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Osady pliensbachu na Pomorzu Zachodnim
(w.

związku z zagadnieniem poszukiwania złóż rud żelaza)
WSTĘP

Do 1955 r, podłoże. czwartorzędu i trzeciorzędu na obszarze Reska
f Lobezu nie było w ogóle zbadane i dlatego prace geologiczno-poszukiwavvc~e na tym obszarze· Zakład Złóż Kruszców L G. rozpoczął od normalnego lcartowania,,"
W 1955" r~ w Strzmielach koło Lobezu autor stwierdziłpd raz pierwszy na tym terenie osady morskie liasu środkowego.
W serii ilastej odkryto liczne warstwy syderytów ilastych i w związku
z tym w dalszych latach (l9~5-1958) Zakład Złóż Kruszców 1. G .•
a następnie Zakład Złóż Rud Zelaza (Z.Z.R.Ż.) w I.G. wykonał między
Reskiem a Lobezem około 30 wierceń o głębokości 150-340 m. Celem
tych wierceń było skartowanie wychodni serii rudonośnej, ustalenie
zmian facjalnych i wyszukanie stref optymalnej mineralizacji. W wyniku
prac ustalono, że na terenie położonym między Radowem Małym
a Strzmielami oraz na obszarze Gardzina występuje pokład rudy o po..;
dobnej wartości przemysłowej, . jak dolny poziom rud eksploatowany na
obszarze częstochowskim.
Oprócz zagadnień złożowych, badania te przyczyniły się do rozpoznania północno-zachodniej części antyklinorium pomorskiego, zwłaszcza
między Lobezem i Reskiem.
W 1956 r. Zakład Geologii Niżu (Z.G.N.) w I.G. wyko.nał ~łębokie
wiercenie Mechowo (na południowy zachód od Gryfie», w ceru uzyskania
pełnego profilu liasu. Otwór ten na głębokości 619,3+659,1 przebił serię
morską liasu środkowego. Profil tego wiercenia i wyniki dotyczące występowania rud zostały podane w pracach R. Dadleza (1958) i R. Osiki
(1958).
Oprócz wierceń wykonanych przez Z.Z.R..Ż., R. Dadlezzałożył 5 wierceń kartograficznych na obszarze Lobezu i Reska, w celu wyjaśnienia
niektórych zagadnień strukturalnych. N a propozycje R. Dadleza profile
tych wierceń zostały zbadane przez autora z punktu widzenia występo
wania rud.
W 1958 r. morskie ooady liasu środkowego zos.tały przewiercone
w otworze Gorzów Wielkopolski, w związku z badaniami strukturalnymi
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niecki szczecińskiej:. Dzięki uprzejmemu udostępnieniu próbek pI'Z'eZ
mgr W. Karaszewskiego, mogłem zapoznać się ź profilem tego utworu.
Uzyskane dotychczas materiały dotyczące morskich osadów liasu środ
kowego, jakkolwiek jeszcze skąpe, pozwalają' na' wyciągnięcie pewnych
wniosków paleogeograficznych i ustaleniad,alszych perspektyw posrzu.kiwawczych W · zakresie rud żelaza w obrębie antykliny Swidwina i na
południowych peryferiach niecki szczecińskiej.

STRATYGRAFIA
.ogólną budowę geologiczną obszaru położonego między Reskiem
l..obezem przedstawiono na mapie geologicznej odkrytej (fig. 1). Najstarszymi utworami, z jakich zbudowany jest ten obszar, są osady kajpru
fi
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Fig. 1. Szkic geologiczny.odkryty okolic Lobezu i Reska
Diagrammatic geologie solid map of the Lobez and Resko region
1 - retyk 1 kaJper. 2 ~ Uas dolni. 3 - Uas śrpdkowY. seria morska. warstwY Uasto:.
chlorytowe; ·4 - lias śrOdkowY. seria morska. warstwY ' przejściowe. 5 - lias środkowy.
seria 11mniczna. 6 - 11as górny. seria esteriowa. 7 - 11as górny. seria nadeateriowa,
8 - dogger. 9 - malm. 10 · - kred&. dolna; 11 - ' kreda; górna. l2 ~ granica. półńilcna
zwartego wYstępowania trzeciorzędu. 13 - uskoki i kierunki zrzutów; 14 - wiercenia.
Zakładu Złó:1: Rud :2:e1aza l. G .• 15 - ' wiercenia Zakładu GeologU N1:!:u L G .• 16 w1erce~ '
n1a przemysłu naftowego
1 - Rhaetic and Keuper. 2 - Lower Lias. 3 - Middle Lias. marine serles. agrtllaceus-,'
chloritic beds. 4 - Wddle · Lias, marine serles, trans1tion bedli, 5 - Wddle LiaS, l1mn1o
ser1es. 6 - Upper Lias. Esterla bedli. , 7 - Upper Lias. supra.-Esterla beds. 8 - Dogger,
9 - Malm. 10 - Lower Cretaceous. 11 -Upper Cretaceous, 12 .,.... northern bounda.ry
of . compact Quaternary , formations. 13 - ' faultl;l and directions of tbrow, 14 - bore- ,
holee drIlled by Zakład 'Złó:!: Rud :2:elua. l. G. (Dept; Of Iron Ore Deposits 01
Geologlcal lnstitute). 15 - bore-holes drllled by Zakład · Geolog! Ni:1:u I. G.(Dept 01
Lowland Geology01 Geolog1ca.l In$tltute). 16 bore-holee drWed 'by the OU
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i retyku przykryte przez serie utworów dolnego liasu. N a nich leży gruby
kompleks utworów liasu środkowego, złożony z dwóch serii, tj. morskiej
i limnicznej. Następnie osady te przykryte są grubym kompleksem. ilasto-';piaskowcowym liasu górnego, a na nich, już poza zasięgiem mapy, występują osady jury brunatnej. Profil litologiczno-stratygraficzny, liasu
.
przedstawiono W. tabeli 1.
Na całym obsz.arze występują dość grube 'osady czwartorzędowe a ponadto w południowym odcinku pod pleistocenem - utwory trzeciorzę
dowe, które w północnym obszarze występują płatami.
LIAS DOLNY

Na obszarze Lobezu i Reska poznano tylko górne ogniwa dolnego
liasu ze względu na to, że głównym zainteresowaniem bada:ń były morskie osady liasu środkowego, z którymi związane jest występowanie rud
żelaza. Po przebiciu osadów liasu środkowego wiercenia zgłębiono w niż
szych utworach o 15+20 m, a tylko wiercenia Radowo Wielkie 1, łtadowo
Małe 3 i Bondn" weszły głębiej..
..'
"
Ogólnie biorąc górne ogniwa dolnego liasu mają bardzo zmienny profil
litologiczny. Pewną ich regularność w ułożeniu stwierdzono w linii przekroju geologicznego przez Radowo Małe (fig. 2).
Poczynając od dołu można wyróżnić 6 WaTstw, które oznaczono literami od a+f.
'
Warstwy "a" nie przewiercono w całości w żadnym otworze. Górna
jej część składa się z Ikruchych jasnych piaskiowców.
Warstwa "b" wykształcona jest w postaci łupków ilastych z wkład
kami drobnoziarnistych pi~owców. Lupki ilaste mają barwę oliwkowoszarą lub czarnoszarą i 'zawierają jasnokremowe sferosyderyty lub pła
skury syderytów piaszczysto-ilastych. Miąższość tej warstwy na obszarze
Radowa Małego waha się od 12+18 m.
Warstwa "c" składa się z jasnych drobnoziaxnistych piaskowców
o miąższości 35+45 m.
Warstwa "d" :zibudo:w.ana jęstz pias~owców i mułowców piaszczystych z wkładkami' Ciemnych łupków ilasty(:h.Osady te zawierają zwę...
'glonąflorę oraz płaskury syderytów piaszczysto-ilastych. Miąższość warstwy "d" w okolicy Radowa Małego wynosi 25+30 m.
Warstwa "e" na przekroju Radowa Małego występuje dość regularnie.
WY'kształcona jest w postaci szarozielonych lub popielatoszarych tłustych
łupków ilastych, z piaszczysto-ilastymi sferosyderytami oraz zwęgloną
florą. Miąższość tej warstwy w Radowie Małym waha s,ię 7+12 m. Lupki
ilaste najlepiej są rozwinięte w wierceniu Bonin, gdzie osiągają miąższość
18 m. W łupkach występują sferosyderyty i cienkie płaskury syderytów
ilastych.
Warstwa "f" reprezentuje najwyższe ogniwo dolnego liasu. Składa
się ona z kruchych piaskowców ilastych, bądź mułowców piaszczystych
ze zwęgloną florą. Bezpośrednio na niej występują morskie osady liasu
środkowego, rozpoczynające się cienką waxstwązlepie:ńca lub gruboziarnistego piaskowca dOlomitycznego zamaczające transgresję lnQrSką. W niektórych wi~:r;ceniach (Zachełmie 1) zlepieniec składą. się z9lłtoczonych
piaskowców liasu, pochodzących zapewne w rozmycia wyżejwymienio
nej warstwy. Wyraźne rozmycie zaznacza się w 'otworze Rado:wo Małe 4,
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(fig. 2) gdzie piaskowiec dolomityczny liasu środkowego leży bezpośrednio
na niższej warstwie "e". Miąższość osadów warstwy ,,f" na przekroju
Radowo Małe waha się 0+15 m. Ku południowi miąższość tej warstwy
grubieje i w miejscowości Uniemie osiąga 18 m, a następnie stopniowo
cienieje w kierunku Świętoborzca · i zanika zupełnie w Boninie przechodząc w serię ilastą.
Tabela 1
Profil stratygraflczno-Utologiczny liasu środkowego między Reskiem a Łobezelil
oraz w wierceniach Mechowo i Gorzów Wlkp•

.

Podpiętra

Seria

Lias
górny

----_.

