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W głębna · budowa geologiczna ·. przedgórza Karpat
w obszarze na zachód od Dunaicai Wisły
WSTĘP

Artykuł n:i:nI1ej:szy IWllbsi nowy materiał w ro.z:pooname budowy groIQgkz'Jlej Ipl'zedgórza · KaT!pat IW ir ejooie na ·z achód od [i:rri~ Dunajca
i Wisły I(mg. 1) i ma na celu nawiązanie do pracy P. Ka:rndwWlShlego
i KGrowaooego (1961); IW krorejom6w.iono iWy1Il:i!k:i.iWierceń li. mate:r:iałów :geofizycml)1lch d()tycząl{!yclh obszaru leżą'cego. na półnoony wschód
od linii Dunaj'c a.
Wykonanie pracy było możliwe dzięki wiel'!Ceniom prowad7.0mym
z inkjatywy Z. Obuchow.ic.za pJ'lzezprzemysił naftolWy. !Przy kOll'lSbruowaniu mapeik i prrzekrojów posługiwano się mart;eria:łalmi sejsmircznymi,
zebranymi przez grupy J. Bukowickiego, S. Kosowskiego i J. Romań
SkiegoocaJZ materi~łami g€Ologic2lIlymi u:zySkanymli. !Z bieżąco. ;w y,konyw.anych .ót!W0IJ'I6w wiertniczych. Wykorrzysta:no tutaj r6wtn:ież wwagi
.i opraoowania doG. S. Siedledkiego dotyczące staTSzego :potdło~; ,z.a co
składamy

Mu

~:eczne podziękowa'Ilie, R.6wnocz.eś:nie dJzi.ę'kujemy

prof.

A Tolka'l"slkiemu i doc. Z. Obuchowicwwti. ·z a ,dyskusje i cenne wwagi,
które ,były pomocne pr.zy pisandu tego artykułu.

REGIONALNE TŁO GEOLOGICZNE OMAWIANEGO OBS'ZAlRiU

Omaiwiany obszar :należy do. regiOlIl:u przed!górIZa Ka:rpat. Gr8JIllicę
obszaru stanowi rzeka Dunajec. Grarucę zachOidJnią wyz.nacza po;łnidnik Krakowa, tWzgtlędIllie NW .zasięg miocenu JrontalkJtują
cego.z rwychodniami kredy .górnej. Cały obszar IW ibUidolWie podrnd.oceń
wscho.dnią tego.

Skiej jest da'lŚzym ciągiem niecki miechowskiej, !której gT'a'Ilice wyznacza1ją wydhOtdin:i.e utrwoo:ów jur~jskich. Od strony półnoCIlO-'WSchodtn:iej
granica .ta ij;n1zebiega :przez miejscowości: Dębica, Szczucin iKOrytndca,
od strony :za'ś rpołUldniOlWo-'za.chodniej wy.zna:cza ją li!naa łącząca Kralków,
Woilbrom i Lelów,gdzie następuje nagły skręt strefy wychodni · jury
w kia-u.nku póhlocno-'zachodn:iD:n. .W . kierunku południOlWo-iWSohodnim.
utwory ·budujące lllieCkę mi€cllO!WSką 'zanln"Zają się :pod Karpaty.
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Fig. 1. SCh,ematyczna mapa geologiczna utworów podmioceńskich w' południowej
części niecki miechowskiej
Schematical geologie map of the Sub~Miocene formations in the southern
part of the Miechów trough
'
kr,eda - sElJlI()n; 2 - k:l"eoo, - 17uron + <leIIJCII:IlMl; 3 - jura - mailm; 4 _ Wltas;
'dewon; 6 - pOdłm:e sta.raze; 7 ~ dySlokacje; 8 - os1e ~ętmeń u1;wwów sta4"9 - strefy wyQrlilIJlowa.ń ir1efl:aksówsejammzmyiCh sflaIrazego podłc:W.a; lO - otwory
w:lJertnl1'OZe
[ OrEJtlliCeou.s-8enonlillin; 2 :..- Oret1liCeau&oTlWOIliIan-oenom.am.tI.aat;3' J-u,r8l3BlJc-Ma1m;
4 -'- T~; 5 -:- DeroDll.am.; 6 - oMar sullstilr&tum; 7 - dIIslOóaItllOn.s; 8, - aus ot
, upl:lfts ot the ddar tOl"Illalfll,on; 9 - wecigl.ng-om; l!KmEiB ot: sel8mlc :refiexes ot tbe oldelr
bor:e-boIles
BUbst4"a.1rum;'lO l 5 -

~ch;

Pod poikryJWą utworów' mioceńskich i ,góTlliO-mezozoicz:nych (kreda jura) występują IW rejonie Puszczy Niepołomi,cik:iej spiętrzone utwo!l"y
.tTronu pr:~lbry'jsikiego, otulone od południa 1 ~północy ut'WlOrami paleozoicznymi i triasowymi (fig. 2 i 5).
Na pordSta'Wlie profilu wieI'lceń obserwować 'lIlolŻina 'Wyraźnie sztylW'ną
te!ktonilkę schodową, integr.alnie Izwiązaną 'Z . nurz,SJjącym się w kierunku
południowym tr.wnem Gór :Św!iętolkrzyskkh. Za:zIlaJcza się tu ki'lika hotr-
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.stawyoh wypiętrzeń Q przebiegu zgodnym iZ kieI"U11klem ,świętokrzys
kiim, !ktÓre IW ~sób bardziej sz,czeg6łowy omówiono w l'O'Mzi,a1e dotyczącym tektoniki omalWianego o,bszM'u.
STRATYGRAFIA

Dorty,chozaOOwe wynilki wi€'l"iceń rzucają już pewne śrwiatłQ na wgłęb
zestaIwienie genera'lrnego, profilu
.stratygrafic:zno":facjalnego. Na inwentarz s'tTatygra:fliCŻIlY IW oanawiianym
' Qbsza:1."ze slk:ładają się lIl.aStępujące ogIDwa, wydzlielOłIle głÓiWnie w oparciu Q ;c~hy litolQgiczne: prekambr., , Ikambr, onlorw:ilk i syllUl', dewon,
'karboin, triaS, jura, ki'eda itrzecioJ.'Z,ęd.
ną budowę .geologiczną, umQżliwiając

utwory prelkambru nawiercono. w otwo.rach: Pusreza 2 (824 +
1201 Im) i PuszCza 3 0 '038+ 1076 m). Zallegają one w obydwu wypad, kach pod utworami jUrajSk:iimi. Wykszta'łoone są główtnJie jako ' mon~ ,
tonna seria. iłowców wiśniowych lub clE!lIllllOlW'iślofWY'ch, lWamwowanych regularnie den!kimi (do ikilku om) warstewkami irowców 'zielO!I1!i.r, Wyich. IłOłWce na Qgół są słabożmetamorflimiWane, Q głaidlkdm jedlwaibdstym prżełamie, moono zabUiTZOIIle, Q czym świadczą duż'e upady iWarstw
,(iW dUwott"ze PuSzcza; 2 do. 45°, w o.tworze!Puszcza 3 do 85° i :nawet 90°)
-ora;z1iczne śli:zg!i. tek:toni'CZlle; Cał1lrowita mią~ć tycll utworóW nie
jest emalrla, maksym,a'::lna ' stwierdzana wynoSi. 376 m.
utwory kambrU na oa:nawianym oooza'I'Że występują wediug S. Siedleckiego (informacje ustne) IW' Wo'Ii. Kal!inowskriej i Batowi.ca~h, na pół
noc od Krakowa, oraz w otworze Łapczyca 2 (utwory zlepieńcowe z głę
' bdkości 1799 -:-1923,4 Im zaJliczanedotychczas (J. WdoIw;iarz, 1951) do
, <dolnego dewonu.
ORDO~

l BYiIlUR

Utwory ordowiku i syluru, znane są z otworu Mędrzechów (1570 +
1849 m) janro zl'epieńce i,piasko'Wce wapniste, przechodiząee rw piaszceyste
waJpienie'(Ę:. Tomc:zyk, 1958; ,P. KarllkOlWlSlki, E. GłIoIWadd, 1961). Według
uStnej dnfO!mlaJCjd. S. SLeidJleckiego. utwory sylU'l'Sltie stwierdzono róiwnież
'Y 'otworaCh Dąbie ' i Bębło.
DEWON

