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Stratygrafia karbonu i dolnego permu
w otworze wiertniczym Strzezewo 1

Na podstawie badan palinologicznych w gl~bokim otworze wiertniczym Strzezewo 1 udokumentowano
najwyzszy karbon: westfal C - D i stefan. W obr~bie najwyzszego karbonu i dolnego autunu wyr6zniono
pi~c nieformalnych jednostek litostratygraficznych, reprezentatywnych dla Pomoqa Zachodniego,
oraz skorelowano wiekowo i litostratygraficznie profile zPomorza Zachodniego i Rugii.

WST~P

Badania palinologiczne skal paleozoicznych z otworu wiertniczego Strzezewo 1
wykonanego w rejonie Kamienia Pomorskiego zostaly przeprowadzone w latach
1980-1981 w Oddziale Gornosl~skim Instytutu Geologicznego w Sosnowcu
(fig. 1). Interesuj~ce wyniki analizy miosporowej pierwszej pobranej probki z gl~
bokosci 3759,5 m, w ktorej stwierdzono liczn~, niezle zachowan~ i zroznicowan~
mikroflor~, byly impulsem dla rozszerzenia zakresu tych badan. Z tego samego
otworu z interwalu 450 m (fig; 1) zbadano palinologicznie 20 dalszych roznych
litologicznie probek skal.
Autorzy serdecznie dzi~kuj~ mgr inz. J. Rybie z PPN w Pile za pobranie i przyslanie probekdla przeprowadzenia badan uzupelniaj~cych i kontrolnych oraz dr T.
Migierowej za ~dost~pnienie wynikow badan florystycznych.
Probki skal po standardowej obrobce mechanicznej (rozdrabnianie) w pierwszym etapie macerowano za pomoc~ st~zonego HN0 3 , zas w drugim metod~ stosowan~ przy badaniach palinologicznych niew~glowych probek skal permu i triasuo Kazd~ probk~ traktowano kolejno st~zonym HN03 , H 20 2 + HF i ponownie
HN0 3 • Ze wzgl~du na mal~ frekwencj~ sporomorf, po odpowiedniej dekantacji
i oczyszczeniu maceratow z kazdego z nich sporz~dzono 10 - 20 standardowych
preparatow kroplowych w mieszaninie gliceryny z zelatyn~. Preparaty te stanowily
przedmiot drobiazgowej planimetrycznej analizy mikroskopowej oraz posluzyly
do sporz~dzenia dokumentacji fotograficznej znalezionych miospor i ziarn pylku.
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Oznaczaln~ mikroflor~ uzyskano z materialu pochodz~cego z gl~bokosci:

3615,5-3619,5 m, mulowce i ilowce brunatne; skrzynka I - gl~b. 3617,5 m,
skrzynka n - gl~b. 3619,0 m;
3647,0-3651 m, szare mulowce;
3756,0 - 3760,0 m, czarne i szare mulowce lub Howce, czarne ilow~gle; skrzynka n - g1~b. 3757,3 i 3757,8 m, skrzynka III - g1~b. 3758,8 m, skrzynka IV gl~b. 3759,5 m;
3760,0 - 3775,5 m, szare iiowce i mulowce; skrzynka III -gl~b. 3766,0 m,
skrzynka IV - g1~b. 3768,5 rn, skrzynka V - gl~b. 3771,5 m, skrzynka VI - gl~b.
3773,5 m;
3811,0-3830,0 m, szare mulowce i ilowce; skrzynka IV - gl~b. 3816,3 m,
skrzynka XII - gl~b. 3824,5 m, skrzynka XIII - gl~b. 3825,5 i 3825,8 m, skrzynka
XV - g1~b. 3826,8 m, skrzynka XVII - gl~b. 3829,0 m.
"
Pozostale pr6bki Z interwal6w: 3413,5-3413,8 m, 3431,5-3450,0 m, 3450,03464,0 m, 3520,0-3524,0 m oraz 3887,0-3891,0 m byly pod wzgl~dem palinologicznym negatywne.

OZNACZONAMIKROFLORA
We. wszystkich palinologicznie pozytywnych pr6bkach skal z otworu wiertniczego Strzezewo 1 oznaczono bogaty zesp61 miospor i ziarn pylku; wazniejsze
gatunki zarnieszczono w tab. 1. Poza wyszczeg61nionymi tarn formami w badanym
materiale stwierdzono tane sporomorfy, kt6re zostaly oznaczone z zastrzezeniem
lub zaklasyfikowane tylko rodzajowo.
W badanym ~ateriale mikroflorystycznyml procentowy udzial gatunkow
i form reprezentuj~cy'ch wielkie jednostki systematyczne przedstawia si~ nast~pu
j~co: Azonotriletes 30,8~~, Auritotriletes 2,7%,Zonotriletes 29"l %, Epitygmati
2,7%, Monoletes 8,8% i Pollenites25,7%. Z zestawienia tego wynika, ze miospory
opatrzone tr6jpromienistym znakiem zrostowym stanowi~ ponad 65 %, spory
z pojedynczymlnakiem zrostowym okolo 9 %, zas ziarna pylku blisko 26 %; wsrod
tych ostatnich zdecydowanie dominuj~ jednoworkowe sporomorfy oskrzydlone.
Analiza planimetryczna preparat6w wykazala, ze kazda probka charakteryzuje
si~ inn~ frekwencj~ sporomorf, a takze dose odmiennym skladem gatunkowym;