I

około 200
piaskowce różnoziarniste
15-36
8-warstwa przejściowa
7-łupki ilaste smużaste
5-4
6-piaskowce i mułowce chlo3-5
rytowe
5-łupki ilaste tłuste
0,7-4,2
2,7~5
4-piaskowce chlorytowe
3-łupki ilaste tłuste, w Gorzowie mułowce
5--8 .
2-mułowce
dolomityczne,
w Gorzowie piaskowce
8-11
1-łupki ilas~ i plułowce z
syderytami· , "
~11

I

f-piaskowce i mułowce
szarozielolle
d-piaskowce i mułowce
c-piaskowce drobnoziarniste
b-łupki iIasto-piaszczyste
oliwkowoszare
a__piaskowce drobnoziarniste
e-łupki

-

I

Resko

limniczna

morska
(pliensbach)

Lias
dolny

Łobez-

piaskowce i piaski drobIloziarniste
łupki ilaste i mułowce zielone

środkowy

~

Miąższość

Nazwa i wykształcenie
serii lub warstwy

nadesteriowa
esteriowa

Lias

!

I

-

I

w m

Gorzów
MechowoI WIkp.

-

.-

184,5
25
10,85

60;7

6,5
7,20

1,00
2,70
2,50

3,65
0,75
5,00

6,7

1,90

5,00

4,90

4,4Q

6,80

0-15
7-12
25-30
35-40

-

-

12-18

... Łączna miąższość opisanych warstw górnej części dolnego liasu wynosi około 125 m. . Porównując opisany odcinek profilu z wierceniem
Mechowo należałoby go korelować z warstwą ~ R. Dadleza (1957), czyli
dolną częścią serii sławęcińskiej głównej na Kujawach.
- .' Zmienna~ miąższość i duże zróżnicowanie . litologiczne tych . osadów
~ią2;ane jest z . konfiguracją dna zbiornika. Obszar ten pod koniec dolnego liasu uległ sfałdowaniu w związku z orogenezą .starokimeryjską. Po
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tym okresie coraz wyraźniej zarysowują się strefy elewacyjne, stanowiące'
początek dzisiejszego antyklinorium pomorskiego. Liczne spłycenia i pogłębienia dna zbiornika mają znacżny wpływ na lokalne zmiany lito...,
logiczne ('sadów. W ·strefach płytkich osadzają się utwory piaszczyste
;w przegłębieniach sedymentuje osad ilBlSty, w strefach zaś przejściowych.
utwory pia.szczysto-muŁowoowe. Dlatego też na więks:zych odległościach.
nie można korelować ze sobą poszczególnych warntw.
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2. Przekrój geologiczny przez Radowo' Małe
Geological section across Radowo Małe
a-f - 11as dolny: a - piaskowce, b - łupki ilasto-piaszczyste, c - piaskowce.d - piaskowce i mułowce, e - łupki sZ,aro-z1elone, f - piaskowce i mułowce
1--8 - 11as śrOdkowY, serla morska: 1 - łupki ilaste i mułowce z syderytami, A _.
dolnY pOkład rudy, 2 - mułowce dolomityczne, 3 - łupki ilaste ze sferosyderytami,
4 - piaskowce chlorytowe, 5 - łupki ilaste ze sferosYderytami, 6 - piaskowce i mu-o
łowce chlorytowe, 7 łupki ll'aste 'ze sferosyderytami, 8 warstwa przejściowa
a - f - Lower Lias: a - sandstones, ,b - arglllaceous-arenaceoUB shales, c _
sandstones, d - sandstones and siltstones, e - grey-green shales, f - sandstones:
and siltstones
1--8 - Middle Lias, marine series;
1 arg1llaceous shales and s:iJ.tstoneą wita.
siderites, A - lower ore horizon, 2 - dolomitlc siltstones, 3 - arglllaceous shales
wi'i;h spp.erosider1tes, 4 - chloritic sandstones, 5 - arglllaceous shales with spherosider1tes,' 6 sandston,es and chlori1;ic siltstones, 7 arg1llaceoUB shales wita
. sphaerosiderites, 8 - transitlon beds

LIAS ŚRODKOWY

Pod koniec dolnego liasu, w związku z nasileniem orogenezy starokimeryjskiej, obszar Zachodniego Pomorza uległ obniżeniu i na teren.:
ten wkroczyło morze,

Tabela 2

M:iątszo§6 warstw Hasu morskiego w otworach poloionych w okolicach Łobezu ł Reska

;~.:..
~=~
~ymbOl~

Jastrzębniki

Gol'
.
ancz

Lubień
G6rn.

Kovm6w Gardzin
2
2

Radowo
Wlk. 1

Rado~~sU::ielel uniemie-I śWięto-I
Małe 2
5
3
borzec ,

i

I

"',

8

I

22,30 m

--~+~S<l:--;'~~~
--~--_.

I

I

33,20 m I brak
25,1 m
dsnych!
'.

1l,60m

I brak

3,60m

1

--I~-:
--~-4-"-1
5

9,0 m

6,5 m

2,0 m

3

"

11,90

"2

1-7 '

I.".

1-8

28,10 m

J 50,40m

I

36,0 m

31,0 m

.I

12,0 m

I

-;

27,0 m

9,0 m-<-;,6 m

I

19,5 m

1,4 m

4,95 m

4,1 . m

3,8 m

2,3 m

1,5 m

3,7 m 1-:-2-,6-m-

3,75 m

3,6 m

6,6 m

4,8 m

5,2 m

2,7 m

9,0. m

8,1 m

7,7 m

4,9 m

6,8 m

6,9 m I

6,3 m

1,4 m

3,9 m

6,9 m

9,7 m

7,3 m

8,5 m

I

10,1 m

3,2 m

7,5 m

11,0 m

5,5 m

9,3 m

39,95 m

48,65 ni

55,20 m

40,60 m

73,75 m

84,90 m

76,60 m

I

I

'

5,6 m

~

I

t
rzy o

ń

brak
danych

I

21,0 m

I 25,0 m

i

I~ (7,7~ 12~-~T~,_~

4,7 m

--:----,,-

I'

m

14,,,-:; 15,5 m

danych

I'

I 29,7
I

P

omn

I

y

Iw,,:rstw

B'

3,6 m

I~-:'
I
I
I

2,4 m

0,5 m

2,2 m

1,0 m

4,3

3,7 m

7,2 m
10,6 m

I
I

I

~

'a

:::

ł

S

6,3

'tI

I

I

1 ---

7,5 m

I

2,3 m

11,0 m

10,5 m

7,4 m

4,6 m

6,7 m

44,05 m

43,20 m

39,0 m

39,0 m

43,10m

32,40 m

77,05 m

74,50 m

62,70 m

64,10 m

57,40 m

6,7
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Morze to panowalo przez okres pliensbachu (Y2), a w następnej ' fazie'
orogenezy połączenie to zostało przerwane Li w dalszym dcre.sie liasu środ':'
~owego panowało morze limniczne. Cały kompleks osadów liasu śl'lodko
wego dzieli się na dwie serie, tj. morską występującą w dolnej częśCi
profilu ii. serię limniczną, z której zbudowana jest górna część profilu
(tabela l).
Seria morska
Morska seria osadów liasu środkowego dzieli się litologiCznie na
8 warstw, dających się śledzić na całym badanym obsZ3ll'Ze między Reskiem a Łobezem, jak i w odległych wierceniach głębokich Mechowo
i GorzÓwWlkp. Wykształcenie litologiczne, jak i polożenie stratygraficzne
poszczególnych warstw przedstawiono w tabeli l.
Warstwa ilasło-mułowcowa z syderytami (l). Warstwa ta rozpoczyna
.się częsio zlepieńcem lub gruboziarnistym piaskowcem, zwykle o spoiwie
syderytycmym lub dolomicmym. GrubOlŚĆ tego zlepieńca wynosi od kilku
do kilk.unassbu om. Powyżej występują m'll1:owce mierzwiste, często fukoid\1lWe, miejscami słabo dolomitycme, z fauną małżów. W warstwie tej
występuje pokład syderytów ilastych o miąższości 0,2+0,58 m. W tabeU 2
zestawiono miążS2lQ\ŚĆ poszczegó1nych warstw pliensPachu dla ważniej
szych wierceń położonych wzdłuż rozciągłości serii (fig. l).
Ogólnie biorąc począwszy od otworu Radowo Wielkie, w którym
warstwa 1 wykształcona jest w postaci piaskowców i mułowców piaszczystych, posuwając się w kierunku pólnoono-zachodnim i ipOludniowo-wschodnim od .tego miejsca obserwujemy początkowe gru:bienie tej warstwy w obydwóch kierunkach a następnie stopniowe jej cienienie. Równocześnie z grubieniem zaznacza się zmiana facji piaszczystej na ilastą.
Np. w kierunku południowo-wschodnim od Radowa Wiel!kiego osady
piaszczyste przechodzą w mułowce dolomityczne (Radowo Małe, Karnice)
a 'następnie w mułowce ilaste (Strzmiele-Uniemie) i wreszcie w lupki
ilaste (Uniemie-BoiIlin). Dalej jednak ku wschodowi w otworze P,rzytoń obserwuje się mowu zwiększenie piaszczystości i spadek mląższości.
Konaemwentnie ze zmianą .facjalną osadów ohs'ęrwuje się rozwój lub zanik
pokładu śyderytUilastego ,,a'.' występującego w tej warstwie. Pokład ten
najlepiej rozwinięty jest na tym odcinku, gdzie facja piw!zczysta przech@i w . fację ilastą, a więc zw:iązallly jest z facją mułowoową (Radowo
Małe-StT7miele).
.
.
.
W kierunku Radowa Wiel!kiego poikład ,,a" w . mmę wzrostu piasz-czystości osadÓW' i ich cienienia' ~za się, następnie prZechodzi w piaskowce. Na odcin1ru zaś przechodzenia m'll1:owców w łupki ilaste, pokład
l"OZSzczepia się i przechodzi w sferosyderyty (Uniemie-Bon1n). W Przytaniu, gdzie zaznacza się W7Jr0St lPiaszczystoSci i ' cienienie warstwy l,
r.udysą słabo .rozwinięte.
-.
. W kierunku północnym od Radowa Wie1lkiego dYspoŻlujemy mniejszll
ilością wierceń i nie można talk dokładnie odtworzyć warunków sedymentologicznych jak na obszarze Ł,obe:ru, to jednak ogólnie rzecz biorąc występują tu podobne stosunki. Np., na północ od Radowa . Wielkiego,
w wierceniu Lubień Górny ohserwujemy maczne zwięksrzenie miąższości
warstwy . i1asto-mułowcowej, a następnie jej .stopniowe cienienie w Iderunllru otworu Kownów .2 i równocześnie· zmianę facjli1a.stej na mułow..
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cową, a następnie na' piaszCzystą w otworze Gółańcz p'omorski (fig. 3, 4).
Między Kownowem a Lubieniem Górnym. jest najlepiej ro7JWinięty p~
kład rud "a" w otworze Gocdzin 1, gdzie osiąga miąIŻSZOŚć 0,58 m. W Ide-;
ił unku Gołańcza pokład !rud zanika przypuszczalnie wraz z warstwą L
Dolne cztery warstwy w tym otworze nie dadzą się rozdzielić ma.krQ"
sko.powo.
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.Oznaczenla.ja,k na. figurze, 5 .
EXplWa.~l~ns !I<S,ln Fig. 5

Z przedstawionego opisu wynilka, że" w dkolicy Radowa' Wielkiego
z' początkiem pliensbachu 1'2 istniała elewacja, podwodna, która w okresie
trarnsgresji była erodowana., Na póJln.oc i na pohldnieod tego wyniesienia
. istniały depręsie ~MbięniaGp'pnego i" 5()ndna. ·.Dep!resje . te dalej ku pół..
nocnemu-WscliódoWi· i ~hodowi spłycały się w miarę zbliżania się do

brzegum.orza.

