej wzdłuż Udalu od następnego wyniesienia,. które jest kontynuacją wyniesienia kowelskiego . .Q ile uskok Hanny jest jwż udowodniony wierceniami, o tyle sprawa dyslokacji Uualu jest ,gprawą całkiem
nową. AU-OOrstwo tej dyslokacji należy przypisać J. Skorupie (1962), choć
główną przyczyną zmuszającą do wprowadzenia dyslokacji w po·łudnio
wo-wschodniej części obniżenia chełmskiego są próby autora zmierzające do skonstruowania przekroju łączącego wiercenie Chełm z wierceniem Bereż'ce (ZSRR). Profil stratygraficzny otworu wiertniczego Bereźce (M. P. Kożyc-Zielenko, P. Ł. Szulga, 1960:) różni się ,zasadniczo od
profilu Chełma (fig. 1). W Bereżcach pod cienkim karbonem (14 m), na
głębokośei 359 m, występuje kam'br do ·głębokości 880 m, a niżej leżą
utwory eokambru nie prZlebite do 1220 m. Natomiast w Chełmie karbon
występuje na głębokości 508+1208 m, a poniżej leży sylur nie przebity
do 1611,7m. Według danych sejsmicznych horyzont refrakcyjny o pręd
kościach granicznych 6300+6900 misek. w profilu sejsmicznym Chełm -

84

Borys

Areń

Piaski lIlie ma ściśle określonego nawiązania z powodu braku bezpośred
niego reperu geologicznego. W Chełmie horyzont ten występuje na głę
bokości około 1700 m (J. Skorupa, 1962) i może być traktowany ja~o
strop piaszczystych utworów kambryjskich. Z powodu Ibraku w Bereżcach syluru i karbonu o dużej mią,ższości, łagodne przejście południo
wo-wschodniego skrzydła obniżenia chełmskiego w wyniesienie kowelskie
wydaje się więc być niemożliwe. Przyjęcie dyslokacji Udalu (prowizoryczne) ułatwi wyjaśnienie budowy geologicznej obszaru rozciągającego
się lIla północ od uskoku Włodzimierza Wołyńskiego, leżącego na terenie
Polski.
Potrzebę wydzielenia jednostki tektoniczm.ej na wschód od Chełma
udowadnia J. Skorupa (1962) na swym schemacie tektonicznym krystalicznego podłoża prekambryjskiego dla północno-wschodniej Polski, gdzie
zaznaczające się wyniesienie nazywa blokiem Dubienki. Wyniesienie to
jest odcięte od północmego zachodu domniemanym uskokiem Udalu, a od
południa dyslokacją włodzimiers}tą. O ile przebieg i charakter dyslokacji Włodzimierza Wołyńskiego na terenie ZSRR jest należycie wyjaś
niony i udokumentowany wierceniami, o tyle na terenie Polski przebieg
tej dyslokacji ma jedynie 'znac:z,enie teoretyczne. Na obszarze domniemanego wyniesienia Dubienki nie ma żadnego wiercenia po stronie polskiej. !Pogląd, według którego dys'lokacja włodzimierska łączy się z rozłamem wgłębnym biegnącym równolegle do brzegu platformy wschodnioeuropejskiej oczekuj,e nadal na konkretne dowody. Na,tomiast według
innych założeń (patrz - J. Znosko, 19'62) kierunek przebiegu wgłęlbnego
rozłamu tektonicznego na terehie południowo-wschodniej Lubelszczyzny
jest całkiem odmienny i wiąże się z tektoniką Rawy 'R uskiej.
Niezależnie od przebiegu wgłębnego rozłamu tektonicznego '(lgór'Jlej .
skarpy) dyslokacja włodzimierska musi być wzięta !pod uwagę na !rozpatrywanym przekroju ze względu na profil wiercenia Tyszowce, gdzie po
raz pierwszy na tym przekroju wystę.puje dewon na głębokości 1902 m.
Jeśli więc rozpatrzymy tr6jkąt: Tyszowce - Bereżce, Tyszowce - Chełm,
to wyraźnie zobaczymy, że przejście wyniesienia Dubienki w zapadliSko
lwowsko-Iubelskie jest równie Igwałtowne, jak po stronie radzieckiej
poprzez · dyslokację Włodzimierza Wołyńskiego.