UtWO!l'Y dewonu stMerdwno !W ot~a~ ŁapcZ)"ca 2 (1533 -:- 1799 m),
PUSZ1CZa 1 (905 -:- 12'02 m) i Swax2lÓw 9 (23008 + 2500,5 Im). utwory dewo- '
nu nawiercone w otworacl1 Łapcżyca 2 i !Puszcza. 1 tWykazują pewne po" dobieństwoiliitolog!i.czne. Wylksz·t.aJłro.il.e są w !pOSt.aJdi IWapieni d/robnokrystald.ezny.ch i wapiem pelityoznych z częstymi przewarSbwiietnli:a1nU ilastymi. N.apewnydh odcinka,ch zaznacza \Się tekstura ,gruzłow:o-falista.
Z:a'barwieriie utwOl"ÓW jest różne; dolne prie mają kolQr ja:snolSlzatry,
miejscamIi. :różowawy, środkOlWe - szaroro.żOwy, PTZybierający w stropo-
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Fig. 2. Schematyczna mapa geologiczna utworów podjurajskich w południowej
części niecki miechowskiej
.
Schematical geoiogic map of the Sub-Jurassic formations in the southern
part of the Miechów trough
l ~ trias: 2 - kiaa'IbaD.; 3 - dewon; 4 - ~1Iuir; 5 - poIdhlże ~ (1IaIm'br. pl'!eik:ambr);
6 - dyalrakacJe; 7 - bmtig Ka.rpe;t; 8 -. OOWlOll"Y ~
l - TriaasI.c; 2 - 08a."ban:Ii1'erIaUB; 3 ~ Devom&D.; 4 - SblU11lain.; 5 - cIóer llliblltmtwn
(09.mbrlem., Precambrl8ln); 6 cMBlIOO8iłl!OIlB; 7 ' - 'lJI&l'fgm ot the C/IUr'paIbh1Jains; 8 bOO"e~

wej partii lZaibarw1ienie szarobrunatne. W otworze 'Pusz,cza .1 wśród wyżej opisaInyoh !Wa.pieni występujących nagłębokośc:i 1027 + 1029,3 rtl za-

'legają piaskowce drobnO'ziarr-niste, Zbite, słabo wapniSte, .'baIwy jasno~
sza!rej z od:cienliem roŻOlW.aJWYm. W wapieniach !Zllal·eziO!Ilo ktllka okazów
fauny braIChio'POdOlWej. Miąższość na'Wlieroonych tu 'UlbwOlI'ÓW dewOitlu ,wynOSi oikoło 300 m.
.
.

Karbon nawiercono w Swarzowie (2208 + 23Q8 m), Groblach {od
12·48 !ID) j LiiP!lasie. W Swa,r zowie serię za!liczoną :do lkar.bon'U ,i"oZ«?Oczytnają
zlepieńce składające się z o~ruchów iłowców i łupków czerwonych i zielonych, okruchów ;piaSkowców i fragmentów w~eni.j ,całość scementOiWana

.

.

Wgłębna :1:ludowageó!ogiczna
przedgórza Karpat
,

173"

materiałemmargllsto-piaszczystynl. Zlepień'ce przedzielIOne są szarozie· ,lonymi łupkami Q poikroju grUżłowym i 'Piaskowcami czerwonymi i 2Ji~
'lOlnymL Nad tą serią występują wapieI:!de arobruJkrysŁ.aHczne, miejscami
Q teksturze ~OWIOI-f:allistej,tw ~ągu przelldadalD:e łupkami i piasikowcami. Balr!wa iW\aJ}li.eni jest SżaTa i sza!l"O'l"óżOwa, piaskowców i łupków
czerlWonawa. Strop 'utwoa-6.w Ikarbonu reprezentują wapienie gruzłowe
i 'gruZłOlWo-faliste, :czer.wone, :Z wkładkami wapieni sza!l"ych, spękane~
w szczelinach spękań występujeoiemna suibsta.ncja ilasta i kakyt. Upady
w granicach 10 -:- 15°. Miąższość utTworów 'zaliC'mnych do !ka,'rbo.nu wynosi tu OIkollo 10'0 m.W otwo!l"ze Grobla l nawiercono, tylko strop utwo- ·
!rÓW :za,l icronych do lkalI"bonu.Skladają się na: me wapienie 'Ciemnoszare,
niekiedy dollo!m!itycme 'z pr.zeWlaTS'bwieniami łup'ków wapnistych. LiC7JIl.e
są ży'łIkii ika'1cytu · ip:rtzebiegające iW różnych ikiet1"U!r1kach. Upaki warstw
w gTaJIlicaoh 25 -=- 27°. W Tejonie Liplasu na .kaIrbon składają się wapienie Sżare ii szaroróżowe z wk'ład!kami szarych iłów . (!karbonu me przebiIto - ~r w toku).
.
TRIAS

