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budowie geologicznei utworów podmioceńskich
przedgórza Karpat środkowych
WSTĘP

Na. temat budowy geologicznej utworów mioceńskich prooclgórza Kar.,.
pat mamy bardzo obfitą literaturę. Utworami tymi zajmowalo się i nadal
kontynuuje badania w:elu geologów i paleontologów. Inaiczej przedstawia
się zagadnienie wgłębnej budowy utworów podmioceńskich. Jest to zr<r
zumiaJe, gdyż bez wierceń i bad,ań g'wfizycznych nie mogla ona być
dokładnie po-znana, jakkolwiiek niektórzy dawniejsi autorzy napisałi szereg
rozpraw ó wgłębnym podłożu na podsta,wie teoretycznych rozważań, · prze~
;malogię z sąsiednimi obszanami. Pierwszą pracą po drugiej wojnie świat
towej opalftą na wynikach wieroeń była praca J. Wdowiarza (1954). Uzy-:,
skane dotychczas ma,teriały geologiczne z głębokich wierceń wykonanych
przez przemysł na,f towy pozwa1ają na skonstruowaru.e szkicu geologicz...
nego tego podłoża w ogólnych zarysach.
Dotychczasa-we wyniki, które uzyskano dzięki wspomnianym poszuki~
waniom bituminów, .zawdzięczać należy przede wszystkim Z. Obuchowl~
~zowi, który jest głównym inicjatorem poszukiwań w obrębie tego regionu
geologicznego.
Pracami naukow~bad,awczymi i prospekcyjnymi na tym obszaorze kie-:rowali po drugiej wojni,e światowej kolejno: J. Wdowiarz, S. Wdowiarz
i A. Tokarski, a obecnie Z. Obuchowicz. Bada·cze ci, pelndąc funkcje
głównych geologów poszukiwań nafto-w ych, włożyli wiele wysiłku i twór:':'
czych myśli w rozwiąza,nie nasuwa,jących się problemów g.eDlog:czn~zlo:.
żowych. Wiele cennych uwag wnieśli również, szczególnie wpierwsZ!ej
fazie wierceń na tym obszarze, J . Czarnocki, J. Sa:msonowicz i H. Świ~
dziński. Na tej podstawie kształtowały się poglądy młodych geologów,
współpracujących z wymienionymi.
.
Celem niniejszego opracowania jest próba ujęcia ogólnej budowy geologicznej przedgórza, Karpa,t na podstawie dotychczasowych wierceń i czę~
ściowo wyników prac geofizycznych. Oprócz podanta analizy (op:sów
Utologiczno-stratygraficznych) sta'faliśmy się poruszyć częściowo zagad~
cienia paJeogeograficzn~t€'ktonkzne oraz powiązać bada:ny obszar z I"eg'~
nami ościełIlnymi, w takim ujęciu bowiem staje się bardzilej zrozumiałe
występowande i uformowanie się złóż ropy i ga.zu ziemnego.
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W rozpoznanie oma.w ianego obszaru pod względem geologiczno-złożq
wym wiele wkładu wnieśli geologowie bezpośrednio obsługujący wiercenia bądź opracowujący materiał z ty.ch wierceń pod względem naukowym~
Należy tu' wymi,e,nić B. Ciska, C. Fika, H. Jurkiewicza, Z. Kirchnera,
E. Konarski,ego, H. Kozikowskiego, J. Kruczka" S. Kwolka, S. Kwiatkow~
skiego, W. Moryca, C. Pachuckiego,E. Panowa, W. Parachoniaka" R. Rei":
nischa, J. Stemulaka, M. Tomaszewskiego, l. Węgrzyna, J. Uliasza
iJ. Woińskiego .
. Podejmując się niniejszego opracowania. autorzy kierowali się głównię
tym. aby · nagromadzony dotychczas materiał przeka.zać w formie tymczasowej do .ogólnej wiadomości, nie czekając na jego osta.teczne iwyczerpu..
jąceopracowanie.
. .Pragniemy w tym miejscu złożyć serdeczne słcw81 podziękowania
doc. inż. Z. Obuchowiczowi i prof. dr A. Tokarskiemu za cenne uwa.gi
i przedyskutowanie wielu zagadnień w okres1e kilkuletniej współpracy
Qraz za prz,ejrzenie . rękopisu. Pra.gniemy równ!eż podziękow.ać prof.
dr H. Świdzińskiemu, który zechciał przejrzeć maszynopis i udziel:ł wielu
cennych uwag, uwzględnionych w niniejszej pracy. Dziękujemy takre
wszystkim ws,pomnianym kolegom i współpra,oownikom pracującym na
tym terenie.
RYS HISTORYCZNY

BADAŃ

Pierwsze uJęclewglębnej budowy przedgórza Karpat, pochodzące
z końca XIX i p: erwszej połowy XX wieku, zawdzięczamy przede
wszystkim W. Teisseyre'owi. Jego poglądy wYI'ażorie w szeregu publikacji, a to na łamach Kosmosu (1893-1926), w Sprawozdaniach Komisji
Fizjograficznej (1896), ~ Atlasie Geologicznym Galicji (1900) ora.z w szeregu innych rozpraw, a zwłaszcza w . czasopiśmie Przemysł Naftowy
(1927-1936), były zupe-lnie nowe i oryginalne. Autor ten na podstawie
znajomości stosunków geologicznych o·bszarów ościennych starał się na...,
kreślić główne rysy tektóniczne przedgórza.. Wiele z jego poglądów do
dnia dzisiejszego za,chowało pewne zna.czenie.
W pracy pt. ,,0 stosunku wewnętrznym brzegów zapadlin przedkarpackich do krawędzi fliszu karpackiego" (1920) W. Teisseyre daje już
pogląd na istnienie szeregu transwersalnych dyslokacji, a przede wszystkim dyslokacji Wisły (Zawichost - Kurdwanów). Tamże, na podstawie
poczyni.onych obserwacji we wschodnich Karpat.ach, stawia hipotezę
o istnieniu szeregu dyslbkacjipodłużnych, mających być może trzeciO:rzędowe założenia. Dyslokacje te przebiegałyby równolegle do bruegu
karpat. Poglądy te W. Tedsseyre jeszcze bardziej sprecyzowa.1 w pó~niej~
szej pracy pt. "Budowa, wgłębna. Podkarpacia w zastosowaniu do badań
poszukiwawczych" (1933). Podkreślić jeSzcue należy, że w 'Pracach swoich
W. Teisseyre (1926) zwraca: uwagę na horstową budowę podłoża przed~
g6rza i. stopniowe jego obniżanie się w kierunku Karpat, nie popierejąc
jednak swych poglądów materiaJem rz€'czowym, lecz poprzesta1ąc na rozważaniach teoretycznych. Na zakońcuenie tego krótkiego przeglądu prac
W. Teisseyre'a Wa.rto zacytować jedną z jego myśli, wyrażoną w publikacji pt. ,,0 żnaczeniu Przedgórza Karpa.t· dla. poszukiwań naftowych'.ł
(1929), która brzmi: "Odwieczna, .ale mało znana historia prz~górza .jest
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wspólna przeróżnym <palSlllom górskim". Myśl ta świadczy o właściwYm
pojmowaruu już wtedy przez autora przebiegu zachodzących tam zjawisk
geologicznych.
Wiele cennych myśli znajdujemy również w pracy J . Nowaka pt. ,:za..
rys tektoniki Polski" (1927), gdzie autor nakreśla ogólne ramy przynależ~
ności podłoża, utworów podm.iooeńskich do antyklinorium świętokrzysker
-dobrudzkiego.
Do 1939 r. oprócz wspomnianych "prac ukazała. się publikacja pt. ,,:Kar-:pa,ty i Przedgórze" (1935), opracowana zbiorowo pod redakcją K. Tolwiń
skiego. Praca ta omawia, przedgórze Karpat rumuńskich i polskich, nie
ujmując jedna« bliżej zagadndeń podłoża miocenu.
Nowy rozwój poglądów następuje dopiero po drugiej wojnie światcr
wej, kiedy to przemysł naftowy zd€cydowanie przystąpił do poszukiwań
ropy i gazu ziemnego na tym obszarze.
Pierwszą po wojnie pracą dotyczącą przedgórza, była pracaH. Teis..
seyre'a (1946). Następnie ukazują się prace J , Wdowia,rza (1951-1954)
oraz J. Samsonowicza (1955).
Praca H. Teisseyre'a ma charakt.er koncepcyjny, gdyż w tym czasie
brak było wierceń, które sięgałyby dQ podłoża mioceńs"kiego.
J. Wdowia,rz w swojej pracy (1954), opartej na wynikach dotychczasowych wierceń, daje pogląd na podmioceńską budowę poludniowo-zachodniego skrzydła Gór Swiętokrzysk:ch w przedłużeniu połud.n.:'owo
-wschodnim. J€dnym z ważnych momentów tej pracy, poza podaniem
i powiązaniem materiału rzeczowego, jest za'PI"zeczenie istnieniu przyj~
tej przez W. Teisseyre'a dyslokacji Zawichost - Kurdwanów óraoz zwrócenie uwagi na bardzo łagodne zanurzanie się utworów podmioceńskich
w kierunku południowo-wschodnim, nawet mniejsze niż w kierunku per
łudniowym lub południowo-z,achodnim. Dyslokacje poprzec~ne według
tego autora mogą występować, lecz tylkQ o nie znacznej amplitudzie.
Praca J. Samsonowicm. (1955) jest ważna ze względu na, określenie
po.zycji stratygraficz,nej na.jstarszych utworów spotykanych na przedgórzu, tj. wyróżndenie najwyższego prekambru, czyli ryfeju. Warto nadmienić, że wcześniejszai wzmianka Q ryfeju z otworu Gorliczyna 2 w pracy
J. Wdowiarza (1954) -była oparta na oznaczeniu J. SamsoTIlowicza,.
Równocześnie z wymienionymi publikacjami ogólny rys stratygraficz-,
no-tektoniczny przedgórza podaje Z. Obuchowicz (1955), przedstawia1ąc
ogólną mapę utworów podmiooeńskich, na. tle której kreśli wytyczne do
poszukiwań bituminów. AutQr ten w szeregu daJ.s.zych referatów (19561958) rozwija poglądy Q budowie geologi(!znej i stosU!llkach ropnych na
podstawie nowych materiałów z wierCeń i badań geofizycznych. Na temat
budowy geologicznej podłoża przedgórza. Karpat wypowiada się także
S. Wdowiarz (1955) oraz wspólnie Z. Obuchowicz, A. Tokarski i S, Wd()-,
wiarz (1958), zwłasreza odnośnie do struktury Lubacrowa, załączając
południQwo-wschodnią część ogólnej mapy podl<>Ż~.
S. Sokołowski i J. ZnoskQ (1959) przy projekcie mapy tektonicznej
PQlski ujmują obs.zar przedgórza łącznie z antyklinorium Gór Swięto-:
krzyskich.
Wiele cennych opracowań posrezególnych otwQrów oraz pól naftoWych i gazowych przedgórza, wykonanych przez "geologów przemysłu
naftowego, znajduje się w postaci maszynopisów w ·archiwach.
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Duże znaczenie dla poznania geologii przedgórza mają prace geologów
radzieckich dotyczące płyty wolyńsko-podo1skiej i przedgórza Karpat
Wschodnich. W pracach t~h, jak np. A. A. Bakirowa (1955), A. A. Bogda..,
nowa (1956), A. W. Chiżniakowa (1957, 1958), G. Ch. Dikensteiria (1953,
1958), W. W. Głuszki (1959), A. E. Michajłowa. (1951), D. P. Na.jdIDa (1953),
W. I. Sławina (1947, 1958), W. N. Utrobina (1958) i inny.ch znajduje się
szereg oryginalnych poglądów na temat zapadlisk81 przedkarpackiego
i stoku platformy rosyjskiej.
Z badań geofizycznych należy tu wymienić w pierwszym rzędzie zdję
ci,a, gra.wimetryczne wykonane w latach 1937-1938 w skali 1 : 300 000
prze:?: S. Pawłowskiego. W latach 1951-1953 z ramienia przemysłu naftowego K. Maryniak wykonał zdjęcia grawimetryczne południowej części
przedgórza w skali 1 : 100 000. W latach 1938 i 1941-1944 zostały również wykon.ane przez S. Pa.włowsk1ego (1947)zdjęci81 magnetyczne, które
obejmują obszar całej Polski.
Z badań Stejsmicznych dotyczących omawianego regionu należy wymienić pieTwsze profile zwiadowcze wykonane przez S. A. "Pionier".
Z materiałów tych do chwili obecnej nie zachowały się jednak prawie
żadne opracowalIlia.
W okresie od 1945 !f. były tu prowadzone prace sejsmiczne regionalne
przez Państwowe Przedsiębiorstwo "Wiercenia Poszukiwawcze" oraz
przez Przedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych w Warszawie. Niektóre wyniki z tych badań zostały opublikowane przez A. Kisłowa (1946).
Obecnie niemal cały obsza'l" zapadliska przedk8lrpackiego został pokryty szczegółowymi i półszczegółowymi zdjęciami sejsmicznymi, wykonanymi przez geofizyków przemysłu naftowego. Zbadań tych mamy
tylko jedną publikację S. Drwiły i J. Zytki (1957).
Rozwój badań geologiczno-poszukiwa.wczych i geofizycznych na przedgórzu trwa nadal. Dals2le bada.ndal przyniosą niewątpliwie wiele cennego
i nowego materiału, który pozwoli na. dokładniejsze sprecyzowanie słabo
dotychczas poznanej wgłębnej budowy przedgórza Karpat. ·

PRZEDGORZE JAKO REGION GEOLOGICZNY
Omawiany region geologiczny przedgórza Karpat środkowych mieści
w gra,nicach krainy geograficznej o tejże nazwie. Obszar, który będzie
tematem rozwamń w niniejszym artykule, położony jest ogólnie w widłach Wisły i Sanu,przekraczając tę ostatnią rzekę aż do wschodniej granicy kra.ju. Gra.nicę południową wyznacza brzeg Karpat. Północna grIllnica
przeb:ega na południowym zboczu Gór Swiętokrzyskich i brzegu niecki
lubelskiej, gdzie spod utworów trzeciorzędowych zaczynają się wynurzać
utwory starszemez(}.. i paleozoiku. Naturalny zasięg zapadliska przedkarpackiego sięga dalej nBl wschód orna; na 7J8chód poza granice państwa.
Część zachodnia, będąca jeszcze w granicach państwa (na zachód od Dunajca), nie będzie w zasadzie omawiana.
.
WspomruatIlyobszar przedgórza jest wielkim zapadliskiem, powstałym
w młodszym ,trzeciorzędzie na przedpolu wydźwigniętych Karpat. Zapadlisko to zostaJo wypełnione w neogenie os'adami mo1aso~, których
materiał pochodził głównie z rozmycia świeżo wydźwigniętych Karpat
oraz częściowo z Gór Swi~tokrzyskich i innych regionów przyległych:
się
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z- punktu widzlenia geologicznego daje się tu wyróżnić dwa wielkie cyklerozwojowe. O ile młodszy - trzeciorzędowy (lall'amijski) cykl związany
jest ze wspomnianą geosynkliną karpa.cką, to wglębna podtrz,eciorzędowa
budowa ma daleko starsze, gdyż prekambryjskie, kaledońskie: i waryscyjskie zał-oienia.
.
,
Utwory podłoża na obszarze przedgórza integra,lnie łączą się z rozwojem Gór Świętokrzyskich ora,z z ich IDe,zozoiczną osloną i na ogół na
przestrzeni epok g,eologicznych wykazują wspólne ce<:hy litologicznO-:
-stratygraficzne. Również rozwój orogeniezny ujawnia w tych regionach
równ.::Jczesne nasilenia, jakkolw:ek nie wszędzie o jednakowym natężeniu..'
Różnica zaznacza się przede wszystkim w bardziej wydźwigniętym trzonie prekambryjskim w rejonie przedgórza; który pra,wdopodobnie w najbardziej elewowanych partiach stale wznosił się nad poziom morza od
plkresu prekambryjskiego do trzeciorzędu lub był okresowo zalewany
przez morze epikontynentalne, na co dotychczas nie"znaleziono dowodów.
Na obszarre Gór - Świętokrzyskich mielibyśmy do czynienia, ze stopniowym zanurz,aniem się tego trzonu lub 6bniźeniem całego elementu na:
zachód od poprzecznej linii dysloka·cyjnej (Zawichost - Ktirdwanów),
która prawdopodobnie powstała w okresi'€J starszych ruchów waryscyj-'
skich (bretońskich). Dzięki temu orogeneza hercyńska wywada w · Góraoeh Świętokrzyskich o wi,ele większe zaburzenia tektoniczne, j.sk spię
trzenia, a nawet nasundęcia skierowane z północy ku po-ludniowi. Zjawisko to świadczy o tym, że nie było tam jakiegoś wIększego, sztywnego
masywu oporowego.
.
Podobne obniżenie trzonu prekambryjs.kiego mielibyśmy również
w części wschodniej, gdzie za,nurza się on pod utwory pal'20zoiczne.
Zjawisko to stwierdzono w rejon.:e Lubaczowa, gdzie pod utworami mio...·
ceńskimi i mezozoicznymi nawiercano utwory ka:mbru i syluru. Dalej
w kieruntku poludniowo-wschodnim, już na obszarze ZSRR, nawet w strefie najbardziej wypiętrzonej, tj. na. południowy zachód od linii dysloka":
cyjnej Rawa RuskIl! - Gródek, występują sfa,łdowan'e utwory syluru"
i kambru, a na północ od tej dysl-okacji rozwinięte są pod mezozoikiem
osady dewonu i karbonu (W. W. Gluszko, 1958 i A. W. Chiżniakow, 1957,
1958). Wynurzenie utworów prekambryjskich, wykształconych podóbnie
jak na przedgórzu, występuje dopiero na stoku krystaLcznego masywu
ukraińskiego ora,z w rej anie Dobrudży.
.
Region priedgó:rza, występuje w labilnej strefie święrokrzysko-dobrudz-'
kiej, położonej na południe od połudn,iowo-zachodn,i,ej krawędzi płyty
wschodnioeuropejskiej oraz walu metakarpackiego wyróżnionego przez
J. Nowaka (1927). Strefa ta została nazwa,na przez R. Zubera walem
świętokrzysko-dobrudzkim.