*

*

*

Po'znawanie geologii wgłębnej wschodniej Polski nastręcza w dalszym
ciągu dużo trudnóści z uwagi na ograniczone środki przeznaczone na badania geofizyczne i geologiczne - ,głównie sejsmikę i wiercenia głę.,.
bokie. Jednakże w ostatnich latach można zanotować znaczne O'sią~ię
cia, pomimo ~e w dalszym ciągu wschodnia {Polska jest terenem najmniej poznanym w porównaniu z lpozostałym obszarem kraju.
Figura 4 ilustruje w ujęciu historycznym gromadzenie mateTiałów do
znajomości geologii wgłębnej na linii przekroju Fasty Tyszo-wce, oraz
daje pojęcie () zainteresowaniu, jakie wykazali poszczeg&lni autorzy w latach 1958-1960 geologią tego obszaru.
W rezultacie narastania nowych fakt6w, poglądów i o'pracowań,
poprzez ewo-Iucję badań poszczególnych jednostek tektonicznych strefy
brzeżnej platformy wschodnioeuropejskiej wyłania się obraz szeregu
form zrębowych, ułożonych mniej łub więcej prostopadle do brzegu
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platformy i nachylonych ku synklinorium brzeżnemu (fig. 3). W procesie obniżania się brzegu platformy poszczególne jednostki zrębowe
nierównomIernie ulegały wspólnemu ruchowi, podobnie do ruchu !klawiszowego.
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Fig. 4. P·or6wnanie danY'ch geoQ'O'gicznych na linii przeklroju FaSlty - TyszolW'ce
Comparison of geological data aIllQ9.lg the ]ine of cross sect'ion Fa'sty - Tyszowce
A. ProfU morfologiczny strop.u okrystallnik'U wg ma.py A. Dąbrowskiego 1 K. Karaczuna,
1958 r.
1 - powiE!l"Zchnia kryBtaJ1nlku, 2 - uslrok
B. Pl!<od'1l morfologiczny stropu 'klryIstallnl'ltU wg IIl8łPY S. P.a.wkl·wskdego, 195811'.
1 :- powierzchnia krys.tal1nl'ku, 2' uskok
C. Profil pCJlWli'eIl'Zchn.1 podłoża k'!'YSt8ll1·c znego orali': powlerzclm:! pOdłom hercyńskiego
wg ma.py S. SokołowskieglO i J. Znoski, 1958 r.
1 - pow1erZChn.1a krystą.ltnllku, 2 - ,p owierzchnia podłoża hercyńskiego
D. Profil morfologiczny strop<u lm"yst8llDlku wg IIl8łPY J. Slrorupy, 1959--1960 r.
1 - poW'IeI!'zchnia stropu kryostall.n:!ku, 2 - uSklak

ot the top of crysta!l11ne basement after the IIl8lP ela.borated
DąbrOWski a.nd K. KaraC2Il!ll, 1958
1 - sllł'faoe of crystaUlne b!llgement, 2 - f®Uilt
B; MOz<P,hological profile of the top ot oryataU1ne baaemeIlot aiter the m!I!P e1aJborated
by st. Pawłowski, 1958
l - surfa.ce ot cryetailline · basement, 2 - 1ault
C. Profile 01 ~1ne basement surfa.ce and Hercynlan substratum surfa.ce after the
ma.p e1a.borated by St. SokoklwBk!l &IIid J. Znosko, 1958
1 - su.rface of erystal'Mne basamen.t, 2 - sur!a.oe or · Hercyn1an Bubstrwtum
D. M<JIl'lphiOlogical profl'le ot the ,top of orystalltne base!nlmt aftarthe mB«l e1a.bo1'!!llted
by J. 81rorUJP8., 1959--1960
1 - top surface ot crystal11'n e basement, 2 - fa.U!lt
A. MOl'lpiholog1cal p.l'lOflile

by A.