'

Zależnie9C! kQIlfiguracji dna morskiego, w czasie .tr8lOSgresji partie
elewacyjne były erodowane i w związku z tym w spągu utworów mor...
skich występuje zlepieniec. ,', W, depresyjnych . zaś częściach, które zapewne były wypełnione wodami. słodkówodnymi, rozwija się sedymentacja ilasta bez c~Talkterystyczm.ej·· warstwy zlepieńcowej. ·Np. naobsza~
rze Boninajuż z końcem dolnego Jiasu istnialoprzegłębien'ie, w którym

1{)S~a1y się

utwory ilaste.:Przegłębi,enie to utrzymało się j€SŻc.ze z po~
'Y2 i w dalszym. ciągu tw~ly się osady ilaste, ale już
mOtrS!k.ą.
' ,'."

czą1lkiem ~
~ 4'U111ą
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Oprócz .obszaru ResIk.a i Łdbezu ośady mOltSkie nawierooriQ W otworze
MecOOwQ i Gorrow Wlkp. ' Sytuację tych wierceń przedstawiO!llo na figu':':
rze 5, kQrelacje zaŚ warstw pokazanQ. na :figurze 2. W otworze Mechowo.
warstwa 1·. występuj,e na ,głębokości 654,70+659,1 m i wY'ks2Jtałoona 'jest
w postaci wapnistych piaszczystych mułowców z ,detrytusem fauny,
z wtkładJką iłowców sydaryrtowych.
..
. .,
Radowo.Wf Radowołl-2 Stmnie/85 /JniemieJ ~ Bonin
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warstw ipliensbaohu (Y:a) iW wierceniach na oibsza,rzeLobezu
. .
' '
.
'
.
Correlatiilg sections of Pliensbachian (y,.) sedirnents in bore-holes of the Lobez

Fig. 4. Rrofile korelacyj!ne

area

1 - plaskowce, 2 - plaski, 3 - łupki ilasto-piaszczyste, 4 - mułowce, 5 - dolomity.
6 - łupki ilaste, '1 - syderyty, 8 - sferosyderyty,9 ~ b . p. ' brak próbek
1 - sandatones, 2 - sanda, 3 argillaceous Bhales, 4 - siltstones, 5 - dolomites, 6 argillaceous Bhales, '1 - siderttes, 8 - spbaerosiderites, 9 - lack of sampies

nowce te odpowiadają przypusrrezalnie pokładowi rudy ,;a" -na Qbszarze Lobezu.
.
NiewielIka pias7lCZystOOć tych utWorów i znaczna ich wapnistość
świadczą Q pewnym ocJOaleniu . tego ołmaru od brżegu morza, jak również od elewacji.
.
W . wieroori1u Go:rz6wWlikp. warstwa l wybztałoona jest w pOstaci
łupkóW ilastych, które ~ wyśtępują na ,~lębolkości 982,90+988, 7 ~.
UtwQry te są W'B!pn:iSlte i zaWlierają piaszczySte sinU!Żlki Oraz 'sferOsyderyty.
Podobnie jaik w MechOlWieosadyutworzyly się w głębsZych nieco s~
fach zbiornika.
'
:
',' Warstwa mułowcowo-dolomityczna (2). W'aTStwa ta rozpoczyna się
~enlkim pO!k1adem ' sYderytU ilastego ,fb" ~ Pomimó 'lolka!lnegozaIiiBm po.kład ten daje się śledzić na całym o'b$:zarne. Stanowi on warstwę ,grainicz-ną między niżej leżącą serią ilasto-muloWoową (I) a warstWą ni~OIW'"
I

iPomo~
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cowo-dolomitycZ!Iią

(2). Powyżej warstwy syderytowej, w obrębi~
podwodnej, występują mułowce mocno piaszCzyste, fukoidówe,
,Często dolomityczne;· miejscami tWOtl'Zą się dolomity mulaste sydery~
tyczne, w górnych partiach zaś piaskowce i mułowce chlorytowe i dol~
mityczne. Miejscami dochodzi tu do tworzenia się · lOlkalnych warstw'
syderytowych. W piaskowcach dolomitycznych i syderytycznych,
~]ewacji
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Fig. 5. Szklc paleogeograficzny dplnej części llliensbachu (y g )
Diagrammatic palaeogeographic map oflower part ot Pl1ensbachian (y,)
1 - facja Uasta, 2 - facja syderytyczna, 3 - facja piaszczysto-mułowcOWa, 4 - 'Wier-'·
.c erua stwierdzające osady morskie pl1ensbacbu, 5 - wJercerua .r ue stWierdza.Jące osa- .
d6w morskich pl1ensbacbu, 8 - kierunki transgresji, ',. -'- wychodnie kredy
1 argUlaceous facie&, 2 - s1der1t1cfacies, 3 - arenaceous-s11tstone facie&, 4" - '
bol'e-holes d1Bclos1ng Pl1ensbacbian marine sed1mentB, II .,..... 'bore-holes . fa.1l1nJ .w :.
d1Bclose Pl1ensbach1an marine aecUments, 8 - cUrect101l/ł ot transgress1on, '1 - Cre-·