Na OIIIliaiwianyrm d,bszarze trias reprezentowany jest pT7JeZ ttrzy ogniwa;
piaskOWiec pstry, ,wapień muszlowy oraz kajper .
. p i a s !k: o w ' i e c ip s t r y najlepiej I'02pOIZIlIalIly ~ 'w oit!wlOirze
Swarzów '9.WŚ:r'ód występujących tamutwoTÓW mOOna wydzielić dwie ·
serie litologiJczne, a to: dOlIną pia~czY'sto-illastą d :g6m.ą ilastą.
.
Seria: !piaSliJcl~a ~ąprezenJtdwana, j,~t przede WISIZ,ystkim p!l'1Z€'Z piaskowce d!ro'bttrli. Śl"ednioiiamiste, mniej lub 'Więcej zaHone,barwy czer~
IWI()neJ lub ceglastej, rzadziej 'z ielonawej, ni~edy przekątnie :wa!r'Stwow:ane. W parliispągoJW:ej iW'Ś1'!ód piaiSikO'WiOOw występują w!kładki pstry;dh
zlepieńo6w:. Zlepieńce IZlbudowane są .z. ziarn kwarcu, okruchów piLasikolWOOW,sza'l"Ych warpieni iilOlW'CÓW. W stropowej partii piaskowców . lW)1Stę- .
pll!jąrwllda.ldlki iło'WlcÓIW i m'll!łoWIców b.a:I'!W'y szarej;w:iśniowej i .rcegaastej.
Pmybli:w.n:ar mią'ŻSmŚćserii plaSZczysto-l!lastej LWy1IlOSi 2,20 m..
. Sel'Iię i'lastą ~re.zentują iły i iłołiwpk.i:pstTe, czenwone ;i :zielone !Z podrzędnymi wklladka!J:ni piaSkoJW:ców. Wspomnieć naJleży Q dość licznie występujących w tej serii "ocz!ka'c h" i g.nla:z,dach ,g ipsu. Upady w tym oibwJorze !Wahają się w granicach 5 0. Całllrowita miąższość pstrego piaSkowca
w tym otTworze iWY'nooi około 400 m.
PiaSkowi,ec pstry rialWlierocony 'W otworrz:e Obleikoń 3 '(1190 -=- 1319 m)
.ireprezenfurwalny jest prarwdapodobnie przez · serj.ę :HaS't'ą, wykształcony
jest bowtiem 'w postaci iło'łupkóW, . w spągu ~elonych, · przechodzących
w i'łolupki ,czeTiWone i IcegJJaste z kilkoma cien!kimi pOldrzędlnymi wkład
!kami piaSkowców. Seria piamczysto~i1asta, która poW1innazał~gać pod
serią . ilastą, ,prawdopodobnie · zoSbałalObcięta dySlokacją, a !Wiercenie
z utworów ilastych weszło bezpośrednio w wapienie malmu obniżonego ·
bllQlku. Upady rwynJooząŚl"edni.o .oIkoło 40°, IW partii Spągowej dlOchod!zą
do 60°. W otworze lPoja'Wlie sytuacja pra1Wld0,podobrrle jest odwrotna, bralk
serii ilastej, a występuje tyl;ko seria dolna - piaszczysta. Mamy tu do
czyn1enia iZ piaJsikoiWcami .mo bno- i ŚTedniolZilarnistymi, ba!l"!WY różowej
i ceglastej, często o przekątnym warr-sbWowaniu, z pl"Z'€'kładami !iłołupkó,w
czerwonycll i :zielonych, miejscam.i zapiaszczonyc h. Od głę:bokośai lH65 m
piaskowce przedzielone są !ZJlepi.eńcami,2Jbudowanymi z ootrlOlkrawędzirS-
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tych frag:lnentóiw sz,aro;brąmwych ,wli!pieni drobnOlkrystalicz:ny:ch, wapieni
ipO'pieIatych; okruchów piaslrowców i łupków. Na głębo!kośai 1914,5 m
. .stwiel'icłz<mo 5 ,Om w:arstlWę bialO!I'Óżowego ,gi.psu. Miąższość przebitych
. utworóW wynosi olkoło 200 m.
.
.
U1!wOiry r e t u i IW a p i,e n.i a In u B 'z. <1 O< W e g 10 naiWie.tcono 'W Oblekoniu {93'6 -;- 1190 m) i Swarwwie (1684,5 -;- 18002,6 m). Wyks:ztalł;cenie
litologiczne tych uilwarO'w W ' obydwu. 'W!i.ereeniach jest pOdobne. Moina
tu, podob.nie jak w pstrym lPi8lS!kowcu, wydz1ielić dwie serie lito:l ogiczne.
Pierwsza -2Jalegają.ca IW spąrgu ,...-- iW)'kszia1Jooina: jest w postad wapieni
pelitycEych, wapieni dro}:mdkrys1;aliczn.ych iub dolomityC!ZIlycil, maT'głli.
i dołomitów. Barwa tych uiworow jest :szara lu:b ciemnos:zara:. 'Występują
w niCh. QiC2JIle przeławticenia i nieregulame przert>Sty gipsów i anh)'ldxy..;
tów, Miąższość w Swanzowie wynosi 24 . m, ' natomiast w Obl~oniu 200 m, pizy upadach 35 +' 54 0. Być ' mote utwory z anhydl'ytam.i zaJI1.czyć
należy do retu. Drugą serię reprezentują ~api€lIlie drobnolk:rysta1iczne
i pell:i.tyczne, często o t€lkstur.ze falistej, ibarwy szaa-ej ~Uib staloWlOSlZarej
oraz margle szare i ciemnoszare. W otwolrze Swarzóiw 9, lOIp!'ÓCZ JWy'Żej
.()ipisanych utworów, występują row:nrież dolomity dTobnok!rystalliczne szare i szaropopielate. Miąższość :iJch w OIbwo!I"ze SwalI"mw 9 rwynk:>si 912,5 m,
a w Oblekomu- 61 m, przy upadach 45 -;- 50° .
Utwory ~licZ()lJle do kajpru 1 :(0 niespol;Y'kaalej dotychozasmiąo'Żsmści,
bo przeikraezającej . 13000 m) nawiercono iW !Zatoce GOOwa (ortiwór Lipl!as 2).
W głównej masie przeważają tu utwory ilaste z tym, że od spodu do
około 1950 lIn występują iłOlwce i mułOiW'ce·o baT'Wach wiśniorwycl1, .ceglastych i riclonycih, przerwaxStwione . drobno- i .Ś!redn:inzliaroistymi piaSlkow- '
cami o zabariW:ienia:ch podobnych do utwOiI'Ów iIlastYlCh. Tak ogniwa ilaSte,
jak i piaszczyste, dOlŚć często są anhydTytyczne, lW'Zględnie pr!zedzielone
mniej lub więcej iWa!I'StJwami anhydrytów i .giJpsów. P'Oowyżej ,głębolkości
19'50, m zalegają iłoi\y'Ce i mułoWICe OZ'eI'WOllle, Iw:iśnd.o!we i ceglaste, tI"zaJdziej
:zielone z nie1i.cz.ny.mi cien'ltimiprzewaTS'twieniami piaSkolWcótw drobnoziarnistych, nienzaJdlko p!I"zekątnie rwarstWowaJIlych. W serlJi. tej lwystępują
liczne gnia:z da, 'żyQl!ti i ndeTegUllarlle iWpryśnięcia gipsów. ObseI'lWOiwać
można również ~adające w l'ÓŻIlych kierunkach rpł:aszczyzny spękań
i 'ilusirorw:ań; Upady warstw na ogół łagodne, mieszczące się IW granicach do 30°.
.
Utwory kajpru nawiercono róWnież w otworze Oblekoń 3. Kajper jest
tu wytksztaJJoohy IW postaci łupków i mułOlW'ców, IW dolnej partii lS'zaTY'ch
. lub szarotzielOllly:CIh, które przechodzą tkugór.ze./W łllipIki Ci2le1"WOIle. W całej
,seTii MTystępują !I"egularne plI'zewarstwienia szaroz.iellOiIlych, drołxruniarnis. tych pias'Jrowców. UtwOTy kaJjpr1,l w tym otworze są mocno. zabur.zo.ne,
upady Wa!I'sVw dochodzą do 50°. !Podobnego typu utwo.ry nawieroono.
w otworze Strożyska z tym, że nie wyikazują one tak wielkiego zaangażowar.n.ia tek,toIllicznego i upady wahaJją się w granicach paru stopni.
JURA

Na profil jury składają się utwory 'l iasu, doggeru i malmu.
L i a IS l'Oi2lp01z.nany!ZOstał wdlw:u ' puniktaiCIh, iW wielI"Ceniu Liplas 2.
. (1058 -:- 1125 m) i Gro?le 1 (1245,4 -:- 1248,1 m). W Liplasle reprezento1

Utwory te w op&roJ.u o oachY

mogą się okazać

permo-triaaem.

ł1:OOlJOg1ozne za;l1<lZODp

do klllijpau, po dolWldnym

opl'lWlOlW'8alłLu

i·
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dołu) przez ,piaskOlW'Ce gr'Uboziarniste 2mir!kOlWe, barozo
zbudowane z :ziarn kwar'cu, fragmentóiw grand.t6w:(?), olkruehóW 'łu~ów i mułÓłwOOw O!l"aJZ jasnoszarych kwarcYtów. Jest to materiał ·
na ogół harl':dzo słabo wySoegIregowany, Q różnym stopniu obtoczenia i śred
nicy ziarn. od parU milimetrow d9' kilku centymetrow. iN"ad tą serią zad.egają mułOlWce Szare i ci€'IIllIlOSlZaTe; pr.zewarstwdOone pi:asko!wcami jasnoszaa-ymi li szail'ymi. W caa-e:jserii 'Zailiczonej do 'liasu występują cienlkie,
nieregu1.arrme rprzewarsbwieni.a i soczeWki węgla. 'licznY' rdetrytus roślinny
OiI"a:z blas2lki mu:silrowli.tu.
'W OotWOorze Groble stwierdzono znacznie zredukowane utwory liasu,
']jcrząoe zaledwie Ikd!l!ka metrów. Wykształcone są one głównie . jalko muiłowce płyttkowe S2la.!['e, ordcinkami przechodzące IW plias'korwce mułOIWoowe.
WobyldJwu typach utwar6wWysrt;@ują soczewki węgla i detrytus ~glo
lIlych rośm.
D Q g g .j:. il' w zachodniej części omawianego lI'ejom.u .rozwinięty jest
IW . postaci drobno- i średniO'Zi.arnłstych, mniej 'lub wlięcej wapniStych,
jasnoszarych i szarych piaSkOiWCów :ze żwirkiem !kw.aroowym, Q Ś!reldnicy
dOo k,ił!ku mm. W Spągowej pami występują na ogół piask~e grubo:ziarniste r(zlepieńcowate). Dogger piaszc'zysty n:arwiereo!Ilo wortwQlracll.:
Po:jaiwle 1(1'702 -;.- 1'7'26 m), PUS2'lcza 1 (903,5 -;.- 9.05 . m), Puszcza 2 .(810-;.924 m), Gro:ble 1(123;3,8-;.- 1245,3 m), Książnice 2 (1229 -;.- 1245 m), Liplas 2 '(1024 -;.-1058 m). Najwiękmą miążSzość stwierd!roilo w Oo'Uw'orze Lip~as 2. NieJcO ina.czejrOtziwinięte są utwory -doggeru (ikeIOlWej) w otworze ·
Oblelroń 3 (876 -;.- 890 m) IWe wschodniej częściohszaru. Mamyt'u do czynienia ;z serią M1:apieni marglisty;ch i margli, ·'często :giruzł!owarty;ch, cienko
·pr:zeł8Jwko:nych Wiapieniami rclrohnokTySJtalicznymi. BaT'wa osadów ,czerwona 'lub rzi.elrona. W utworach tych występują ozęstobe!lem:ndtyi nieozna.cza1ne odciski aanOonitó,w.
.
.
O !k s f Oo:r reI. W spągowej partii osadów oksfOorrduzalegają ciemnoszare i sza.r9brunatne, piasrezyste ma~gl,e .gTuzłowe. Występują 'W nich
kon!krecje kr'zernionki, kry~ pirytu i nie!ki~dy od'CiSk'i ,amOlDtitów.
Osady te (pOprzez w.a;pienie maTlgliste, szarrolk:remowe przechodzą w wapienie Skaliste :piórpielatobeżowe lub jasnorkremOiWe, ż przewarstwieniem '
· margll ~(!łh. Zaznacza się w nich mniej lub !Więcej .:wyraźna teksturra
falista. Na UlWagę zasługuje wysI;ępqwanie stylOl1itQw oraz liczne dkrzemienienia. Podobne wyKsztakenie oksfO!l'1duśledz:l się :w :wd.ęks.zoś.di. o:bwrorów na tym obszrurze. Należy tu podać fakt stWielidl2lOny VI SwaTZIOiWie 9,
gdzie w stro!po!wej partii okSID:ridu :zalega 62 m mią'ższości seria dOrlomiitów
drobl1JOikrysta1iĆ2Jn)'lCh, bardzo moreno. S'kalWerll.OWarnych, :z żylikami ign~
dami. ,białego gi'JlS1l. Opisane dolomity będą rprawrcIo:podol::llld.e odpowiedmkiem. kalWer;nistych dOolomitów oz Podborza i Nieczaj!Ilej, o któryclllWSpO- .
. nrina:ją (P. KarnllrolWski i E. Gło;wacki (1961). Od:ą.ośniedo występowania
oB,adów 'chemicznych w oksfordzie należy zaznacZyć, ż·e j·est :to :zja'WiiSko
regionahie, stw.i€'l'ldJzO!Ile· bOlwiem rownież IW otworach Poja'wlie,Dziewdn,
OblekOoń 3, w podobnej sytuacJi silratygraf.icmej. Ogólna miążsWść oks. fordu wynosi 200 -;.- .300 m.
. R a u T a k. Na wapieniach sikail istych oIkLsforrdu sporCZ)Tiwa serial :ma.rgli
i wapieni marg1istytch o dużej md.ąższości., z ik'ilkoma przeławiceniami :w:apieni ska'listy~'h; Ba!rrw81 osadów marglistycIh szaTa i ci emnos:za:ra , wapieni - jas:n.Okreniowa lub jasno:szara. Udlwo['y te ba:rId:w wyraźnie !kon~