•

•

•

Różnice stratygraficzne zaznaczające się w osadach poszczególnych
systemów pozoątają w ści'słym mriązku z dużą ruchliwością strefy brzeż
nej ,platformy, co w dzisiej'szym stadium znajomości stratygrafii star-
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szego paleozoiku na tym obszarze trudne jest do uchwycenia. Jednakże
z opracowań syluru (H. Tomczyk, 1962,) 'widać, jak wielkie różnice
stratygraficzne zachodzą w profilach sąsiednich wierceń (Chełm, Kaplonosy, Mielnik). W obrębie samego ludlowu obserwuje się dość znaczne
różnice, na ,przykład: w Chełmie występują warstwy podlaskie, w Kaplonosach - siedleckie (dolne), a w Mielniku - siedleckie oraz mielnickie.
Różnice w sedymentacji oraz późniejsze niszczenie osadów wytworzyły
nader skompli'kowany o'braz geologiczny.
już

Fig. 5. Schemat tektoniczny Sltruk'tury
paleozoicznej obszarów zacho-dniej U:SIRR i połlutdni:owo-iW\S;dh{)
dniej 'Po}s'ki ~wedłlutg J. lSanJd:J.era
i W.

GŁulSzko,

1955)

Tectonicall soheme of the Palaeozoi'cSitrucwre of both Western Ukrai!tIian and Sou1t'hea·stern
Pola:nd areas (after J. Sandler
and v. G>lushiko, 1955)
1 -

sylur, 2 -

dewon, 3 -

karbon,

sfałdowany paleol1)olk'dolny, 5 p6łn.OCIl!O-wsch!odinlj,a
gt'a'Ilwa s!ałdo
w;wnego p~,oozolku. 6 - oslowa strefa
względny.ch matksym6w wartości siły
clę:żlk)ośCll, 7 dysl!okacja (Il'ozła.m)
Włodzlmlerm Wołyńskiego

4 -

~1 E:j5.&.Ił.
6
2 8

1 Sd[urlan,' 2 - [}evonlan, 3 CaTboruferous, 4 - folded Lower Palaeozodc, 5 - n,orthtewstern bClUndMY
ot the folded ol'IalaeDl1JOdc, 6 - ax·~aJ
zone of re[atlv'e maxim:a o! gravlity
value, 7 - d1s1ocati'on (trBKJture) ot
Vlwdl'ml.r Voly<IllSkl
.

0
g

.

3 E!:'j7

m;m4

Uproszczony' s'chemat stratygraficzny w przeikroju geologicznym
Fasty - Tyszowce, na jego odcinku południowY'm, pr,zedstawia się następująco: obniżenia podlaskie i chełmskie wypełniają osady eokambru, .
kambru, o!l'dowiku i syluru, po czym następuje luka aż po karbon lub
perm. Wyniesienia zrębowe zachowały osady eokambru i kambru, które
zostały w okresie późniejszym przykryte przez osady karbońskie, permskie lulb mezozoiczne.
Obszar na linii rozpatrywanego przekroju pozostawał w oikTesie paleozoiiku przewaŻhie w zasięgu strefy nerytycznej. Na obszarze tym
częste oscylacje 'pI'zybrzeżne, na skutek nieznacznych nawet ruchów
wznoszących czy obni'żających, powodowały łatwe 'niSz·czenie nagromadzonych osadów. Po okresie lądowym w. niższymeokambrze nastąpiło
konsekwentne, długotrwałe obniżanie się olbszaru aż po kambr środkowy
włącznie, po czym obszar !Wznosi się pon.ownie, aby ulec obniżeniu w ordowiku górnym . .okres' sedymentacji morskiej trwa'ł tu mniej więcej do
końca ludlowu, po czym, po prze~wie lądowej, nastąpił w karbonie okres
intensywnych ruchów obniżających i 'Wznoszących, które przyczyniły się
do sełdymenta'cji cyklicznej -'- lądowej i morskiej.
Mamy więc tutaj do zanotolwania dwa zasadnicze oikresy orogeniczne:
:kaledońsk~ i waryscyjski, które poZO'stawiły swe wyraźne ślady również
w postaci dyslokacji rozwijających ·stę w tych okresach na starych zało
żeniach prekambryjskich.
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Perm, mezozoik i kenozoik tworzą w przekroju Fasty
Tyszowce
{){!rębny plan budowy, kt6rego tu nie rozpatruję.
Odnośnie do obniżenia lwowsko-lubelskiego, stanowiącego południo
wo-wschodnią część synklinorium brzeżnego (synklinorium lubelskie)
można powiedzieć, że jest ono obecnie najciekawszym obszarem Lu:b elszczymy ze względu na obecność osadów dewonu i !karbonu. Duża miąż"'"
szość