Jak już wspomniano wyżej, zasadriiczym elementem w budowi,e podłoża mioceńskiego przedgórza jest trzOIlt zbudowany z utworów najwyż-'
szego prekambru (ryfeju). Ciągnie się on od Gór Swiętokrzyskich aż do
wschodniej granicy kra1u i w niektórych miejscach osiąga szerokość
ponad 50 km. Dopiero wokół tego trzonu ś1edzimy występowanie osadów
palec- i mezozoicznych.
. . Serie paleo- i mezozoiczne występujące po poludniowej stronie:
wspomnianego trzonu generalnie zanurzają się w kierunku poludndowynt
lub, pOludniowo-zachodnim, występujące zaś . po -północnej stronie-"-'-'
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Fig. 1. Schematyczny szkik .geologkzny utworów podmioce11skich przedgórza Karpat
DiagrammaUc geologkal map of sub-Mio'cene sedi.mel1'ts ,in It'he Cal'pa:thian foreland
1 _ prelmmbr; 2 _ kambr; 3 - sylur; 4 - dewon; 1) karbon; 6 cechsztyn; 7 - trias; 8 - jura; 9 - kreda; 10 - brzeg Karpat i Gór Świętokrzyskich; 11 - granica jedllostld
śląskiej; 12 _ granica jednostki magurskiej; 13 - dyslokacje; 14 - dyslokacje w strefie bez::ml1ydrytowej; 1;) granica strefy bczanhydrytowe.l; 16 otwory zlikwidowane; 17 otwory
produktywne
. ..
i _ Precambrian; 2 _ CMnb1'ian; 3 _ Silurian; 4
Devo11~an; 5 -'-Cal'boni:!'ęl'ouS;
6 - Zechstein; 7 - Triassic; 8 - Jurassie; 9 - Cretaceous; 10 - border of Carpathian and ŚWięty
Krzyż Mountains; 11 _ b01.1ndary of Silesian unit; 12 _ boundary of Magura Uilit; 13 -' dislocations; 14 - dislocations in anhydriteless zone; 15 - boundary of anhydriteless zone; 16 abandoned bore-ho1es; 17 - productive bo1'e-ho1es
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w kierunku północn~wschodnim (fig. 1 i 2). Zjawisko to miejscami może
byc częściowo prz,eslonięte wskutek pionowego przem:eszczenia mas skaln,ych, jak to obserwujemy np. na, północ<Jd Lubaczowa, gdzie mamy wyra,źnie do czynienia z wyniesionym blokiem. To ogólne zanurzenie się
w danym kierunku młodszych warstw odbywa się poprzez uskoki i fleksury i jest znacznie wyraźniejsze wpobllżu trzonu, np. w rejonie Niwisk~
dalej zaś jest bardziej łagodne. Trzon prekambryjski w ogólnych zał6że
.n-i ach można r<JozpatrywaoĆ jako wi€,l kie wyniesienie horstowe. Pomimo to
należy też widzieć wpływ samego ma~ywu prekambryjskiego na rozwój
późniejszych osadów, o czym będzie mowa przy omawian,iu stosunków
pa,leogeograficznych.
Podłoże mioceńskie jako całość obniża się w ki,erunku południowym
i częściowo południowo-wschodnim. Przy tym ogólnym kierunku obniża
nia. się podłoża i wzrostu miąższości miocenu ku Karpatom zarysowują
się też podłużne i poprzeczne' obniżenia. Z obniżeń o większym znaczeniu
należałoby tu wymienić podłużne obniżenie na południe od Lubaczowa
i -p oprzeczne w rejoonie Rzeszowa i Przemyśla,.
LITO STRATYGRAFIA
PREKAMBR (RYFEJ)
Pierwszą wzmiankę o prekambrze w otworze Gorliczyna 2 znajdujemy w pracy J. Wdowiarza (1954). Szersze omówienie tych utworów
za,i"ówIlow Górach Świętokrzysk:ch, jak też na przedgórzu Karpat podaje
J; Samsonowicz (1955). Autor ten sądzi, że dla tych utworów, j'ego zda.niem bezpośrednio starszych od k,ambru dolneg-o" byłaby najbardziej odpowiednia na,zwa ryfeju wprowa,dzona, przez N. F. Szats.kiego (1952) dla
utworów dobrze ostatnio poznanych i szeroko rozpowszechniony-ch w podłożu pa,I€Ozoiku na, pla,tfo-r mie rosyjskiej. Stratygraficznie należałyby one
do prekambru górnego.
, Na obszarze przedgórza Karpat stwierdzano występowa,nie utworóvi
prekambru w następujących miejscowościach na gł~lbokości nie przekra.::zająoej 2345 m: w Mędrzechowie, Brzyściu, Glina,eh Wielkich, Niwiskach
€W pięciu miejscach), Trz'2Śniku, Komorowie, Gwoźdźcu, Jeżowych, Sarzynie, Hucis.k u, Trzebownisku, Gorliczynie, W.oli Raniżowskiej, Vpnicy, Dzikowcu, Mirocine, Kańczudze (w dwóch mejsca,:h), Jarosławiu (w trzech
miejs.cach), Ryszkowej Woli (w dwóch miejscach).
W otworze Mędrz'e-chów l bezpośrednio na prekambrze spoczywają
utwory ordowiku, w o-1wora,::h taJdch, jak Niwiska 3, 6 i 7 oraz Trz~
bownisko 1 - utwory dolnego dewonu, a w pozostałych otworach pre-:
kambr jest bezpośrednio przykryty utworami mioceńskimi .
Prekambr stwierdzony w podanych wyŻlej otworach wiertniczych
Wykształcony jest w postaci słabo zmetamorfizowanych skał osadowych;
Wśród tych utworów przeważa,ją sfylityzowa,ne łupki ilaste lub mułówce
ózabarwieniu pstrym, szarym lub s.zarozi,elonawym. Makroskopowo fility
te charakteryzują się dużą twardością, grubą lub cienką oddzielnością
~raz jedwabistymi pow:erz·chniami łupliwoścLNiekiedy są też zmięte
i silnie zlustrowane. Badania, mikrookopowe potwierdza1ją sla,bo metamorficzny charakter tych skał. . Wylmzują one bowiem lIIlikrolepidoblastycźną
strukturę oraz · bardzo często wyraźmerównoległą tekstlir~ (tab!. Ijfig. 3)~
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Zasadniczym składnikiem mineralnym jest mikrokrystaJ..icznal krzemionka
i skryto- lub mikrołuseczkowaty serycyt. Dość licznie występują również:
łuseczki chlorytu. Związki Fe występują w zmiennej ilości. Niekiedy
zawartość ich (w oomianach o zabarwieniu wiśniowym lub brunatnym)
jest tak duża, że maskują one składniki podstawowe. Wykonana w laboratorium Zaokładu Geologicz-no-Wiertniczego w Jaśle analiza chemiczna
niezbyt silnie zrażelazionego łupku z otwo·r u Niwiska 3 wykazała. 8,4%
za·wartości Fe. Domieszka materiału detrytycznego, występująca głównie
w typach mułowoowych, składa się z kwarcu, skaleni, muskowitu ischlcr
rytyzowanego biotytu. Dom!nuje oczywiście kwarc, skalenie mś i inne
minerały występują tylko w nieznacznej ilości.
Kwarcyty lub częściowo skwarcytyzowane piaskowce o spoiwie korz&-'
mionkowcrserycytowym lub węglanowym występują z,na-cznie rzadziej t
tworząc cienkie ławice, głównie wśród szarych lub sza.rozielonaowych filitów. Stw:erdzono je w takich otworach, jak: Mędr7>echów 1, Kańczuga l,
Hucisko 2, Dzikowiec 2, Wola Raniżowska 1 i Lipnicft 1.
W otworze Mędrzechów 1, jak wynika z obrazu mikrookopowego, któ-.
rego charakterystykę podaj;€my niżej, mamy raczej do czynienia z piaskowcem częściowo skwarcytyzowanym. Są to piaskowce bardzo twarde,
zbite, drobnoziarniste, barwy szarej, z lekkim odcieniem zielonawym. Wielkość ziarn na ogól nie przekracza 0,3 mm, a przeciętnie wynosi około
0,1 mm. Zasadni~ udział w składzie materiału detrytycznego mają
ziarna kwarcu i skaleni. Odłamki skalne oraz miki. występują tylko podrzędnie. Procentowy udział tych składników przedstawia się następująco:
• 58,0%
Kwarc .
Skalenie .
40,0 "
Miki . .
0,5 "
Odłamki skalne
1,5 "
Ze składu mineraJ.nego widatĆ, że badane piaskowce zgodnie z ogólnie
przyjętą nomenklaturą na1~loby niewątpliwie zraliczyć do piaskowców
arkozowych.
Ziarenka kwarcu są przeważnie nieobtoczone i izometryczne, rzadko
o budowie drobnoagrega.t owej, przeważnie normalnie wygasza1ące swiaUo
oraz częściowo zregenerow.ane.
Skalenie, podobnie jak kwarce, są nieboioczone, lecz w przeciwień
stwie do nich występują przeważnie w postaci tabliczek lub wydłużonych
listewek, rzadziej izometrycznych "ziarn. Reprezento~ane są one głównie
przez plagiOklalZY, a tylko sporadycznie przez skaleme potasowe. Na podstawie kątów wygaszania światła stwierdzono, że występ':ljące w badanych. piaskowcach plagioklazy .należą do zasadowego oligoklalZu lub kwaśnego ailldezynu. Można nawet stwierdzić, że typyandezynowe przeważają·
One to właśnie występują w postaci cienkich listewek, najczęściej
o podwójnych tylko lamelkach bliźniaczych. Na ogół plagioklazy są ' zbliźniaczone prawie wyłącznie według prawa albitowego. Skalenie potasowezbliźniaczeń nJ.e wykazują. Zdal!mją się w nich tylko mikropertytoW&
przerosty z albitem i myrmekitowe z kwarcem. Zachowane obecnie ska-o
lenie są na ogół świeże i tylko ska.lenie potasowe wykazują nieznaczne
zmętnienie i -n iekiedy są poprzerastane chlorytem. Jak wykazują obset"-,
wacje mikroskopowe, część pierwotnej zawartości skaleni (być może 1»".
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tasowych) uległa zupełnemu rozkładowi i przeszła do spoiwa. Łyszczyki
występują w :postaci drobnych i nieregularnych blaszek, wśród których
przeważa,ją schlorytyzowalIlte blaszki biotytu.
.
Drobne odłamki skalne są reprezentowane przez baI'Cizo drobnokrystarliczne lupki chlorytowo-kwarcowe oraz skały wylewne o strukturze
ofitowej, składające się prawie wyłącznie z listewek średniozasadowych
plagioklazów. Te ostatnie typy ska.ol za'pewne dostarczyły pojedynczych,
llitewkowa,tych osobników plagioklazowych, masowo występujących
w omawianych piaskowcach.
. Spodwo w piaskowcach z Mędrzechowa jest tYlPU podstawow,ego. Skła
da się ono z mikrokrystaolicznej krzemionki, serycytu i chlorytu. Chloryt
występuje tu wyjątkowo ba;rdzo licznie. Obok wspomn:ian,ych składn:ków
zasadniczych tu i ówdzIe występuje również kalcyt. Przyprószenie tła
.~a,lnego pyłem ·związków że1aza jest bardzo nieznaczne.
W odwiercie Kańczuga 1 mi,eilibyśmy do czynienia raczej z typowymi
kwa·r cytami zarówno pod względem mega-, jak też mikroskopOwym.
Struktura. kwarcytowa (mpzaikowa) zaznacza się w nich bardzo wyra.źnie
mimo licznie rozsianego serycytu oraz chlorytu.
.
Wielkość ziarn w kwarcytach z Kańczugi wynosi okolo 0,1 mm.
W składzie min€'ra,lów detrytyczmych zawa,rt,olŚć skialeni na ogół nie przekracza 20%; dominuje kwarc. Skalenie naJeżą głównie do plagioklazów
(oligoklaz - andezyn), rzadziej do skaleni potasowych. Brak jest tu
$ka,leni listewkowatych i zbudowanych z n'ch ziaren.eK skalnych, które
w piaskowcach z Mędrz€chowa odgrywają dużą rolę. Dość licznie wystę
pują blaszki chlorytu po przeobrażonym biotycie i muskowitu. W· opisywanych kwarcytach bardzo często obserwuje się przerastanie blaszek
chlorytu z muskowitem.
Kwarcyty w pozosta,lych odwiertach są ba,rdzo zbliżone do wyżej opisanych z Kańczugi. Wspomnieć tylkona1eży, że w odwiercie Wola Raciżowska 1 został stwierdzony bardzo drobnoziarnisty piaskowiec o spoiwie
kalcytowym. W składzie minerałów detrytycznych tego piaskowca zia...
renka skaJeni występują również licznie.
Utworów prekambryjskich (ryfeju) w żadnym z wymienionych otworów nie przewiercono. Dlatego też nie znamy ich miąższości i głębszego
.podłoża, Ilta którym one leżą. Maksimum przewiercooej miąższości p~
kambru na przedgórzu Wynosi dotychczas około 100 m. Wspomnieć tu
należy, że miąższość ryfeju na, południow.o-zaochodnim stoku płyty
wschodnioeuropejskiej oceniana jest przez geologów radzieckich na około
1000m.
Przy obserwacji~roskopoweJ ska,I ryfejskich na przedgórzu nie
stwierdzono dotychczas · żadnych szCzątków organicznych. ' R. Michnla.k
(1959) · podaje dla tych utworów pochodzących z Gór Swięiokrzyskich
(Kotuszów) wyn~ki anaoHz na zawartość s.por, które, jak się okazuje, są
bardzo zbliżone do dolnokambryjskich.
KAMBR
Utwory kambryjskie zostały nalWieroone tylko w kilkuntastu otworach
w rejonie Lu'baczowa na głębokości 938+1508 m, m. in. w Lubaczowie
Cw pIęciu mi~jscach) oraz w Woli Obszańskiej.

380

Piiotr Ka.r".n'kO'Wski, Eugeni,usz

Głowacki

Poznane na tym obszaI'2e utwory kambryjskie ma.ją charakter fli-'
szowy . Są one wykształcone w postaci łupków ilastych i kwarcytów lub
piaskowców częściowo skwarcytyzowa.nych.. Zdarza·ją się też cien~
wkładki utworów zlepieńcowa.tych . W utworach tych spotykane są często
ślady fa.lowania, kropli deszczu i in . , struktury spływowe oraz spirytyzo,,""
wania na płaszczyznach spęka.ń i w samej masie sk'31nej .
Lupki ilaste są barwy szal'1ej lub ciemnoszarej, zapiaszczone i bogatew łuseczki jasnej miki, cienko- lub gruboławicowe, niekiedy też zlustro-r
wane, na ogół dość twa~de i bezwapniste. Pod m'kroskopem można
W nich obserwować znaczne wytrącenie mikrokrystalicznej . krzemio-nki
oraz częściowe prZJ€tObrażenie substancji ilastej w serycyt.
. Kwarcyty są barwy białej, szarej lub ciemnoszarej, przewaenie drob~
noziarniste (zlewne), rzadziej gruboziarniste (nieco porowa;te).. Składają.
się głównie z ziarenek kwarcu oraz pojedynczych ziarenek skal€.ni ibla..
szek · miki (muskowitu i schlorytyzowariego bi,otytu). Odmia.ny drobn~
ziarniste (zlewne) wykazują tyPową strukturę kwarcytową - granobla":'
styczną (tab1. !, fig. 4), w oom:'3nach gruboziarnistych na.wm!ast. zarysy
ziarn nie są jeszcze dostatecznie do siebie dopasowane i pozostaje między
nimi dużo wolne.j przestrzeni, która. częściowo wypełniona j.es.t substancją
ilastą. Na poszczególnych ziarnach kwarcu w tej ostatniej odmia'nie
kwarcytów często widoczne są wyra.źne obwódki regenere..c'yjne. Pia..;.
skowce częściowo tylko skwarcytyzowane w zasadzie makroskopowo nie
różnią się bardzo od typowych kwarcytów zlewnych; są to typy ba.rdziej
zbliżone do mułowców, w których pod mikroskopem obserwuje .się ba.r~
dzo dużo spoiwa ilasto-krz€mionkowego i ·z iarenka . kwarcu tylko cz~
ściowo ze sobą pozlewane i po'zazębiane, nie nadające skale typowei
struktury kwarcytowej. Ka.lcyt w drobnej ilo-ści zdarza się wszędzie.
Z . wneralów akcesorycznych w kwarcytc:.~h i skwarcytyzowanych 'pia~
skowcaclt widoczne są w szlifach zia·renka cyrkonu, rutylu, turmaliną
i niekiedy ep1d:otu .
Utwory zlepieńcowate o grubości ziarn do kilku centymetrów zostały
zaobserwowane tylko w otworze Wola Obsza.ńska 1. Utwory te składają
się z płaiSkich otoczaków łupkowych d mulowcowych oraz spoiwa kwarcytowego. W tym to otworze za.()bserwowano 'l'ównież występowanie
drobnych, płaskich otoczaków na powieI'2chniach ławic kwa.rcytowych:
Przypuszczalnie, sądząc z charakteru mabE·rialu klastycznego, utwory te
wiąZane są z wynurzeniem pewnych pa.rtii dna morskiego w czasie.
odbywa·jącej się sedymentacji.
Szczątków organicznych w·poznanych utworach 'kambryjski,ch z rejonu
Lubaczowa na ogół nie · spotyka się. Jedyną skamieniałością z otworu
Uszkowce 1 był znaleziony przez autoców brachiopod, który A. Tokaorski
oznaczył jako Lingulella ferruginea L i s t.. (wiadomość Ustna).
.
Zaliczenie omawianych utworów do kambru oparte jest głównie na
ana.logii litologicznej w stosunku do utworów kambryjskich występują
cych w Górach Świętokrzyskich oraz na plycie wolyńsko-podolskiej.
Utworów kambryjskich w rejonie Lubaczowa. dotychczas nię · przebito,
dlatego · nie jest - znana ich . miąższość. Z powodu braku skamienoi.alośc.i
przewodnich nie wiemy równi€'Ż,. jakie poziomy kambru są .l!1awlercaneJ.
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ORDOWIK I SYLUR
Utwory ordowiku i syluru zostały dotychczas nawiercone tylkó
w czterech otworach, m. in. w odwiercie MędrZledhów l (1570+1849 m)
"i Doliny l (od 1055 m).
,. Ordowik w otworze Mędrzechów l zaczyna się zlepieńcem podstawowym, którego miąższość wynosi około 0,5 m. Zlepieniec ten zbudowany jest z drobnych otoczaków kwarcowych i spoiwa ilasto-pia&Szczy~tego, bez zawartośd węglanu wapnia. Wspomniane zlepieńce przechodzą
'w pia.skowce, wyka,zujące stale wzrastającą ilość węglaiIlu wapnia, a te
kolei przechodzą w piaszczyste wapienie.
Piaskowoe ordowickie z Mędrzechowasą drobnoziarniste (wielkość
ziarn wynosi okolo 0,1+0,2 mm), dość zbite, ba,rwy szarozielonawej.Ich
materiał detrytyczny sklada się głóyrnie z ziarn kwarcu ora.z z n:ewielkiej ilości zia,rn skaleni, odłamków skalnych i blaszek miki. Składnilą
ziarniste są przeważnie ostrokrawędziste i izometrycznoe. Kwarce w opisywanych piaskowcach wykazują budowę drobnoaogregatową, zwykle nor:- .
pialnie wygaszają światło i są w dużym stopniu zregenerowane. Skalenie
należą do ortoklazu i kwaśnych plagiokla.zów. Minerały te są częściowo
żmętniale i zwietrzałe. Z obserwacji mikroskopowej' wynika" że znaoC~na
część skale!1i uległa rozkładowi i przeszła w postaci mi.nera,lów wtórnych
do spoiwa. Drobne odłamki skalne należą głównie do łupków kwarcytowych i kwarcytowo-łyszczykowych. Z łyszczyków występuje przewaoŻnie
muskowit, rzaodzte'j schlorytyzowany biotyt. Zespól minerałów ciężkich
reprezentowany jest przez cyrkon, rutyl i turma,lin. Procentowy skład
tych minerałów przedstawia się następująoo:

z

Cyrkon .
Rutyl.
Tunmalin

71,7%
12,3

16

Spoiwo oma,wianych p:askowców składa się z subst.ancji ilastej,
wapnia i glaukonitu. Obok tych składników obserwujoe się też
·drobne agregaty mikrokryst.a,licznej krzemionki. Na podkreślenie zasługuje
szczeg'ólnie duża zawartość glaukondtu. Miner,al ten tworzy drobne
ziarenka" jest barwy jasnozielonej i wykazuje mikroluseczkowatą budowę.
Glaukonitowy charakter omawianych piaskowców zbliża je najbaroziej
:do piaskowców ordowickich występujących w Górach Świętokrzyskich
(J. Czarnocki, 1927).
Występujące nad piaskowcem wa'pienie są, jak to już wspomniano
wyżej, piaszczyste, dość zbite, barwy brudnokremowej i o żiemistym
przelam1e. Pod mikroskopem ujawnia się ich mikro- lub drobnokrystaliczna struktura ora.z widoczne są roztarte i przekrystalizowane szczątki
organiczne.
W opisanej wyżej serii piaskowcowo-wapiennoej z Mędrzechowa nie
znaleziono żadnych skamieniałości przewodnich. "Zaliczenie jej do ordowiku wynika przede wszystkim z podobieństwa litologicznego w stosunku
do . ordowiku w Górach $więtokrzyskich, a szczególnie z regionu ChęciIl
(J. Czaornocki, 1927).
.

:węglanu
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Profil ordowiku w Mędrzechowie nie jest zapewne caly,a przedstadolną jego część. Przewiercona jego :miąższość wynosi 19,3 m
(1829,7+1849,0 m).
Sylur w Mędrzechowie ' wykształcony jest w postaci margli z licz.
nymi. odciskami graptolitów. Margle te są barwy ciemnej lub ciemn~
sza.rej, silnie zbite i twarde, o wyraźnie muszlowym przełamie. Bada·n ia
mikroskopowe ujawniają w nich mikrokrystaliczną strukturę i bezładną
teksturę oraz .stosunkowo dużą zawartość mik:rokry,s talicznej krzem:onki
i pirytu. Ten. ostatni minera·l można też dostrzec makroskO'powo. Na drodze
analizy chemicznej stwierdzono, że zawa·rtość węglanu wapnia w O'mawianych marglach dochodzi do 45%. Analiz chemicznych na, zawartość
Mg nie wykonano, lecz widoczpe pod mikroskopem romboedryczne
kryształki wskazywałyby na. nieznaczną . zawartość dolomitu. Ciemna
barwa wskalZUje, że omawiane margle są bardzo wzbogacone w ·rozpI'O""
wia tylko

szoną substancję organiczną.
Miąższość calej serii sylurskiej w O'tworze Mędrzechów 1 wynosi
259,7 m (1570+1829,7 m). Badania nad ustaleni€m stra,tygrafii tej serii
prowadził H. Tomczyk. Badania. te n:estety dotyczą tylko górnej partii
tej serii. W zbadanej partii H. Tomczyk wyróżniana podsta,wie graptolitów wenlok i ludlow.

DEWON

Utwory dewońskie zostały nawiercone w kilku O'tworach wokolieach
Mielca, w otworze Bra·tkowice 1 i Trzebownisko kolO' Rzeszowa oraz
w otworze Lapczyca 2 kolo Bochni.
D e won d o l n y. Utwory dewonu dolnegO' znane są z następujących
otworów: La,pczyca 2 (1799+1923,4 m), Wojslaw 3 (1869,4+2044 m), ~i
wiska 3 (1351+1493 m), Niwiska 6 (1065+1119 m), Niw'ska 7 (2100+
2240 m), Bratkowice 1 (2900+3000 m) i Trzebownoisko 1 (2174,8+2345 m) .
. Poziom ten jest wykształcony głównie w postaci serii detrytycznej
·facjioldredowej. Serię tę reprezentują p:aszczyste łupki ilaste, mułowce,
piaskowce i piaBkowce skwarcytyzowane. Utwory zlepieńcowate znane są
głównie z otworu Lapczyca 2. W pozostałych otworach wielkość ziarn
detrytycznych w piaskpwoach na ogól nie przekracza 0,5 mm, a przecięt
.n ie waha się w granicach 0,05+0,2 mm. Zabarwienie skał dclnego dewonu
jest bardzo różnorodne, a mianowicie: ciemnoszare, szare, szarozielone,
zielone, wiśniowe, brunatne, fioletowe i biale. Kompakcja. dobra. Zmienność zabarwienia, jak również charakteru litologicznego, jest ba·rdzo częsta.
Miejscami obserwuje się przekątne warstwowania, wyraźne hieroglify
i spływowe struktury. Badania . makroskopowe (wykonane na próbkach
z otworów Niwiska 3, 6 i . 7 oraz Bra.tkowice 1), poświęcone głównie
piaskowcom i mulowooni w celu zapoznania się prrede wszystkim z materiałem detrytycznym, wyka@ły, że w skład tego ma~erialu wchodzą
glówn:e ziarenka kwarcu, ziarenk.as:kal·eni zaś i blaszki miki stanowią
tylko nieznaczną domieszkę. Składniki ziarniste są tylko w nieznacznym
stopniu obtocz.o.n.e' i przeważnie izometryczne. Ziarenka kwarcu tylko niekiedy występują w póStaci drobnoagregatowej, przeważnie normalnie wy.' gaszają światło i są w nieznacznym stopniu zregenerowane. Wśród ska.leni
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Występują przeważriie ziarenka ortoklazu i plagioklazów zgfuPY oligoklazu. Z mik występuje przeważnie muskowit, rzadziej zaś schlorytyzowany biotyt. Wyniki analiz na. minerały akcesoryczne, wykonanych z kilku próbek z różnych otwo1"6w, prredstawia tarbela 1.
Tabela 1

Wynl1d
Otwór wiertniczy
)

I

analłz

na

mfnerały

Głębokość

akcesoryczne utworów dewonu dolnego

w m

Niwiska 3

1458

Niwiska 6

1103 -;- 1108

;

,

,

,

,

I

;
:

Niwiska 7

2100 -;- 2113
:

Niwiska 7

2140 -;- 21J

Niwiska 7

2170 -;- 2176

Bratkowice 1

2900 -;- 2903

!
I

l

Minerał

cyrkon
rytul
turmalin
granaty
cyrkon
rutyl
turmalin
cyrkon
rutyl
turmalin
cyrkon
rutyl
turmalin
granaty
cjanit
cyrkon
rutyl
turmalin
cyrkon
rutyl
turmalin

I

Zawartość

w%

93,5
4,2
2,1
0,2
ślady
ślady
ślady

92,1
5,4
2,5
78,3
9,7
10,0
1,5
0,5
90,0
8,9
1,1
86,2
11,2
2,6

;

Spoiwo piaskowców jest ilaBte i ilasto-żelaZiste. Spotykany tu i ówdzie
kalcyt w zasadzie poważniejszej toli j.ako składnik spoiwa ll1ie odgrywa.
Substancja ilasta', wchodząca głównie w skład łupków i mułowców, ma
charakter hydromikowy. W spoiwie piaskowców zachowuje się podobnie.
Z obserwacji mikroskopowej wyndka, że zdecydowanej 'kWiareytyzacji
uległy tylko piaskowce, w których pierwotna zawartość spoiwa była batrdzo mała, a zatem zlewa,nie się i za.zębianie ziarn kwarcu w wyniku
regeneracji mialo bardzo sprzyjatjące warunki.
Utwory zlep:eńoowate dolnego dewonu z otworu Lapczyca 2 zostały
opracowane w 1957 r. przez M. Turnau-Mora'WSik.ą (tab. 2).
Z analiz tych widać, że skład zlepieńców z Lapczycy jest bardzo róż
norodny, natomiast Z poprzednio podatnych wyników analiz piaskowców,
zarówno odnośnie do składników zasadniczych, jak miner.ałów akcesorycznych, wynika daleko pos1llIlięta selekcja ma"teria,lu. Być może, że jest to
spowodowane dalekim transportem do miejsca sedymentacji.
.
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Szczątki .orgam.:czne w utworach doJnego dewonu występują bardZ9
;rzadko. Najliczniej spotykal!1teo są zwęglone szczątki roślin, występujące
przede wszystkim w ciemnoszarych łupkach ilalStych lub szarych piaskow,:"
cach. Odłamek ryby pancernej został znaleziony tylko w otworze wiert...
niczym Niwiska 3 i przekazany do ozn.aczenia A. Toka,rskiemu. Poza, tym
w otworze Trzebownisko 1 zostały stwierdzone konikonchia, oznaczone
pr2lez C. Pachuckiego jako Tentaculites ornatus S o w.
Tabela

i

Skład zlepieńców dewońskich z otworu wiertniczego Łapczyca 2

L

Skały

j

,

! Andezyty, dacyty, keratofiry i riolity

i

!,
l

.
1
;
;

,
i
!,

Bazalty, diabazy i zieleńce
Kwarce ·żyłowe
Pegmatyty
Tufy wulkaniczne
Gnejsy
Mylonity
Łupki chlorytowo-serycytowo-kwarcowe
Fility
Lidyty i skały podobne
Szarogłazy i mułowce
Skaleń potasowy i oligoklaz
Pojedyncze ziarna kwarcu

I

I

Zawartość w

I

,

% wag.