1 W oznaczeniach wykorzystano m. in. nast~pujllce pozycje literatury: D.e. Bharadwaj, B. S. Venkachatala (1957),
J. Doubinger (1966, 1969), B. Alpem i in. (1969), R. Coque! i in. (1976), M. Kolibowa (1974), O. Clayton i in. (1977)
i KJ. Inossowa i in. (1976)

(

Fig. 1. Profil litologiczny dolnego permu i karbonuz otworu

wiert~iczego

StrzeZewo 1

Lithological profile of the Lower Permian and Carboniferous in the borehole column Strzezewo 1
1 - anhydryty; 2 - wapienie i dolomity; 3 - mulowce i mulowce z przewarstwieniami ilowc6w; 4 - piaskowce;
5 - zlepience; 6 - skaly piroklastyczne; 7 - skaly wylewne; H - pr6bki rdzeniowe do badan palinologicznych:
a - pozytywne, b - negatywne; 9 - pr6bki z oznaczoDll flofll;'" wydzielenia litostratygraficzne wedlug A.M. Zelichowskiego(praca w druku); .. litostratygrafia wedfug J. Ryby (1979)
1 - anhydrites; 2 - limestones and dolomites; 3 - mudstones and mudstones with claystone intercalations; 4 sandstones; 5 - conglomerates; 6 - pyroclastic rocks; 7 - igneous rocks; 8 - core samples covered by palynological
studies: a - positive, b - negative; 9 - samples with identified flora; '" lithostratigraphic subdivision after A. M.
Zelichowski (in press); .'" lithostratigraphy after J. Ryba (1979)
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Tabela 1
Wdniejsze gatunki mikroflory omaczone w badanych pr6bkach
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Densosporites aseki Potonie et Kremp
Densosporites crassipterus (Waltz) Schwartsmann
Densosporites sphaerotriangularis Kosanke
Densosporites sp.
Reticuiatisporites aff. lacunosus Kosanke
Reticuiatisporites reticulatus Ibrahim
Knoxisporites stephanophorus Love
Knoxisporites triradiatus Hoffmeister, Staplin et
MaUoy
Lycospora granulata Kosanke
Lycospora microgranulata Bhardwaj
Lycospora parva Kosanke
Lycospora pellucida (Wicher) Schopf, Wilson et
Bentall
Lycospora punctata Kosanke
Lycospora pseudohirta var. permica Schwartsmann
Lycospora pusilla (Ibrahim) Schopf, Wilson et
Bentall
Lycospora sp.
Raddizonates sp.
Cirratriradites annulatus Kosanke et Brokaw
Cirratriradites cf. flabelliformis Kosanke
Cirratriradites saturni (Ibrahim) Schopf, Wilson et
Bental1
Crassispora kosankei (Potonie et Kremp) Bhardwaj
Crassispora ovalis Bhardwaj
Crassispora plicata Peppers
Crassispora sp.
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Foveoiatisporites cf. Jenestratus (Kosanke et
Brokaw) Bhardwaj
Vestispora reticulata Wilson et Venkachatala
Latosporites sp.
Laevigatosporites desmoinensis (Wilson et Coe) Schopf,
Wilson et Bantall
Laevigatosporites medius Kosanke
Laevigatosporites vulgaris Ibrahim
Laevigatosporites sp.
Punctatosporites granifer Potonie et Kremp
Punctatosporites minutus Ibrahim
Speciosospbrites minor Alpern
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Cordaitina donetziana Innossova
Cordaitina uralensis (Luber) Dibner
Endosporites ? mediapudens (Loose)
Florinites junior Potonie et Kremp'
Florinites cf. pellucidus (Wilson et Coe) Wilson
Guthorlisporites triletus (Kosanke) Loboziak
Latensina tri/eta Alpern
Nuskoisporites sp.
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Potonieisporites bhardwaji Remy et Remy
POionieisporites novicus Bharwaj
Wilsonites vesicatus Kosanke
Potonieisporites cp.·
Klausipollenites sp.
Limitisporites rectus Leschik
Plicatisporites gondwanensis (Balme et Hennelly)
Lele
Sulcatisporites maximus (Hart) Singh
Cheileidonites ? sp.
Entylissa sp.