taceous exposures

a ŻWłas7JC.Za chlorytawych występują miejscami d~ć liczne ~Iiki kWar--:
(!Owe o średnicy paru milimetrów świadczące o bliSkości elewacjli. pod: .
. Wodnej. W miarę oddaJania gję od tej elewacji dblómityczIlOŚć i Wystę~·
pawanie chlorytu maleje, bądt zamilka. Takie sioounki zaobserwqvvano',
w grupie wiereeń położonych na półnoeny~h6d i ' ~ Wschód ocr
tlbszarru Radowo -Wielkie
U.niemie.
.
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Osady zawierają dość liczną, ale na ogół źle zachowaną faunę mał..,.
W stropie tej-warstwy w otworze Strzmiele 5 znaleziono 2 amonity
Acanthopleuroceras mciugenesti d'O r b. A. 'l:aldoni ·d'O r b. (oznaczone
przez dr J. Znosko), wskazujące na przynależność tych utworów do liasu
I,liensbach 'Y2. Miąższość tej warstwy między Lubieniem Górnym, a Boninem waha się od 6,9+11 m, natomiast dalej w kierunku północno
wschodnim i wschodnim znacznie cienieje. W Mechowie warstwa 2 rozpoczyna się również warstwą syderytu, na której występują wapniste
mułowce piaszczyste, miejscami ze żwirkiem kwarcowym, z łodygami
zwęglonych r031in, z fauną małżów o miąższości 5 m. W Gorzowie Wlkp.
warstwa ta złożona jest z różnoziarnistych piaskowców wapnistych
z detrytusem f,a·u ny i z otoczakami syderytu ilastego '.v spągu. Otoczaki
syderytu przedstawiają prawdopodobnie rozmyty pokład syderytu ilastego "b". Grubość tej warstwy w Gorzowie Wlkp. wynosi 4,9 m.
Warstwa łupków ilastych :ze sferosyderytami (3). Pod koniec OISadza-nia się · utworów piasZoCzy.stO--cI.olomitycznych dno mocza uległo: wyoc-aźne
mu pogłębi€1l1iu. TWOlI'Zą : ~ę , ()sa:dy . _ilaste . wyrażone obecnie iłołupkami
zł.a.żornymi z bardzo delikat nego materiału pe1ity(!znego. .~V .całej warstwie występują H~ne drobne ;sferooyderyty, częstąspłaszcwne. Oprócz.
te~o w dJ·~nej części, tj. l;:. 2 m . powyżejspągu tej _
warstwy występuje
pokład, syderytu ilastego, . przechOdzący miejscami w sferosyderyty.
Warstwa łupków ilastych występuje na całym obszarze między Kown.QIWeID a Boninem Q miąższości . 4,9+9 m . i ·..stanowi przewodnią warstwę
dla kocelacji. Cienieje ona w Przytoniu do 2,3 m, na oószarze Gołańcza
zaś .prnechodzi w mułowce albOo też wyklinoWuje się. W wietreeniu Mechowo warstwę tę stwierd2lOno na głęh<lokośei 643,0+649,7 m. Wykształ
cor~ą .jest <ma wpciStad tłustych łupków ilastych ze sferosyderytami, ;,
Jilrzy czym w spągowej częśoi występują· cienkie smużki piaszczyste.:
~wierdiOno ją również w wierceniu Gorzów Wlkp. na głębokości
~76,10+978,00 m. Jest ona tutaj wyrażona mułOlWcami piaszczystymi
z droobnymi sferooyden-ytami. Jej skład litologiczny wskazuje na płytszy'
zbiornik w pocówn-aniu z obszarem Lobezu i Reska.
.
.
: Warstwa piaskowców chlorytoWych (4). POo okresie pogłębien-ia iwy-i,
równaniadn:a morskiegOo następuje krótkotrwałe spłycenie. W tym czasie tworzą się utwory piaszczysto chlorytowe, bądź mułowcowo-chlory
tow€'. Piaskowce są zazwyczaj' gruboziarniste ' i zawierają ponadto obfity
drobny żwirek: kwarcowy, o.średQ.lcy .2~3 .mm, rzadziej 5+7 mm. - " "
.. Piask()wce· spojone sąmaslt lilastą- i · wykazują kruchOIŚć; często jednak
:spoiwo, jest dolomityczne · lub . syderytyczne. i · wtedy piaskowce są zwiezle.
Lakairiie' dbChodzi w tej warstwie :do utworzenia się ciągłych pokładów
~yderYfu.w: piaszozystJlCh. Występują one 'w spągowej i stropowej czędCi
tej-' warstwy, a· więc- związane są·z okresem transgil'esji i regresj.i mOorza.
,Na podkTeślenie zasługuje pokład sydeil'ytu żwiJrilmwego,· występujący
wLdolheJ' ezęści 'Aej i warntwy, między , 8.trzmielami a Bonlnem przy czym..
w. ·ki~u, porudniowo-wschodnim rozwija się on coraz lepiej, a w Borunie '.osiąga .; miąż,szOlŚ.Ć ,ponad . 0,3m. Na ;obszarze północnym warstwa ta
w~~aŁoona jest , w:.~postaci . mułowców zniewielJką domieszką chlorytu.
:iL~®h~h~ Ż'Wirtków;'kwa'rcowych. Miąższość wa;rsotwy 4 na obs'zarze Lobezu i R. ska waha się od 2,7+6,6 m, ·a:: ty1ko w otworze Zachełmię $opada
żów.
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do 0,8 m. Redulkcja ta może być natury te!kipOtIlicmej, ponieważ niżej
występująca warstwa jest silnie z.,gnieciona i skruszona.
W Mecnowie wa.rstwa 4 występuje na głęb()lkości 640,50+643,00 m
i wykształcon.a jest w postaci silnie wapnistych mułowców piasZlczystych
ze szcząt'kami fauny, ze skupl€m.lami .pirytu i miejscami z licznym żwir.,.
kiem kware{)lwym. W środ~owej części występuje syderyt ilasty żwir·
kawy (0,22 m).
W Gorzowie W~p. dolna część waI'Sltwy 4 złOOona jest z piaskowców
chlorytowych, często syderytycznych, górna zaś składa s:ę z l1cznych
wa.rstewetk syderytów Ż'Wl1rrkowych, o miąższości od 5+25 cm, przedzielonych wkładkami piaskolWCÓ'W lu.b mułowców chlo.rytowych często sydery1owych. Podkreślić trzeba, że łączna miąższość wkŁadek syderytowych
w tej warstwie o m:ąższości 2,5 ID wynosi 1,27 m, czyli zajmują one około
500/0 masy skalnej. Cał!kowirta miąższość warstwy 4 w tym .otwoa:-ze
wynosi 5 m.
. .
Warstwa ilo)upków ze sferosyderytami (5). Następne, drugie z k()lei,
krótkotrwałe pogłębienie Zlbiomilka zaznacza się warstwą ciemn<lipo<pielatY'ch, tłustych, bezpiaszczystych . Uołu'Pków. Osady te zawierają bardZlo
liczne, <kotne, często spłasZCZOale sferosyderyty. Występuje tu źle zachowana przeważnie . sp1rytyZlowana fauna małżów. Miąższość . tej war:stWy w okolicy Lobezu i Reska oscyluje zazwyczaj w granicach 1+5,1 m.
W wierceniu M~howo warstwa ta jest wykształoona w postaci tłustych
iłowców lub łupków ilastych o miąższości 2,7 m, w Gorzowie Wlkp.
grubość warstwy 5 wynosi zaledwie 0,75 m. Składa się ()lIla z łupków
iJastych ~ smużkami ' p.Las.kowców . chlorytowych z przerostami syderytycznymi.
Warstwa mułowcowo-chlorytowa z syderytami (6). W końcu osadzania się warstwy ilastej (5) dno mona ulega pCl'Oownemu spły'Ceniu.
W związJku z tym rOZlpoczynasię sedymentacja mat.ea-ialu.·'gruboklastycznego. WaTStwa 6 złożona jest z ' mUłowców i piaskołwców chlorytowych
z obfitym żwirem kwareowym. Miąższość i skład litologiczny tej warstwy
jest bardzo zmienny. Grubość osCyluje w grarucacll od ~iUtudziesięciu cm
do 9m.
.
.Ogólnie biorąc można ją podzielić na trzy części. ' NajiUższa 'Część
składa się z lcruchych chlorY'towych pialSlkowców, Zle żwirkiem kwarcowym. W ŚI"odJkowej części występują albo liC7me przerosty syderytów
zwi/f'kowych, .albo mułowców syderytyczno-dioJ.omitowych, al1bo wreszcie
syderytów pasemkowych. Jest to tzw. górny pokład rud ·j,-c". Miąższość
tego pqk1:adu; jak .również jego . skład chemiczny, jest ba·r dzo zmienny.
w nie!krt;órych joednak odcin'kach ter€tIlu wykazuje pewną stałość w przebiegu i osiąga grubość 0,5+1 m. Górna część złoWna jest z mulOIWCów
piasą.czystych · z w1kładJk:ami łupków ilastych i piaskowców chlorytowych •.
Ogólnie biorąc, między Radowem a B()IIl]nem przeWażają w tej warstwie
utwOiry piasZICZysto-chlolfytowe, na północy z.aś mułowoowe. Miąższość
WB.TStwy 6 na obszarze Lobez - Res:k:o wynosi 3+5 m.
. Podohnie wykształlOOiIla jest ta wa·rstwa w głębokim: wierceniu Mechowo (fig. 6). Sklada się ona z mułowców ilastych fukoidowych z detrytusem fauny, z odłamkami amonitów, z nielicznymi żwirkami kwarcu.
W górnej części występują wladJki mu}.ow-ców · syderyty<:mych i syderytów ilastych. Całkowita miąższość tej . . wE.!l'Stwy wyn~i ząlęd\Vie 1 m.
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. Bardzo interesująco przedstawia się ta wa'I'Stwa W otworze Gorzów
Wlkp. Składa się ona z licznych wa,rstewek syderytu żwirkowego, prze-'
dzielonych piaskowcami lub mułowcami sydE'I'ytyczno-chlorytowymi.
Lącżna miąższość wkładek syderytowych w warstwie o grubości 3,65
wynosi 0.89 m.
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Fig. 6. Profil korelacyjny osadów pliensbachu (v.) w wierceniach Mechowo - obszar.
Lobez-Gorzów Wielkopolski
.
CorreIałing sections of PliensbaJCltian sediments (Y2) in bocre-hole Mechowoarea of Loobez - bore-hole Gorzów WIl~p
1 - plaskowce, 2 - łupkl ilasto-plaszczyste, 3 - mułowce, 4 - mułowce p1aszczy-'
ste, 5 - mułowce żwirowe, 6 - łupki ilaste, 7 - syderyty ilaste, 8 - wkładkl (pła
skury) sy(ierytóW ilastych, 9 - sferosyderyty, 10 - amonlty przewodnle, 11 - fiora,
12 - liczne wkładki syderytów żwirowYch, 13 ,-' Blina koncentracja wkładek. rudnych ..
1 ~ sandstones, 2. - . arglllaceous-arenaceous shales. 3 - slltetones, 4 - arg11laceOUB·
slltetones, 5 - slltstones with gravel, 6 - arglllaceous shales, 7 - arglllaceous sldarltes, 8 - lntercalatlons. of argillaceous slderites, 9 ,-ephaeroslderites, 10 - lildex;
ammonltes, 11 - fio.ra, 12 ,- numerous intercalatlons of gravel siderites,·. 13 - marked··
.
.,.
. concentratlon of ore 1ntercalatlons
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War$Wa ·6 oddzielona .jest od warstwy m.ułO'WOOWo-chlocytowej (-1-).
ilastych; OOpowiadającą wa.rstwie 5..
Górna część warstwy 4, warstwa 5 i dolna . część wars-twy6 stanowią
furtę o wysokości 5 m, w której łączna miąŻS2X>ŚĆ wkładek syderytowych
wynosi 2,2m . ;
Warstwa łupków ilasłych smugowanych (7). WarSlbwa ta zaznacza
~tatnie pogłębieIllie zbiornika. ·W dolnej części osady tej wa,I'S'twy skła:·
dają się z łupków ilastych tłustych i podobne są do wa'I'S1Jw 3 i 5 z tą
jednak różnicą, że zawierają one cienru1Jlcie smu2Jki piaszczyste .
.&nużki te ku górze są coraz liczniejsze i gru·bsze i pr:-zechodzą stop- .
niowo albo w łupki ilasto-piaszczyste, albo w mułowce łupkowe. Warstwa
11,1pków smugowanych zawiera liczne sferosyderyty i Wkładlki rud syderytowych. Spośród nich na podkreślenie zasługuje cienka, le...--z dość stała,
warstewka syderytu ilastego, występująca w sl:rotpie opisanej warstwy.
którą przyjęto jako granicę między warstwami.
W wierceniu Mechowo warstwa ta jest wyks7Jtałoona podobnie i koń:
.czy się równieri: wał'Stwą syderytu ilastego.
W stropie warstwy (7) R. Dadlez znalazł amonita Acanthopleuroceras
maugenesti d'O rb. (oznaczony przez J. Kopika). W ten sposób wiek
odcinka profilu od warstwy 2-7 jest ściśle określony i stratygraficznie
. reprezentuje pliensbach 'Y2.
W Gorzowie Wlkp. warstwa 7 składa się z łupków ilastych ze smuż,..
karni piaszczystymi .i ciellkłmi warstewkami mułowców chlorytowych
ze sferosyderytami. W stropie zawiera ona również syderyt ilasty. Ogól:nie biorąc warstwa 7 rozw1nięta jest na całym obszarze i jej wyksztal.cenienie ulega większymzmian~.
Warstwa przejściowa (6), Warstwa przejściowa złożoala jest z cienkich
warstw ilastych i piaskowców nawzajem przewarstwionych ("przekła:
dańce"). W dolnej części poszczególne warstewki mają miążsZOlŚ~ kilku cm, przy czym grubość warstewek piaskowcowych jest znacznie
mniejsza od wkładek ilastych. .
. .... '.
..
W środkowej części miąższość wkładek grubieje, przy 'c~m st()sunek
wkładek piaskowcowych do · ilastych ma się jak: . 1 : 1. W górnej części
.zaś zaznacza się zdecydowana przewaga wkladekpiaskówcowych nad
ilastymi, przy czym występują tu również pakiety piaskowców o grubo.ści od jednego do kilku metrów. Lupki ilaste wchod2;ące w skład budowy
tej serii są barwy szarej lub szaropopielatej, zawierają szczątki zwęglo,:"
nej; i i ,spiryj;yzowanej . flory i drobny muskowit. Piaskowce są jasne, na
~gół drobJloziarniste, porowate, z wkładkami średnio- i grubo.z iarniStych
piaskowców. Zawierają one również szczątki zwęglonych roślin oraz pyl
węglowy i glinkowy. W całej ·serii występują płaskury i warstwy syde:rytów ilastych o miąższości kilkunastu centymetrów. Zawierają one
27+34% Fe i kilkanaście procęnt 8i02 •
Niektóre z tych rud lokalnie dają się korelować ze sobą. W dolnej
części serii przejściowej występują cienkie wkładki dolomitów piaszczy:.stychlub piaskowców dolomitycznych.
Ogólnie biorąc, górna część warstwy przejściowej ma charakter osadów limnicznych, dolna zaś wykazuje cechy osadów morskich, granica
jednak między nimi jest niemożliwa do ustalenia. Wzrost piaszczystości
'ku górze wskazuje na stopniowe .spłycanie się zbiornika. Utwory te ~e
cienką '(O,75' m)Vvtltfudką łUJpków
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na 'ogół fauny i w ' związku z tym ' nie można było ustalić, czy
to jeszcze osady morskie, czy też występują tu już osady limniczne .
..Tednak w stropie tej warstwy, w otworze Mechowo, J. Kopik (inf. ustna)
' stwierdził obecność otwornic. N a podstawie tego osady te zaliczono . do
serii morskiej.
Miąższość warstwy przejściowej na obszarze Lobezu i Reska waha
się 15,0..;-36 m, w Mechowie zaś wynosi 25 m, hatomiast w Gorzowie
Wlkp. zaledwie 6,5 m.
Seria limniczna
Na warstwie' przejściowej leży gruby lrompleks !I'óżnoziarn1stych pia:,skowców z wkladk.amiżwrrowców ze smuźk:.ami węgli lub zwęglonych
łodyg roślin. Niektóre ogniwa piaskowców są słabo iJ.aste lub zawierają
cienkie W1kladki łupków ilastych z py~em węglowym. PiaSkowce wy' kazują często przekątne uwarstwienie i zawierają nył glinkowy. Kompleks
,tych osadów utworzony zostal w zbiorniku śródlądowym. Miąższość serii
limnicznej na obszarze Lobezu i Heska wynosi około 200 m, w Mechowie
184,5 m, w Gorzowie Wlkp. cienieje do 60,7 m.
:żawierają