.:

pr6bk~ 1 pr6bka 2 :1 próbka 31 próbka 4 ,
11

20
20
3
3

20
9

-

-

3
3

-

29
7
4
9
2

18
5
1
12
17
2
3

-

-

I

16
10
7

-

2
32

14
7
29
8

-

8

,

j

,
I
i

10

!

,

· 4

6
1
9
3

4

5

6
18

.

,

D e won ś r o d k o w y. Utwory dewonu środkowegó są na ogól
przyjmowane przez geologów przemysłu naftowego w .otwOt
rach Wojslaw 3 (1711-;-.1869 m), Niwiska, 7 (1991-;-.2100 m), Bra,tkowice 1
{2740-;-.2900 m) 1, Trzebownisko 1 (2120-;-.2174 m), Niwiska 3 (1172-;-.
·1351 m), Niwiska 4 (1440-;-.1450 m).
W otworze Lapczyca 2 bezpośrednio po dewonie dolnym występuje
według J. Wdowiarza' (1954) dewon górny. Braku środkowego dewonu.
wspomniany autor nie wyjaśnia.. Być może zachodzi tu trudność w wy~
dzieleniu tego poziomu.
Dewon środkowy we wszystkich wspomnianych otworach wykształ;..
-eony jest głównie w postaci . dolomitów a,lbo wapieni dolomitycznych
barwy szarokremowej lub brunatnawej w partii spągowej. W otworze
Wojsław 3 według J. Wdowiarza w partii spągowej występują wa.pienie
barwy szarej, różowej lub fioletowawej. Struktura środkowodewońskich
skal węglanowych jest skryto-, mikro- lub drobnokrystaliCZI18J. Szczątków
,

Jednomyślnie

1 W· artykule E. Głowackiego, H. JurkieWicza 1 P .. KarnkoWBkiego pt. "Występowanie karbonu w otworze Bratkowice l" (1958) seria nal~ca do dewonu środkowego została pomyłkowo
:podana j2Jto dewon górny.
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Fig. 2. Schematyczne przekroje geologi,czne poprzeczne przez rejon przedgórza Karpat środkowych
Diagrammatic geologicaJ transversal sections across regi{)iil o.f Middle Carpathian fore1and
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~!3

l _ prekambr; 2 _ kambr; 3 _ sylur i ordowik; 4 - dewon; 5 _ karbon; 6 _ perm; 7 _ trias; 8 _ jura; 9 _ krecia; 10 _ miocen; 11 - ważniejsze dyslokacje stwierdzone lub przYPuszCzalne; 12 - niezgodne ułożenie wa.rstw; 13 - zgodn.e ułożenie warstw. Graąice warstw
stwierdzone są, w obrębie wierceń; poza z,as1.ęgiem wierceń traktowane są. .la,ko przYPuszczalne
1 _ Precambrian; 2 _ Cambrian; 3 _ 8111.1r1an and Ordovic1an; 4 _ Devonian; 5 _ Carbonlferous; 6 _ Permian; 7 _ Triassic; 8 _ Jurassic; 9 -- creta.ceous; 10 -- Miocene; 11 - more im\portant dislocations, proved Ol' sqpposed; 12 - discordant stratificatlon.; 13 cOllcord'ant stratlficatioll. The boundal"ies oi the strata have been d€'terrnined withln. the rangę oi bore-holes; beyond this range, they are loolced UpOl1 as supposed
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orgatnlicznych w tych skalach nie 7Jlllaleziono: Być może, ze' uległy one cał
kowitemu przekrystalizowa,niu.
Odnośnie do środkowego dewonu w otworz,e NiWiska 4 należy stwier....
dzić,. że nawiercone tu dolomity bezpośrednio pod utworami pstrego piaskowca sątdentycZh'8' jak dolomity środkow,ego dewonu .z Bratkowic
i iimych otworów wiertniczych. Analiza chemiczna wykazaŁa w tym
dolomide 37,72% MgC03 .
. ..• •
' .
. •.
D e won gór n y. Dewon góm,y zdaniem autorów zosta,l przewiercony przede wszystkim w otw·orze Niwiska 3 na, głębokości 981,8+1172 m.
Według A. Tokarskiego (uwagi do sprawozdania wynikowego z otworu
Trześnik 1), kompleks ten, jak również niżej występująca seria dolomitów, n,ależy do wizenu. Ze względu na brak wyraźnych dowodów paIeon-;
tologiczrtych trudno j'est definitywnae rozstrzygmąć przynależhość stra,ty":'
graficzną tej serii. W utworach wizenu w opodal położonym otwa.rze
Niwka, 7, j.ak równiez w innych na obszarz,e Przedgórza, występują poz~
sporadycznymi pr.oduktusami bardzo licznie endotyry, których nie ma
w omawianej serii z Niwisk 3. Brak dowodów f,aunistycznych ora,z odmienne wykształcenie litologiczn,e tej serii w st(ĄC;unku do utworów wizeń;,;
skich z N:wisk 7 przoemawia raczej za przyjęciem w tym otworże dewonu
górnego. W kons'e,kwencji (na podstawie ·pewnego podobieństwa litologicz...
nego) dewon górny przypuszczalnie zosta,l też nawiercony w takich otwc)-'rach, jak: NiwiSlka 2 (1114+1141,4 m), Wola Plawska (851,5+854,5 m)
i Trzciana 3 (1469,9+1501,1 m). Dewon górny wyróżnhmy został również
przez J. Wdowiarza (1954) w otworze wiertniczym Wojsław 3(1663,3 :,
.
.
1711,2 m) i Lapczyca 2 (1553+1799 m).
W obręb:e gónnodewońskiej s,erii VI otworze Niwiska 3 imożna wydzi~
lićtrzy różne pod względem litologicznym partie skałn'eo. I tak bezpośred~
nio nad dolomitami środkowego dewonu występują czerwonawe, zielO:h'llowe lub jasnokremowe wapienie, które są na ogól dość margl:istę
i niekiedy lekko zdolomityzowan,e. Wyzej l'EiŻą jasne lub jasnokremowe
wapienie i dolomity o strukturze mikro- i drobnokrystalicznej: Wreszci.e
trzecią partię stanowią pstre margle lub margliste iłowce; które w naoE
wyż:szej Części są silnie piaszczyste i n1Eco zdokmityzowoane oraz zawierają wk1adkl skrytokrystalicznych wapieni o fioletowawym, różowawym
i seledynowym zabarwieniu.
.
W górnodewońskioeh wapieniach z omawianego otworu brak jest, jak
Już wspomniano wyżej, szczątków endotyr, a występują noajwyżej igły
gąbek oraz fragme!Ilty skorupek małżoraczków (J,raz radiolarii. '
.
. W otworze Niwiska 2 i Wola Pła,wska l na. podanych już głębokościach
nawieroono wap:erue, które bardzo przypominają. wapienie z otworu
;Niwiska 3 z głębokości 981,8+1070 m. W otworze TI'2ciana 3 wstały
naWierCone wapienie i dolomity o zabarwieniu pstrym, które mogą ewen~
tuaJnie odpowiadać noajniższej partii górnego dewonu z Niwisk ' 3. .
~
. W otworze Wojsla,w 3 J. Wdowiarz za,liczyl do górnego dewonu jasne,
szare i pstre w03.pioelIlie z wkładką pstrych piaskowców łupków w stropię.
,T en sam autor do górnego dewonu vi otworze Lapczyca 2 zalicza. serię
~iemnych, stalowych i bruna,tnych p:askowców oraoz serię brunatnych
;v.-7apieni z wkładką pOilielatego rpiasroowca.
.

r
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Utwory dewońskie występujące na. przedgórzu, jak widać z powyż
szego opisu, odpowiadałyby pod względem litologicznym w ogólnym za..,
rysie utworom · tego wieku występującym . w Górach Swiętokrzyskich
(szczególnie w ,rejOIlJ:e kieleckim) oraz na Wołyniu i Podolu (M. Pa.jchlowa, 1959 i A. W. Chiżniakow, 1957 i 1958). Podział dewonu na obszarze
przedgórza można było przeprowadzić wyłącznie na· podstawie wykształ
cenia litologicznego, w analogii do wyżej wspomnianych oooza.rów.
KARBON

Na przedgórzu Karpat 'z nany jest dotychczas tylko kall"bon dolny,
który został stwierdzony w nGStępujących otworach wiertniczych: Zólcza l (1736+2259 m), Wojsław 3 (1637,9+1663,3 m), Niwis:ka 7 (1788+
1991 in), Mędrzechów 1 (1297+1570 m), Bratkowice 1 (2508+2740 m)
i Podborze 10 (2332+2377 m).
W na.jwcześniej odwierconym otworze Zółcza 1 karbon dólny według
J. Wdowiarza reprezentowany jest głównie przez watpienie barwy szarej,
rzadziej czerwonej i zielonawej oraz przez wkładki margli i łupków ilastych. Poziom ten w omawianym otworze nie zosta.l przewiercony, chociaż istnieje przypuszczenie, że po dokładnym zbadamu dolna część może
się okazać dewonem (J. Wdowiarz, 1954).
W otworze Wojslaw 3 do karbonu z.qstały zaliczone bardzo monotonnie wykształcone szare wapienie (J. Wdowia.rz, 1954).
Odnośnie do tych dwóch otworów (wystąpień karbonu) autorom znane
są tylko opisy rdzeni. Przypuszcza.lnie na podstawie badań mikroskopo.
wych można, by coś więcej o nich powiedzieć.
Stosunkowo najpełniejsze informacje o wyksztcl:ceniu karbonu na
Ip rzedgórzu uzyskano z trzech otworów wi,ertniczych, a. to: Bra.tkowice 1,
Niwiska 7 i Mędrzechów 1. W tych odwiertach utwory kall"bońskie zostały całkowicie przewiercone i dość szczegółowo zbadane. Na podstawie
poczyniOnych obserwacji wśród natpotkanych tam utworów karbOńskich
daje się wyróżnić dwa zespoły litologiczne, z których dolny można za.liczyć do turneju, a górny do wizenu. Podział taki został przyjęty w otwoO
rze Bratkowice 1 przez E. Głowackiego, H. Jurkiewicza i P. Karnkowskiego (1958). W myśl tej zasady sytuacja w poszczególnych otworach
przedsta.wia.la.by się następująco:
Turnej. Utwory turnejskie w otworze Bra.tkowice 1 (1675+1740m)
reprezentowa·ne są od doru ku górze przez czerwone łupki ilaste i piaskowce z wkładkami białych wapieni, dalej jasne i różowe wapienie
dolomityczne (gruzlowe w górnej partii), różowe i zielonawe piaskowce
o spoiwie dolomitycznym, wreszcie w górnej partiii zielóne łupki oraz
ciemne ma.rgle i wa'pienie. Struktura. skał węglanowych jest mikro- lub
drobnokrystaliczna. Materiał detrytyczny piaskowców składa się prawie
wyłącznie z ziarenek kwarcu. Jeśli chodzi o szczątki organiczne, to
H.Jurkiewicz (1958) znalazł w naj górniejszej partii wapienno-ilastej
zespól małżoraczków należących do . rodziny Aparchitidae i reprezento. wany przez jeden rodza1 Sansabella sp. Poza tym w piaskowcach napot~
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ltano bardzo źle zachOowane odciski skorupek, należących naj prawdopodOobn:ej do ramienionogów.
W otworze Niwiska 7 (1900+1991 m) utwory turnejskie są reprezentowane na przemian przez wapienie, wapienie margliste, wapiende dolomityczne, dolomity, lupki ilas:to--piaszczyste, łupki margliste, mułOowce
oraz piaskowce drobnoziarniste i zlepieńcowate. Dla tych utworów zna....
mienna. jest duża, zmienność litolOogiczna vi calymprzekroju, przewaga
utworów detrytycznych oraz przeważnie pstre zabarwienie skal. Zielone
łupki ilaste lub mulowce niekiedy są bardzo boga;te w piryt. W piaskOowcach makroskopowo obserwuje się różowe kwarce, a pod mikroskopem
dają się :ro\zpoz:noać wypreparowane kwa,l"Oe, g1óWlIlie ze skal mcloamorncz...
nych, Q strukturze (granoblasiycznej. Zawartość pirytu jest również
w nich ba,rdzo duża. Ze szczątków organicznych napoty'ka się w wapieniach głównie odłamki skioru'Pek małżoraczków Oora,z ,igIy gąbek (tabl. I,
fig. 6).
.
W przeciwieństwie do tych Ootworów wiertniczych, w otworze Mędrze
~hów l (1428+1570 m) utwOory zaliczone do turneju reprezentowane są
głównie przez serię węglanową, a miam.owicie: wapienie dolomityczne,
dolomity Ooraz margle wapienne i dolomityczne. Lupki ilaste występują
tylko w postaci cienkich wkładek. Zaba,rwienie ska,l jest szare, brunatne,
wiśniowe i zielonawe. Zmienność litologiczna i zabarwienia. skał jest
bardzo duża. Na -podstawie badań mikroskOopowych można się dopa.trzyć
pewnej cykliczności. w zmiall1ie litOologicznej, która zamykałaby się w zespole: margle, wapienie, wapienie dolomityczne, dolomity, margle dOolomityczne. Struktura węglanowych skal jest tu od skryto- do drobnokrystalicznej. W wapieniach i marglach ze szczątków Oorg.anicznych
najczęściej występują odłamki skorupek ma,lżoraczków.
W i z e n. Utwory wizeńskie występujące w otworze Bral!;kowice 1
(2508+2675 m), Niwiska 7 (1788+1900 m) i Mędrzechów 1 (1297+1428 m)
dadzą się Oomówić wspólnie, bowiem wykształcone są podobnie. Są Oone na
ogół reprezentowane przez wapienie skaliste Q jasnokremowym, beżowym
lub ciemnym zabarwieniu. Struktura tych wapieni jest od skryto- do
drobnokrystalicznej. Najba,rdziej charakterystyczne jest dla. nich to, iż
zawierają bardzo liczne szczątki organiczne; wśród których występują
igIy gąOOk, odłamki skorupek małżoraczków i ramienionlogów Ooraz endotyry (tabl. II, fig. 7). Jak zaobserwowatOo przy badaniu szlifów mikroskopowych, szczątki orgalIliczne lepiej są zachOowane w wapienda-ch skrytokrystalicznych i nieco marglistych lub przepojonych substancją węglową.
W wapieniach :intensywnie przekrystalizowanych szczątki te uległy znaczIlemuzata,rciu.
Z otworu Bratkowice l H. Jurkiewicz (1958) dokonał pierwszej próby
oznaczenia eIIldotyr na podstawie przekrojów w szlifach. N a, podstawie
tych oznaczeń autor ten wyróżnia następujące formy: Endothyra sp.,
$chubertella sp., Eosteffella sp., Quasiendothyra sp., Archeodiscus sp.
Wspomnieć należy; że w omawianych utw-oraoch w'izeńskich tu i ówdzie
zdarzają się skrzemienienia Ooraz odc:ski produktusów. Oznaczeniami produktusów zajmOował się S. Kwiatkowski. Według tegOo autora w utworach
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występuje Productus (Linoproductus) ci. striatus F i s c h e 'l"
Productus (Buxtonia) scobriGUlus M art.

tych

or~

Wyróżnienie turneju, które wprowadzono w Bratkowicach, Niwiskach
i Mędrzechowie, nie ma pełnego uza.s.adnieiiia i po zM·leziendu dowodów'
faunistycznych może się okazac, że utwory zaliczane obecnie do tego:
poziomu, faktycznie na.leżą do niższego wizenu.
Karbon, który zoota·l nawiercony w otworze Podborze 10, wykształ:;"
eony jest w postaci czerwonych i jasn.ooza.rych piaskowców or.lZ ciemn.o-J'
szarych łupków ilastych, w których została znaleziona licma fauna.
Według C. Pa'c huckiego występują tu następujące formy: 'Producttts"
(Eo'mClrginifera) frechi P a e c k e l m., Productus (Echinoconchus) aff.
crameTi P a e c k e l m., Productus (Eomarginifera) acuticostata P a e ck e l m., Productus (Sinuatella) gaablauensis P a e c keI m. Zdaniem
tęgo aurora formy te pochodzą z dolnego k:a1'bonu. ' Równolegle do tych'
óznaczeń zostały wykonane oznaczenia. S. Czarni,eckiego, które prz.zd:s.tawia·ją się następująco: .Sinuatella · cf. sinuata (de :K: o n.), Chonetes cf.
laguessianus d.e K o n. Według tego aurora oba te gatunki występują
w dolnym karbonie, 81 Productus (Sinuatella) sinuatus jest skamieni.6lością typową dla górnej części doln.ego karbonu warstwy z Dibuno-'
phyllum. Odnośn.ie do karbonu nawierocł!l'eogo w . otworze Podborze 10
na.leży dodać, że tego rodz.aju utwory, a więc na. przemian czerwone
i szare piaskowce oraz ciemne lupki ilaste, w ·żadnym z otworów w 'l'ej~
nie przedgórza nie zootały stwierdzone. Należy się w tym wypadku przychylić do zdania S. Czarnkckiego, że jest to jakiś wyższy poziom dolnego'.
ka·rbonu. Dalsze pogłębienie tego otworu wyj.aśni tę sytuację.
Utwory karbońskie, które zostały dotychczas stwierdzone n31 przed...:
górzu, wykazują pewne podobieństwo litologiczne do dOIDzgo karbonu:
występującego zarówno na płycie wolyńsko-podolskiej, jak również
w okolicach Dębnika (M. Książkiewi,ez li J. Samsonowlcz, 1953; A. W. Chiż:..,
niakow, 1958 i N. E. Brażlllikowa, A. M. Iszczenko,' T. A. Iszc2)Enko,E. O. Nowik i P . .L. Szulg,a, 1956). Podobnie jak w tych regionaoeh, karbem.
dolny na przedgórzu jest pochodzenia morskiego. Baa-dzo charaktery-;
stycZlI1e jest występowanie w wyższym poziom:e en.dotyr, które mają
Vi karbon.i.e morskim bard.zo szerokie :rm;przestrzenieni'E!I.
CECHSZTYN

Utwory cechsztynu na przedgóI"2U Karpat zosta.ły po raz pierwszyprzez J. Cz,a,rnockiego (a opub~owane w pra.:!y J. Wdowiarza, 1954) w odwiercie Wojsław 3 (1566,8+1637,9 m). Poziom ten jest tui·
reprezentowany, w ki'eTunku od d.olu- ku górze, przez czerwone i zielone
2lepieńce drobnoziarnis,te, dalej czerwone i zielone piaskowce z wkład..:,
karni łupków i zlepieńców, wreszcie pstre i szare wapienie oraz ffiaorgle;
H. Senkowiczowa (1959) wspomina z.a A. Tokarskim o występowaniu'
cechsztynu W otworze Niwiska 4 (1320,8+1344
Poza tym A;. Tokarski dopatruje się tego póziomu, w otwor.zoeT,r zciana 3 (w trląorszu
1462,3+1467,7 m skrz. V).
,.
wyróżni:one
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Z nowszych wierceń poziom ten daje się wyróżnić w otworze wiert'"
niczym Podborze 10, gdzie jest reprezentowany przez czerwolIle wapienie
gruzłowe z wkładkami drobnoz:ioarnistych piaskowców, mułowców oraż
~lepieńców ,wapienno-dolomitycznych. W otworze tym obseTwuje się
,.ciągłość sedymentacyjną od wyżej leżących utworów pstrego p:aBkowca
,do wspomnianego cechsztynu.
Cechsztyn na, przedgórzu nigdzie lIlie został udoWoodni<JnY faunistycznie. Wyróżnienie t€go poziomu na tym obszarze oparte jest na analogii
litologicznej z cechsztynem występującym w Górach Świętokrzyskich
(J. Samsonowicz, 1929).
Cechsztyn w otw,o rze Niwiska 4 wprowadz<my został raczej pospiesznie i przypadkowo, gdyż niżej od podanego interwału występują w dal'szym ciągu typowe osady pstrego piaskowca.
Wyróżniając ceChsztyn na prZlE:dgórzu, zresztą w analogii do Gór
~wię~okrzyskich, należy mieć przed.e wszystkim na· uwadze jego związek
~ rozwojem pstrego piaskowca. Większa jego miąższość stwierdzona
w otworze wiertniczym Podborze 10 wydaje się nieprzypadkowa, gdyż
całkowita, miąższość wraz z utwora.mi pstre·go piaskowca wynosi okol o
360 m. Jak się przekonamy niżej (przy opisje. utworów pstrego piaskowca),
w rejonie Podborza. istniało jakieś w:ększ.e zaglębiende i w pierwszej
fazie rozwoju sedymentów osadzały się w nim głównie utwory wap:enne
ze zlepieńcami, których materiał pochodzi z rozmycia, wapil2łIli i dolomitów dewońskich lub katrbońsk:ch.W punktach" gdzie miąższość pstrego
:ptaskowca jest znacznie mniejsza, w spągowej partii zaznacza.ją się co najwyżej piasIrowce lub mułowce z gruzeł1kami wapiennymi o nieznacznej
,miąższości, jak np. w otworze wiertniczym Trzciana 3.
TRIAS