wany jest (od
słabo zwięzłe,
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,ttrastują na tle jasnoszarych wapieni 'o!ksfulr·du i astM'tu. Granica tej serli
zaznacza się rów:n:ież ba'l'ldzo iwyTaźnie na di;agr.amachprofilowaalla elektrytcznego. Duża ' różnica wv 'OpolI'a'ch między tytmi· 'UltwO!l';ami a seriami
oksfordu, astartu ~ kiroerydu, które charakteryzują się spadkieIil oporu,
poz:waJla na dokiładlne l\VyId!mel,e.nfe tego piętra. Miąższość utiwOIr"Ow TaUi"aku jest Tóżna, 'We wschodniej części wynOls'i ponad 500 m (SiWaTZ6w 9,
Oblekoń 3), natomiast 'w. kieTunku !zaicboldn.im [po'łwdnllOwot-'zaichOldnim
fPojaJWie i S:7x:'zUrt>wa,) zmniejS'l'.a! się 00 o:koło 100m, a W rejonie Puszczy
wytkliJno'WUje się lPl"awie zilpeiłnle. .
.
.
Astart wy'kmtałoony jest przewalŻnie w pootalCi jaSnoszarych wapie.nd ska1i:siy.ch lub odJli.to~detTytY'czny;ch. Obolk . n'iCh występU'ją wa· pienie organodetrytyczne i pseudooolitowe. Wśród utworówwystę
p'l,Jjj,ą przeławicenia maI'lgll ilastych ciemnoszaI'Y;ch. W całej se1rii ' osadów
zaznacza się nieregularne, często faliste uławicenie. Na nierównych po,wier2lChniaoh występujeszarozielon:a suOOtancja: ilasta. W rwaipiemiachdetrytyJCznyc!h pospolite są odłamki U.liowcóiw, ikolce jeZoMnoolw i sikolI'uplki
małź6w. Miąższość astartu wynosi około 200 m . '
.
Uitwory Ik i m ,e r y Id u ,charalktery.zująsię ,występorwmem w d:alB~
ciągu /Wapieni org.anod€!trytJ71CZIlych jashOSlZa.rych, Ikt:ÓIr"e IW wy2'szy'ch pa!l'· tiach IPl"Z,e1;awkone są ma;rgl1ami ilaStymi .ciemnoazarymi. .i wapieniem
dro'bndkrysta1.ieżnym. Margle często są le-kllm zaJpias1Jczone. ChaTialkt~
tyczne jest rownież 'występowame ;wkładek mułorwOÓJw. Z :fauny pospoli'te
są Terebratula 1. . Rynchonella. Utwory astartu i kimerydu wysitępu1ą
tylko W środkowej i północno-wschodniej ICZęśd. oibsżarn, brak loch IW cZ.ę
ści zachodniej. Miąższość ikimeryd:u 'wyriOiSli 200 -:- 300 m ..

Na utwor,ach jUTajs!1dch Jeżą piaszczyste osady c e n o m a n u. Ich
paleogeograficzny zasięg przedstawiono na załączonej mapie (fig. 3) ..
Miąższość ich w zależności od położenia jest rożna, w osiowej parItii
nieCki przekracza 100 m (otw.Bratudóe 1), IW strefach brzeżnych (ohw.
IPuszcza 1) cwynosi 0,3 m. W strefie brzeżnej (oltw. Puszcza l, Groble 1)
· ;wymtakony jest VI postaci piaskowcQw grubolZiax:riisty1Ch, '2Jle:pieńoowa~
t)'lch (o lepiszczu wapnistym, z glaukonitem), smugOwanych matterialłem
ilastym. W ~h położonycl1 dalęj odbrze:gu występują pi&sikow.ce
drobno- iŚT,ediIriotzialrn:iSte, .szaro:zieliOIle z glauklonitem, słalbo wapniSte,
miejsc8.mi Smugowa!Ilrematetiałe:m i1,astym: Na. ulWagę zasruguj,ą występu
jące IW piaSkowcach ('w iki1iku otworach) smugi i skupieni:a gipsów i an- ·
hydryt6w.
.
. .
'
rur o n - S e n o n. Na piaskowcach cenolJllaIlu!WyStępują malI'Igle
i wapieriie iffia'l'igliLste senonu. Wśród tyJCh osadlów :wydzielić mo~tr:zy
serie litologi'CZIle.
.
.
SeTda spągQW1a - to. margle Haste, sżaTor~elona!We, nieco ipia~czyste.
zw.ięłe, · z!li'CZlIlymi fragmentami inoceramów. W !dolnej parlii tej .serii
'występują wapielllie ;gruzłowo-faJiste. SeTia ŚTod!kowa ---: to wapienie
margliste i malI'gle jasnoszare i s7J~lTe, smu.gowane niek!iedy .faliście ma.tel'i:ałem ilasto":'IJ1a!1'!g'listym, ,C:LemIlJOSZary!ln. ByĆ IllIO'Że S!erię tę na11eżałoby .
· .zaJl.iczyć do turonu. W stropie tY'Ch utworów występują maT'gle piaszcżyste
jasnoszarre.W serii środkOlWej ,clhaxaJkterystY'czne jest występowanie ciemnoszaTych i szarobrą7.0wy(!'h krzem:leni. Na uwagę zasługują regularnie
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Fig. 3. Mapa równych miąższości piaskowców ceriomańskich w południowej części
niecki miechowskiej
Map of uniform thicknesses' of the Cenomanian sandstones in the southern
part of the Miechów trough
1 - Unie równych mdJąŻlrZlOŚOl ~ oonmna.ńsk1!cib.; 2 - 1III!1ilJe d:yBliokoojl;3 - oIiIWory
. W'llerrtn:licrzle; 4 m1ą.mwść piaSkiOWOOw oonpma.n'll
1 - l!Lrues ot un1form th1~kn_es Ol! the CienXmlIllllllIllIl s!mdla1xmeB; 2 - Mnes of d1slo.c:a.tWns; .3 - bOre-hates; 4 - th'i.dkneas ot the Cęn.omaiIlllainsaaJdsto.nea

występujące,

sllwlierdzone ki:lik<Jma wierceniami, po!iIDmy osadólw che-

mi1ClZlllY'ch, !Wy1ksz.tatŁoone w po~tacig;ipsów i anhydrytów. Osadów tego
tytpu, podoibnie jak i w oiksfoOOzie', dort.ychczas nie notowano ;v; profilu

kredy g,órnej..
Nald serią z OiSIatdami ,chemicżriyrni spoczywają ma!rgle szarozielonawe,
bardzo słabo zapiaszczone, zwietrzałe, o czym świadczy ich rdzawożółte
wtórne za.bar:w.ielnlie.
.
Na[eży tu podkreślić, że procentowy ud:z:i.aa iIlla:teriału pdaiSZczystegO.·
stosunkowo. duży w partiach dolnych osadów marglistych, ku górze stop.,..
.mowo ma.~€'je.
' .
W 'całej serli występuje barozo drobny glaulkonit, żY'ł'ki piryrt;ti. Z fauny, oprocz inoceramów, występują igły gąbek, kolloe jerowców. Rozwój
kredy w formie' graficznej przedstawiono na fig. 4.
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TRZECIORZĘD