są

TEKTONIKA
Obraz tektoniczny obszaru Lobezu i Reska przedstawiono na mapie·
'geologicznej odkrYtej (fig. 1).
,
, Główną strukturą jest tu brachyantyldina Swiąwma, której podłużna
oś przebiega o kierunku NW-SE. W części kulminacyjnej między Swid'winem i Czaplinkiem występują pod czwartorzędem osady kajpru i retyku, stwierdzone w otworach Swidwin II i Karsibór. Przebieg tych
utworów przedstawiono na mapie geologi.cznej w formie' przypuszczalnej, w dobraniu do ogólnej formy struktury. Utwory kajpru i' retyku
' we :wszystkich kierunkach zanurzają się pod osady dolnego liasu. Spą
gowe partie utworów dolnoliasowych stwierdzono w wierceniach Czapli..
~ek I i II, wyższe zaś ich części w Bronowie, w Swidwinie I orEi7:
VI otworze Przemysław .
.
,
Formę struktury Swidwina najlepiej podkreślają wychodnie pliensbachu, które w kompleksie osadów liasu są warstwą przewodnią. W części
zachodniej wychodnie tych utworów zostały dobrze ustalone przy pomocy
wierceń przeprowadzonych przez Z.Z.R.Z. w I.G. między Boninem
'a Kownowem.' Dalej ku północnemu-zachodowi ' R. Dadlez stwierdZił
(tsady pliensbachu w otworach J astrzębniki i Wardyń, w ramach prac
'prowadzonych przez Zakład Geologii Niżu I.G.
Na utworach liasu morskiego występuje gruby kompleks utworów
limnicznych liasu środkowego. Osady' te w zachodniej części z')stały
stwierdzone w otworach Zerzyno, Gardzin, Radowo Wielkie, a następnie
w -południowo-zachodniej części - w otworach Radowo Małe, Strzmiele.
'Uniemie; Bom i Zagood (?). Na północnym skrzydle utwory linmiczne
nawiercono vi otworze Jastrzębniki. '
,
,
,'
Na serii limnicznej liasu środkowgeo leży seria esteriowa górnego
liasu; W zachodniej części serię tę stwierdzono w otworach Lisów i innych
(Sowno). Przebiega ona łukiem z południowego wschodu przez Ploty, ku
północnemu wschodowi. ' Nad nią występuje seria piaskowców nadesterio'w ych stwierdzonych vi otworach Zabowo, Lisów i in. '(fig. '7a,b): '

'Os,ady pliensiba6hti· m iP&nrorzu Zacllodnim

Dalej ku zachodowi na osadach g6rnegoliasu
. doggeru.
Północno-zachodnie
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osadów
na linii

Maszkowo~Milenko objęte jest podłużną strefą ' dyslokacyjną. Strefa ta
' !Została wykryta przez autora 1 w ' 1956. r. w czasie prowadzC!>nych -na
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Fig. 7. Przekroje geologiczne przez pkoliceReskB ',.
Geological sections aeross Resko region
1 -

llas dolny, 2 - lias środkowy, seria , morska, warstwy ila.sto-,cblomowe, .,3 , ,- 1188
seria morska, warstwy przejŚCiowe, 4 - lias środkowy, serta limnlczna,
llas górny, seria esteriowa, 6 -llas górny, seria nadesteriowa, 7 - czwartorzęd
Lower Lias, 2 - Mlddle Lias, marine serles, Brgll1aceous-chloritlc beda, 3 Mlddle Lias, marlne serles, transitlon beds, 4 - Mlddle Lias, llmnlc Beries, 5 - Upper
Lias, Esteria series, 6 - Upper Lias, supra-Esteria series, 7 _ Quatemary
.
.
środkowy,

,5 1 -

Fig. 8. Przekroje geologiczne przez strefę dyslokacyjną
Geological sectionS across zone of dislocations
llas dolny, 2 - .llas środkowy, - seria morska, warstwy ila.stochlorytowe, 3, seria morska, warstwy przejściowe, 4 - lias środkowy, seria llmnlczna,
llas górny, seria esteriowa, 6 :.... lias ' górny, seria 'nadesteriowa, 7 - jura środko·
wa, 8 - ,lura górna, 9 - kreda dolna, 10 - kreda.. górna, l1 ' -, trzeciorzęd, 12
1 -

llas

środkowy,

5 -

czwa.rtorzęcl

'l - Lower Lias, 2 -,- Wcldle' Lias, marine series, a.rglllaceous-ch1óritlc beas, 3 Wddle Lias, marine series, transltlon beda, 4 - Wddle LIas, llmnlc series, 5 Upper Lias, Esteria series, 6 - Upper Lias, supra-Esterla series, 7 - Wddle Jura.sslc,
8 - Upper , Jura.sslc, 9 - Lower Cretaceous, 10 - Upper Cretaceous, 11 - Tertlary,
12 - Quatemary
IW pracy W. Pozo.rysklego 1957 r. autorstwo tych prac zosta1o
81demu i R. Dadlezowi.,

omyłkowo

przyp1sa.ne S. Ty-

.J

':.

".

'

pb$~e' prac geolog~czno-poszukiwawczych (wiercenia Maszkowo"
Zabowo~ Strzmiele, Milenko, Jairubowo).
,
Obecność tej dyslokacji potwierdził: R. Dadlez w 1957 11.. W wierceniu
Borkowo, w którYlll pod nadkładem czwartorzędu i trzeciorzędustwier

tym

~ osady malmu~ W odległOŚci .około 5 km na północny wschód od tego

Fig. 9. Mapa strukturalna spągu pliensbachu (y~) pokładu rudy A
Structural map of bottom of Pliensbachian (yJ ore · bori,zo~ A

.

. miejsca1w . Rad~viie ' M~łym; st~~rdzono osady .środkowego liasu.' Biorąc
pod uwagę ~ałą odległość or~ fakt, że upady zmierzone na rdzeniu są·
rzędu kilku stopni, można przYjąć amplitudę zrzutu rzędu paruset metrów. ~rzuceniu. uległa ' ppłudiUQV?q-zachodnia część terenu i w wielu.
miejscach · utWory·malmą stykają się z osadami liasu. Stosunki te obra.zują przekroje geologiczne przedstawione na figurze Ba,b. Strefa dyslokacyjna składa się nie' z jednego, lecz z kilku uskoków o mniejszej
~plitudzie zrzucenia,pttyjmując formę schodową.