tego rodzaju zjawisko nie jest
w~glowych.
Pod wigl~dem

wyj~tkowe

Pokorski

x
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x
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x

w badaniach palinologicznych serii nie-

biostratygraficznym w badanym profilu moma wyroznie dwa
zasadnicze zespoly mikrosporowo-pylkowe: starszy (zespol A), obejmuj~cy probki
z gl~bokosci 3811,0-3830,0 m i 3760,0-3775,5 m, oraz mlodszy (zespol B), do
ktorego zaliczono probki z gI~bokosci 3759,5 m, 3756,0-3759,0 m, 3647,03651,0 m i 3615,5 - 3619,5 m.
Zespol A, ubogi w miospory i ziarna pylku, zawiera mikroflor~ porownywaln~
wiekowo z wyzsz~ cz~sci~ karbonu gornego (westfal B - D); brak jest tutaj form
mlodszych.
Znacznie bogatszy i bardziej zroznicowany jest zespol B. Dotyczy to szczegolnie probek z gI~bokosci: 3759,5 m i 3756,0-3759,0 m. Oprocz gatunkow dlugowiecznych (namursko-westfalskich, namursko-stefanskich, westfalsko-stefanskich)
wyst~puj~ tutaj taksony 0 w~zszym zasi~gu stratygraficznym, obejmuj~cym westfal
i stefan lub stefan i autun. Pojedyncze gatunki znane s~ z pogranicza stefanu i autunu. W probkach z gl~bokosci 3647,0-3651,0 m i 3615,5-3619,5 m wyst~puj~
sporomorfy 0 szerszym zasi~gu stratygraficznym~ dokumentuj~ce ogolnie karbon
gorny, najprawdopodobniej gorny westfallub stefan.
W tabl. I - VIII zamieszczono fotografie wi~kszosci oznaczonych sporomorf.
Zostaly one przedstawione w kolejnosci stratygraficzn~i probek, ~j. dla gl~bokosci:
3811,0-3830,0 m, 3760,0-3775,5 m, 3759,5 m, 3756,0-3759,0 m, 3647,03651,0 m oraz 3615,5-3619,5 m. Pozwala to na zorientowanie'si~ w liczebnosci
i zroznicowaniu zespolow pochodz~cych z poszczegolnych gl~bokosci oraz wykazuje, ze ponad 80% wszystkich oznaczonych sporomorf pochodzi z probki
z gl~bokosci 3759,5 m.
,
W uzupelnieniu wynikow badan palinologicznych nalezy dodae, ze T. Migier
(1982) w probkach skal z otworu wiertniczego Strzezewo 1 oznaczyla z gl~bokosci
3520,0 ..... 3524,0 m: Annularia stellata (Schlotheim) Wood, Alethopteris cf. robusta
Lesquereux var. longipinnata Wagner i Pecopteris cf. polymorpha Brongniart.
Oznaczone gatunki flory zostaly znalezione w czerwonych mulowcach st~d
ich stan zachowania nie jest dobry. S~ to jednak taksony charakterystyczne idose
powszechne, wyst~puj~ce od westfalu D do permu, a typowe przede wszystkim
dla stefanu. Nalez~ do nich z gI~bokosci 3750,0 - 3755,0 m (wedlug dokumentacji
wynikowej otworu marsz tenwinien miee gl~bokose 3756,0 - 3760,0 m): Sigillaria
cf. rugosa Brongniart, Neuropteris ob/iqua Brongniart, Lepidophyllum sp., Cordaites sp., i Stigmaria sp., oraz z gl~bokosci 3760,0-3775,0 m: Neuropteris cf.
loshi, N. cf. ob/iqua Brongniart, Calamites sp. i Cordaites sp.
Flora z dwoch ostatnich interwalow, oznaczona z zastrzezeniami lub tylko
rodzajowo, jest powszechna w utworach westfalu.

595

Stratygrafia karbonu i dolnego permu w otworze Strzezewo
NW

SE:NWW
,sRODKOWA
RUGIA

SEe

STRZEiEWO 1
lASKA2
WK2

JASI1UND

~

RESKOf

CZAPLlNEK IG2

.6.

Trent

Dorn.

Jas. U.

----i---~~:::::::::::~~--.

1"

'" 2
~
~-.,...,
~

'V

""-

[J]:"::::
. ······3

..... .