Trzeciorzęd !reprezentują ' 'utwOil'y miocenu, ściślej .mÓlW'iąc tortonu.
który !Wy1kształoońy jest od dołu jako sem ciemnoszarych. iłów iIIlwglis,"tyIdh, o mi,ążS'zości około 20 m. Nad nią leży' parrtia osaidQw' ,chemi:cznych.
,wyik.ształ<Xmych głównie w. poStaci .aIIllhydrytów Ol mi~ 1'5 m, bądź
też, jak to ma' miejsce w otlroUcy Bocłmi -:- Sz:c'zepanOlW'a, IW posta!c'i serii
samej, której rń!ią2Jsz!oŚć wynoSi.oko!ło 100 m. Utwary 'te za!llcza mę do
doJnego tortonu. Nad ser'ią osadów chemi'C!ZIlYTcih wysItępuje !kompleks
(800 -:- 1'200 im) ilasto-piaszczysty tortolIlu' .środ!kowego. i górnego.

TEKTONIKA

WYTn.iki wierceń ujęte IW przekroje .geoio:giczne (:fijg. 4, 5) po~a,l;ają na
tektoniki tego obsza!ru. Mamy tu do ,czynienia. z dlwotma
wi,elkihli systeniami teik'tbnilClZ'p.ymi, młodszym łaradjlSikim, !który j'est
ści!śl·e '2JWiązany z twtl'rzeniemsi~ g·eosyn!kldny kaa:-pack:iej, ma'z dlJ:tujgim
stalrszym 'cy'ldem, m,ąjącym \WIpły.w na bu.idblWę g.eolOlgiiClZną potdło!Ża star.,.
s~ego - pod!nrloceńskiego, olkresów orogen'etycznyoo. prelkamibryjskiego.
kaaedloński.ego i wary'scyjsikiiego.
odtw()(["~n:ie

Ftg. 4. Korelacja utworów kredy
Oorrelation of the Cretaceous formations
Mt - tortem; Kgs+t _ seru:m + turon; Kgm - I!l8Sbryic:lht; !KIgsn+1kJp - santon + kampa.n; ~+t - lkicmI&'k + turon; X'c -cenOIIlllD1; JM ~ mallm; .Pr prelkamlbr
Mit - TartIonieon; Kgs+;t - &mopdem + Turon4an;. Kgm - :M!aeet.r4chitlalIl, ~+q, _
Slm1lon1an + ~; 'Kgk+t --' 00nIIIicl&n + TuiIIoImJam; Kc - CietI:IIOImanlan; JM _
Mia.1m; Pr - ~ecambr1an

Wgłębna

budowa geoiogicznap:rzedgórza Karpat

sw

NE
6dryŚwiętokrzy.skie

~hB~
SW

t.apczyca

--m----..!":..~
--

.