. Uskoki te można ujawnić przy szczegółowszym badaniq terenu, jak to,
przeprowadzono między Karnicami a Swiętoborzcem. Na tym odcinku
stwierdzono podłuŻIl,y uskok przebiegający mniej więcej równolegle do
.biegu warstw w pobliżu kontaktu osadów morskich z serią limnkzną.
Jak wynika z przekroju (fig. 2) poludniowo-zachodnia część terenu jest
p-zucona i przecięta p()przecznymi uskokami .na bloki, co z kolei obrazuje
mapa strukturalna spągu osadów pliensbachu (fig. 9). '.
'
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Jeśli ~odz(o ~ęść P6łnocnO-;żachodnlą, tOllależy podkreślić, że Vi ramach wychodni pliensbachu nie stwierdzono rOZWidlenia się struktury
Swldwina, ja:k to przyjmowano dotychczas (R. Dadlez, 1958a) lub te*
Wygięcie to jest minimalne. W związku z tym wyróżniana antyklina
Kamienia stanowiłaby przedłużenie brachyantykliny Swidwina, ku pół,..
nocnemu zachodowi. Wychodnie jury i kredy w północno-zachodnim
6krzydle tej struktury przebiegałyby róWnolegle do .w ychodni pliensbachu.
W tym jednak przypadku nie obeszłoby się bez wprowadzania podłużnej
strefy dyslokacyjnej i na tym skrzydle brachyantykliny mniej więcej .
na linii Trzebiatów -Połczyn Zdrój. Jakkolwiek dotychczas nie ma pcdstaw do wprowadzania takiej dyslokacji, to jednak ze względu na brak
\\ierceń na tym obszarze, możliwość występowania takiej dyslokacji jest
bardzo prawdopodobna.
Na podstawie analizy materiałów geofizycznych R. Dadlez (1958)
·7.naczy poprzeczną dyslokację w SwidWinie. Byłbym skłonny przedłużyć
ten uskok na południowe skrzydło tej struktury do Swiętoborzca. W tej
miejscowości przypada znaczne rozmycie osadów pliensbachu; co zaznaczono na mapie wygięciem linii wychodni ku południowemu wschodowi.
W wierceniu Swiętoborzec stwierdzono ponadto nagromadzenie licznych
brył syderytowych w spągu czwartorzędu, czego nie stwierdzono w innych otworach, co również wskazuje na możliwość istnienia większego
uskoku na tym oQszarze.
Uskok poprzecŻDy Swidwin-Lobez dzieli brachyantyklinę na dwie
części- p6łnocno-zachodnią i południowo-wschodnią. Część południowo
wschodnia, jak to wynika z mapy, jest nieco węższa od części północno
~achodniej,ze względu na bardziej strome ułożenie warstw. Podlegała ona
silr.iejszemu naciskowi i została Więcej wypiętrzona. Wskutek tego część
północno-zachodnia uległa w późniejszym okresie silniejszej gradacji,
przez co zostały odsłonięte warstwy kajpru występującego w jądrze tej
,s truktury .
RYS PALEOGEOGRAFICZNY
Jak już wspomniano wyżej, pod koniec dolnego liasu w czasie ruchów
starokipleryjskich : ~bsz~.. półn()C~9-zachodniej Polski 2iOSW obniżoriy
.a:.n.astęprue · z~apysłonym . morzem, w zwiążku z · postępuj~ trangresją
z północnego' zachodu ku południowemu wschodowi (fig. 5).
.
Na ' północy występowanie osadów ' pliensbachu stwierdzono dotychL.
(:zas w'wierceniach: Mechowo, Gołańcz Pomorski oraz w l,ic~ych otworach zokolic, Lobezlli Reesk.~, a ponadto w w~e.rcep.iu. Ward;Yń koło Pol;"
'czyna~, Na obsZarże położonyInna południe odLobezu ooady pliensbachu
nawiercono w otworach Drawno i Gorzów Wlkp. Dalej na wschód od
Gorzowa w wierceniach Szamotuły 11, Chojnice 2, Mogilno 2 przebijających cały lias, nie stwierdzono serii morskiej liasu środkowego. Nie
udało się wyjaśnić, czy osady te występują w wierceniu Złotów (Skórka),
ze względu na jedynie częściowe rdzeniowanie tego otworu. Przypusz.;..
cza1ni~ powinny one tu jednak występować na podstawie położenia tego
otworu w stosUl1ku do innych wierceń. Na .południowy wschód od Gol.
rzowa Wlkp. pełny profil liasu środkowego stwierdzono na monoklinie
przedsudeckiej w otworze Kowalewo, gdzie również nie stwierdzono
csadów morskich.
'C
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Na'·tej podstawie przebieg linii brzegowej morza z początkiem -pliensbachu można naszkicować w sposób oznaczony ' na figurze 5. Brzeg pół
nocno-wschodni oznacza linia przebiegająca od okolic Kołobrzegu przez
.'okolice Szczecinka, brzeg południowy zaś ,przypada na południe od Krzy' ża .i Sulęcina. .Na środkowym .odcinku istniała ~apewne wąska strefa
depresyjna, którą morze pliensbachu przez Kujawy dotarło do Gór Swi~
"tokrzyskich.Jak wiadomo, osady morskie, przypuszczalnie liasu "(2, zo,..
'stały stwierdzone .przez W. K;araszewskiego w Szydłowcu koło Skarżyska
(obecność fauny morskiej). Ponadto na podstawie występowania w tych
utworach robaków W. Karaszewski (inf. ustna) dopatruje się istnienia
osadów morskich w otworach Aleksandrów Kujawski i Ciechocinek. .
Na figurze l) wyróżniono 3 strefy facjalne osadów. Facja ilasta reprezentuje głębsze strefy zbiornika, facja piaszczysto-mułowcowa zaś strefę
.przybrzeżną, a na granicy ,tych dwóch stref przedstawiono strefę osadów
mułowcowo-ilastych, zawierających syderyty. Strefę tą nazywam w skróceniu strefą syderytową. .J ak wykazano powyżej, oprócz głównych
'stref facjalnych, zaznaczających się równolegle do brzegu morza, obser.wuje się lokalne zmiany facjalne osadów wokół elewacji podwodnej,
z którymi wiąże się rozwój lub zanik strefy syderytowej. Oprócz zmian
.w kierunku rozciągłości, pewne różnice w wykształceniu rud obserwuje
'się również w kierunku poprzecznym do biegu warstw. W kierunku wychodni syderyty cienieją i stają się bardziej piaszczyste, w kierunku upa'du zaś w pewnym pasie poprawia się ich grubość i koncentracja a następnie głębiej syderyty te przechodzą w sferosyderyty.
Osady morskie liasu , środkowego zostały nawiercone w otworze
'Drawno w postaci cienkiej vvarstwy łupków ilastych z fauną morską.
:Nie wiadomo, z · czym. należy ją korelować; . Wnajbardziejwysuniętyrn ,
.ku połudriiowiotworze, stwierdzającym lias morski jest Gorzów Wlkp.
.Warstwa l . wyltgztakona jest tu w postaci ilasto-mułowcowejze sferosyderytaini, a więc przypada na granicy strefy syderytowej ze strefą ilastą.
Dalszy rozwój tr~gresji wią:?;ę z nową fazą arogeI}ezy starokimeryjskiej, przypadającej w warstwie 3. Wskutek pogłębiania się zbiornika. . .
,zarówno na obszarze północnym jak i .pqłudniowym, osadza się . ba~'dzo
-delikatny materiał pelityczny, świadczący o spokojnych warunkach sedy-:,mentacji. W północno-wschodniej części, jak to wynika z otworu Gołańcz
Pomorski; warunki paleogeograficzne nie uległy zmianie i w strefie przy,...
. brzeżnej osadzają się w tym czasie w dalszym,ciągu utwory piaszczyste.
Po . okresie pogłębiania i wyrównania dna przy końcu osadzania się
.tej warstwy 3 następuje spłycenie morza. W tym czasie znacznemu pod:niesieniu ulega elewacja Swidwina, wokół której rozwijają się. oScidv
w facji chlorytoWlO-żwirowej, różniące się kontrastowo od niżej utworzonych osadów. W MechoWie natomiast przejście to zaznacza się mniej
:wyraźnie mułowcami piaszczystymi z .nielicznym żwirkiem. Po krótkQ,trwałym spłyceniu następuje nowa faza pogłębienia i krótkotrwały cykl
sedymentacji pelitycznej. Oprócz obszaru Lobezu; Reska i Mechowa po,głębieniu ulega obszar położony na obszarze GQłańcza Pomorskiego, gdzie
. osadzają się również osady ilaste., Brzeg morza pr.zesunął się tu znacznie
~ku.. północnemu zachodQWi.
/: Nas.t.ępnespłycenie zaznaczonę jest .warstwą 6,złożonejz piaskow,
ców .i żwirowców chlorytowych. Zmienna miąższość i zróżilicowany ' skl<łi
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'lltologiczny .śWiadczą ó niespokojnych watunkach . osadzania' i nierówn:ym.
<tnie zbiornika. Najgrubszy materiał zaznacza się między RadowemWielkim a Świętoborzcem i na obszarze Zerzyna, natomiast dalej ku północ:
neinu' wschodowi w okolicy Lubienia, Górnego Gardzina, K,ownowa oraz
-'.ol Gołańczu . występują mułowce piaszczyste z nielicznym żwirkiem
kwarcowym.
Na podstawie tego należy . sądzić, że oś. ówczesnej elewacji przebiegała
na linii Lobez - Radowo - Żerzyno,czyli leżała bardziej na południe
cd dzisiejszej osi podłużnej brachyantykliny.
N a obszarze Gorzowa WIkp. w okresie osadzania się warstw' 4---6
panowały warunki plytkiegoprzybrzeżnego morza. Tworzyły się tu nieprzerwanie piaskowce żwirowo-'syderytyczne z bardzo licznymi warstwa1m syderytów. Czy ta facja na obszarze GorzowaWlkp. związana jest
·z istnieniem podwodnej elewacji, czy też występuje tu normalna facja
brzegowa - trudno jest powiedzieć na podstawie jednego wiercenia.
Po 'okresie spłycenia zbiornika następuje kolejne dłużsże i największe
'rozszerzenie zasięgu transgresji. W okresie tym na całym obszarze tworzą
się ,osady ilaste o dość stałej miąższości (warstwa 7). W tym okresie transgresja morska mogła wkroczyć na obszar dzisiejS'zej monokliny przedsudeckiej . i sięgnąć znacżnie dalej ku południowi niż w początkowym
okresie. Należy również sądzić, że wtedy (jeśli to nie nastąpiło wcześniej)
morze wkroczyło na obszar Kujaw i dotarło do (Jór Świętokrzyskich.
, Z końcem tworzenia się warstwy 7 nasilenie transgresji maleje, 2;biornik powoli się kl,U'czy; co wyraża się zmianą sedymentów z ilastych na
ilasto-piaszczyste: W końcowym okreśie' riastąpiło odcięci~'mor:ża ' i już
VI zbiorniku limnicznym, obejmującym znaczne obszary Polski, odbywała
'Bię--dalsza sedymentacja piaszczysta.
'
PERSPEKTYWY' POSZUKIWAWCZE
Seria morska pliensbachu 'Y2 dzieli się na · 8 warstw różniących się
sobą wykształceniem . litologicznym. Charakter facjalny tych
warst~ zmienia się zależnie od ułożenia ich względem pierwotnej linii
brzegu morza lub względem elewacji podwodnej. Jak podano wyżej,
, .:wlkierunku poprzecznym do brzegu ówczesnego morza można wyróżnić
3 strefy facjalne, mianowicie: !ację ilastą, fację mulowcowo-syderytową
i fację piaszczystą. Podobne, lecz lokalne strefy facjalne zaznaczają się
wokół morfologicznych elewacji podwodnych. Strefy facjalne są wężs~e
i mniej stałe w przebiegu.
Ze względu na różny zasięg linii brzegowej facje poszczególnych
;warstw nie nakładają się na siebie w }>9ziomie, lecz są względem siebie
przesunięte. W związku z tym interesujące z punktu widzenia poszukliWawczego strefy mułowcowo-syderytowe występują dziś na różnych
obszarach i głębokościach.
".
"
War s t wal. Położenie stref facjalnych w tej warstwie przedsta\viono na figurze 5. Interesująca facja mułowcowo-syderytowa przebiega
pasmem z północnego zachodu na .południowywschód, przy czym na'
cbszaI'ze Reska i Lobe~m jest ona zakłócona obecnością elewacji podwoq...
. pej. której podłużna ośprzy:pada 1Il!lie.j więcej .na linii wierceń ' Radowo
.między
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Wielkie i nieco na pÓlnOc od otworu Przytoń. N a tej linii występ.ują,
osady piaszczyste lub mu1:owcowo-piaszczyste, które w większej częśCi
zostały później rozmyte.
Strefa syderytowa przebiega na tym obszarze wąskim pasem po stronie południowej do tej osi. Ze względu na płytkie występowanie osadów
pliensbachu strefa ta zasługuje na zbadanie. Ku północnemu zachodowi.
cśe!ewacji zanurza się; na tym obszarze należałoby się spodziewać występowania facji syderytowej. Ponadto facja syderytowa jest dobrze roz-'
winięta dalej w kierunku północno-wschodnim na obszarze Gardzinargdzie stwierdzono pokład rudy o miąższości ponad pól metra. Z tych.
względów, jak również ze względu na niezbyt dużą głębokość występo
wania rud' obszar ten uważany jest za bardzo persllektywiczny.
Jak to wynika ze szkicu paleogeograficznego, strefa syderytowa przedłuża się dalej ku północnemu zachodowi; w tym kierunku' jednak wzra....
sta głębokość wraz z zanurzaniem się branchyantykliny SWidwina.
.
Ze względu na głębokie występowanie rud, obszar ten należy wyłą
czyĆ z przyszłych poszukiwań. Przez analogie z obszarem Reska i Lobezll·
strefa syderytowa warstwy 1 jest rozwinięta przypuszczalnie na obsz?Izepołożonym na południe od Gorzowa Wlkp., gdzie przypada południowy
brzeg morza pliensbachu. W otworze Gorzów Wlkp. warstwa ta wy-:-kształcona jest w facji ilastej ze sferosyderytami (fig. 6). Dalej ku połu;
dniowi w kierunku Sulęcina powinna leżeć strefa syderytowa, a nastęPc
pie piaszczysta. Strefy te przebiegają przypuszczalnie w formie pasóww kierunku północno-wschodnim do okolic Krzyża, w kierunku północno"..
zachodnim przez okolice Kostrzyna. Ze względu jednak na zanurzani~
się tych osadów pod utwory doggeru i kredy, pod względem poszuki-wawczym interesujący jest tylko teren płytkiego występowania tych:
warstw. Do takiego obszaru należą przypuszczalnie okolice Sulęcina,
gdzie osady pliensbachu wys.tępują pod ciekim nadkładem utworówgórno-kredowych oraz trzeciorzędu. Przebieg wychodni osadów kredo-wych na tym obszarze przedstawiono na figurze 5.
W,ar s t w a 2. Warstwa ta na całym badanym obszarze wykształcona
jest w facji piaszczysto-mułowcowej. Strefa syderytowa zaś występuje·
Gbe~e dość; g~ęł>olq) i z ~o.~.~~~ 'Il:ie,,- za,sługuje na uWagę., Moż~
cna okazać się interesująca na struld1,lrach Wyniesionych.
.
War s t w a 3 we wszystkich wierceniach, z wyjątkiem otworu Ga:łańcz Pomorski, występuje w facji ilastej. Strefa mułowcowo-syderytow~
tworzyła się w bardziej peryfenycznych częścia(!h zbiornika i obecniewystępuje ona w obrębie strefy,piasz~~ystej wf,trstwy 1, a tylko na obsza"'rze północnym należy ją szukać na południe od otWoru .Gołańcz Po.L:.morski.
War s t w Y 4 i 6 na całym zbadanym obszarze występują w facfi:
piaszczysto-chlorytowej, z częstymi wkładami syderytów żwirkawych ..
Analogicznie są one wykształcone w otworze Gorzów Wlkp., przy czym:
warstwy te przedzielone są cienką wkładką łupków ilastych (warstwa 5)~
natomiast w innych otworach warstwa oddrlelająca jest znacznie grubsza.
Jak już podano wyżej, w otworze tym w odcinku profilu o wysokości
~ 5 m występują bardzo liczne warstewki syderytów żwirkowych o łącznej'
grubości ponad 2 m. Ponadto dalej ku południowi w kierunku Sulęcina
warstwy te wykazują dalszą tendencję cienienia a tym samym można sił'
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koncentracją wkładek rudnych. Należy jednak zaznaczyć, że na
nastąpi zwiększenie się grubości ziarn materiału,natomiast
.syderytów ilastych należałoby poszukiwać w kierunku północnym od
Gorzowa Wlkp. Ze względu jednak na znaczną głębokość występowania,
<część terenu położona na północ od Gorzowa nie stanowi obszaru perFpektywicznego dla poszukiwań, natomiast południowa część, gdzie przypadaJą wychodnie pliensbachu, zasługuje na zbadanie.
Na obszarze Lobezu i Reska interesujący pod względem poszukiwaw.czym jest obszar położony w obrębie otworu Gołańcz Pomorski, z którego
wynika, że w okresie tworzenia się· warstwy 6 panowało tu głębsze