Utwory triasoWlet na przedgórzu zosta.ly dotychczas stwierdzone w otworze Radzanów 1 (1045+1071 m), Zółcza 1 (1456+1736 m), Mędrzechów 1
(1090+1297 m), Trzciana 3 (1076+1474 m), Wojsław 3 (1254+1566,8 m),
Niwiska 4 (1050+1440 m), Niwiska 7 (1480+1758 m) i Podborze 10
(1816+2287 m) oraz prawdopodobnie w otworze Niwiska 2 (1092,6+
1113,8 m), Niwiska 1 (1069,0+1142,4 m), Mielec 6 (890+913 m) i Smocz' ka 1 (832,2+839,2 m). Trias w otworze LaipCZyca 2 jest ba.rdzo problematyczny. Wątpliwość tę wyrażają J. Wdowiarz (1954) oraQ; H. Senkowiczowa
(1959). Przypuszczalnie będą to j,akieś utwory starsze iz tego względu nie
będą one brane pod uwagę w niniejszym Qpracowaniu.
Trias na, przedgórzu reprerzenrowany jest przez wszystkie trzy piętra" '
tj. trias dolny - pstry piaskowiec, środkowy - ret i wapień muszlowy
oraz górny - ka1per. Zaliczende retu do środkowego triasu zostało przyjęte przez H. Senkowiczową (1957). Wydaje się to rzeczą zupełn:.e słuszną,
gdyż utwory te są typowymi osadami morskimi i zdecydowanie ooróż
.Illiają się od niŻlej leżących osadów pstrego piaskowca,.
P s t r y rp i a s k o w i e c. Utwory pstrego piaskowca, które dokładniej
poznano w Mędrzechowie, Zółczy, Wojsławiu, Trzcianie, Niwiskach i na
Podborzu, reprezentowane są przede wszystkim przez pstre piaskowce,
mułowce i iłowce. Jeśli chodzi o piaskowce, to są OIlIe przewaŻ'llie drobno-
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ziarniste, o spoiwie żelazisto-ila\Stym . lub wapnistym, niekiedy wyraźnie
o przekątnym warstwowaniu. W skład ich ·ma.teriału detrytycznego wchodzą głównie ziarenka kwarcu, a w nieznacznej tylko ilości ziarenka, skaleni
i blaszki miki. Ziarenka kwareu są nieznacznie obtoczone i w niektórych
przypadkach wyka.zują tendeooję do wzajemnego zlewania się. Piaskowce
zlepieńcowa,te zostały zaobserwowane tylko w Mędrzechowie; w ich skład
wchodzą ziarna kwarcu o średnicy do 1 cm. Na, Podborzu natomiast.
szczególnie w :niższych partiach obserwuje się m:ejscami ootrokta,wędziSte
ziarna brunatnych krzemie'1li. Mułowce i iłowce nie budzą większego zainteresowania.Charakterystyczną dla. nich cechą jest przede wszystkim
dyskoidalna łupliwooć i bezwa,pnistość. Wspomn1eć :llo3leży, że w serii
pstrego piaskowca na Podborzu stwierdzono cienkie wkładki łupków o fioletowawym zabarwieniu z drobnymi skupieniami. gipsu. Minerał ten niekiedy wypełnia też pionowe szczeliny za'równo w skalach ilastych, jak
również piaskowcach.
Pstre utwory nawiercone w otworze Mielec i Smoczka 1 są zupełnie
podobne do wyżej opisanych, tak :he występowanie pstrego piaskowca, nie
budzi tu s~jalnych zastrzeżeń. Wspomnieć tylko należy, że w Smoczce
pod pstrymi łupkami leżą różowe wapienie, które mogą należeć już do
dewonu. Możliwość ta wynika również z sytuacji geologicznej ustalonej
na, podstawie innych wierceń na tym óbszarze.
W otworze Niwiska, 2 nad utworami zaliczonymi do dewoQlIlu, o których
była już mowa wyżej, występuje pstra seria, składająca się z łupków ilastych i drobnoziarnistych piaskowców, która pod względem litologicznym
może ZlUpełnie dobrze odpowiadać utworom pstrego p:.askowca,.
W otworze Niwiska 1 w podłożu mioceńskim (1069+1142,4 m) w kierunku od góry ku dolowi nawiercone zostały Ill-astępujące 'lltwory:
Opis
Głębokość w m
1069 +1073,1 m czerwone li zielooawe łupki ilaste, o znacznym Z81piaszczeniu
i wzbogarone w łuseczki jasnej m.iIki;
1073,1+1084,0 m plaskowiec drobnoziarnisty, cukrowaty, ibwardy, barwy kremowej
i

1084,0+1142,4 m

różawawej;

łupki -wiśniowe,

szare lub zielo!l1awooza:re z cienkimi wkładkami
piaskowców bardzo drobnoziarnistyc:h o zielOlIlawym zabarwieniu.

Badania mikroskopowe wykazały, że piaskowce z głębokości · 107341084 m składają się głównie z ziarenek kwarcu o średnicy od 0,1-0,3 mm
ornrz: ba,rdzo skąpego spoiwa ilasto-żelazistego ogranicza'jącego się wyłącz
nie do drobnych interstycH pomiędzy ziarenkami kwarcu. Ziarenka kwarcu
wykazują wyraźną tendencję do wzajemnego zlewania się, dając tym
samym zaczątek kwarcytyzacji. Regeneracja, tych zialI'enelk jest niekiedy
bardzo wyraźna. Jeszcze bardziej kwarcytowy charakter mają wkładki
piaskowców w niższych partiach. Występujące obok piaskowców łupki
ilaste są hydromikowe, piaszczyste i z wtórroe wytrąconą milkrokrystaliczną krzemionką (silnie zdiagenezowaone).
Wykonane z omawianej serii przez M. Pautsch i A. Szwabowicz
(Główne Laboratorium Przemysłu Na,ftowego w Krakowie) analizy pył
kowe' wykazały obecność Sparites radiatus sp. n:, i Todites hartzi H fi! r r i s.
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Formy te wskazywałyby na kajper lub lias. Wspomniane autorki po zrewidowaniu jednak swoich wyników uznaly oznaczenie tej ostatniej formy
(najba,rdziej charakterystycznej d1a kajpru lub liasu) za bardzo wątpliwe
i nie dały ostatecznego orzeczenia odnośnie do wieku tej serii.
Autorzy, biorąc pod uwagę petrograficzny charakter skal oraz fakt
niestwierdzenia w nkh charakterystycznych dla triasu małżoraczków z rodz.iny Da'M.Vinula oraz oogonii z rodziny Charales Qbadania H.. Jurkiewicza),
skłania'ją się do przyjęcia w podlożu mioceńskim otworu Niwiska 1 najwyżej pstrego piaskowca" :z tym z,astrzeżeniem, że poniżej 1084 m charakter skał jest bardziej zbliżony do dewonu dolnego niż pstrego pias"
kowca. Dalsze pogłębiende otworu niewątpliwie wyjaśniłoby tę sytuację.
Nawierconemu podłożu w otWQrze wiertniczym Niwiska 1 poświęci
liśmy nieco więcej uwagi, gdyż ma Otno szczególnie waŻone znaczen:e dla
wyjaśnien1a budowy geolQgicznej tego rejonu. W wypadku bowiem wystę
powania w tym otworz-e kajpru, jak to wynikalo z pi,elfwotnych Qznaczeń
pyłkQwych, budowa ta byłaby baordziej skQmplikowana niż wynika. to
z innych wierceń w tym rejonie lub rejonach sąsiednich. Ostatecznie nasuwa się przypuszczenie Q niezgodnym ułQżeniu w .tym rejonie retyku -wprost na podłożu paleozoicznym.
Przewiercone miąższości pstrego piaskowca w poszczególnych otworach
(pod wyżej występującym obecnie triasem środkQwym) przedstawiają się
następująco: Mędrzechów 1 98 m, Zółcza 1 87 m, Trzciana 3 102 m,
Woj sław 3 110 m, Niwiska 4 150 m, N:wiska 7 33 m i Podborze 10
329 m. Upady waorstw na ogól nie przekracza1ą 20°.
Ret. Utwory retu wykształcone są w postaci margli dQlomitycznych,
margli wapiennych, wapieni, gipsów i anhydrytów, piaskowców oraz rzadziej dolomitów i łupków ilastych. Barwa osadów jest od jasnó do Ciemnoszarej lub szarokremQwej. Margle i wapiende wykazują strukturę od skrytodo mikrokrystalicznej, dQlomity zaś są przeważnie drQbnQkrystaliczne
i niekiedy za,wierają liczne rQztarte szczątki organiczne oraz utwory oolityczne. Gipsy ialIlhydryty są też drobnokrystaliczne. Piaskowce wykazują
.stru'ktrurę drobnoziarnistą oraz składają -się prawie wyłącznie z ziarenek
kwarcu i spoiwa kalcytowego.
Przy omawianiu utworów retu należy podkreślić, że podany wyżej
zespół skał nie występuj'e we wszystkich otworach w komplecie i brak jest
niekiedy przede wszystkim piaskowców lub gipsów i anhydrytów.
Przewodnią skaomien1ałośc:ą dla retu jest Myophoria costata. Formę tę
poda'je H. Senkowiczowa (1959) ~ opracowanych prżez nią otworów
(Mędrzechów i Zółcza).
Miąższości refj;u w poszczególnych otwQrach kształtują się następującOl:
Zółcza 1 49 m, Mędrzechów 1 40 m, Trzciana 3 62 m, Wojsław 3 48 m,
Niwiska 4 50 m, Niwiska 7 45- mi Podborze 10 63 IIl.
W a p i e ń m u s z l o w y. Wapień muszlowy wYksztalcOlIlY jeSt głoW
_n ie w postaci sza!I'ych lub szarokremowych wapieni i szarych ma,rgli.
H. SenkowiczQwa (1959) w przeciwieństwie do J. Wdowiarza (1954) wspomi:na o występowaniu w otworze Woojsław 3 rówmeż W'k1aodek dQlQmitycznych. -Na ogół jednak wkładki dolomitów nie są spotykane. Margle z serii
wapienia muszlQwego są mniej lub bardz:ej :ilaste i o ,Pelitycznej strUk-
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'uze.Budowa mikroskopowa.w.ap:eni jest dość zróżnicowana - dd skryt(}..
do drobnokrystalicznej. Szczególnie w górnych pa.rtiach bardzo często wy-stępują w nich drobno- lub grubokrystaliczne wpryśn.ięcia i żyłki kaky~
towe. Kalcyt·w tych utworach zwykle wykazuje polisyntetyczne zbliźnia:~
cżenie. Typowe wapienie organod.etrytycznenie są powsz,Echne,a wystę
.pujące w nich szczątkiorganfczne są dość silnie przekrystalizow.3.rte.
,Wspomnieć jeszcze naJ.eży, że w omawianych wapieniach często spotykane
<są ziarenka 'kwarcud'E,trytycznego oraz ni€k'edy ziaa-enka. gla.ukonitu .
.uławicenie wapieni jest cienkie lub grube, a na powierzchniach uławiceń
.zwykle występuje ciemna substancja ilasta. Miejscami występuje również
, typowe wyk.szt.alceni,e faliste.
.
W niektórych otworach wiertniczych, tam gdzie górne part:e triasu
,n~e są zniszczone przez erozję, (Jibserwujemy 'stopn:owe przejście serii
wapienno-marglistej w szarozie;loIb3.w.e piaskowce i ciemne łupki ilatSte.
"W otworze Wojsław 3, w porówna,nilll z ,innymi otwo·rami, prz'E'jścieto
następuje dość wcześnie, co by świadczyło o istnien'u 'w tym rejonie więk
.szego wpływu lądu, skąd obficiej na.plywal materiał detrytyczny.
H. Senkowi~owa: (1959) w niektórych z objętych jej opracowaniem
otworach wi'ertniczy'ch sta,ra się podzielić serię w.apien,ia muszlowego we,.
,dług podziału stosowanego w Górach Św:ętokrzys,kich. Wprowadzenie
takiego podziału napotyka jednak na pewne trudności, szczególnie z braku
'pełnego rdzeniowania, j.ak również nieco odmienn'Ego wykształcenia, litO''logicznego.
Przewodnimi skamienia.łościami dla wapi.enia muszlowego wedhig
,wspomnianej wyżej autorki są: Pecten discites - wap'eń muszl-owy górny~
,Lima striata ~ wa.pień muszlowy dolny. Środkowy wapień muszlowy prz,e"
wodnich skam:enialości n:e zawiera.
Miąższość utworów wapienia muszlowego w poszczególnych otworach
jes.t następująca: Radza.nów 1 26 m (nie przew:'ercone do spodu), Mędrze
'chów 1 70 m (zerodowana górna' partia), Trzciana 3 141 m, Wojsław 3
'l05 m, Zółcza 1 143 m, NiwiskJa 4 130 m, Niwiska 7 140 m i Podborze 10,
88 m (zerodowana górna. partia).
K a j p e r. Już w górnej części wapienia muszlowego, jak to wspom.nian<> wyżej,zaznacza się wyra~niespły'cenie morza oraz pojawi€1lie się
glauko·nitowych piaskowców i ciemnych łupków ilastych, Tak więc przejście od wapienia muszl(Jwego do kajpru jest Jak najbardzi.e'j ciągle.
Występujące na przejściu .od wa'pienia muszlowego do kajpru pia-·
skowce są początkowo oorwy szarozielon.aw.ej, a następnie brunatnawej.
Przejście takie dokładnie prześl€dzono w (J1worze Trzciana 3 i Niwiska 7.
:'Piaskowce te są drobnoziarniste i o spo:wie ilast<Jt-wapni.stym lub ilasto,żelazistym. W skład materiału detrytycznego wchodzą ziarenk.a kwarcu
i skaleni ora~ blaszki musk(Jwitu i biotytu. Poza tym zdarzają się też.
"zia.renka rog'owców.Stosunkowo dużo, gdyż około 1211/0, przypada n.a skalenie (potasowe i plagioklazy). Glaukonit wys,tępuje d(Jść licznie.
Nad omówioną serią .piaskowcow.o-lupkową występują o:emne iłowce
:z cienkimi tylko wkładkami piaskowców i muszlowców. W iłowcach tych
występują bardzo liczne skorupki małżów oraz zwęglone szczątki roślin.,
Ciemne iłowce przechodzą w łupki i mułowce z oienkimi wkładkami '
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O zabarwieniu' pstrym. Skład
przejściowej, coraz rzadzi€1 tylko

'piaskowców

piaskowców jest podobny jak
spotykany jest , glaukonit. .
Następnie mamy zdecydowane przejście do piatSkowcówprzewa:imle
W'uboziarnistych, początkowo barwysza.rozielona.wej (spirytyzowanych),.
a następnie ba.rwy czerwonobrunatnej (zhematytyzowanych). P1askowce t,e
są bardzo bogate w ska·lende (głównie potasowe), ziarenka. wapienne oraz
Kolce jeżowców i inne szczątki organIczne. Kwarce często wykazu~ą agregatową i mozaikową budowę. Spoiwo tworzy w nich glówni'e drobno- lub
·grubokrystaliczny kalcyt. Hema,tyt natomiast ogrankza się na.jczęś-ciej do
drobnych interstycji oraz impregnuje siczątki organiczne i ota'cza ziarna
'detrytyczne. Ogólna zawartość węglanu w.apnia. jest n-:ejednokrotnie tak
duża, iż ściśle biorąc marny do czyni'Enia z przejściem do pia,szczystyca.
wapieni.
Najwyższa partia pia6ko{)wców w otworze Wojslaw 3 zostala za,l iczona
przez J. Wdowiarza (1954) do liasu. W identyczn,ej prawie pa.rtii p:askowcowej z otworu Trzciana 3 C. Pachucki stwierdz,a występowmie Avieula
contorta, a więc skamienialośd charakterystycznej dla ;retyku.
Słodkowodne małże, występujące w c:emnych Howca.ch, zostały oznaczone prżez tego samego autora jako Anodontophora lettica Q u. W tych
samych Howcach H. JUIkewicz stwierdzillkzn6e występujące małżoraczki.
·z rodziny Darwinula ioogonie z rodziny CharaIes.
Miąższości utworów kajpru, tam gdzie nie zostały one zerodowane, są
nalS.tępujące: Trzcian-a 3 95 m, Wojsliaw 3 67 m (według J. Wdowia['za)t
Niwiska 4 50 m j Niwiska 7 60 m .

,w partii

JURA

Jura w podl.ożu mioce-ńskim na przedgórzu występuje na bardzo dużej:
przestrZoe!llLZosta,la ona nawiercona w bardzo Hcznych otworach w okolicach Mielc8J i Dąbrowy Tarnowskiej, na wschód od Buska (już po l'ewej
stronie Wisły) ora,z w okolicach Lubaczowa. Pełndejszych danych o wykSztałceniu jury dostarczyły głównie otwory ' głębokie.
.
Na wstępie należy zaznaczyć, że osady jurajskie maJją bardzo dużą
miąższość (około 1000 m) i charakteryzują się dużą zmiennością za1'ówno
'w profilach p:onówych, jak również poziomych, jako osady okresami na;..
wet płytkomorskie. W rama-c h niniejszego opra,cowa,nia można j,e scharakteryzować tylko bardzo .ogólnie.
.
Pewna różnica zarysowuje się jeśli chodzi o wykształcenie jury wystę
' pującej w zachodniej strefie przedgórzawstosrunku do wschodniej, czyli
rejonu Lulbacwwa. Bardzo istotne jest głównie to, że w okolicach Luba.ezowa występująsta,rsze jej poziomy, czego n:e stwierdzamy obecnie
w strefie zachodniej. Z tego powodu wypada .omówić ją oddzielnie wabu
tych strefach.
STREFA ZACHODNIA

N8J tym obszarze jura jest wykształcona od keloweju do kimerydu
Charakterystyka lito-stratygraficzna jury w tej części przedgórza
'przedstawia się w sposób następujący:
,',

' wlącz,nie.
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K e l o w ej. Kelowej w spągowej partii wykształcony jest przeważnie
w postaci wapieni marglistych lub margli ba,rwy czerwonej i zielonej. Jest
to zaledwie cienka wkładka, która przechodzi w wapienie margliste i margle o za.barwieniu szarym. Pod względem mikroskopowym utwory te cha-r&kteryzują się skryto- lU'b mikrokrystaliczną budową, dużą zawartością
:fragmentów skorupek małżoraczków, igieł gąbek (często skrzemionkowa';'
nych) , drobnych konkrecji krzemionkowych oraz miejscami ziarenek
_kwarcu detrytycznego. Tak wykształconą naj niższą serię jury, w której
występuje Belemnites hastatus, stwierdzono w Radmnowie, Mędrzechowie,
Trzcianie i innych miejscowościach.
Ogólna miąższość keloweju nie przekracza kilku metrów j przejście do
-oksfordu jest stopIlii.owe.
_
O'k s f ord. Zaledwi€ po kilkumetrowej serii ke10wejskiej z Belemnites hastatus następują ciemne margle gruzelkowate z często występujący
mi, lecz slabo zachowanymi odciskami amonitów. Z tego poziomu zostały
oznaczone przez C. Pachuckiego następujące formy: Pachytheuthis pan:"
deri (d'O rb.), Perisphinctes sp. ind. _aff. biplex (S o w.), Lacunosella aro.lica (O p P e 1) W i ś n.
Margle gruzełkowe zawiemją liczne igły gąbek, drobne konkrecje
krzemionkowe i są piaszczyste. Gruzełki wapienne występują wśród słabo
marglistej substancji ilastej, intensywnie niekiedy przyprószonej tlen....
karni żelaz-a,. Miąższość tych margli dochodzi tylko do kilkunastu metrów.
Po marglach gruzełkowatych występują waipienie nieco margliste barwy brudnokremowej . z ciemniejszymi plamkami, przekładane szarymi
marglami. Wyższe poziomy wapieni oksfordu są prrewa,żnie typu skalistego, barwy jasnokremowej lub jasnej, również z sza.rymi marglami. Struk--"
tura wapieni oksfordu jest przeważnie skrytokrystalicz:na, z nieznacznymi
przejściami do mikrokrystaJicznej. Ze szczątków organiczn.ych widoczne
są w nich pod mikroskopem głównie jgly gąbek, rzadziej fragmen,ty glo_nów i innych szczątków. Wapienie szarokremowe niższychparti wykazują
,ślady dolomityzacji Poza tym na całej przestrzeni tu i ówdzie zdarzają się
skrzemienienia. Na ogól wszędzie w waipieniach, a ta.kZe i w marglach
,pospolite są stylolity, niekiedy z naciekami limonitu.
Wykształcenie oksfordu, jakie podano wyżej, stwierdza. się w zachodniej I3trefie w większości wypadków. Niemniej jednak naJeży tu podać
jeden waŻlIly fakt, iż na Podborru i w Niecza,jnej zostały stwierdZtOOle gruoo
partie dolomitów (do 260 m) silnie skawernowanych i spę'kianych, wyraźnie
pochodzenia metasomatycznego. Szczeliny często wypełnione są a.nhymytem. Wspomniany wyżej pI'OO€\S dolomityzacji obejmuje w obydwu wypadk~h wyższe partie wapieni oksfordu, leżące pomiędzy wapieniami
szarokremowymi a grubą serią margli, jednak do samego spągu margli nie
,dochodzi.
Miąższość oksfordu wykształconego w postaci wyżej opisanej wraz
-z leżącą wyżej grubą serią tna,rgli, która być może częściowo należy do
rauraku, wynosi okolo 500 m.
R a'u rak. Raurak reprezentują w dalszym ciągu wapienie i margle,
:które makroskopowo niewiele różnią się od górnego oksfordu. Są to -głów':'
'm.e wapienie barWy jasnokremowej, białej. lub jasnoszarej oraz skaliSte
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szare margle. Wapienie raurackie w stosunku do oksfordzkich zawierają
ze szczątków oOrganicznych, poza igłami gąbek, również dużo fragmentów
skoOrupek małŻÓw i brachioOpodów oraz kolców jeżowców. Za,wa,rtość szcząt
.ków oOrgaruC2JI1ych na oOgól wzrasta w m.:barę przejścia doO astartu. Na granicy rauraoku i astartu prZJew~e występują cha.rakterystyczne wapienie
pizolityczne. Miąższość ralkaku wynosi 100+150 m.
A s t art. Astart charakteryzuje się przeważnie wapieniami oolitowymi. Rozwój tych wapieni nie jest wszędzie jednakoOwy. Niekiedy wapienie
te dominują (Radza,nów, KółkoO Z a,b: eckie) , n:;ekiedy zaś stanoOwią tylko
cienkie wkładki wśród innych (Podborze): Obok wapieni oOolitowych znane
.są wastarcie wapienie orgoanodetrytyczne i pseudooolitoOwe, rzadziej skaliste onieznacznej zawa,rtości szczątków oOrganicznych. Wapieniom toOwarzyszą szare maorgle, n:ekiedy silnie ila\Ste i nieco piaszczyste. Przejścia
od wapieni doO malI"gli są stoOpnioOwe, często poprzez wapienie gruzlowe lub
gęsto laminow,ane marglem. Z makroskopowych obserwa,cji na podkreśle
nie more jeszcze zasługuje na ogół nieregularne uławicenie wapieni i częste
występowanie na ich nieregula,rnych powierzchniach ' uławicenia zielona-wej lub szarej substancji ilastej. Barwa w,apieni jest jasnokremowa lub
jasnoszara.
Wapienie oolitoOwe są na. ogól droObnoziarniste i Q droObnokrys.talicznym
.spoiwie kaolcytoOwym. Za,warte w nich oolity są przeważrl:e dobrze wykształcone, Q strukturze koncentryczno-opromienistej, z ośrodkami pacho·dzen1a oOrganiczn,eogo lub wapiennego (tabl. II, fig. 8). Obok oOpisanych oolitów w wapieniach tych występują detrytyczne ziarenka wapienne i szczątki
<Yrganicme, posiadające najwyżej wąskie i zbite obwódki. Gdy wystę
pują elementy głównie tegoO ostatniego typu, WÓWCZaB waopienie takie
określa się jako pseudo-oo1itowe.
. Wapienie orgoooOdetrytyczne są mniej lub bardziej WosoObne w bardzo
rozdrobruiony detrytus oiI'ganiczny i detrytyczne ziarenka wapienne. Elementy detrytyc:zm.e są w nich w dużej mierze spoj one kalcytem drobnokrystalicznym, podobnie jak w wapieniach oolitoOWYch. Poza. tym detrytus ten tkwi w masie walPiennej Q strukturze mikro- do slkrytokrystalkznej.
- Obserwowane pod mikroskopem w różnych typach woapieni fragmenty
szczątków organicznych należą głÓwnie do skorupek małżów i ramienionogów, kolców jeżowców i odłamków lilioOwców. Szczątki tych zwierząt
obserwowane są również makroskopowo. Wyrari.ne fragmenty korali obserwuje się raczej rzadko.
Miąższość astartu wynosi 150+200 m.
K i m e r y d. Wśród .utwoOrów kimerydu na ogół brak jest wapieni oolitowych. Podobnie jak wastarcie, w dalszym ciągu występują wapienie
.{)I'ganodetrytyczne, które jednak bardzo często drobnymi partiami prze~hodzą w skaliste, z nieznaczną tylkoO zawa,rtością szczątków oOrganicznych .
. Wapienie kimerydzkie moOże częściej niż w niższych pozi.amach przeławi
caiIle są szarymi marglami, charakteryzującymi się dużą ila\Stością i nieznaczną piaszczystoOścią. Sporadyezonie zdarzają się wkładki piaskoOWCÓW
glaukonitowych o spoiwie ilasto-wapnistym (z.a.obsoerwowano w ótworze
Nieczajna 1). Wapieniegruboławicowe i 2lbite przechodzą co kilka metrów
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w typ wapienigru.zlowycb z .obfi.tą zawattościąsubstancji .marglistej,o · za~
-barwieniu szarym lub szaroz:elonawym, a n'lwet żółto brunatnawym. Zmiana zabarwienia tej substancji spowodowaiIl:a, jest najpra,wdopodobniej prooesem wietrz,E,nia w okresie trzeciorzędu. Barwa wapieni jest joasnoszara,
szara, biała. i jasnokremowa', rzadziej brunaltnawa . .
Szczątki organiczne obserwowane w wap:eniach kimerydzkich pod
mikroskopem są podobne jak w wapiendach astarckich. Prawdopodobnie
tylko odłamki kora,liwystępują sporadycznie jogramiczają się głównie do
niZszych pa,rtii. Miejscami obserwuje się dobrze zachowane okazy rynchonel, terebratul, trygonii i innych form.
Miąższość utworów kime·rydu wynooi o'koło 200 m.Być może, że by~
()ina większa, tylko najwyższe partie zostały zerodowane.
REJON LUBACZOWA