NE:WSW

Pus~cza

~~~~~~~~~~~~~~~
ZOfXJ

fig.5b

r

"

rmm,.

0. . .

' · ' 8.

x

ot

>I

II

Fig. 5. Schematyczne przekroje geologiczne. poprzeczne przez rej(m przedgórza.
Karpat
Schematic geological cross section through the area of the Carpathian.
Foreland
.
m1ooen; 3 - klIeda; 4 - me4.m + dogger; 5 - t:rI.aB; 6 - kVbon.; 7 - de8 _. JIIC)IIłOOe S/;arIIlle (kambr, prakambr)
.
.
l - Plyedb.; 2 ...., MIIooene; 3 - O1"etaoecnlB; 4·....:.. Malm + Dogger; 5 - 'l'r1aI:isI.c; 6 - Oaz-·
bon1!e.rous; 7 - DevoWain; 8 - Older 8ubst.rątum (CaIil.brIa.n, Flreca;ui.br4eIn)
l -

1'1_; 2 -

'W'OOl

W <mlalWi~mym ()bszax~ zaTy'roWU]ą Się Cztery· horstowe spiętrz.en.ia. ,
utworów preklambryjsikich i lStaropaleOiioLcznych, kt6rYch!k:ierunikli na O'gół
zgodne są z kierunkami fałdowań Gór Świętokrzyskich.
.
.
NaJj'bą!rdziej połwdniorwym e!lem'eIi'tem Ibyłby element R:zeswtar. ,W oiwO'me RzeszoItaa:y stw.i.erdzonopod jurą wysoko :zalegająiCe .utwóry starego pocłłOOa (J. Burtan, 1962). Na podstawie a!IlJa1l!ilzy lregiO'na'lnych ma_o .
teriałów 'grawii'netrylCznych na;l€Ża,lłoby przyjąć, 'że !kierunek tegO' hOll"Sto-·
wegO' fWY'Piętrzenia !Przebiega od o,tworu Rzeszot~ w ikierunlkupołutdni~
wo-.wschodnim.
Następny element, wyznalCZOny linią O'tWO!l'ÓW Łapczyoa, Batowice,.
Wola . KalinowSka, przebiega'z północnego ~C'hoduna południowy
wschód, prawie a:ów:nolegle do ,poprzedniegO'. W oltWorach Wola KaJlinOlWSka i Batorwioe pr.zypada matksymalne spię'tl".zenie tego elementu,
. poniewalŻ ;p od ,utworami jUll"a'jSklmi nawiercono ·u'Uwory kambru (5. 8100-'
leclki .,...... iW:i.adomość Ustna), na:t~t woltWOT7le ~ca 2 obserwujemy zanuxzanl.'e się tego igrzbietu, /bowiem utwo.ry domego kambru występil:ją tu pod u'twOirami jury i dewonu. Przebieg tego elemenltu między
Łapczycąa W:is!łą ,'wyznac!Za. strefa· :podnoszącydh się w kierunku p6ł
nocno-;wschodn!im re'lleksów sejsmiCZnych, pochodzą;cyIdh od sl::airego podłO'ża, 00 ilustruje profil (fig. 6).
Następnym z kolei elementem. jesteleme'Illt Pus~y. Pod utworami
oksfordu i doggeru nawiercono tu bez]1ośrednio utwory prekambryjskie
(S. Siedlecld - wiadOimOŚĆ ustna). Kierunek ·przebiegu tego elementu
na p6łnocny:zach6d nie jest 'znany. W 'kierunku .południowo-.wschodnim,.
~e zaIZIlaCZal sięgwał'towne ~urzanie utworów starego ,pod1oża, granicę tę mon .Wytlo-eś1ić · również, podobnie jak iW rejonie Lip1asu, · na
podstawie podD~ch się '.W kieruIllku półnOOllOt-ł\VSChodnim reflelkS6w
sejsmicznych, pochodzących praJWdOpOdobme od starszego:podiłoża (fig. 1).
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Fig. 6
Przekrój geologiczno-sejsmiczny z rejonu Liplasu
Geologic-seismical cross section from the Liplas region

Ja - malm; J 2 +1 ....,.. dogger + 11asl T - trias; D - ~; et. p. (&ambr, proekambr)
,
M -M1ocene; J s - Malm; Jil + 1 - Dogger + Lias; T - TrI&sslc; D - Devorua.n;
St p. , - older su.bstra.tum (Oambrlan, Precambrlan) ,

M '-

miocen;

sta.I"Ee

podłoże

Fig. 7. Przekrój geologiCzny Rzeszotary - Łapczyca
Geological cross , section Rzeszotary - Łapczyca
;p - flisz; M - mtooen; J a+1 - m.aJ.m + ~er; Ta - trIaa;
' łot;e

!J1la.rIlII!le '

F - Flysch, M - MIIOOene, J a+.
P. st. - o1d.elr IlUibetratum
'

-:- MiIl!lm :;.
,

Dogger, Ts -

D -

cLewQn,;

'l1r1U11!i11o.

p.. st. -

D '-

,

pad-

D8v0D4aln. ,

:Fig. 8. Przekrój geologiczny z rejonu Oblekonia
Geological cross section from the Oblekoń region
,

. M - ' miocen; K ' -kreda; 'JIk - k1meryd; , Ja - aatll4't; Jr - nllW'8k; Jo + lt okBflard + kelOW'ej; T~ - k1ltpero; T z - wapteń mUll'l1Lawy; T 1 - lP61rY ~ ,
M - iMlooem.e; iK - ,CretaJceoUs; Jat - K1mmer\ldglllaal; Ja - :Asta4"tlaln; J;r - iRaumcla.n;
Ja + k - ~ + Oail'lov1en; Ts - J!supęr; T z - MuBcbelltalLk; T 1 - ~

!Podobne horStowe cwyniesi€!lllie pOOroża ;występuje, również rw o.tworze
(na: 'SE od Buska), gdzie pod ' jurą nawier,eono utwory
kaj1pru, wapiem.a. muszlowego. i pstrego piaskowca. W stosu:riku do otworu R.adzanów pofulŻ,enie tych utworow Jest bardoo wyso!kie i należy , się
, .spodlziewać horstowego podn!ioeSienia, jak tto pt'zedstalwibno na przelkroju
geologicznym (fig. 5a). Stwier.dzona przez A. Tokarskiego 2 strefa dyslo,kacyj;nra między otworami RadżanÓIW 1 i 2 stanowi p6łnoon.ą granicę t~o
podniesionego 'bloku. Południową dyslokację tego elementu wrysolWano
:IW p!1Zyb'li!żenń.u w oparciu Q iinterpre1'ację profilu sejsni.icznego. Napotkatne w tym Qbs:żar~UfI;worypaleozoiczne (ikm-bon, dewon) .wykaJzują
również zaa:h:g.ari;o.wanie tektońicZne, na co wskazuje kh niezgodne zaleganie' araz :niejedn<JIlioie 'za:z.:p8.czające się iW ,niicih priZesuni.ęcie dyslOlk.al-,
-cyjne. śWlOOczy to o ' tym, że mieliśmy tu do ezymEmia., pracz Silnej Ol'O"- '
genezy prek.amJbry'jSildej, z orogenezą w.aryScyjską. Naspec!jamą uwagę
Stroży;ska

zasługują

zaburzenia

2lwiązane'z fałdowani:ami

skimi. Chodzi 1m. 1k000000etnie' o

przesunięcie

sltalro- i m~odblkimerY'j

dyslolkacyjne mas Sk:aillych
w utwocaiclh jur:a'jlslld!cih, często o aIIIlIPli'tud:ach przelkra,czającyeh 4,00 m.
N!iewątpliwie mamy tu do czynienia z odmłodzeniem starydldY'slolkacji"
gernety;c:zIlli:e ZlWiązariych rż: pordiło!Żem staxszym. Na speiCjalIną uwagę za...;
sługuje sytuacja, jaka '2Jall"'Yrowuje Się między o1:lW0lt'ami: Liplas 2, KsiąJżnice 1, 2, Łapczyca 2 (fig. 7).
'
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· 'W Łapczycy strop jury naWiercono na głębokości 1107 m, w Książni ..

cach 1 i 2 na: głęb. 735 i 90.2 m. przy ·czyni w Książnicach 2 pod utworami
.. rauraku, oksforou l doggeru nawtierconono:rma1nie żalegająoę U'twory
dolnego tor1x>nu o miążswśc:i. 38 m . PO!lliżej otwór ~ :zn0iWU :1W utwory :na'jni2szego maJnlU. J:>yslokaCja ta jeSt praJWkiopO&iłmie odm9:oidIzoną
iOIUllą statJ:'lelgo pionowego pr.z.esunięcia,oddzielatjąeego homtowe 'W!YiPięitmzerue ·ŁapczylCy od zapadliska Li'Plasu. Zapadiliisko Lilplasu, T<>71P'O-: .
znano rwierceniem LLplas 2, W'ypeln:i0!Ile jest (pod! JUTą) 1300anserią
<>SadóIW ka:jl>~h. Ta nie S1piOtylkana dotychczas iW tym rr-egionie mią'ż
.sZQ\Ść utworów !ka~jPru sugeruje, że mamy tu. 40· -czynienia z kiilkoma
·1
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Fig: 9. Szkic strukturalny erozyjnej powierzchni . jury W środkowej części zapadliska przedkarpackiego .
Structura:rsketch -of the erosion surface of J.ul"assic in the middle . part ol
the Carpathian Forę-deep
.
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przefałldoMnanianli, O czym św:iadlczą · pow.t:aToZa.'jąlOe się ni:ezgodności wv uiożeniu wamflw OIr'az liczne lwn-a i Ś'l!i!żgi . tek!ton:icme..

Podobne dyslokacyjne pr:zesunii.ęcie mas skalny:c!h w jurr-ze obsel'lWUjemy iW JWY'Piętrzanym bIToku Puszczy i Swarwwa. BIo!k SWaT:wwa jest . .
-horstowym podniesieniem jurajskim, rozciągającym się od okolic Buska
po rejon JastlrząJbkl, · O:t.trlOiIlyttn uJtworamikTedowymi ('fig. 1). Zasługujące