z

tym obszarze

morze.
W osadach mułowcowych jest rozwinięty pokład syderytu ilastego,
przy czym w wierceniu Gołańcz Pomorski miąższość tej rudy jest
2naczna.
.
War s t w Y 5 i 7 na zbadanym obsz~ze są wykształcone analogicz:nie jak warstwa 3 i w podobnym pasie należy się spodziewać występo
wania strefy syderytowej. Strefy te pokrywają się mniej więcej z facją
piaszczystą warstwy 1 przedstawionej na figurze 5 lub też wysunięte są
jeszcze więcej na zewnątrz.
War s t w a 8. Ze względu na zmienny rytm sedymentacyjny, należy
:się liczyć, że warstwa ta również w strefie przybrzeżnej będzie miala
podobne wykształcenie i dlatego przedstawia ona małe perspektywy do
poszukiwań rud.
Uwzględniając tereny perspektywiczne w poszczególnych warStwach
oraz głębokości występowania rud dochodzimy do wniosku, że obszary
2asługujące na dalsze poszukiwania rud w pliensbachupołoŻOlle są na
skrzydłach brachyantykliny Świdwina a szczególnie na obszarze Gardzina
,oraz na północny-wschód od tego obszaru, w kierunku Gołańcza.
NĘl południu obszar perspektywiczny położony jest w okolicy Sulęci
lla. Na tym obszarze należy się spodziewać dalszego khnowania się po:szczególnych warstw i w pewnej strefie . może występować wysoka · kon.centracja rud rozrzuconych w poszczególnych warstwach. .
.
Oprócz tego obszar Sulęcina jest interesujący z punktu widz~mia dalszych poszukiwań ze względu' na bliskość obszaru alimentacyjnego,' z którego dostarczane były związki żelaza. Obszarem tym były zapewne osady
formującej l'jię wówczas monokliny przedsudeckiej oraz znoszone z pale,Qzoicznej strefy przedsudeckiej.
W okresie transgresji morza pliensbachu, na ob~arach tych panował
ląd, skały zaś ulegały wietrzeniu. Spośród różnych formacji za wysoko
żelaziste uważa się osady pstrego piaskowca, kajpru, a zwłaszcza retyku.
Na północy obszarem alimentacyjnym była przypuszczalnie tarcza bał
tycka, El ponadto pewne ilości związków żelaza pochodzą z rozmycia
utworów dolnoliasowych, z których zbudowane są elewacje podwodne.
Oprócz .stref związanych z dzisiejszymi wychodniami, perspektywiCz'"
nymi mogą' się okazać niektóre struldury grawimetryczne w niecce szczedńskiej (Szczecin, StargaI1d, Drawno, Gorzów Wlkp., Krzyż, Gorzyca i in.),
,o ile osady strefy syderyt-owej plieIishachu zostały wynieĘIione na niewielką- głębokość.
.
.
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PLIENSBAcmAN SEDlMENTS IN · WESTERN POMERANIA .