tych osa~d6w znana jest z terenów ZSRR (obniżenie lwowskie) oraz
z wiercenia Tyszowce w Polsce. Po stronie radzieckiej osady dewońskie
zostały przebite, a pod nimi stwierdzono sylur nIe sfałdowany (Wielkie
Mosty, OleskOl), na Lubelszczyźnie zaś wiercenie TY'szowce utknęło z przyczyn technkznych w dewonie. Zagadnienie paleozoiku synklinorium lubelskiego przekracza zakres problemów rozpatrywanego przekroju geologicznego. Ze wz;ględu jednak na wielokrotnie wysuwaną przez roonych
autor6w (patrz J. Znosko, 1962) tezę zasięgu sfałdowanego podłoża kaledońskiego, zagadnienie to należy pokr6tce om6wić w związku z nawierceniem sfałdowanych utworów w Kocku, Rudzie -L ubyckiej i Rawie
Ruskiej.
Sylur sfalrlowany Rawy Ruskiej posłużył do sformułowania poglądu
na dyslokację Rawy Ruskiej i zasięg sfałdowanego paleozoiku dolnego,
co zostało przedstawione przez ,g eolog6w radzieckich (J. Sandłer i W. Głu
szko, 195'5) na podstawie analizy zdjęcia grawimetrycznego (fig. 5). Obecnie, po uzyskaniu nowych danych (Kock i Ruda Lu,byckil), J. Znosko
(19'62) podtrzymuje tezę wschodniej granicy kaledoniku: Kock - Ruda
Lubycka - Rawa Ruska (fig. 6), jednoznacznej z przebiegiem wgłębnego
rozłamu (szwu) tektonicznego, nie łą'Czącego się z dyslokacją włodzi
mierską. W ten spos6b został rozbudowany pro'blem przebiegu szwu
tektonicznego i związanej z nim ewentualnie granicy !kaleldoniku.
Fig. 6.

Fra~ent

mapy domlt1iemaalego <!'Oz-

stfałldawanego proidło:Żla
kaJedońsk!iego ~wedłu.g J. Znosko, 1962)

'pl'lzesrtl'zen'ienia

.

Fragment ol map CJf asSUlIlled extension of foolded Caled()n'ian swbstra1iunl
(aft-e r J. Znosko, 1962)
l po«iIlOOe kialedlońsklleod:sIontęte lub
sVwllerd.zone w1.ercen.1a.m1; 2 - dIomni!Jema.ne
~rzestrzenien.1e sf9.łdoWMl8g'O podłam 0iediońBkI1ego; 3
bOkośd1 strqpu
kambrY'jsk~~

-

tzobEUty

bezwzl!'ilędnej
podłoża,

krystalldJcznego

głę

pre-

l CaJedoIJdan subst~um. unooveMd Ol'
proved by 001"8 holes; 2 - assumed exteoJ.~
iI!IOD. at 1ol'lied Caledonłam. substraroum; 3 2sobeItbs pf abeol'llte dlllPth CIf the tO!P ar the
Prooambrll:an cryataJJ,lne 'basemllllt