rÓIWni·eżna 'Uwagę 'zja!Wlis:ko prz€iSlunięć dys1okacy-'jnytch :zaO'bse'IiWlO'Wan~
wotbworze Oblelkoń 2, na !Zachód odS:zczucina. W o1lwor.ze tymPOIpl"Z€'biqu tortónti, ram:a:ku, oksfordu dkeloweju, o1iwór przebijał w normalKwartaln1k Geolog1czny -
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nym: następstwie stratygraficznym utwory' kajpru, wapienia muszlowego
i· pstTego piaSkolwca, po Iczym niespod:ziew.amie IWszedł znóW rw . utwolry . ·
rauraku i oIksfO!l'ldu; IW których zakońcrono tWiercenie. Mamy tu przykład
dyslokacyjnego przesunięcia o amplitudzile okołO' 500 m (fig. 8). DyslO', kację tę na1~oby łączyć 'Ze strefą uSkólkową Ra,drz;anaw:a rw jeden '
wieliki regionalny uskok o zrzuconym p6'łnrocnym skrzydle. We W'S:Zyst-!kich przytoCZ()lIlych przylkładach mamy ni'ewątpliJWie do czynieiria iZ dd· m1od!zentiem sl:aJrych dyslokacji, genetycznie, związanych :z podłoż,em
staiI''Szym.
."
.
'
,
UtWory młodsze, kredowe i tortońSkienie wyka'zują 2lbyt dużego za.angażowania tektonicznego, chociaż wiemy, że i one podlegały również
ruChom górotwwczym na!jml()()Szyoh faklloiWań alpejSkich. Miocen, slpię
trzony i 1IX>,fałdow.any p.I'lZ:ed cmłem nasunięcia kaTpadkiego iW kie'rU.nku
p6łnooń:ym, raczej jest nie :zahurzO'llY.
W ogónnej fO:rmLe należy tu zaznaJczyć, że utwory młodszego mezo:zo:iJku, nie mów.iąc . już o ml:ocenie', maskują 'zupeiłnie wgłębną budowę·
faIDdow.ań 'starszych. IPrzykładem tego jest n()ll'mame, raczej łargodne uło- '
: żenie ik!redy li. jlllt'Y ' nad silnie pofałldOwanym prekambryjskim 1lI"zonem ,
PUSZJczy i Rzeszotar. Podo;bne przykłady podają P. KarnkoiWS1ki i E. Gło
waclri (1'961) z rejonu NiecZ?jnej, gdzie otWór iNjecza.jilla' 3 n:afu-afił illa
•podka!rlbońSki blok prekambryjski, niimoiż w rejonie ,tym pod miocenem:zażn.aJcza się synlklina kredowa. ,Prócz dyslakacji lWJ'llliika'ją'Cych
z 'fa!kWwuzySkanych !Z iwier,ceń, zestawień materiałów' sejsmiCZIly.ch
d'raz mapy strukturalnej stropu powierzchni jurajskiej można dopatrzeć
~ę na omawianym Obszarze potwi,erdzeni;a pr.zeIbLegu znanej _r.eg'io!Ilallnej
dysl()lkacji WiSły, 'zwanej !W Jttteraturze dyslokacją KuniJWa.nów - IZatwi· choSt (fig. 9)•
. Z O!gólnegoO!bra'ZU tek'toni'Cznego wynika, jak bamzo skomplikowana
· jest wgłębna budowa geala:gi:czna przedgórza Karpat. Dla: j-ęj rolZJWiąza
. nria konieczne jest pI1Z'elpTowaazenie dalszych 'Wi€lr'C'eń st:ruikturSJlnych;
które pozwolą na bardziej dokładne poznanie tej części obszaru;datychcząs prawie nie znanegO'.
.
'
. MOZLJ:WaŚCI IPOSZUKFWAŃROPY I GAZU NA OMAWIANYM
OBSZAR'ZE
.' .
Wyniki doty;cnczasowych prac geo:fliZ)1lCZIl)71Ch, ,geologicznych i ' wi.'ert.
· niczych, które doprowadziły do odkrycia na tym dbszarze złoża gazu
IW pia:slk()lWlCU 'cenomańs!kim oraz szeregu, oibja'WÓ/W ropy IW rÓŻnyCh se· riachgeologicznych, pozwalają sądzić, że mamy tu do czynie:nia z jednym znajbaroziej perspektYiWicznych obszarówprzedgór:za Karpat. Nie
mO'żna tu pominąć wcześniej odkrytego ZłOiZaga:zu w irejonie GierczyceSiedlec, ~21wiązanego ' z utwoł'amf piasrezystymt Itorlonu.
Tak więc na podstawie wiadoimych faktów 'ZaTysowują się tu brzy
· iZaSaidIliicze !kierunki poszukiwawcze: poszu!kilWanle złóż gazu iW ulbwo· rach mioceńskich (1); poszuki:wanie. złóż gazu i rqpy IW piaskawcu cenomańskim (2); poszukiwanie ropy i ga·zu w utworach starszych: juraj- '
skich, triasowych i pa!}eozoicznych(3)~
Poszwldwaillia .ga'zu w miocenie należałoby prowadzić w pofa1dowanej
strefie przykaxpacltiej, w której znane są na całej wzes!t;rzeni złoża "
j liCzne eIksha1acje galZO'We.
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Poszukiwania Iga2:u i ropy W piaskowcu cenomańsldm jest :nadal
aktualne, ze !WZględu na ciągły charalkterzbiO'l"nika i jego doskonałe
,waT'Ullild kole1,rtarskie.. Mogą iW nim IWY'stępowaić drwa typy 'złóż: :z!I:olŻa
st1'atygra.f:i.czne . waxstwowe, podobne do występującego w SwaTZOłWi.e,
któr.e powstało w miejscu ' Wyklinowywania . się piaskowców cenomanu
W najwyższym połdżeniu strulkturałnym, bądź .t,e!Ż zamknli.ęcia tekito.nrezne. Na specjalną uwagę zasługują strefy Wy'klinOlWań, poczy!llając
od >linii 'WiSły po Busko,gdzie 'cenOlIl1arn z;a!lega jes:reze pod przy!kIryciem
utworów mioceńSkich. S~fa . w .kierunku bardziej p6łnocno-zachodnim,
ze względu. ;na wychodnię cenomanu do powierzclmi, jest jltŻ mniej
atrakcyjna, ,chocia·ż i tutaj w osi niecki nie mOŻI1aIWYlkluczyć i~enja .
'.. struktur, które miały!by mOlŻtliJwości akumul1acjipituminów. Druga strefa
,perspektyrwiczna zarySOlW'Uje się w<JIkó3: prekambryjSkiego wypiętrzenia
Puszczy, ,gq:zie mo'gą wystąpić IW 'kredzi.e, podo'bnie j~ak IW S:W',axzowi'e,
· złoża ty;pu stratY'grraficznego. KOIIlcepcję tę ma,ją się już potwierdzać
występujące objawy gazu i ropy iW wyfklinowujących się u'tiwOl"ach 1CeIl00mańsildch .1('Dzi€IWin i GroiP'le).
.
.
'
. .
Trzeci kierum.ek będą reprezentować :p oszukiwarnia gazu i ropy '
IW utwo.rach1lriasowych i paJ.eozoiC2ID.ych (lka.'I"bon. - dewon). Autorzy
sugerują poofWadzeni.e ty.ch poszukiwań iwokół wypIi.ętrzeń starych masywów, ·g dzie mamy do czynienia z wyk1;inQwującymi się utworami
triasu a, być może, 'ka:ll'Ibonu i dewonu.
.
WyStępujące na fkontalkcie jury i mi<JICenuilOlŻ.e iW :rejonie :Mielca
oraz liczne durZe oIbjawY ropy i -gazu w koirtaikltofwej strefie miocenu
i kredy (Zółcrz:ą - Szczurorwa - SwarZÓW') w powiązaniu :z bitumin:ami
IWgłębnymi, obserwowanymi w · ka.rlbom.ie Sloa:n.n:iJk, dewonie otlwtlTu
fP.u:s.zcza l oraz rejonu Ła:gawa i DębniIka·, pOi21Wa!1'a'ją w.n.i<:lSkOlWać, że te
fO!m1acje na1eżyu:znaćza macierzyste dla wyżej iWISIpomnianych ' wystą·pień :2!łóż . ropy 'i gazu .. Mielibyśmy tu do czyn:Le!rria zmilgracją piolrrową,
przy wytkai-zystaniu stref dyslokacyjnych. Na1€Ży tu dodatikowo ~
mni·eć o lIlloZl.i~wościach kole'kto!r"Slldch serii piaSZJczysty.ch diolJ.n.ej jll.'lj
(dogger - lias), !które ,śled2li. si.ęwyraźnie na. wielkiej pr.zestx:zeni od
Dąbrowy Tarnowskiej aż po rejon Rzeszotar. Serie te w lWaru~ch
korzystnych geologicznie mogą również okazać się perspektywiczne.
Należy tutaj podkreślić, że kOlIltynuacja poszu!kiJwań poWinna. ,być
popaa:ta poprzedza:ją'cymi pracami geofi:zy,cznymi ~~BlWimetrląi' Sejsmiką), 'k~6re po2iwlOI1ły:byna penetrację utworów pOldtJ:izecior.zędowych.
·.Wyniki dotychczaso:wy:ąh ' prac sejsmiiCZnydh .w tym rejOlIlie są słaJbe,
poniewai iW lW'ięikszośc:i przypadlków me pozwoWyrna odtwO!I"~e buJdbwygeolqgicznej .utworów pod'tr:zeciorzędowych. W tym miejscu na1ei:ałoby pos1;ulowa'ć o wykonanie dWóch .mg'lędnie trzech ' pro.fi:J.ów wierceń
przecina:jących ' .p oprzecznie nieckę mi,e:chOlWlSką, Iktóre 'l1m<JIżli'Wi\łY1by
z jednej strony - iTęonalrne m.zpo!ZIl.Birie ,b udowy ' geologi'Cznej oraz
związanych z nią możliwości surowcowych, z · dru,giej zaś pomogłYby
do jednoznacznej interpretacji materiałów geofizycznych uzyskanych
w przyszłOści w ;tym <fus:zar.ze.
.
Państwowe Pl'"lledsJ,f1bliorstvro
POBI!IUk1wań :Naftowych