W rejonie lJubaczowa, w przeciwień.s.tw:e do za1chodniej strefy przedgórza, jurajską serię węglanową podścieła'ją utwory piasz'c zysto-mulowcowo-lupkowe, których miąższość wynosi około 150 m, a. w Lukawcu
nawet pJnad 300 m. Komp1eks detrytyczny zaczyna się przeważnie drobno-·
lub średnioziarnistymi piask:owca,mi lub wprost piaska,mi, o miąższości
'wynoszącej od kilku do kilkudziesięciu metrów. Z kolei piaskowce te
przechodzą w serię mulowcowo-rupkową z cienkimi tylko wkładkami
piaskowców. W stropie całej tej serii znowu dominują piaskowce, które
są w st05unku do podścielających bardziej zwięzłe i n:"ekiedy z z:,e!lonawyro odcieniem. Materiał detrytyczny piaskowców z obydwóch głównych
partii oralZ z wkładek piaskQwcowych składa się prawie wyłącznie z ziairenek kwarcu, a więc jest bardzo wyselekcjonowany. Spoiwo ich jest najczęściej ilaste lub częściowo wapnis.t.e w gónnym hOry2lOooe. Mułowce
i łupki są bezwęglanoOwe.
.
Wyksztaolc~je dolnej części jurajskiej w otworzewiertruczym Doliny 1
-(na północ od Cieszan·owa) jest nieco odm:enne od wyżej przedstawionego
dla. najbliższego rejonu Lubaczowa. Występują tu bowi'EIffi wyłącznie
piaskowce drobnoziarniste, których stropowe partie zawiera1ą dużo limpnitu, a spągowe węglanu wa'pnia i detrytusu organicznego (skQrupki mał
żów). Miąższość tych piaskowców wynosi 78 m.
Ogólnie w całej serii utworów detrytycznychi we wszystkich odwiertach spotykane są licznie występujące zwęglone sz,czątki roślin, którym
towa.rzyszą zwykle obfite spirytyzowa,nia. Poza tym w środkQwej i górnej części występują skamien:alości fauny, nawet amonitowej. Zebraone
okazy fauny i flory z tej serii zostały oznaczone przez C. PachuckiegQ.
Oznaczone przez tego autora formy są następujące: Tragophyloceras sp.
ind. ex wechsleri P o m p.) Holcophyloceras sp. ind., Pho1:adomya deco:'
rata G o l d f., Pecten demissus G o l d f., Inoceramus polyplocus S Q W. t
Inoceramus Zaevigatus M fi n s t., Eurystomiceras polyhelictum B oc k L,
Parallelodon concinum P h i 1., Zeilleria subbuculenta C h a. p., Leda
lacrima S o w., Pseudomonotis substriata M fi n s t., Goniomya duboisi
A g., Holcobelus blanvillei V o l t z, Nucula eudorae d'O rb., Avicula sp;,
Lima sp., Hastites sp., Rhynchonella sp., Lucina bellona d'O rb., Lucina
pIana Z i e t.. Cucullaea · concina P h i 1., Belemnopsis cf.canaliculat'lis
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Sc h 10th., Perisphinctes multicostatus L iss a j, Q u S., Acanthothyris
spinosa S c h L, Pseudomonotis sp. ind. €oc aff. deslogchampsi D e f r., :
Hecticoceras sp. ind. ex aff. haugi P a, p p., Belemnites canaliculatus,
Sc'hl., Belemnites sp. ind. ex gr. hastatus, Corbula sp. ind. aff. striatula,
Pbdozam;ites sp; Poza tym ż otworu Luba,czów 2 E. Ba,rww ozna':::zył: Mor~'
risiceras sp. iPosidonomya alpina Gr o s.
'Jurajską serię detrytyczną z rejonu Lu'baczowa,~icza się dO' doggeru~
Być może, że !Ilajpiższe piaskowce, w których brak jest fauny, :naJeżą do>
liasu.
.
Seria ~ęglanowa (waptenno:..margl:ista) w omawianym rejonie rozwinięta jest od keloweju (górne·go) do kimerydu, a w ka,żdyni bądź raeie do:
as.tartu włącznie (wyższe poziomy są tu na znacznym obsza,rze rozmyte)~
Charakterystyka tych utworów jest następująca.
K e lo we j. Do keloweju naleZałaby tylko cienka' wkładka spągowa,
Wykształcona Vi postaci szarozielona,wych wapieni i margli. W utworaoeh'
(ych pod mikroskopem widoczn,e są liczne igły gąbek (częściowO' skrzemionkowll!ne), odłamki skorupek niałż'Ora-czków, kon'krecje krzemiO'nkowe
i ziarenka kwarcu detrytycznego. Nierzadko zachO'wane są w hich odłamki .
belemnitów.
.
. .
.'o k s f o r d i r a u rak. Utwory oksfordu i rauraku trudno j'ElSt na:
podstawie dotychczasowych obserwacji rozdzieolić i omówićoodzielnd,e. .
Ogólnie, w kierunku od dolu ku górze, .powyzej cienki~j wkładki na-'
leżącej do keloweju występują szarokremowe i szare wapien:iJe oraz szarej
z odcieniem zielonawym margle. Wapienie te cha'rakteryzują się skryto-~
«ystaliczną budQwą oraoZ obfitą zawartością igieł gąbek..
.
. Wyżej występują wa'pi·enie szarokremowe o charakterze detrytycznym.
f organodetrytycznym, często też grużłowe. W tego typu waipieniach ze
szczątków organicznych, PO'2ia igłami -gąbek, widoczne są także kolce je-o
żowców i inne. Dość powszechny jest glaukonit. Poza, tym zdarzają się
kOnkre.cje krzemionkowe oraz ziaI'lEmka: kwa,rcu detrytycznego.
..
Dalej następują wapienie sk.aliste bcirwy szaU'ej, jasnokremowej i bia. . ·
lej, z wkładk.ami szarych ma,rgli. Wapienie te są na' ogół skrytokrystaliczne'
j zesz·czątków organicznych widoczne są w nich pod mikroslm'P=m głów
. nie igły gąbek. Skrzemienienia są tu zjawiskiem dość powszechnym.
Podana, wyżej charakterystyka ni~zego malmu oparta jest glównie na
podstawie obserwacji ma,terialu skalnego z otworu Lub.aczów 2, 3 i lL
Z ted partii z otworu Lubaczów 2 E. Panow o!zmaczył Meagerlea s'p., A. To-:
Jmrski zaś 12': tego samego otworu - Rhynchonella ci. ping,/!-is R o e m. .
A s t art. Utwory astartu, poznane główn1E' z otworu Lubaczów H
i Wielkie Oczy 1, reprezentowane są przez jaoSne lub jasnokremowe wapie-'
nie z wkładkami szarych maU'gli. WapiJenie .asta,rckie z tych otworów są
dość charakterystyczne. Są one bowiem silnie przekrystalizowane. i z obfi"::
tą zawaortością rozdrobnionego detrytusu wapiennego i organ,i.cznego, tudzież z nielicznymi oolitami. Oolity w tych wapienia,::h są na ogól slaho
wykształcone. Szczątki organiczne nał'eźą do fragmentów skorupekmał
Mw, ramienionogów, kolców jeżowców, łodyg liliowców i glonów. Tu
icówdzie występują też otwornice. Igly gąbek w wapieniach . z otworu
WieThie Oczy spotykane były głównie
poniżej
głębokości18J3
m i to w ba!'~
'
.
.
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dzo małej ilości. Z otworu Lubaczów 9 z osadów astartu C. Pachucki '
oznacZ)1 następujące formy: Septaliphoria astieriana d'O r b. 1 Septalipho-ria pinguis wr. astieriana d'O rb.
.K i m e r y d. Kimeryd w nad bliższej okolicy Lubaczowa nie został de-:
finitywnie stwierdzony. H. Jurkiewicz na podstawie badań mikrofaunistycznych wyróżnia go z zastrzeżeniem w otworze Lubaczów 3 i Lubaczów 10. W otworze Lubaczów 2, usytuowanym w bliskim sąsiedztwie
otworu Lubaczów 3, przyjmuje się co najwyżej dolny asta.rt(Z. Obuchowicz, A. Tokarski i S. Wdowiarz, 1958). Wydaje się, że utwory kimerydu
w p6Jnocno-zachocłniej części bloku lubacwwskiego są rozmyte, a dopiero
mogą być zachowane w części poludniowo-wschodniej lecz wiercenia
jeszcze na nie me na.trafiły. Jeżeli bowiem kimeryd rzeczywiście wystę
powałby w otworze Lubaczów 3, wówczas należałoby przyjąć dość gwał
towne wyklinowywanie się całej serii węglanowej'w kierunku zachodnim~
natomiast z porówna,nia .niższych partii wynika. -tylko wyniesienie _ całej _
paortii w tym. kierunku. Ze względu na niewyjaśmoną sytuację, kimerydu.
w tym rejonie omówić obecnie nie możemy.
Całkowita miąższość serii węglanowej (keloweju i malmu) w omawianym najbliższym rejonie Lubaczowa nie jest zna·na. Na przykład w otworze Lubaczów 2, gdzie kończyłaby się ona na dolnym asta.rcie; wynosi
około 310 m, w otworze Wielkie Oczy 1 zaś sama miąższość astartu wy-nosi około 400 m.
W. W. Gluszko i W. T. Skliar (1958) poda·ją, że dla terende USRR miąż
szość malmu w rejonie Kochad1ówki wynosi około 700 m, a koło Stryja

830 m.
Kompleks górnej jury nawieroony _w otworze Doliny l jest barozozróżn:cowany i trudny do bezpośredniego nawiązania z otworami wyżej
wymienion.ymi. Występują tu na przemian wapienie i margle z wkładkami
dolomitów. Nawet w partii spągowej występują wkladki wapien.i oolit<>-wych, czego nie spotyka. się na przykład w zachodnim rejonie przedgórza.
Miąższość przewierconej serii węglanowej wynosi 630 m. Według badań:
mikrofaunistycznych H. Jurkiewicza stropowa partia tej serii należy do·
astartu.
Wykształcenie jury w zachodniej strefie pI'2ledgórza, jest zupełnie podobne jak na poludIiiowym obrzeżemu Gór Swiętokrzyskieh (J. Czarnocki.
1927; H. Swidziński, 1931 i M. Moroz-Kopczyńska, 1959), na.tomiast jura
w części północno-wschodniej ma bezpośredni związ€ik z jurą niecki lu-helskiej i lwowskiej (J. Lewiński, 1933; W. POŻ8ryski, 1956 i O. M. Anastazjewa, 1957, 1958). Dla rozpoziomowania utworów jurajskich madą znaczenie przede wszystkim bada.nia kompleksowe - makrofaunistyczne.
mikrofaunistyczne i petrogra.fiezne, jak również porównanie karotaży geofizycznych. Dla badań mikro faunistycznych mają znaczenie nie pojedyncze
formy, lecz pewne zespoły. Jedynie dla astartu jest dość charakterystyczna.
forma Pseudocyclamina sequana.
KREDA

Kreda w ~ zachodniej części .przedgórza została riawiercona w szeregu'
otworów wiertniczych po prawej i po lewej stronie Wisły, w rejonieDąbrowy Tarnowskiej i koło Pilzna., w części wschodnd.ejzaś jedynie w od-
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wiercie Basmia 1, usytuowanym na półnoCny wschód od Lubaczowa. Zarówno w części zachodniej, jak i wschodniej, kreda wykształcona jest od
cenomanu do senonu włącznie. Typ osadów w tych rejonach jest ba.rdzo
zbliżony.

C e n o m El n. Cenoman w zachodniej części wykształcony jest w postaci silnie wa.pnistych piaskowców lub piaszczystych wapieni barwy jasnej lub zielonawej, z obfitą zawartością glaukonitu (tab!. II, fig. 9).
W Baszni na,tomiast zostal stwierdzony piaskowiec jeszcze bardziej glaukonityczny, miejscami rozsypliwy i z nieznaczną zawartością fosforytu.
T u r o n. W turonie na ogól występują wapienie, opoki i margle,
często smug-owane. Wa.pienie i opoki są -bafiVy jasnej lub kremowej,
margle zaś jasnoszarej lub szarej. Znane są tu wa,pienie oligosteginowe
{tabl. II, fig. 10), o których wspomina Z. Sujkowski (1931) z glębokiego
wiercenia koło Lublina ora~ S. Cieśliński (1956) z obs:zaru nad Pilicą.Wy
nikałoby z tego, 2le wapienie te w turonie madą barozo duże rozprzestrzenienie i mogą stanowić dobry poziom korelacyjny.
S e n o 10. Senon, wykształcony jest na ogól w postaci szarych lub szaro-,zielonawych margli, rzadziej opok.
W utworach turonu i senonu, jakkolwiek piaskowce nie występują, to
jedna,k zaznacza się wyraźna domieszka kwarcu detrytycznego, na ogół
zmniejszająca się w wyższych poziomach. Obok kwarcudetrytycznego
miejscami bardzo licznie występują pojedyncze mikroskopijne ziarenka
lub drobne agregaty i konkrecje krzemionkowe. W dalszym ciągu obecny
jest glaukonit. Ze szczątków organicznych we wszystkich poziomach kredowych bardzo licznie występują igły gąbek oraz otwornice. Igły gąbek
w partiach zbudowanych z opoki są na ogól skrzemionkowane. Okazy
. makrofauny w rdzeniach są na ogól rzadko. spotykane. Formy znalezione
i oznaczone prz~ C. Pachuckiego są następujące: Inoceramus aff. anomalus H e i n e, Inoceramus aff. cardissoides G -o 1 d f., Inoceramus . aff.
cycloides We g n er, Inoceramus aff. latisulcatu8 H e i.n e, Actinocamax
verus M u 11 er, Porosphaera globualis F h i 1., Echinocorus perconiCU8
Hag.
Duże znaczenie dla rozpoziomowania tych utworów ma'ją otwornice,
z których najważniejsze są globotrunkany.
Stwierdzona. dotychczas miąższość utworów kredowych na przedgórzu
nie przekracza 600 m.
UWAGI PALEOGEOGRAFICZNO-TEKTONICZNE
Zasięg i kierunek rozwoju basetnu młodoprekambryjskiego trudno jest
obecnie -ustalić. Z dotychczasowych da,nych, jeśli chodzi o obszar przedgórza i wołyńsko-podolski, w naj ogólniejszych zarysach wynika, że basen
ten zostal uformowany noSI południowo-zachodnim stoku krystali~nei
płyty wschodnioeuropejskiej i sięga na południe po naj prawdopodobniej
. istniejący krystaoliczny masyw Prakarpat. Obejmowałby on tym samym
stosunkowo szeroką strefę o kierunku NW-SE. 3. Samsonowicz (1955)
wspomina o występowaniu tego samego typu skał n:e tylko w Dobrudży,
lecz także w Banacie i Anatolii. Zatem basen ten, miałby jeszcze szerszy
zasięg lub tworzył odnogi od wyżej zakreślonego. Do sfałdowania utworów

400

Pdotr Karnkawski, Eugeniusz

.Głowacki.

ryfejskich doszło pod koniec prekambru, a więc pr~ed orogenezą kaJ.edQń.-;
ską,· która rozpoczyna się w kambrze. Na podstawie obserw.acjiJ. Wdo-!
wiarza (1954), J. Samsonowicza, (1955), Z. Obuchowicza, A. Tokarsk:ego.
i S. Wdowiarza (1958) oraz naszych WlasiIlYch utwory preka·ffibryjskie.
(ryfejskie), które mają charakter fliszowy, są bardzo iiJ1tensywnie zaburzone i slabo zmtetamorfizowaile oraa; silnie spękane. Upady ~yJll:)sz~;
w nich na ogól 70+90°, i ta.k: w otworz.e Gwoixiziec 1 80°, Brzyście l,
75°, Niwiska 3 70 do 90° itd. Metamorfizm tych utworów zapewne wiąże
.się z ruchami, w których zostały one sfałdowane.
',:
Ukształtowanie sf'3łdowanego i wypiętrzonego elementu mlodoprekambryjskiego miało niewątpliwie na prz.edgórzu dużYWplyw na późnięj:
Śży rozwój basenów i osadów. Jeśli chodzi o obecnie zarysowujący się:
trzon. prekambryjski, którego ma·ksimum elewacji zaznacza się w rej{)ru~
Brzyścia, Jeżowego i Jarosławia, to wydaje się, że nie był ort całkowid~
zalewa.ny prztez morze od prekambru aż do trzeciorzędu albo paJ.eog'2.ńska
·erozja postąpiła tak daJ.eko, iż zniszczyła na znacznej przestrzeni coraz,
bardziej przekraczająco spoczywające na· nim utwory palec- i mezozoiczne;
Wpływ ten nie ograiJ1:ezałby się jedynie do wspomnia.nego trzonu, lecz d.o
szer'2'gu grzbietówoznaczemu regionalnym, leżących w glęOOzym podlożU'::
Najlepszym tego dowodem jest fakt stwierdzony w otworze Nilecza.jna 3,
w rejonie Dąbrowy Tarnowskiej, gdzie utwory karbońskie występują bez";
pośrednio na prekambrze 2.
. .
Kontakt prekambru z kambrem nigdzie dotychczas o::tioe został stwier":
dzony. K{)ntakt ten nie joest również znany w Górach . Świętokrzyskich.
Sądząc jednak z dotychczasowych obserwacji, niezgodne (kątowe) ułożenie
kambru na prekambrze wydaje się nie ulegać wątpliwości. Dowodem t8lg~
może być f'3kt, iż utwory kambryjskie są w stosunku- do prekambryjskich
żnaczni.e mniej zaburzone tektonicznie oraz nie wykazują cechepimeta~
morfizmu. Notowane upady w utwora.ch kambryj-s-k ich tylko w nIektórych
miejscach wynoszą 50+60°, a poza, tym są znacznie mniejsze 20+30°;
Spękania i druzgoty tektoniczne nie wYstępują w nich tak powszeehnie
jak w· skałach prekambryjskich.
.
Utwory kambryjskie stwierdzone w rejonie Lubaczowa są podobnie
jak w Górach Świętokrzyskich utworami ge.osynk1inalnymi, za czym prze.mawia·ją podobne ~echy litologiczne. Są to bowtem utwory fliszowe, po':':
wstające w basenie szybko pogłębiającym się i intensywnie zasypywanym materiałem te-rrygenicznym.
;
Kambr na. przedgórżU zostal dotychczas stwierdzony jedynie w rejonie Lubaczowr3, a -nigdzie nartomiast wpoludniowej. lub południowo. zachodni.ej części tego obszaru, mimo ,dojścia ,szeregu otworów wiertndcżych, po przeW:€lfceniu młodszych fOTIDacji, do prekambru. W związku
z· tym nasuwa się przypuszczenie, że rozwój basenu kambryjskiegoria
omawia,nym o,bszarze ogranicza.1 się glównie do strefy północnej oraz ·nap
prawdopodobniej wdzierał się też w obniżenia śródgórskie od strony Gój
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Swiętokrzyskieh. Po stronie pólnccnej zatoz-m istniałaby zasadn:cza bruzda
łą·cząca blSen Gór Swiętokrzyskich z wolyńsko-podolskim. Występowanie

kambru w południowej strefie nie jest jednak wyklucz.one. Wspomniana.
północna bruzda, zarysowująca. się w kambrze, wYraźnie zaznaczala się
wpóź.niejszych okresach, () czym wspcm1na W. PO~!lryski (1958).
Osady kambryjskie zostały sfałdowa,ne i wynurzon,e w okresie ruchów
kaledońskich w fazie sardyjskiej, zwanej przez J. Samsonowicza sandomierska.
Osady ordowiku i syluru w Uszkowcach sp::Jczywają niezgodnie na.
kambrze, w Mędrzechowie' zaś wprost na. prekambrze. Pomiędzy ordowi.kiem SI sylurem, podobnie jak w Górach Swiętokrzyskich, zaz,nacza się
wyraźna przerwa sedymentacyjna spowodowana ruchami foazy takońskiej.
W czaBie wspomnianej przerwy erozja osadów ordowiku przypuszczalIIlde postąpiła bardzo daleko., o czym świadczy wprost szczątkowa ich
miąższość przede wszystkim w UsZkOWC'lCh, wynosząca zaledwie kilka
metrów. Sylur za·czyna się nową transgroesją morską i w stosunku do
ordowiku rozwinięty jest nie w płytkowodnej facji piaskowcowo-wapiennej, lecz nieco głębszej - ilasto-marglistej. Osady sylurskie we wspomnianych -w~eoj rejonach wykazują bardzo duże podobieństwo. litologiczne,
co świadczy o unifika·cji wa,runków sedymentacyjnych w tym okresie na
większym obsZrlrz.8.
Po osadzeniu się utworów syluru nastą.pił okres wypiętrzenia i gradacji. Do wyraźnego sfałdowania utworów w tym okresie jednak nie
doszło, o czym świadczą stosunkowo plaskie i regula.rne upady warstw
(15+25°). N:ezgooność kątowa między ordowikiem a· sylurem raczej nie
występuje. Jest to zupełnie podobnie zjawisko joak w regionie kieleckim
{J. Samsonowicz, 1953).
Według obecnych danych, bardziej regularnego występowania utworóword·owiku i syluru na· -p rzedgórzu należy spodZiewać się przede
wszystkim w stref:,e północnej, natomiast w strefie południowej będzie
ono ogran;crone raczej głównie do pewnych obniżeń synklinalnych,
gdzie nie zostały one zerodowane pr.reode wszystkim przed transgresją
d€I\\'ońską.