Według interpretacji J. Skorupy (1959, tabl. 1) d~'Ży gradient anomalii grawimetrycznych występujących na południowy~C'hód od linii Że
lechów - Kock - Zamość - Tomaszów Lub. stanowi ostrą wschodnią
granicę obszaru, na ,kt6rym masy skalne o dużej 'gęstości znajdują się na
głębokości około 8000 m , a więc w obrębie skał podłoża krystalicznego,
a nie w osadowych utworach paleozoicznych.
Wa'żnym zagadnieniem dla poszukiwań węglowodor6w jest wyznaczenieprzebiegu szwu tektonicznego i związanych z nim zaburzeń tek-
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tonicznych. Równocześnie prace badawcze na tym obszarze· zostaną wykorzystane do wyznaczenia struktur dewońskiCh i karbońskich.
W strefie przyuskokowej, na południe od dyslOlka'cji włodzimierskiej,
na odcinku Krasnystaw - Włodzimierz Wołyński (fig. 3), budowa geologiczna pa'leozoiku wyraźnie przemawia na korzyść występowania węglo
wodorów w utworach dewonu i ~arbonu, a SlZczególnie w kambrze ..
Kambryjskich utworów piaszczysto-mułowcowo-iłowcowy,ch można się:
spodziewać w tej strefie przyuskokowej na dostępnej głębokości
(3500+4000), pod szczelnym przykryciem nieprzepuszcza1nego syluru.,
Zakład