Nladesl:amJO dnIa. 13 lutego 1962 r.
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103e<P CTEMY.Jnm:, 3yreHHylll HEOP

r .JIY])mIHOE I'EOJIOrwmCKOECTPOEllm KAPIIATCKOrO I1PE.n;rOPMI
B PAiłOłIE K 3AnA,ity OT ,lJ;YH~A Ił BUCJlbI '
Pe3WMe
PaCCMaTPblIiae;t'4bits: pat!:oH, pacnOJI01KeHHbrn MeJK~Y ,u;YHa~oM Ha ~OCTOKe H MeKpaKOBa Ha3ana~e, HBJIHeTCH 'IaCTbW perHOHa KapnaTCKoro rrpe~rOpbJL
B CTpOeHHH nO~MHO~eHOBOrO ocao:aaHHH STOT pats:OH HBJIHeTCH rrpo~OJI:lKeHHeM IWepH~HBHOM
XOBCK~

My.iIb~bI.

Ha Ql:mOBBHHH reoJIorwrecimx MarepHaJIOB H3 6YPOBbIX CKBŚ2lrnl!: pa.ccMaT,pHBaeTCH BK,paTc;e JIHroJIoro-CTPBTHrpa<pH'IecKJ1H IIPo<PHJIb paHoHa, KOTOpbIłr npe~
CTaBJIeH ~oKeM6pH:f!:CKHMH, KeM6pHt!:C'KHMH, CHJ,!ypH:f!:CKHMM n 0P~OBHKCKHMH, KaMeHHOyrOJIbłłJ>I'MH., TPHaCOBbIMH.,' wPCKHMH, MeJIOBbIMH H rpeTH'IHbIMH o6pa3OBBHnHMM.
TeKTOHHKa 'M3Y'IaeMOrO paHOHa , BOCCTaHOBJIeHa Ha OCHOBBHID1, reOJIOrH'IeCKMX
pa3pe3OB, ' COCTaBJIemn.IX no reOJIOrH'IeCKHM MarepHaJIaM nOCJIe~HX 6ypOBbIX pa-

I
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60'1'. HMeeTCJr, 3~ech p,elIO c pa3JJH'mhIMH TeKTOHHqElCKKMK ~KJIaMH: MOJIO~IM Jtapa, MHMCKHM, CBs3aHHhlM C KapmiTcKoM reoCHHK,1IJ1HaJlhHOti: 06lIaCThID H ~eBinmM, 06pa30BaBIIDfMJre.fl , B ~oKeM6pHMcKOe, KaJle~OHCKoe, BapMCI:\ml:CKoe CKJI'ap,qaTOe ' BpeMJl.
,IJ;pemme qHKlIhI CB.fI;3amn.te cO' CBeB:TOKWHCKHMfi: · ropaMH mreroTpewaIOrqee 3H8.'qeHHe ' B cl'pOe'HJfi!: nO'~QqeHO'BOrO' OCHOBaHH.fI.
B OnHChIBaeMOMpaMOHe MO':lKHO' BhIp,eJmTb qeTh!pe roPcToo6pa~HbIe nO'P.H.fIrn.fl
p,oKeM6pHMCKHX H naJIOO30MCKHX ' 06pa30BaHHM; J.1x HanpaBlIeHH.fI CXOp,HhI B 06Ii:(~
: C 'HanpaBlIemrHMH CKmi~qaTOCTH CBeHTOKWHCKHX , rop. 3TO CJIe,101lOIqHeCTj)YKTYPhI:
)KewO'1'aphI, JIanqHqa, IIyrqa., C'l'pOJKHCKa. ,
"
,
ClIe~Y'e'l' TaK:lKe 06paTHTh BHHMaHHe Ha HapyweHH.fI CBH3aHHhIe C ,rr.pElBHe- H HQBO'KHMMepHMCKHMH ipa3aMK CKlIap,,qaTOCTH, B 6YPOBhIX CKBIDKI1HaX Ha6mop,aJIHCh
CMeIqeHH.fI IOpcKHX OTlIO:iKeHml: C aMnJlMTYP,aMH npeahIWaIOIqHMH 400 J£. 3TH TPeIqJ1HhI .f!BlIJIIOTC.fI,BepoJiTHO, OMOlIO:lKeHHhIMH ipopMaMH ~peBHnx p,HClIOKaqIDt
, BOJIee MOJIO~hle{MeJtoBhle H ~e) 06pa30BaBH.R: He npom3lIm<Yr 60lIhWO'ro TeK:TOHHqecKOro yqaCTHSI, XOTH OHM TaK:lKe HaXO~JtHCh nO'~ BOO~eM~HeM oporeHHqeCKHX p,BH:lKeHHM M.lIa~wM: alIhrum:CKOM CKl!ap,q~'J.'OIC'l'H.. CJIep,yeT no~qepKHYTh,
qTO paHHeMe:3030MCKHe 06pa30BaHH.f! COBepmeHHO' CKPhIBaIOT rJIy6mm:oe , erPoeHHe
. _ .,
'
60JIee p,pesHHX 'nopo~.
PacnpOCTpaHe~nn,IeB"" sToM paMOHe B ceHOMaHCKHX necqaIDmax ra30Boe MeCTO-,'
, po:m:~eHHe , H' P.fl~ npc:»mJIe!niM Heit>TH ' H ra3a ,B pa3lIH'lHhI~ reOlIOrHqeCKHX , ipoPMa-:
~ ~ n03BOJI.fIIOT CYWW; qTO STO Op,HH H3 HaH150JIee riepcrieKThIBHhIX paMOHOB KapnaTCKoro .npep,rophH, IIo~epKHBaIOTC.Ii 3~eCh' TPt! oCHoBHhle nOHCKOBbte HanpaimeHWI Ha He(pn. H 'ra3: B MMQqeHOshIX 06pa30BaHHHX (1), B ceHOMaHCKO~ n€lC"laH,M'Ke
B 30HeBhIK~HHB8.ID1'.fI B BhlCumx CTPYKTYPHhIXS'lmK8.X (2), B ,TPHaCOBhIX H 60JIee
p'peBHHX (KaMeHHoyrolIhHhIX H ~eBOHcKHx) 06pa30BaHH.fIX (3).
MecTopO:lK~eHHR Ha KOHTaKTe IOPcxroc ' H MHOqeHOBhIX 06pa3O'salmM, a TaIQKe
MHOrO'IKCJteHHhI.e npoHBlIeHH.fI He(pTH H ra3a B KOHTaKTHoM 30ae MHoqeaoBhlx H Me,JIOOhIX O'1'JIO:lKeHHM, B ' COqeTaHHH C 6wryMaMH, n03BOJIJIIOT cp,eJIaTh BhIBO~bI, qTO noCJIe,ll;HHe ipopMilqHH :r.!OryT smmiThc.fI MaTepl1HCKHMH ~JI.fI ' Bblwe~a3aHHhlx I1POH:BJIeHHM He<PTH H ,ra3a. J.1Meere.fl 3~ech, Bepo.IiTHO, p,eJIO' C BePTHKalIhHotl: MHl'Pa;qHetl: '
Jci He6o.n:bWHX paccTOmmM npHHC1;IOJIh30BaHHH ~HCJI~aHHhIX 30B:.
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, DEEP ' QEOLOGICAL STRUCTURE OF THE CARPATHIAN FOREJ,.AND
IN THE AREA WEST OF THE DUNAJEC AND THE VISTULA BIVERS
Summary
The area under discussion is situated between the Dunajec ,r iver in the east,
' and the Cracow meridian in the west, and represents a part of the Carpathian
F{)reland. In the So.b-Miocene structure, this area constitutes a prolongation of the
Miech6w trough.
'
'
On the basis of geological materials " obtained from' driliings, the authors
briefly discuss the llthostratigraphical profile of the area in question, consistin'g
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. of the Precambrian, Cambrian aild Silurian sediments, as well as those belonging
to the Ordovician, Carboniferous, Triassic, JUrassic, Cretaceous and Tertiary.
. The tectonics of. the area under discussion was reconstructed on the basis
of geological cross sections obtained after grouping the geOlogical data from the
most recent drillings. We are . dealing here with two great .tectonic systems:
a younger, Laramide system connected with the Call\Pathian geosyncline, and an
older one dating back to the orogenic periods ' (precambrian, Caledonian, and
Variscian periods). ' The older system connected with the SWi~ty Krzyz Mountains,
exerts a decisive influence· upon the structure of the ' Sub-Miocene. substratum.
Four horst-type ' uplifts .o f the PreclUIlbrian and Palaeozoicformations may be
distinguished in the area 'under study. In general, their directions are similar to
those of foldings of theSwi~ty ' Krzyz Mountains. These' elements, are termed as
'.
.
follows: Rzeszotary, l.,apczyca, Puszcza, and Strozyska.'
. '. The disturbances -connected with the old and young Kimmeridgianfoldings
are also worthy of attention. In the bore-holes KsiqZnice and Oblekon, displacementS of the Jurassic sediments were observed, the amplitude of which exceeds
.more than 400 m. These displacements are probably rejuvenated forms of ancient
dislocations.
The younger deposits (Cretaceous and Tertiary) have not been af;fected by the
tectonic processes to a gre~t scale, although they were subjected to the orogenic
' . movements of the youngest Alpine .foldings, too~ It must be stressed here that the
deposits of the younger 'Mesozoic, not to mention the Miocene ones, completely
-conceal the deep structure of the oldersediments.
The gas deposits occurring i~ this region in the' Cenomanian and Tortonian
sandstones, as well as numerous shoWs of oil and· gas found in various geo~ogical
. formations seem to indicate the presence of one of more promising areas' in the
Carpathian iForeland. In search for oil and gas deposits, three main ' trends become
visible there: investigations in the Miocene deposits (1), in the Cenomanian sandstones within zones of wedging-out, occurring at the highest structural points (2.),
and in the Triassicand older fonnations - Carboniferous and Devonian (3).
The deposits encountered at the contact zone between Jurassic and Miocene,
and ' numerous shows of oil and gas occurring ' at the contact zone between Mioceile
and Cretaceous, as well as the bitumens observed in the Carboniferous and
Devonian, suggest that the last-named formations bay be mother rocks of the oil
and gas shows, mentioned above. This implies the vertical migration from a relatively small distance, throughout the zones of dislocations.