Trudn:> jest dzisiaj wnioskować, czy morze ordowickie i sylurskie
zal,ewało cały obszar przedgórza. Chodzi tu głównie o centralną jego
część, gdzie obecnle wyr,aźn'e zaznaoe.za, się wielki trzon prekambryjski.
Jeżeli tak, to już przed dewońska €lI'ozja, musiała, z,niszczyć jego osady na
znllcznej przestrzeni. Is.tnieje pewne prawdopodobieństwo, iż ograniczał
się on do rozległych obniżeń istniejących pomiędzy wielkimi grzbietami
{zWłaszcza w strefie poludnd.oWoE'j), o których wspomniano przy omawia.niu prekambru. W każdym razie obszar przedgórza, w okresi,e' ordowiku
j syluru był niewątpliwie pomostem pomiędzy basenem Gór Swiętokrzy
.skich a wolyńskcrpodolskim.
Sedymentacja dewońska rozpoczyna się w warunkach kontynentalnolagunowych i trwa przez cały okres dewonu dolnego. W tym to okresie
jednak zazna.::zają się kilkakrotne zwilgotnienia klimatu, na .cDwska,zuje
obecność wkładek ciemnoszarych łupków ilastych z zawartością zwęglo
nych szczątków roślin. W środkOwYm dewonie -następuje pogłębienie
:Kwartalnik GeOlogiczny -
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basenu i sedymentacja ska,1 węglanowych. Pod korue<! dewonu górnego
zaznaczałoby się ponowne spłycenie.
Do sfałdowania, i wypiętrzenia utworów doszło pod konie<! dewonu
w fazie bretońskiej. Sfałdowanie to było raczej łoagodne, gdyż upady
warstw nEl! ogół nie przekraczają 45°, a pr2ec:ętnie wynoszą od 10+30°.
Dewon na przedgórru został dotychczas stwierdzony tylko w stref!e
w po,bliżu podmioceńskich wychodni prekambru. W pasie
tym leży on bezpośrednio na, prekambrze, co stwierdzono w otworach
wiertn.kzych Niwiska 3, 6 i 7 oI'taz Trzebownisko 1. Dość zagadkowy jest
brak dewonu w otworze wiertniczym Mędrzechów 1, gdz'e karbon leży
bezpośrednio na sylurze, oraz w otworze N:ecza'jnao 3, gd2ie karbon występuje wprost na prekambrze. Zjawisko to zdaniem autorów należy tłu
maczyć daleko posuniętą erozją, która odsłoniła stare grzbiety. Za więk
szym zatSięgiem dewonu w tej strefie przedgórza, przemawia jego występo
wanie daleko na południowy zachód w odwiercie L!łpczyca 2 kolo Bochni.
Brak dewo,nu w rejonie Lubaczowa należy również tłum3.czyć zjawisk'em
erozji, gdyż utwory te znane są nieco daJej na, wschodzie z pa,leozoicznej
niecki lwowskiej. Czy centralna część przedgórza była zalana przez morze
clewońskie, trudno jest powiedzieć, lecz zapewne w zD03.cznie większym
stopn'u niż to wynika z obecnego obrazu. Oderwany płat dewonu wokolicy Sokołowa, jest ba,rdzo problema,tyczny, gdyż starSz.9 utwory paleo·zo!czne nawiercone w otworze Hucisko 1 nie zostały bliżej określone.
Transgresja, morm karbońskiego wtargnęła na silnie zdenudowaną
powierzchnię dewonu oraz zalała grzbiety sylurskie i prekambryjskie '
odsłonięte przez erozję podewońską, ewentua,lnie wystadące od czasu ich
powstania. W początkowym okres'e sedymentacja k,arbonu odbywała się
w dość zmiennych warunkach, na. co wskazują różne osady (węglanowo
-detryty·czne), później jednak warunki te wyrównują się na, w'ększym
obsza,rze i osadzają się główni.e utwory węgl,anowe. Jeżeli nawiercany
karbon vi otworze Podborze 10 jest młodszy od głównych wapioEl!li wizeń
skich znanych z innych otworów (Mędrzechów .1, Niw:ska 7 i Bratkaw:ce 1), wówczas mielibyśmy do czyn!enia, ze zdecydowa.ną zmianą tych
wa,runków na korzyść osadów detrytycz.nych, spowodowaną być może
regresją. Na obszarze płyty wolyńsko-podolskiej, według autorów ra...
dzieckich, w osadach karbońskich równ:·eż zaznacza się duża zmienn:Jść
litologiczna. oraz regresja morza przypada,jąca. ·n a okres pomiędzy turnejem a wizenem oraz pod koniec wizenu (A. W. Chiżniakow, 1958).
Już na podstawie obecnych materiałów można się zorientować, że
osady dolnego ka'rbonu na, przedgórzu wykazują duże podob'eństwo do
regionu śląsko-krakowskiego i wołyńsko-podolskiego, zatem występowała
tu zapewne łączność tych wszystkich basenów. W regionie łysogórskim
$edymentacja dolnego karbonu odbywała się w facji kulmowej.
Karbon górny na omaiWia.nym obszarze nie jest zna.ny, lecz jego występowanie w jakichś nieckach dotychcz.9s nie odkrytych, szczególnie
w pobliżU Karpat lub nawet pod Ka,rpaotami, jest prawdopJdobne, na co
wskazują bryły węgla. kamiennego występujące we fliszu kaorpa.ckim
koło Dębicy. Możliwość występowania górnego k,arbonu pod Karpatami
przypuszcza wielu autorów, jak K. Tolwiński (1951), M. Książkiewic2
(1954), F. Mitura (1957) i H.Swidziński (1953).
południowej
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Sfałdowanie i wypiętrze·nie dolnego karbonu na przedgórzu przypada
najpra,wdopooobniej na okres między karbonem dolnym a górnym i zwią-:
zan-e jest z fazą sudecką. Fałdowanie sudeckie w Górach Swiętokrzyskich
według J. Samsonowicia (1953) odbyło się pod nacisk:oelffi skierowa.nym
Od północy ku południowi. Ruchy te doprowadziły do powstania odkluć
i . nasunięć. W rejonie zapadliska przedkarpa.:!kiego, w przeciwieństwie do
Gór 'Swiętokrzyskich, podobnych odkłuć utworów paleozoicznych raczej
nie obserwuj'e się. Zjawisko to można tłum3.czyć tym, że naciskom tym
przeciwdzia.lał wznoszący się tutaj żesztywnialy trzon prekambryjski~
Podczas fałdowa,nia waryscyjskiego w Górach Swiętokrzyskich powstały
znane dyslokacje podłużne, wzdłuż których nastąpiło odkłucie i nasunięcie
antyklinorium łysogórskiego na synklinorium kielecko-lagowskie oraz
liczne dyslokacje tra~swersalne, jak np. na linii Boslaw - Nowa Słu
pia - La.gów. W tym okresioe powsta.la przypuszczalnie dyslokacja Wisły,
zwarta przez W. Teisseyre'a dyslokacją Z3.wichost - Kurdwanów, która
odżyła w okresie trzeciorzędu. Obniżeni.e, obs.za·ru na zachód od tej dyslokacji mogło przyczyn:ć się do intensywniejszego sfałdowania waryscyjskiego orogenu świętokrzyskiego.
Po tych wlelkkh rucha,eh na.stąpil okres gradacji obszaru, który trwał
do dolnego permu włącznie.
Nowy cykl sedymentacyjny, zapoczątkowany w cechsztynie, trwai
przez cały okres triasu. Na, rozwój cechsztynu zwracaliśmy już uwagę
przy opisie litologiczno-stratygraficznym. Początek tego rozwoju przypada na warunki kontynentalno-Ia,gun.owe, tak że osady cechsztynu
i pstrego p:askowca zasypują wielkie nierównoś·ci. Materiał do zbiorników
napływał z wypiętrzonego lądu, gdzie odbywało się intensywne wietrzenie ' fizyczne i chemiczne. Właściwa transgresja morska, DatStępuje w recie.
Początkowo widzimy osady płytkiego morza, jak p~askowce, gipsy i margle dolomityczne. W dolnym wap:eniu m:.LSz.lowym następuje pogłębienie
zbiornika i osadzenie się głównie wapieni i margli. Wa.runki sedymenta":
cyjne w tym okresie są dość wyrówna.ne na, większym obszarze (J. Czarnocki, 1927; J. Samsonowicz, 1929; H. Seonkowiczowa, 1956, 1957; S. Siedlecki, 1948, 1952). Pod koniec górnego wapien~a muszlowego mo·rze
zaczyna się cofać i następuje ogólne spłycenJe zbiornika wodnego, o czym'
świadczy poja,wienie się osadów terrygenicznych (piaskowców glaulmnitowych i ciemnych łupków ilastych z wkładkami wa,pieni). Trzeba, tu
zaznaczyć, że w niektórych miejsoach (Wojslaw 3) wpływ lądu zaznacza
się niemal przez cały okres wapienia muszlowego.
W kajprze mielibyśmy do czynienia, z sedymen.tacją śródlądową rozwiniętą w facji łupkowej i piaBkowcowej.
Pod koniec triasu (w kajprze) zaznacza się faza st.arokimeryjska, która
doprowadziła do lekkiego sfałdowania osadów; osady te, jaiko wypiętrzone,
uległy miejscami silnej erozji. Dowooyistnienia erozji dadzą się ~auwa
żyć w otwo·rach wiertniczych Mędrzechów 1, Radzanów 1 i Podborze 10,
gdzie brak jest osadów kajpru i wyższych pa,rtii wapienia. muszloweg().
Nie dotknięty erozją wapień muszlowy z rozwiniętym nad nim kajprem
obserwujemy natomiast w otworach wiertniczych Trzcia.n.a 3, Wojsław 3,
Niwislm 7 i 4. Brak osadów kajpru w odwierde ZóŁcm 1 .J. Czarnecki
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tłumaczy w ten sposób, że
część kelOoweju i ,cały kajper

natrafiono tam na uskok ścinający dolną
(J. Wdowiarz, 1954) .
.Do intensywniejszego, lokalnego wynurzenia serii triasowych pr:zypuszszczalnie doszło już w tym czasie, gdy na innych obsza.rach przedłużała
się sedymootacja ka.jpru, na co wskazuje Oobecność z'arenek wapienn,ych
w najwyższych p:łrtiach kajpru (Trzciana 3), prawdopodOobnie pochodzą
cych z rozmycia waopienia muszlowego.
Utwory triasowe wraz z podścielającymi je miejscami utworami
cechsztynu leżą niezgodnie bądź na ka,rbonie, bądź .na dewonie. Z różnych
miąższości pstrego piaskowca widać, że rzeźba starszegOo pociloża. była
bardzO' zróżnicOowana.. NOotowane upady w utworach triasOowych nie prz~
kraczają 35°. Niektóre partie, szczególnie pstrego piaskowca, są sf.aldowallle i spękane.
Trias na przedgórzu wiąże się bezpośrednio z triasem rozwiniętym na
południowym obr:zx~żeniu GórŚw:ętokrzyskich Ooraz od miejsc; gdzie zostal stwierdzony wieroelIliami, najpra,wdopod()Jbniej rozwinięty jest dalej
w kierunku poludniowo-wschodnim i zanllrZ,a się pod Karpa,ty.
Transgresja morza jurajskiegOo nie naGtępuje równocześnie na całym
obszarze przedgórza. W rejonie Lubaczowa nastąpiła Oona wcześniej i dała
ciągłe osady od bajosu, a moZie nawet i liasu, do ma,lmu włącznie. W rejonie poludniowo-zachod.nim natomiast jura rozpoczyna, się kelowejem i na
ogól cd razu osadami węglanOowymi. Najwyższy dOogger i malm w Oobydwóch rejOonach są podobnie wykszta.lcone (w facji wapienno-marglistej),
co św~.adczy Q ujednOoliceniu warunków sedymentacyjnych na. większym
obszarze.
Centralna część przedgórza Karpat środkowych być może nie była
za.lanoa pr2)~Z morze jurajskie i stanowila w tym Ookresie wyspę. Z obecnie
istniejących dalIlych wynika jednak, że południO'wy zalew sięgał w kierunku południOowo-wschodnim na strefę położoną pod obecnymi Karpatami i łączył się najdalej koło Stryja z basenem niecki lubelsko-lwO'wskiej. Na obecność jury pod Karpatami wskazują liczne egzotyki j'llra1skie
we fliszu karpackim, & szczególnie w rejonie Przemyśla (K. Wójcik, 1913).
Na. południe od Przemyśla występują też duże ujemne anomalie grawi:metryczne, które wskazują na dużą m:ąższość serii skał osadowych.
Wypiętruonie osadów jurajski-ch wiąże się z fazą młodO'kimeryjską. Wypiętrzenie i denudacja na omawi'ainym Oobszarze trwała przez cały okres
ą,olnej kredy.
NO'wy zalew morski na O'bszalfze przedgórza następuje dopierO' w cenomanie i trwa do senonu włącznie. Kreda w poludniowo-zachodniej stref:e
tego obsza.ru bezpośredniOo wiąZie się z , basenem niecki :nidziańskiej.
a w pólnocno-wschodniej z basenem niecki lwowsko-lubelskiej. Jak widać
z charakteru osadów, przez cały okres sedymentacji za·znaczał się dopływ
materiału terrygenicznegOo, na ogól zmniejszający się ku górze. Osady
kredowe spoczyw.ają wszędzie na. utworach jurajskich i mniej więcej na
jednakowych poziomach (brak niezgodności kątowej).
NO'we nasilenie ruchów górotwórczych następuje po górnej kredzie,
w fazie laramijskiej, kiedy to zostały sfałdowane utwory mezozO'iczne
osłony Gór Świętokrzyskich. W tym okresie O'bszar przedgórza zostaje
przede wszystkim wydźwignięty i zdefOormowooy dysjunktywnie. Po-
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tu wielkie dyslokacje i rozczłonkawaiIlba na poszczególne blaki.
tu zapewne starsze za,lożenia tektoniczne (kaledońskie i warscyj- .

skie). Z ruchami tymi wiążą się za'p€'wne jakieś o niewielkiej amplitudzie
wypaczenia fa,ldowe, których na podstawie obecnych materiałów nie
można bliżej ustałić.

Przez okres paleogenu dbszar ulega intensywnej gradacji, wtedy to
usunięte n,a znacznej przestrzeni osady górnej kredy i jury,
a nawet starsze. Największej grada,cji uległa najpra,wdopodabniej cenrtralna część tego obszaru, o czym mo~na wnioskować na podsta,w~e wyraźnego ścięcia wychodni podmiaceńskkh utworów mezo- i paleozok-z:nych przed tr:zonem prekambryjskim. Materiał de'trytyczny zobsza,ru
przedgórza w tym okresie był znoszony głównie do ge3synkliny karpack:ej. Z tego .okresu zaznacz'a'ją się w podłażu szerokie obn,iżerua (jakby
koryta rzeczne') o kierunku południkowym. Na podstawie ma,p sejsmicznych i częściowo wi€~ceń można by wyróżnić przyn,ajmn:ej dwa ta,kie
obniżenia. Jedno na poiudnie ad Kalbuszowej, a, drugie na północny
wschód od Rzeszowa, ciągnące się w kierunku Karpat.
W neogenie (miocenie) równocz,eśnie z intensywniejszym wypiętrza
niem się Karpat tworzy się zapadlisko przedgórskie, które' zostaje zalane
przez morze. Przychylić się tuta.j należy do zdania wielu autorów
(W. Teisseyre, 1921; J. Nowa,k, 1927; S. Dżulyński, 1953), na co istnieje
zresztą szereg dawadów, o przelewaniu się marza z obszaru Karpa,t na
obszar przedmurza. Zalew ten na obszar prz.edgórza K,arpat środkowych
wtargnął w dolnym tortanie. Osady tortonu i sa.rmatu, które wypełniły
wspomnia,ne zapadlisko, leżą niezgodnie na wszystkich starszych utworach począwszy od prekambru (ryjefu) do kredy włącznie. Największą
miąższość, gdyż ponad 2500 m (w otworze Bratkowice 1 2508 m), osiągają
one w pobliżu Karpat.
Pod koniec sarmatu morze wycofuje się z prmdgórza, co jest zwią
za,ne z naj młodszymi ruchami alpejskimi (fazą a.ttycką). W tymże .okresie
w Karpa.tach czynne były jeszcze ruchy górotwórcze, które wywarły wyraźny wpływ, szczególnie w strefie przybrzeżnej, na utwory mioceńskie,
a może i starsze.
.
Reasumując powyższe razważania, możemy na oma.wianym obszarze
wyróżnić następujące natężenia. górotwórcze:
I. Fałdawanie mlodoprekaombryjskie.
II. Orogeneza kaledańskBl:
1. Faza sandomiersk,a (koniec kanibru do ordowiku);
2. Faza takońska (ordawik - sylur).
III. Orogeneza wa.ryscyjska:
1. Faza. bretońska (pod koniec dewonu);
2. Fam sudoeck,a (po dolnym karbonie);
3. Faza fałdowań mlodawaryscyjskich.
IV. Fałdowania kimeryjskie:
1. Faza sta.rokimeryjska (trias - jura.);
2. Faza mlodokimeryjska (górna jura - dolna kreda) . ..
V. Fałdowania alpejskie:
1. Faza la.ramijska (górna. kreda - paleogen);
2. Faza attycka (miocen - pliocen).
zostały
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Odnośnie do ogólnego rozwoju geologicznego w strefie przedgórza
. na podkreślenie zasługuje przede ws,zystkim to, Że począwszy od ordowiku a skończywszy na górnej kredz1e· zalewy morskie w poszczególnych
okresach geologicznych miały charaJcter epikontynentalny. Całkowitą
miąższość paleozoiku (ordowiku, syluru, dewonu, karbonu) oraz mezozoiku
można oceniać na około 3000-:-.3500 m. Jak n,a ·' tak długi okres rozwoju,
miąższość ta jest stosunkowo ma.ła., gdyż miąższość samego kambru w G~
rach Świętokrzyskich wynosi około 2000 m. Pra.ktycznie i tej miąższości,
ze względu na istniejące różne luki, n~e stwierdzamy. Za.tem w ciągu
wspomnJanego okresu obszar przedgórza, wykazyw,ał cechy platformowe~
Ogólne ramy budowy geologicznej o·m awianego obszaru zostały już
nakreślone w rozdziale trzecim niniejszego optacowamia. Między innymi
w rozdzia.le tym zwrócono uwagę na występujCicy wCE.ntralnej części
tego gmachu trzon prekambryjski (ryfejski) ora.z monoklinalne zanurza:nie się warstw pal.eo- i mezo!Zoicznych ku południ·owi lub południowemu
Zachodowi po połudJnio·wej strome tego trzonu (JralZ ku północnemu
wschodowi po północnej stron:e. Odnośnie do tego zjawiska, na podkreślenie żasługujoe przede wszystkim to, :he bardziej regularnie pod tym
względem, mimo pewnych zaburzeń i pionowych przemiestlczeń wzdłuż
linii dyslokacyjnych, zachowują się serie mezozo:czne. Nieco inaczej
sprawa przedstawia się, j.eśli chodzi o utwory paleo.zoiczne, które są
bardz:ej tektonicznie zaburzone oraz wykazują szereg grzbi.e·tów i ohni":
żeń, jak też luk natury tektoniczno-erozyjnej lub sedymenta.cyjnej. Utwory prekambryjskie, które podściełają osady paleozo:'czne, wykazują teZ
grzbiety i obniżenia dużej wR.gi, jak to wyk,azało wiercemie w Niecza.jnej
(karbon spoczywa bezpośrednio na prekambrze).
Budowy głębszego podłoża ze struktury pokrywy mezozoicznej nde da
się odczytać, gdyż nie ma. ono w niej odzwierciedlenia. Dla przykładu
Podamy, że otworem Nioeczajna. 3 natroafiono na podka.rboński grzb1et pre'kambryjski, mimo iż w rejonie tym pod pokrywą m:oceńską zaznacza się
synklinalne obniżenie kredowe. N a tę niezgodność form strukturalnych
w głębszym podłożu VI stosunku do wyżej leżących serii mezozoicznych
zwraca również uwagę .S. Dżułyńs.ki (1953) przy oma.wianiu tektoniki
Wyżyny Krakowskiej. Autor ten stwietdza, że młod,a tektonika tej wY-:żyny nie powta.rza starych planów waryscyjskich i nie odmładza daw,nych
form strukturalnych, jakkolwiek stare założenia mogą wywierać pewien
wpływ :na przebieg młodszych elementów tektonicznych. A. Tokarski
(1958) przy · oma·wianiu struktur walu metakarpackiego wyraź-uie uwypukla struktury laramijskie i starsze, przyjmując piętrową budowę tego
elementu.
Jak duże zróżnicowan,m istnieją w starszym podłożu, mogą nam dla
przykładu posłużyć wyniki uzyskoane z dość dowolnie wybranych wieroeń, jak Niwiska 7, Nieczajna 3i Mędrzechów 1, z których dane odnośnie
stad'szego podłoża podajemy w niżej zami'E\Szczonej tarbeli 3.
Dodać tu jeszcz,el naleiy, .że karbon we wszystkich · trzech otworach
zaczyna. się tym samym poziomem.
Dzięki kolej-uo zachodzącym po sobie róŻl1.ytn ruchom tektonicznym
mamy miejscami obecnie do czynienia. z zupełną inwersją, tj. występo
waniem pewoIlych wypiętrzeń w miejscu istnie$ niegdyś, po sfaldowa-
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niu się da-nej serii i wypiętrzeniu, obniżenia synklinalnego · lub ToOWU
tektondcznegoO. Przykładem takim moOże być sytuacja odkryta w oOtwo.rże
Niwiska 3, gdzie zachowany byłby na wyraźnym oObecnie zrębie dewori
górny, mimo iż nie występuje oOn w oOtWoOrze Niwiska 7, gdzie utwoOry
dewonu doOlnegoO i środkowego zostały nawi€ł!"cone Q prawie 700 m niżej.
Ostateczną rolę w ukształtowaniu się budoOwy geologicznej podłoża
Tabela 3
Wyniki

wierceń

Niwiska 7, Nieczlljna 3

ł Mędrzechów

1

Nawiercone serie paleozoiczne i prekambru
Nazwa otworu . strop prekambru w m
Niwiska 7
~;neczajna