GeologU !Niżu I.G.
dn1a 16 lutego 1963 r.
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TblwoBIIe. ,lJ;eTaJlbHoti HCTOpJ{en HCCJlel(OBaBKn 3aHHMaJlHCb I(PY!"He aBTOpbl (B. no-lKapblCKH, 1957, 1960; E. 3HOCKO, [962).
PaCCMaTPHBaeMbrH pa3pe'3 nepeceKaeT HeCKMbKO CTPYK'I"YPHbiX el(HHHQ, B KoTopbIX 6YPO'BbIMH CKBa2KHHaMH 6bIJl I(OCTHrHYT KpHCTaJlJlWIeCKHti <PYHAaMeHT.
BypoBble CKBalKHHbl COOI(HHeHbI cenCMH'lecxHMH IJPO<PHJtmm. Ma3ypcxo-CYBaJlKCKO&
nOI(H.HTHe Ha ceBepe pa3pe3a RBJlJleTCR panOHOM nOHCKOB lKeJle3HbIX Pyl(. Mop<pOJlOrH"łecKHe :3JleMeHTbI' KpJ{CTaJlJlWIeCKoro OC'HOBaHHJI B patioHe STOrO nOI(HJlTH'JI',
H nOI(JlJlCCKOrO ropeTa CJleI(YeT, no MHeHHlO aBTOpa, TO"łHO H3yqHTb c I1eJlblO OOHCKOB:
OepeOl'JlO2KeHHbIX MecTOpOlK~eHID! nOJle3HbIX HCKOnaeMbIX.
HOBblMH l(aHHbIMH 6YPQBbIX J-! CetiCMHQecKHX pa60T nOI(TBep1K~aE!TCJI Cyr:qecTBD-saHHe c6pocaB H I(MCJlOKaIlHOHHbIX 3OH, OTl(eJIHIOlI\HX nOABJlTHJI OT nOHH2KeHHH, OHH'
OOCJIY2KHJlH OCHOEaHHeM I(JlR BbIl(eJlewQI ropCTOB. Pa3HH:qa B rJtyt)HHax 3aJlel'alłH8':
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~OKeM6pM~CKoro KpMCTaJIJlWieCKOro OCHOOaImH Ha nO~JIHcCKOM ropcTe M B XSJIMCKOM
UOHIDKeImM COCTaBJIHeT 1445 .M. BecbMa 3Ha'lJf"reJII>HI>I TlllUKe pacxOOK,l:\eImH B r.iry6HHax 3aJIeraHHH OCHOBaHMSI B ~pyrHX MeCTax pa3pe3a. Ha OCHOBa:B;MH CTPaTMrpaqmqecKUX OTJIM~ M YCJIOB~ oca~KoHaxonJIeHMH naJIe03~CKMX OTJIOOKeIm~ MO:IKHO
npe~nOJl'araT:&, qTO OT~eJIbHble TeKTOHWiecKJre ~~ KPaeBO~ 30HJ,I BOCTO'IHOEBpone~cKo~ nJIaT<i>opMbI, npoCTHPaIO~ecSI nepneH~HKyJl.apHO It nOCJIe~He~, no~
BepI'aJIHCI> HepaSHOMepHbIM, KJIaBIDIIeno~06HbIM ~H:lKeHHSIM. B IO:lKHO~ qaCTM pa3pe3a aBTOpoM OTMeqaIOTCSI nOJIO:IKHTeJI:&HbIe YCJIOBHSI ~SI pacnpocorpaHeHHSI yrJIeBOAOPO~OB
B KaMeHHOyrOJIbHbOC, ,lIeBQlHClO!!X H KeM6pMtfCKMX 06pasoBaHHSIX
OKOJIoc6poCOIB0ti: 3OHbI, no IO:lKHO~ cTOpOHe BJIa~MMJql-BoJIl>mCKOrO c6poca Ha yqacTKe
KpaCHbICTaB - BJIa,l\MMMp-BOJI:&WCKMtf.
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DEEP GEOLOGY OF EASTERN POLAND ALONG THE CROSS SECTION
FASTY - TYSZOWCE
Summa'ry
Geol'Ogioal investigations of deep Sitnrorures occurring in the eastern part of
Poland, hQW developed only in 1952 after a Teorgan'~zait'ion of <the State Goological Survey, which has enabled to obtain financial means fur deep drillings.
,After fixing the plan of first stage investigations in the lowland area, majority of
bore halm was wnk ai :the 1ine of gedlog.iJcail 'Cross seot'ion Fasty - TysrzoWlCe.
The details of <these ;inves,tiga'ti'OIlISare p.resented by other authiOrs{W. Poiaryski,
1957, 1960; J. 'ZnOiSlko, 1962).
The cross section discussed here cuts several structural units 1n which
-the crystalline basement has been reached by bore holes. The Mazury - Suwalki
elevation in the north represenoo an area prolific in search for iron ores.
,T he aJuthor ds !Of the opinion that the morphldlogicalJ. deta'ills of cryBital[ine balS'ement
witllin thi's eleWltion and in the area of the Podl'!lsie horst should Ibe elaborated
more IPrecis'eJy 'OIIl purpose to seaI'ICh for mineral raJW ma'terials ~elSting on seoondary
deposilt.
Blotth dTil!1ing land seismLcal <data prove the occurrence of f'aulJts "<lo%r dislocaltion 7JOIles seJparating the eleV'atiollB from the dejpressoons, Wlhat aH<olWs to deter"I n'i ne the extension of horsts. A difference in depth of the Precattnibrian crys'taiUine
' basement O'ccur~en!ce amounl1s on the POOlasie borst and in the Cbelm depTe-ssi:on
1445 1In. !AIt other ipOints of the 'Cross section under study, the existing d:ifferen<Ce6
in depth of the lbasementM'e 'afuso worlhy of oS1Jress. It may be thought on the
stratlgraiPhiical ddfierences and sedlimentary conditions of the PaI1aeozok formations
that mddvidual tectonic units 'Of the marginal aTea' of the Eastern European platiiomn, runn:ing perpendicula!l"'ly to thls latter, underwent uneq,u al movements sim1'lar Ito the pi"<li!l'O 'k ey movement. In the southern part of tlie cross section, the
autthOT sees, as tu the Oal'boniferou's, Devonian and Camlbrian deposits, falytouralble
:coniditions for bitumen occurrences in the area of near-fault zone stretching in the
.southern lPart of <!!he V1adimir VolYill~i fault between Kra-snys,ta;w allld Vlaldilm'iT
'volynsoki.