Summ ary
I h t r o d 'U C t i o n. In NorthwesternPolan·d ,in Western Pomerania, there
were .discOveredin 1955 marine sediments of the Middle Lias . (Plie.nsbachian 'Y2)~ In
these sediments a'rgillaceous and chamoisitic sideriies have bee.n found. Due to.fhis; · there has oeen investigated somewhat more accurately the zone of exposures
Of .these sediments extending in the ,region of Lobez (east of Szczecin).
These same sediments havealso been identified in de€iP bore holes (at Mecho·woand Gorzów Wi.elkopOlSki),. drilled in order to determine the depression struc"",
ture of the so-called Szczecin ' (SteWn) basin. In .spite of the considerable distaIlce
Ś~a!l'ating these '·frtvo bore holes, the Pliensbachian sediments disclose a s,imilar
develópment;:arid correlatiori. of the · individual strata l s p o s s i b l e . ,
Thegentral ,situaticiI ·ofooth the investigated region and the a:bove mentioned:
bore holes has been shown ~ri .Fig. 5.
_.', 's t 'r a t r g 'r a p h y. . The geological picture of the investigated region,
wlthln' the are~Cof Lobez and Resk:o,- is shown on the geological solid map prese.nted
On Fig. t.
>
< , On :topof Keupeiand Rhaetian sediments aru>earing in the core cif the Swidwin
brachyanticline, there lie successively sediments' of the Lower, Middleand Upper:
Liasartd, overlying them, Doggęr 'sediments. These formatioos are covered by fairly
łhIckQuatermiO' deposits; in the sotithern part, the Tertiary ones alsa aPi>ears .
. ; L o w e r L i a s. On the area of LObez and Resko there havebeen identi:liied
only upPer :membersof thęLower Lias; of about 125m. thiclmess. Beginning from.
łhe botto'm, several· beds, differing 11thologically, have been distilllguished. On Fig. 8
l,hese Ibeds have been marked by symbOls; f.rom ,a to f.They are developed, alter..,.
lJlately, as argillaceous Shales _or sil tstoneś;and Ul the ' słla(pe of sandstotnes. These
formatio1:lS cóntain a carPo,nized flora 'as well,.;as thin coal seams; they represent.
ąediments fQrnied in a '1imnir; bas.in.
\/:
M i d d l ęL i a s;. During the O1d-Cimrneri~n orogeny the northwestern area.
of Poland underwent subsidence, and a transgression took place starting a cyc1&
of ma,rine sediments. This transgression 1asted throughout the Pliensbachian 1'2"
subsequently, the sea receded and, further on, during the ; ~iddle Lias, liIlUl,ic:
- 'o :

; . ,SU;rnmary
sed:.mehtation continued. Due to this, the Middle Lias sediments are dlViided lnto
two series, Le. a marine and alimnic series.
Marine series. Beginning with the bottom of the section this series might be.
divided into 8 beds varying as to their lithological development. On Figs. 2,3 and
/;I these beQs have been marked by numbers 1 to 8.
Bed 1 - starts in the Lobez region with a thin layer of conglomerate or coarsegramed sa.nd:stome, Olll top of which appear a.rgillaceoussed.imenfs of 4,4 ,to 6,8 m.
thickness. . A few meters above thebottom. of rthe oonglomerate, a seam of Mgillaceous siderites appears.
In a direction transvei"sal to the basin's rim the development of 'b ed 1 changes,
depending of its position with regard to the shore of the sea (Fig. 5). In the middle
part there Bre arglllaceoos sedimel!lts wh:cl1 SllIbsequently pass inrto siltsto.nes and;
.afterwards, iIIlto sandstones. With łhe si.ltstone :liacies cmmected is rthe aru>OOI"ance
ot atgillaceous siderites. Similarlithological facies as have been developed with
rega'l"d to the distance froon the shore line, OCCW" likewise around submari.ne ele~
vations. These structures have been formed in the upper part of , the Lower Lias,.
in ronnection wi,t h an inm-ease of Intensity of the Old-Cimmerian orogeny. During
thę marinetransgression, these structures were partly eroded, and ' ~n their place
a conglomerate appea.rs.However, whereever the salty sea water rushed lnto
depressed. areas filled by fresh wateor, ' no ' oonglomerate developed.
,
Bed 2 - thickllless 5-11 m., lis deve1qped laS dolomitic siltstones, with iner":
calations of chloritic sandstones, - proof of a shallowing of the basin. In, the top;
strata ol this bed, ' amnionites Acanthopleuroceras maugenesti d'O r b. have beel!l
found; on the basis of this species, this those sediments havebeen assigned to thę,
Pliensbachian Y2.
Bed 3 ~ cons!sts ol argilIaceous" altnost sandless shales, containing numerOUSi
miJnute sphaet"OSi.dea:dtes, indicatLng ' a marlted deepenmg ol rthebasm. The ,thickness
cf this bed is from 2 to 8 ' m.
Bed 4 ~ again emphaslzes a shalIowing of the · basin. It consists of chlorltic
!ahdstones of 2.5 to 5.0 m. ·thi'ckness.
Bed 5 :..-. Is develop'e d in ' an analogaus manneras ibed, 'b ut its thickness va1ies'
between 0.75 and 4.2 m.
Bed 6 - ' disclosesa . greatlithologieal varhibleness. Usually it comprises · chló-'
ritic ' sandstones and sllt8tollles, , with intarealatlOll'lS of chamo!sltic .siderites;'· o!tełit
Vl'lth numerous q'llarti grains. The thickness of this bed vliriesfrotn 1.0 to 5.0 ni.'
Bed 7 - reveals the successive, and last, deepening of the basin,and Is deve:'
loped as' argillaceous shales. The thickness of thisbed ls fram 4 to 11m. At the
top of this bed has been found the"smmonite Acanfhoplfu'l"oC'eras maugenesti d'Orb;·'
Bed8 ' - shows a gradmiI shalIowing of tHe basin. These ' deposits disclose
features of a transltion bedand consist of argilIaceous-arenaceous shales; upwardś,'
erenaceous shales prevail over argilIaceouS ones Moreover, in theupper part 'ot thisi
bed, there ' appea'l" saridstone str~ta of ' several meters' thickness each, contairung
a carbonized flora'.
'.
AJ; a rule, these sedimelllts do · ·not; 1C0000tain ooy fauna, but at'MechOWo' 'theoce
have been found fo,r amiuifers indicating the marine origln of these sediments, The
thlckness of this transition bed ' oscillates between 6,5 and 36.0 meters;it turns'
very much thlnner in a southern df.rection (Fig. 2).
The total thickness of the PlIensbachian vi! varies fram 28 to 55 m.
L i m n i c s e r ie s. This series, about 200 m. thick, 'i s of monóto.nousdevelop-'
mant. lit consists Oif unequigralllulalr saIll!dstcmes, looally ol gritstooe6,CioIilrtaiiI!ling th;in '
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laminae ol sil1:StIOInes Ol' aIrglillaJceous shales. The sedimen.ts aire chamcterized by the
,presence of numerous carbonized plants and by thin coal Seams. These sediments
originated. in the cOOltilllental basin which covered a large Part Gf PGland.
T e e t G n i c 's. The tectonic pieture is illustrated by the geological map
shown on Fig, 1. Here the' principal structure is the ,Swidwin bracl;lyanticline,
whose longitudinaI axis extends in a NW -SE directi()n. The beds dip' at an
angle of 4°-5° which on some sections Gnly is somewhat greater.
The southwestern limb of this skucture is rut ot! ,by a longitudinal dislocation
zone in such a manner that at many places the Malm sediments are .in contact
with the Lias. This dislocatiOOl żorle eonsists of several longitudinal fauUs thrówing
down the individual sections towards southwest (Figs. 7a and b). The Iongitudinal
fauIt, investigated between Radowo Wielkie and Swiętoborz, extends on the
boundary between the marine and the limnic sedimenłs of the Middle Lias. The
throw amplitude is of the order of several score meters (Fig. 8). The thrown-down
part is eut up into individual blocks, broken up by transversal faults as illustrated
on Fig. 9.
A larger transversal fault has tbeen identified on the Swidwin - Lobez line;
it divides the brachyanticline into two !parts" The southeastern part is narrower
and on its limbs the dLp are slightly stee,per. This part must have undergone a more
powerful COlDIPressiOOl and has bean uplifted higher; S'Ubsequently is was washed
down, thus eXipOSing Keuper sediments which form the core of the 'brachyanticline.
, The' described tectonic structure has developed main1y during the Laramian,
orogeny, but it also is cIosely oonnected with older strudural e1ements.
Palaeogeographi,cal
features
and
pe'rspect i v e s
of
o r e
e x p lor a t i o. n. During the intensive period ot
the Old-Cimmerian orogeny, towal1ds termination or the Lower Lias, the area of
Northwestern Poland UIIlderwent subsidence. Due tothis, the sea iIllvaded from
northwest, beginning the eycle of marine sediments of the Pliensbachian Y2. The
sea covered an area corresponding to łhe present-day Szczecin sYlllcline and the
northern part of the Pomeranian arch. In the south, the sea skirted the preSud~tic monocline which was then forming wbile in the north it bordered the dm
or the RUsSi'an Platform., In its middlę part, this, sea'was cop.rlected by way ot
Kujawy with the Swięty Krzyż Mountains, as evidenced' by F'iiensbachian sedi:"
ments witha marine fauna discovered by W. K1Lraszewski at Szydłowiec near
Kielce.
The bottom of the PL:ienslbachian sea underwent freą:uent shallowing and
deepening as disclosed by the development of its beds.
In the Ibecls there may be distin~ed 3 wnes, te. 8I1l argillaceous, a siltstonesideriti.c, and an arenaceous one; these zones were laid down zonany with regard
to the shore of the originał basin. Moreover, there existed, at the commencement
of the Pliensbachian, some submarillle elevated structures which sUbsequently were'
washed down. Encircling them there also developed racial zones; "
With the siltstone zone is frequently connected the a,ppeararu:e' .ol' argi.l1aCeoius
ślderttes, whereas in the siltstone-do1omitic zone, Sideriflicchamoisitic Ol'es have been
developed. In due consideration of the position of tha- orEi zones and ot the area
where they now are discoveredat moderate, depth, the ~bst~uitable ,perspective
regions for e~ploration seem to' be the liin!bS "óf.' the Swi-awin 'brachyan1;icline and
łhe exposures of Pliensbacruan sediments appearlng on the' southern peripheries ot
the' SzczecinIbasin.
'
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