2240

3

Mędrzech6w

1

2220
1849

I

ordowik i sylur
wrn
brak
brak
1570

+

1849

I

dewon w m
1990

+

2240

brak
brak

I

karbon w m
1758
2084
1297

+ 1990
+ 2220
+ 1570

mioceńskiegoO, jak rówmez w procesie ufoOrmowania się lIleog-eńskiego
zapadliska-, lIl,ależy przypiSoać dysjunktywnym dyslokacjom powsta-lym
.lub odmłodzonym w trzedorzędzie. DysloJkacje te przecinają w różnych
ki'E'l"unka·rh zarówno. trzon prekambryjski, jak również osłonę paleoi mezozoiczną (fig. l i 2). Na podstawie badań geJ fizycznych, ja-k też
wierceń, moOżemy oObecnie wyróżnić szereg dyslokacji transwersalnych
(poprzecznych) i podłużnych. Do najwa.żniejszych dyslokacji transwersaFnych, zbliżonych do kierunku N - S lub SW - NE, należą:
1. Dyslokacja Wisły, zwana przez W. Teisseyre'a (1920)dysloka,cją

Kurdwanów - Zawichost.
.
2. Wschodnia dyslokacja Niwisk o kierunku N -S, która wyra~nie
zrzu-castarsze utwory pale<>- i mezazoiczne po stronie wschodniej.
3. Szereg dysloka-cji o k'erunku SW - NE w roejonie Rzeszowa, Lań..
cuta-, Jarosławia i Przemyśla, które wynikają z badań geofizycznych
i o-gólne,go dotychczasowego rozeznama geologicznego.
Do najważniejszych zaś dyslokacji Q kierunku podłużnym należą:
1. System dyslo.'cacji stwierdzonych wierceniami w rejonie Luba-czowa, mających k:-erunek NW - SE. Amplitudy zrzutów tych dysloOkacji
są niekiedy bardzo znaczne (Z. Obuchowkz, A. Tokarski i S. Wdowiarz,
1958). Według a-utorów redziecldch dyslokacje te, przedłuża-jące się na
obszarz.e zachodn'ej Ukrainy, mają zrzuty do 2000 m (W. W. Gluszko
i W. T. Sklia[", 1958).
2. Szereg dyslo~acji podłużnych występujących dalej na południe od
rejonu Lubaczowa, o podobnym kierunku, które stwierdzono badaniami·
geofizycznymi i wl'erceniami.
3, Szereg dyslokacji mniej więcej Q kierunku równoOleżnikowym
W rejonie Mielca., Niwisk i Dąbrowy Tarnowskie-j, potwierdmnych wier'"
ceni-anii i badaniami geofizycznymi.
Walne dyslokacje podłużne powsta-ly według W. Teisseyre'a (1920)
w · trzeciorzędzie. Natomiast dyslokacje transwerSalne, zdandem wspomnianego autora, mają za-łożenia starsze, ar tylko częściowo zostały w trzeciorzędzie odnowione.
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" Trzeciorzędowe
się wzdłuż dwóch

.zapadlisko przedkarpack:'e mogJ.o, wyraźnie zarysować
:zasadniczy.ch linii dyslokacyjnych, amkmowicie: od
strony pólnocno-.zachodniej w~dłuż linii Wisły (Zawkhost - Kurdwa,nów)
oraz od strony północno-wschodniej wzdłuż linii występującej na północ
od Lubacz.owa i Cetyni, która pokrywałaby się przypuszczalnie z teoretyczną linią Tornquista" oddzielającą pkttiormę wschodnioeuropejską od
bardzioe<j labilnej strefy południowej. To północne, intensywnl.ejs.ze obcniżenie jest już częściowo potwierdzone wierceniami. O wyraźn,ej dyslokacyjnej gra,n,icy zapadliska przedkarpack'ego z niecką lubelską wspomina
również W. Pożaryski (1956). Ostrą granicę dyslokacyjną (wzdłuż jedLnegó
lub szeregu uskoków) pomiędzy płytą wolyńsko-podolską a z'3.rp.adliskiem
przedgórskim Ka,rpat Wschodnich stwi'E'rdzają również ge,ologowie radzieccy, o czym pisze W. W. Gluszko (1958). Zasadniczą rolę w tym proce.s.ie' odegrał system uskoków podłużnych i poprzecznych, w licznych
m:ejscach przecinających podłoże :noa całym ohszarze.
.
Więks.zre przemieszczenie mas skalnych zarówno w czasie wypiętrzania
pokredowego, jak też w okresie twOO'zenia się zapadliska" nastąpiło praw..:
dopodobnie wzdłuż dyslokacji podłużnych, jakkolwiek rola. dyslokacji
poprzecznych jest wyraźna.
O dysloko3.cyjnym obniżeniu się podłoża przedgór.za w kierunku Karpat pisa,l już W. Teisseyre. Dodać tu jeszcze należy, że to ogólne obniżenoie
następuje poprz.eoz szereg zrębów i obniże·ń, ponadt,o w niektórych par~
tiach podłoże to podnosi się u czoła Karpa,t (obszar na południe od
PrzewOO'ska).
'
ZAGADNIENIE ROPO- I GAZONOSNOSCI PRZEDGORZA
Obsmr przedgórza, jak już wspomniano, położony jes-t w strefie labilnej, rozprzestrzeniającej się pomiędzy po·ludniowo-zachodnią kra,wędzią
płyty wschodnioeuropejskiej, a półnoOcnym brzegiem nie·gdyś wznoszącego
się krys-talicznego masywu Prakaorpat. Na' ooozarz,e tym cd okresu ml,odoprekambryjskiego do trzecLorzędu włącznie gromadziły się sk.ały oS':łdowe,
z wyjątkiem .okresów, kiedy obszar ten stanowił wydźwignięty ląd i ulegal silnej gradaoeji.
Z punktu widzenia organiCZlIlego pochodzenia ropy istniały tu w szeregu okresów geologicznych sprzyja'jące warunki do gr,amaodz'EfIlia się
w skalach osadowych substancji organicmoej, która mogla się stać wyjściowym produktem do powsta,nia zlóż bitumicznych. Jako szczególnie
sprzyjające okresy, w których mogla gromadzić się tutaj materia, orgamczna" można by wymienić epoki: kambr, sylur i dolny karbon, środ
kowy trias, jura i kreda, a wreszc:e miocen. W utworach z tych okresów
zaznacza, się obfitość substancji orgaonicZonej, przy czym często te skały
od rozproszonej substancji organicznej ma'ją cz;a,rne lub sza,re zabarwienie. Spośród wszystkich wymienionych ooadów na'jw1ęcej ciemnych substancji bitumicznych zawierają sylurskie łupki i mułowce doggeru (rejonu
Lubaczowa).
Do skał zbiorników, w których na10biiciej mogłaoby się gromad2ić
ropa lub gaz, należy zaliczyć często alieoo skawernowane wapienie i dolo':'
mity dewońskie, wapienie dolnoego kaorlbonu o dużej porowatości wtórnej,
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następnie piaskowce triasowe, wapienie, d.ol.omity i piaskowce jura,jskie~
wre3.zcie!piaskowce kred.owe.
.
Dolomity .oksfordu (Podborze), powsta,łe na drodze metasomatycznoej.
tworzą bardzo porowatą skalę, a zatem stanowią szczególnie dobry zbi.ornik. Również wyższe .ogniwa, malmu są nie mniej wa,żne, ze względu na
organodetrytyczri.y charakter tych os.adów, cechujący się dużą por.owatością pierwotną i wtórną. Z kredowych osadów największe znaczen1e ma,ją
piaszczyste warstwy cenomanu.
Oprócz wymi,enionych skal zbiorników, bitumi,ny często koncentrują
się na k{Jntaktach niezgodności stra,tygraficznych, gdzie pla\Szczyzną ekranującą są nieprzepuszczoalne skały. Strefami ekranrowaU'lia mogą być również w specja1nych warunkach płaszczyzny dyslokacyj,ne, które izolują
i zamykają drogę migra,cji bituminów i stanowią dIa. nich trwałą zaporę.
A zatem bituminy powstałe na. drodze organicznej mogą maleźć pomieszczenie zarówno w róznorodnych s:koałach porowatych, jak też w strefach
niezgodneg.o ułożenia.
Z punktu widzenia migracji i fo·rmowall1ia się złóż na, obszarze przedgórza m.ożna by wydz:elić trzy sprzyjające czynniki, 'kt.óre mogły odegrać
~naczną rolę w procesie przemieszczania i akumula.cji bituminów.
a. Pi,erwszym znamiennym f.aktem jest na ogól monokli'IloaJne zanurzanie się utworów paleo- i mezozoicznych od wyp:ętrzoneg.o trzonu pre-kambryjskiego w kierunku SE - S, czyli ogólnie ku Karpatom z jednej
strony oraz w kierunku NE ku zapadlisku niecki lu:bels'ko-lwowskiej
z drugiej strony.
b. Drug:m - kilkakrotne dyskordantne nakloaclanie się utworów róż
nych f.ormacji (fig. 2), a. w tym szczególnie osady miooeńskieniezgodnie
i na ogół pła..sko leżące na stars.z ym podłożu.
c. Wreszcie trzecim znamiennym czynnikiem j,e5t istU'l,ienie szeregu.
poprzecznych i podłużnych dyslokacji, które mogły ułatwić wędrówkę
bituminów zarówno w skaoli regionalnej, jak i lokalnej. Jeź,eli weźm:emy
poduw.agę gazooośny obszar lubaczowski, to widzimy, że znajduje się on
w strefie, która. głęboko zapada poprzez SZer€łg schodkowaotych podłuż
nych dyslokacyjnych obU1..iżeń. Ta strefa dyslokacyjna ciągnie się z obszaru
Polski dalej na. wschód (zachodnia Ukraina) poprzez Swidnicę, Sądową
Wisznię, Rudki, gdzie jak w..adomo występują bOoga,te złoża gazu z:emnego, a naow.et i rapy (Sądowa Wisznia - Ko-chanówka). Także i inne
rejony ropo~ i gazonośne, jak Podborza i Jarosławia" znajdują się w par- .
tiach, gdzie. w głębi przepiega'ją strefy dysjunktywnych nieciągłości.
Utwory podłoŻoa, które bardziej są sfałdowane od płasko leżącego płaszcza
mioceńskiego, cechują się tym, że ze wzrostem wi,eku osadów wzrasta też
intensywność :zaburzenia. i zdyslokowania. Oprócz dysloka-cji wędrówkę
węglowodorów ulatwiają także poro.wate skały.
Obecnie w~ełu autorów, a zwłaszcza radzieckich, j,ak: N. A. Kudriawcew (1959), W. B. Porfiriew (1959), G. N. Dolenko (1959), wiąże występo-.;
\ivanie wielkich złóż ropy i ga.zu z istnieniem w głębi stref dyslokacyj~
nych. Ten ich pogląd ma również i głębsze aspekty, a,lbowiem utrzymują
bn,i, że ropa mogla . powstać na. drodze nieorga.nicznej przelZ działanie
ekshalacji magmowych na wody juwenilrie i skały. Stąd też pochodzenie-
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węglowodorów OOnosządo dużych głębokości. Jest' więc s.prawą jas.ną, że
powsta.ła tą drogą ropa, lub gaz w myśl przytoczonych poglądów musi się
przemieszczać w pierwszym rzędzie wzdłuż dysjunktywnych nieciągłości
tektonicznych. Wychodząc z punktu widzenia organicznego pochodzenia
r.opy, za czym obecnie wypowiada się większość uczonych, także i w przy-

padku przedgórza przebieg stref dyslokacyjnych odgrywa korzystne znaczenie. Szereg złóż w ZSRR, w Europie i w Ameryce występuje w takich
właśnie dyslokacyjnych strefach (Dolina" Borysla,w , Basen Wiedeński i in.).
Przyjmując strefy dyslokacyjne za jeden z ważnych czynników przemieszczaJrlia się bituminów, można podkreślić dwoja,kie f'oil'my tejże migra..
cji, a mianowicie pionowej oraz podłużnej, w wyniku której gromadzą się
ślady lub złoża ropy i ga,zu. Zja-w;sko to daje się zauważyć na przedgórzu
Karpat w okolicy prze·biegu w.alnych dysloka,cji (występowanie objawów
w Żókzy, w Kólku Żabi'E,ck:m, w Niwiskach, Mielcu) luJb złóż o znaczoEniu
przemysłowym (Lubaczów, Jaro-sław, Podborze). A zatem znajomość przebiegu stref dyslokacyjnych uła,twia. znalezienie obszarów perspektywicz- .
nych. Takie samo znaczenie j,ak strefy dyslokacyjne mogą mieć porowate
skały p:askowc,o we lub węglanowe ciągnące, się na większym obszarze,
tworzące horyzont migracyjn,y. I tak na przedgórzu należą do nich bez
wątp:'enia porowa·te pia\'lkowce mioceńskie, częściowo anhydryty z serią
piaskowców baor03.nowskich, nalStępniepia~kowce cenomańskie, węglanowe
skaly malmu i inne porowate ogniwa niższego ffioEQ;Ozoiku i paleozoiku;
Na obszarze przedgórza śledzimy dwojaki przebieg stref dyslokacyjnych: o kierunku SE-NW i poprzecznych, zbliżonych do kierunku NS:
Sądząc . z tych kierunków można, wnio-skować, ŻJe migracja odbywa się
wzdłuż tychże stref dyslokoacyjnych w kierunku ich wzmiosu, a więc od
SE ku NW, i z kierunku południowego ku pólnocy. W tym świetlei obszarem autochtonicznym, z którego odbywałaby się wędrówka węglowodo
rów, byłyby obszary polożone .na, poludniowy wschód i na południe od
dzisiejszych krańców przedgórza, czyli w pobliżu Karpat lub pod Kar...
patami. Niektórzy polscy geologowie, jak W. Teisseyte (1929, 1933),
K. Tolwiński (1956), M. Książki,ewlcz (1954), F. Mitura (1957), Z. Obuchowicz i :inni wska.zują na możliwy związek macierzysty rop karpackich nie
tylko z utwo,rami fliszu, lecz także. z podłożem Karpa,t, gdzie spodziewają
się . występowania utwor.ó w paleozoiczn.ych. Podobne utwory paleozoiczne
występują po północnej stronie wału prekambryjskiego (niecka. lubelsko.:.
-lwowska). Autoczy radzieccy, W. W. Gluszko i W. T. Skliar (1959),
próbują łączyć złoża roopyna zachodniej Ukra,:n1e z migracją bituminów
pochodzących z silnie za.burzonych utworów paleozoicznych leżących głę
boko w podłożu.
Oprócz sprzyjających warunków należy wspomnieć <> czynnikach de-strulciywnych. Do czynn,ików tych można w pio€'l'wszym rzędzie zaliczyć
działalność erozyjną i tektoniczną. W historycznym roowoju podłoża zapadliska przed karpackiego najbardziej zaznaczyły się ruchy orogenezy
wa,ryscyjskiej i la,ramijskiej, kiedy to po sfa.ldowaniu i. wypiętrzeniu
utworów obszar ulegał przez długi okres gradacjLZostaly wtedy zda.rte
-()lbrzymie ilości skał osadowych i obnażony był zapewne głęboko trzon
prekambryjski (faza Laramijska). Następn1e zostały silnie zerodowa,n e
wypiętrżelrhia. ; strukturalne,-co z kolei mQglo doprowadzić do zniszczenia
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złóż bitumicznych. Ta działalnośćtektonicz.n-o-erozyjna
spowodowała', że dzisiaj w podłożu spotykamy się ze zbyt wielkim zróż
nicowaniem utworów, tworzących ntekiedy mozaikę skoalmą (Niw~ska).
Dopie'l'o neogeńska tra,nsgresja, która pozootawilar miąższy płaszcz osadów miocenu, iostatriie ruchy orogenezy alpejskiej wplynęły na powsta-

ewentualnych

złóż, z którymi się obecnJe spotykamy.
Horyzontami produktywnymi stw:erdZOłIlymi dotychczas na przedgórzu są nasotępujące ogniwa stratygraficzne bądź strefy kootaktu:
1. Utwory piaszczyste i piaszczysto-ilaste ' tortonu i sa,rmatu, wktórych występuje zwlaszcza gaz suchy (metanowy).
2. Seria anhydIytowałącznie z wapieniami litotamniowymi i piaskowcami baranowskimi. Tutaj obs€'l'wuje się gaoZ moikry, często z zawartością H!lS.
3. Kontakt stratygraficzny mi,olcenu z podłożem o różnowi'E,kowym
następs.twie i o różnym wykształceniu petrograficznym. Tutaj występują
naj obfitsze złoża gazu mokrego i .ropy, ClI w rejonie Lubaczowa ślady ropy
&sial towej.
4. Piaskowoe cenomanu i ma,rgle turonu, zawier<adące przeważnie gaz
mokry i ślady ropy.
5. Organodetrytyczne skały węglanowe malmu, w kt6rych zakumulowana je.s.t ropa pa,rafinlOwa i gaz m<Jkry.
.6. W utworach triasu i dewonu - gaz mokry.
7. W utworach dolnego pal€ozoiku (kambru, syluru), w których wyStępuje gaz ziemny bliżej nie zbadany.
Ważnym problemem dla ogólnej zmłjomości perspektyw ropo- i gazonośn,ooci obszarów jest ustalenie stref i hmyz·cmtów migracyjnych oraz
struktur, w których ropa lub gaz mogłyby 'z.nal,eźć pomieszczenie.
Następn.ym ważnym problemem joest ustalenie wieku migracji iuforp10wamia się złoża. I tak dla rejonu przedgórza daje się ustalić, że więk
szość złóż rosta.la utworzonlł po miocenie. Złoża. na kontakcie anhydrytów
wraz z serią baranowską z wa'p:eniami jurajskimi n:e m,ogły przecież
~istnieć w tym czasie, k:,edy ten obszar był wydźwignięty i ulegał erozji
lub gdy tworzył zapadnięty baSEn morza mioceńskiego. Przemigrowanie
bituminów i utworzenie się złóż mogło nastąpić po os,adzenoiu się serii
anhydrytowej i ilasto-piaszczystej, które uszczelruily wszystkie drogi migracji idące z głębi ku górze. Złoża gaoZu ziemnego występujące w tortonie
1 w sa!I'macie mogą być wieku rriioce·ń:sikiego lub przemigrowały, a :raczej
przedyfundowały z niższych osadów, ponieważ są to gaoZy czysto metanowe, nie zawlerejące nawet śladów cięŻSZych węglowoo'or6w.
Odnośnie do horyzontów występujących w podlożu mezo- i paJoezoicznym nie wyklucza się tam istnłenia złóż powstałych już przed okresem
tr~ciorzędowYm. Wiele z nich mogło ulec zniszcze!!l:iu poprzez procesy
gradacji lub .t'Uchy górotwórcze, ale istnieją podstawy ·do przypuszczenia,
że w~ele mogło rówrueż przetrwać do czasów późniejszy.ch, kiedy to wsku.,.
tek uszkodzenia izolacji przez ruchy górotwól'CZe bądź w jakiś mny spo-sób przez naruszenie równowagi mogły stać się źródłem migracji i dać
początek powstawaniu nowych złóż.
.'
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Być

moro,

że

ostawe ruchy alpejskie

spowcdowały między :i!l'li!lymi

olbrzymią mig'rację w młodszym trzedo!rzędzie j sprzyjały ufo['mowaruiu.
się złóż w wyższych partiach podłoża lub ·n a kontaktach stmJtygraficz-nych z mi.oce-n.em, j'3.k też w samym miocenie. Nie wyklucza się również,.
że osady mio,ceńskie mogły same dla sie-hie SJtalIlowić skaJ:y macierzyste-

ponieważ
substancję .organiczną.

dla powstania galZu,

zbyt

często

spQotyka

się

tu

rozproszoną

Ze względu na. spcsób gromadzenia się b1tumionów i formę pułapki'
mo:hEmy nIl. ooo.z:a.rze przedgórza. wyróim~ć trzy zaSJadnicze typy złóż:
1. T y p złóż war s t w o w y c h, które chaiI"akteryzują się tym, że'
występują w skale porowaibej ograniczonej (JId stropu i spągu skałą nie-przepuszczaliną. Złoża te podścielone są w spągu wodą okalającą. Do tego
typu należą złoża, ga:wwe wySJf:.ępujące zwłaszcza, w obrębie serH iliłsto~
piaszczystej tortonu i sarmatu.
2. T y P z łóż l i t o log i c z n i e ' o g r a n i c z I() n y c h charak..·
teryzujoe się tym, że występuje w serii skal porowat~ch ma'jących niewielki za,sięg, a złoże ze wszech s't ron ograniczone jest skalą nieprzepusz-·
czalną bądź wodą. Złoża te' noszą często nazwę soczewkowatych. Najczęściej występują w utworach sarmatu bądź w starszym podłQożu.
3. T y P z łóż rn 'a. s y w o w y ch. Złoża te odznacza'ją się tym, że'
od stropu ekran.3wa·n e są skałą nde'Przepuszcza:lną, natomiast od spągu.
podścielone jedynie wodą .okalającą. Złoża te z !fłeguły występują w ma:;;ywoach wapienno-dolomitycznych i wypeln:ia.ją wyniosłości tektonicznebądź erozyjne; w przypadku przedgórza izolowa.ne są od stropu nieprzepuszczalnym-i s.kaJ:alJlli mi'ocenu. Zł-oM masywowe ze względu na litologiczne wyksztalc€1li.e zb~orn:ika mogą być jednoOrodni!.e lub niejednorod.niie·
przepuszczalne, dlatego też wykazują często cechy złóż w.arr'stwowych ..
Rozróżni€iI1ie więc danoego typu złoża wymaga dokłJadnej analizy kompleksowych badań.
Złoż~ lubaczowskie, jak i występujące w okolioa<!'h Mielca Dla kontak-cie miocenu z podłożem, wykazują właśn:e cechy złóż masywowych na.
wyniosłościach częściowo erozyjnych i tekton.:c2lI1ych, ekranoQ·w .anych stratygraficznie utworami m:iJcceń:skirni, o lIliejednorodnym zbiorniku prze-· .
puszczalności.

W podłożu daje s'ię wyróżnić dwoJaki skład chem:cZII1y węglowodorów::
a . . Gęste ropy lasfat!towe o za·warlości części asfaltowych ponad 40%.
Ta dum zawa.rtośćasfaltów jest zjawiskiem wyjątkowym i rzadko w świe-
cie spotykalIlym. Ropa ta jest czarna, ·bezparaofitnowa., o dużej zawartości
siarki (do 8%). Ciężar właściwy przy 15°C - 1,019 g/cm3•
b. Ropa parafinowa o c. wł. przy 15°C 0,844 g/cm3, za,wierająca okolo.7 ,27% pa!l'a!finy,barwy ciemno!Z:eloonej.
Powyższy sklad chemiczny wska:zuje na odInienne cechy genetyczne~ych rop i być moe:e, że różnią się one niejedn.aikowym wiekiem powstama. W€dług niektórych autorów ropy gęste asf.altowe są ropami mlod~
szymi niż ropy palI'afii!lowe.
Występujące gazy dadą się zailiczyć również, jak już wspomniano wy....
rej, do dwojakiego typu:

Utwary

podmioceńskieprzedgórza

Karpat

środkowych

413

a. G.azy suche - metanowe, występujące w utwo!I'ach miooeńskich.
b. Gazy mokre - zawierające cięższe węglowodory C3 + w ilości
okolo 50 g/m3 •
Złoża gazu występujące w Lubaczowie zdają się wskazywać na pochodzenie .od zl:bż ropnych.
Zakła.d

Geologiczno-Wiertniczy P. N.
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TIilTp KAPHKOBCKH, EBremuow rJIOBAIl;KM

o I'EOJlOl'H'lECKOM CTPOEBIDł BO,l(MHOD;BBOBLIX OTJlOlKEBHO
BPE,l(rOPLR CPE,l(HHX KAPBAT
Pe3IOMe
Pa~OH npe~ropbH Cpe~HX KapnaT pacnOJIOJKeH B pa3BeTBJIemm BHCJIbI H CaRa,

Il'PO'CT'HPaHCb K BOCTOKy ~O rocy~apCTBeBlHO~ rpa:H~bI. IOJKHaH rpam:rqa orrpe~eJIH
eTeH 6eperoM KapnaT, a CeBepo-3ana~HaH H ceBepHaH nO~HHTblMH naJIeOOO}Iacm.m H Me3030~CKJ1MH OTJIOJKeHUHMH ChBeHTOKWHCXHX rop H MeJIOBhIMH JII06JIHB. ·t:KO~ MYJIb~bl. EcTecTBeHHoe npOCTHpalDfe IIpe~KapnaTcKoro nporH6a npo~OJIJKaeTCH
K BOCTOxy H 3ana~y 3a rocy~apCTBeHHyIO rpaBHQY.
PaCCMaTPHBaeMbl~

paHOR

ope~rophH

HBJIHeTCH

-cópa30BaKHblM B BepXHeTP8TJRH'OM BpeMeRH

Ha

BeJl'J1lrnM

xpaeBblM nporH6oM,

npe~nOJIbe KapnaT.

!3TOT 'upom6

:sanOJl.'HMJICH B MHOQeHe rJIaBHblM 06pa30M MOJIaCCOBbIMH OTJIOJKeHHHMH, MaTepHaJIOM
~JIH

KOTOpbIX UOCJIyJKHJIH pa3Mb1Tble nopo~bI CBeJKOIlO,ąHHTbIX KapnaT H 'łaCTWlHO
ChBeBTOKlIlHCKHX rop H .zwymx CMe:lKHbIX paf.!OH()IB.

CTpoemfe nO~HOQeHOBOrO cPyH,ll;aMeHTa, H3y'łeHHoe 6JIaro~apH MHOrHM 6ype-HHHM, OCHOBhlBaeTCH Ha ~OKeMóp~CKOM, KaJIe~OHCKOM H BaPHC~CKOM 6a3Hcax.
Pa3BJ1TJ1e STOro cPYH~aMeHTa HenOCpe~CTBemIO CBH38JHO c pa3BHTH~ CbBeRTOKWHC'101X rop, a TaK2Ke CbBerlToKWHCKQ-~06py~JKCKOro BaJIa. cpaqHaJIbHQ-JIHTOJIorWiecIOdł
xapaKTep OTJlOJKeHH~ cPYII~aMeHTa npe~rophfI npOHBJIHeT no O'X'HOWerD1IO K CbBeH-

TOKWHCKHM ropaM H HX OKaHMJleHHIO B 06IQeM 6oJIbwoe CXO~CTBO. HeKOTQpaH ~CP
'cPepeIIQHaQHH npOHCXO~ TOJIbKO B H3BecTffi,rx nepHOWlX, oco6eHHO B O'I'HOwemm
IX

JIblcorypcKOMY p~OHy. TaK2Ke H HanpH2KeBHe rop006pa30BaTeJIbHblX npOQecCOB

KaK B CbBeHTOKlID!ICKHX ropax, TaK H Ha npe~ropbe npOHCXO~HJlO B Tex JKe CaMhlX
nepHo~ax, XOTH CTeneHb TeKTOHH'łecKoro ,H apyWElHHH OTJIOJKeHH~ Ha npe~ropbH ropa3~o MeHhWe 'łeM
B CbBeHTOKlIlHCKOM
B ooo6eHHOOC'rH-JKe naJIeo3o:ił,CKHX JlerHOHe. OCIHOBHaH pa3HHQa B TeKTOHM'lecKoM CTHJle COCTQHT B TOM, 'lTO Ha TepPH"TOpMH npe~ropbH OT'Me'łaIOTCH npeHMYIQeCTBeHHO BepTHKaJlbHbIe ~HJKeHHH. BOJlee
G1JIbHoe HapyWemfe naJleo3o:iłcKHx TOJlIQ CbBeRToKWHcKHX rop 06bHCBHeTCH TeM,
~TO B nepH'()~ BapHCQH:l1ciIrnx ~BHJKeHH~ STa

06JlaCTb 6bIJIa onyw;esa IH.HJKe (Bepo-

. JłTHO B~OJlb ~HCJIOKaQHOHHO~ JlJ1HI.m BHCJIbl) H OTCyTCTBOBaJI TalKoM 6oJl:bwo~ onopHbl~ Macom, KaKHM HBJIHJlOCb Ha IIPe~ropbH nO~HTOe ~OKeM6pHHCKoe H~pO.
CaMbIM

rJlaBHbIM

SJIe.MeHTOM B

nO~MHOQeHOBOM

CTPOBWuł

npe~ropbH

-

STO

J\OKeM6pH~Koe JJ,ZU>O (PHcPeHcKoe), HBJlHIOw;eeCH 60JIbWeH 'łaCTbIO ropcTOBblM no,l(-

HHTHeM. !3TO H~, cOCTOHIIteeH3 H'HTeHCHBHO HapyWeHHblX cPHJIJlHTOB H KBap.QHTOB, 06HaJKaeTCH B .QeHTpaJiblHoH 'łaCTH pa~OHa Ha 3Ha'łHTeJlhHO~ nJlOIIta~H,
.)\OCTHI'aH .MeCTaMH 50--60 KM IIDfPJ1:HbI. Bmcpyr-JKe SToro H,IUla Ha6JIIO~aeM naJleo30HCKHe H Me3030~CKHe OTJlOJKeHIHH

(cf»u'.

1).

IIaJleo30~cKHeH Me3030~CK'He OTJlOJKe--
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mm, HaxOl{mIlKecJI Ha ceBePm>:ti C'1"QIPOHe YJ1OMJDłY'l'Oro IleH'l'PaJIbuOrO sneMEmTa,
rpY:lKaroTCSI B ceeepO-BOC'l'O'ł'HOM HanpaBnemm:, a c ro:lKHO:ti cTopom.r B WEH'OIol
J:lnH roro-3anaI{HOM. IIorpYEeHHe 3THX cepu:jł HepaBHOMepHO, TaK KaK no~ nOllq)OBOM,
KO'1'opbIił OH!H COC:TaBnSllOT, HaXO~SI pSlI{ Xpe6ToB. OpI{OBHK, AeBOIH J:l Aa:lKe J:liH'Ol'Aa
Kap60H 3anerae-r Henocpe.ztcTseHlHO Ha .ztoKeMIlPJm (pHq,ee).
'
KpoMe C8MbIX ){pemmx 06pa3OBaHJ:l:ti nPHlUlAJIe:lKaIIlHX K C8MOMy BepXBeMy .zt0xeMllpHlO (pHq:,ero) B nOAMHoqeHOBOM q:,YHl{aMeBTe Ba npel{rOpbH' BCTPe"IaroTCSI' OTno:'
:lKeHHSI KeM6pHSI, op.ztOBHKa H cHny~a, AeBoua, HH':lKHero Kaplloua, qexwTejłaa,' TPHaca.
cpeAHe:ti J:l BepxHe:ti ropbI H BepXHero Mena.B ollIlleM Me:m:.zty OTAenbHbIMH cTPa'l'Hrpaq>H'łecK.HMH TOnIllaMH OTMe'łaeTCSI uecornacHoe 3aneTaame J:l TOnbKO Me:lK.zty qexIlIrejłaOM H TPHaCOM CYIllecTBye-r 'łeTKafi ce,ltHMmrraqHOHHaH HenpePbIBHOCTb. Bcne.u;;;,;
CTBJ:le uepanHoMepHbIX nOAHJ:tMaIOIqHX .ztBH:lKeHH:ti J:l ~p03m1, B HeKOTOpblX pajłosax
'PSIA TOJIIll O'l'CYTc:TBye-r. HanpHMep, B pajłQHe JIIolla'łesa ropa 3aneraeT iiEmOCpe.zt:..
CT'BeHHO Ha KeM6pHlO HnJ:tHa CHnype.
IIaneoreorpaq:,H"lecKHe OTHOWeHJ:tSl B Te'łE!lllHH O'1'AenbHbIX reo.JiorJ:tqOOK'Hx SITOX
Bepolł'l'HO 6bIJm ,,pa3>Hble. B oc06eH.H'OC'l'H pa3BHTHe KeMllpH:ticKHx OTnO:lKemI:ti orpa'HH"łHBanOCb Bepo1lTHee Bcero AO ceBeP'Ho:ti 30HbI (IlOp03~bI coe.zt;H:WDOIlle:ti Ilacceii'a
CbBeHTOKIIDICKJ:lX rop c BOJIbIHlO-no~OołIbClrnM 6accejłaÓM).
'
'
OTno:lK8H.HSI ePYHAaMeHTa. Ha'ł~SI c Opl{OBHKa SlBnSllOTCSI ocal{KaMH SDH'KOH'l'HHeHTanbHOro MOps HnH KOH'I'HHeHTanbIro-narYHlHbIMH, MOIllHOCTb ' STHX ' OTJIO:ąteHJiltl:
(lle3 KeMllpHSI H I{OKeM6pu:SI) oqeHHBaeTCSI Ha OKono 3000-3500 M.
'
,
"
J:IO){MHoqeHoBbI:ti ePYHAaMeHT npeAropbSl paCKaJIbIBae-rcSI PSlAOM npoAOJIbHbIX AH'C'nOKan;M c HanpanneHHeM C3-IOB H OOnepeQHbIX c aanpanneHHeM C-lO HnJ:t CB-103.
!3THM I{HCnOKan;HSIM, B ocOOeHIHOCTH'-:lKe npQI{OJIbHbIM, nj>Hm:!CbIBaeTCSI rnaBHaSl pom.
B npoqecce 06pa3OBaamSl TPeTH'łHorO npe,ltrOPHQro nporHlla. IIOAMHDqeHOBhI:ti ePyli'~aMeHT reuepanbHO onycKaeTCSI nOCpeACTBoM pSl.u;a rop<!TOB H rpalleaoB B ' ro:lKHOi.r
H roro-BOCTO'm:OM lHanpaBneI:liMJ:l, B KOTOpOM O~OBpeMeHHO B03paCTae-r MO~OCTb
MHOqeHOBbIX OTnOOKeIIIDl:, AOCmraIOIqHX B5mi3H KapruiTCKoro, KpaSl CBbIWe 2500 ,M
(ePHr. 2). 'ryT cneAyeT IIPH6aBHTb, 'łTO B nOAMHoqeHOBoM peJIbeePe KPOMe ropCTOiJ
II rpa6eHOB MeHbIIIHX pa3MeposHaXO,ltH'l'CSI TaK:lKe H OoJIbWHe npoAonbHbIe H nonepe'łHble nOmDKeHJ:lSl perHOHanbHOro 3Ha'łeHHSI. ' 1%[3 TaKHX 60nbWH'X npQAonbIHbIX
nOHH:lKeHJ:l:ti MO:lKHO QTMeTHTb npe:lKAe Bcero nOHH:lKeHHe K rory 0'1' JIrolla'łesa, a H3
nonepe'łHbIX - 'B pa:tioue 2Kemosa :H IIweMbIcbnSl.
B H$e- H ra30H01::lHOM OTHOwemm: rnamroe 3'ila'łeHMe npHHaAne:lKHT Ha npe,l(,ropbH MHoqeHOBOMY nOIq)OBy, C03AaIOIlleMy nperpa,u;y MHrPHPYIOIqHM 6HTyMaM.. Me'CTopo~eHHSI S'IlHX npo,u;yKTOB H3BecTHbI B MHoqeHOBbIX cePHSIx H B 3oaeHecornaCHSI ~e:m:AY ePYH,n;aMeHTOM H' MiwqeHoBbIMH OTnO:lKeHJ:lSIMH.

Piotr KARNKOWSKI, Eugeniusz GLOWACKI
'GEOLOGICAL STRUCTURE OF SUB-MIOCENE SEDIMENTS OF TBE MIDDLE
CARPATmAN FORELAND
Summary

aenerally sp~aking, the area 01 the Middle Carpathlan foreland i8 situated in the
,rlvers, eastwaros extem.ddngas far at thePolish
front:ie'l". The southern boundarY is marked by the border ot the carpathians,' tii~

fO'l'k between the Vłstula and San
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northweste.rn and northEt-n boundary by the emerging Palaeozoic and Mesozole
sediments ol the sVńęty Krzy! Mounta:insand the Cretaceous sedimerits ,ofthe
.L ublin dewession. The· natural ,range of the ,Subcarpa:thian foreland extends furlher..
both, east- ' ~nd 'w:estwards, beyond Poland,sfro.ntiers.
'
,
The diSc~sed foreland area la a wideSPread. submountain depression form~
in the Younger Tertiary on the forefield ofthe Carpatthlans. Tbis depression haS
been filled in, during the Miocene, cbiefly by molasse depos!ts; the mate1'ial is first
ofalI derived froma waahing: out ofthe fres.hły upIifted Carpathians, partly too.
trom the Swięty Krzyż Mountains and , other adjacent regions.
'
The structure of the Miocene substratum, recongłzed by numerOfUS bore holas.
shows Precambrian, CaledoniEm and Variscan predispositium. The development ot
tbis substratum ls ,directly connected with the development of the Swięty Krzyt
~ountainsaswell as the Swięty ~rzyż -!ł0brodgea ridge. The facial-lithological
structure of the sediments of the substratum , of the foreland shows, as a rule,
a marked , similariiy with the S}ViętyKrzrż Mountains and their cover. Cel'ltain dffferentiatioos exist solely dudng someperiods, especially ,a s far as the Lysogóry
region isconc~ned. More intensive ' orogenic aclivitięs, bOth in the Sw.ięty Krzyż
Mountainsand in the fo:reland, went forth in identica1 ,p€,riods, although the de~ee
of disturbancesin the deposd·t s of theforeland" especially those of Palaeozodc times,
is consiąe.rably lesser tłum in the Swięty Krzyżre~on.The princlpal difference JJ;l
structure is shown by the factthat ln the area of the foceland , the, movements
have cbiefly been vertical. The greater distUrbances of the Palaeozoi~ senes in the
, Swięty Krzyż ~egion Me probably ' due
the faet that 'at the, period of the Variscap
,movements tbis region has been more lowered (probably along the line of disloca'-'
tion of the Vistula !"iver),and that here a larger, more rigid 'resistantmassif was
1acking, ,such as must have been the , upiifted Precambrian block in the region ol
.the foreland.
"
"
,
',
,
,
The most imporlant element iD the structure of thesub-Miocene fO'reland1S .
,the Precambrian (Riphean)block wbich to a large degree is a hO'rst-type range.
. This block, built O'l intensely mSturbed ,p hyllites and quartzites, is. uncO'ver~ on
a marked disłance in the central part of the region and locally reaches a width
·of .50 to 60 'km. Only axound tbis block "we . observe Palaeozo'.c and Mesmoic
sediments (Fig. 1). The Palaeozolcand MesoZO'ic sediments óccurring 0'1;1 the northern
_side of the discussed central element plunge 'nO'rtheastwards, those of "the southern
,side south- and southwestwards. The .p lunging 01: these series 1s oot uniform, due to
the faci that a number ol ridges have developed underneath the cover formęd
by these series. The Ordovician, the D~vonian and,ai times,the Carboniferous too
rest directly on Pręcambrian (Riphean) sedimeJllts.
Besides oldest sediments belpngi:ng ,1:9 Jb~ uppermost Precambrian (Riphean),
there occur in the Miocene substTatum of the Carpathian foreland sediments ol
the Cambrian, Ordovician and Silurian, Devonian, Lawar Ca.rboniferous, Zechstein,
Triassic, Middle and Upper Jurassie an'dUpperCretaceous; Lackingare seddJJients
of the Upper Carboniferous, the Lawer Permian as well as the Lawet" Jurassie and
:Lawet Cretaceous. Generally ' speaking, aiIiórtg the 'sEries:, ()f var1oUsgeological
periods smaller O'r la'r ger uncO'nformities ,occur; only between the Zechsteil!l and
the Triassdc a· sedimentary continuity may be O'bserved. Due to unequal movements '
O'f upIift and erosion, various stages ,are lacking in some regions. lin ·t he region
.of, Lubaczów, e.g." the JI,l·r8$sie rests directly on top of the Cambrian or Silurian.
In thevał'i~us geol~cal , peri~, palaeogeog·rapbica1 conditions · have undou~
,_edly been very dissimilar. Especially the , developme:nt O'f the Cambrian sedimeJlts

to.
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l1as mOst 'PIl'olbably been 1!imited to the northem zome ('the furrow connecting the
basJ.n of the Swięty Krzyż Mountains with the Volhynia-Podole basin).
The sediiments of the substratum, beginning with the Ordovician, are sediments
of an epkontinental or COIIltinentaI-Iagoonal sea. The thickness of these sediments
'(excluding the Cambrian and Precambria'n) ds estimated to be about 3000 to 3500 m.
The Mlocene substratum of the foreland i8 cut by a number of longitudinal
dislocations of NW-SE di'rection, and bytransversal dislocatims of N-S ar
NE-SW direclion. To these, especially to the longitudinal, cHslocations there ls
being ascribed the main part played in the proces8 ol forming the Tertiary foredeep.
In lts main body, the Miocene su,b stratum subsides through a numbe'r of horsts and
depressiOllls ,fon a southern and southeastern direction; in this same direction in·creases simultaneously the thickness of the Miocene sediments, reaching more
than 2500 m. near the border of the Csrpathian ridge (Fig. 2). It should be added
here that the sub-Miocene relief ddsc1oses, aside of horsts and depressions ot smaller
dimensions, 'iarger longitudinal and transversal depressions of regional significance.
Among su ch larger longitudinal depresslonsthere should es,pecially be distinguished
adepression south of Lubaczów, - among transversal depresslions occuring in the
·region of Rzeszów and Przemyśl.
.'
A3 far as oil- and gasdepos1ts strata, are coocerned, of greaJtest importance in
tłieforela,nd is the Miocene rover which constitutes a ba,m er to migrating bitumina.
Hitherto, deposits of such bituminous crude materials a!l'e known till now from
the Miocene series and fram the zOIle of unconformi,ty extending between tha
$ubstratum and the Miocene.
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Fig. 3. Sfylityzowany łupek o łupkowej teksturze - prekambr (otwór
Pow. 200 X, nikole skrzyżowane
'PhylUtized shale with shaly texture - Preea.mbrian (bore-hole
Eruarged X 200, crOBsed nicols

Jarosława),
Jarosław

3),
'

Fig. .4. Kwarcyt 'kambryjski (otwór Cetynia 7). Pow. 40 X, nikole skrzyżowane
Cambrian quartzite . (borlNlole Cetynia 7). Enlarged X 4!(), cr06Sed nico~
Fig. '5.

z pseudo-oolitarili 1 o'olltami kalcytowo-hematyto;wymi. o.rdowik
«()II;wór Uszkowce 1). Pow. 90 X, bez analizatora
Limestone with pseudo-oolltes and calcite-hematite oolites - Ordoviclan
(hore-hole Uszkowce 1). Enlarged X 90, without ana1yzer

Fig. 6.

Wapień ze szczątkami
bez analizatora

Wapień

małżoraczków

-

tumej (otwór Niwiska 7). Pow. 40 X,

LimestOtDe with ostracod remnants Enlarged X 40, without ooalyzer

Tournaisian (bore-hole Niwiska '1).
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Fig. 5
Piotr KARNKOWSKI, Eugeniusz GŁOWAOKI przedgórza Karpat środkowych
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Fig;·

,k

l·

Wapien zeindotyfaiIil~ wiżen (otw6r NIWiS'ka7)~PÓw;

40 X; -bez analizator~

, "\ ' LimeSfu~eS , with·., ~othyras~ . Visean (bÓr~-hóieNiwiska 7); Eiiia,rged ' x4d,
' . ' withouf anaIYzer ':,..

.

.

.

.

,

'i

;Fi? ': t~aPi~ń, ??~Y · : '., ast~rt '(OtwÓ,r Itad~óVV" .1);' ~ow; ~OXilleZanaiizatór~.
. : . Ooli~icl!i:niestóne ;';';;' ·Astaman (bore-hole
.
arialyzer

Radża-nów'1>; Enla·r.ged

X',4Ó, :witllou".t

cenoman (otwór
Fig. 9. Wapień piaszczYsty z globotrunka-nami i glaukonitem
Swa,tzów ;I); ·Pow; 90,X, nik'ole skrr"zyżowane
. .'
);"",':::'
' Sandy 1i~~tdne Witł:l .globutruncans and, .glaueonite ~.: c~~ina,rii'~'h+"
hólę' Swarzów · 1). Enla::ged X 90, crossed ''llicols .
' :"" j:"': ' ~!

jrjg,i~.'W~diel\ oIig~teginówY: : ~ turon (otwór SwarZów

. '.'

'tora :' , . . ', .... . ' " ... •. "

.

2); Pov,v.OO

,

x, ;1:>e'z g.~aii~~;

;OligoStegiina ; limestoneTuroriian (bo:r'e-hole Swarzów ,2); ' Eńia:tg~:k 90,
Withoutiiiialyzer
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Fig. 7

. Piotr KARNKOWSKI, Eugeniusz GŁOWACKI przed gór ze K arpat środkowych
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Fig. 8
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pod.mioceński c h