-9

Fig. 2. Schematyczny przekr6j paleofacjalny utwor6w g6rnego karbonu
Sketch paleofacies cross-section of Upper Carboniferous strata
I - ilowce; 2 - mulowce i i!owce; 3 - piaskowce; 4 - zlepience; 5 - skaly wylewne dolnego permu; 6 - osady
w wyniku procesow denudacyjnych w g6rnym karbonie i dolnym permie; 7 - granica pomi~dzy westfalem a
stefanem; 8 - horyzont egir; 9 - granice erozyjne; D - dewon; C1W - karbon, wizen; warstwy: H. - Hiddensee,
W. - Wiek, L. - Lohme, Jas. U. - Jasmund dolne, Jas. O. - Jasmund gorne, Dorn. - Dornbusch, Ramb. - Rambin,
~onch. - Monchgut; f.W. - formacja Wolina; f.R. - formacja Regi; fWo - formacja Wolczy; f.S. - formacja
Swinca; WK 2 - otw6r wiertniczy Wysoka Kamienska 2
1 - claystones; 2 - mudstones and claystones; 3 - sandstones; 4 - conglomerates; 5 - Lower Permian igneous
rocks; 6 - strata removed by denudational processes in Late Carboniferous and Early Permian; 7 -Westphalian-Stephanian boundary; 8 - Egir horizon; 9 - erosional boundaries; D - Devonian; C1W - Carboniferous, Visean;
beds: H. - Hiddensee, W. - Wiek, L. - Lohme, Jas. U. - Lower Jasmund, Jas. 0.- Upper Jasmund, Dorn. Dornbusch, Ramb. - Rambin, Monch. - Monchgut; f.W. - Wolin Formation, f.R. - Rega Formation, f.Wo Wolcza Formation, f.S. - Swiniec Formation; WK2 - borehole Wysoka Kamienska 2
usuni~te

PR6BA KORELACn
Wyniki badan palinologicznych i florystycznych umozliwiaj,! korelacj~ profilu
karbonu i permu ze Strzezewa z profilami z Rugii i Hiddensee (G. Hirschmann
i in., 1975). Utwory karbonu gomego W otworze Strzezewo 1 Iez'! z duZ,! Iuk,!
stratygraficzn,! na skalach dewonu gornego (fig. 1). Luka ta wyst~puje powszechnie
na polnocpym Pomorzu i w MekIemburgii. Na srodkowej Rugii i na Hiddensee
jest ona nieco mniejsza; zlepiencowo-piaszczyste osady westfalu A lez'! na skalach
wizenu (I. c.). Rozmiar wspomnianej Iuki stratygraficznej zwi'!zany jest nie tylko
ze stopniem usuni~cia skal podloza karbonu gornego, lecz rowniez z przekraczaj,!cym ulozeniem mlodszych formacji stratygraficznych. Taka sytuacja znana jest
z Rugii, gdzie w profilach z rejonu Jasm.und (polnocno-wschodni kraniec wyspy)
stwierdzono brak warstw Hiddensee i Wiek, a wi~c westfalu A i znacznej cz~sci
westfalu B (fig. 2). NajniZsza cz~sc profilu karbonu ze Strzezewa 1- (3760,0 - 3890,0 m
stanowi'!ca rownoczesnie doln,! cz~sc formacji Wolina; fig. 1) na podstawie badan
palinologicznych zostala zaliczona do westfalu C - D. W profilu Strzezewa brak
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zatem rowniez westfalu Ai B i prawdopodobnie najnizszej cz~sci westfalu C (litofacjalnych odpowiednikow spa:J:gowej cz~sci dolnych warstw Jasmund). Na Rugii
do westfalu C - D zostaly zaliczone warstwy Dornbusch. Z warstwami tymi oraz
z leza:J:cymi nizej gornymi warstwami Jasmund skorelowano wiekowo omawiana:J:
dolna:J:cz~seformacji Wolina(fig. 1 i2). Wyzsza:J:cz~seprofiluze Strzezewa 1 (3257,03760,0 m) zaliczono do stefanu i dolnego permu (autunu) i skorelowano wiekowo
z warstwami Trent, Rambin i Monchgut (G. Hirschmann i in., 1975).
W rejonie Strzezewa w stosunku do profilow z Rugii i Hiddensee nie wyst~puje
zapewne najnizszy westfal (A, B i bye moze najnizsza cz~se westfalu C), stefan
i autun zas maja:J: wi~ksza:J: mia:J:zszose i charakteryzuja:J: si~ wi~ksza:J: piaszczystoscia:J:
(fig. 2).
Ze wzgl~du na znaczne odleglosci mi~dzy analizowanymi profilami otworow
wiertniczych korelacje litostratygraficzne Sa:J: trudne i niejednoznaczne. Podzialy
litostratygraficzne czerwoneg~ spa:J:gowca i karbonu z otworu Strzezewo 1 przedstawili: J. Ryba (1979), A.M. Zelichowski (1983, praca wdruku) oraz J. Pokorski
(1981, praca w druku) - patrz rowniez fig. 1. W podziale przyj~tym w niniejszym
artykule wykorzystano cz~se wydzielen zaproponowanych przez A.M. Zelichowskiego (1983, praca w druku) wyrozniaja:J:c formacj~ Wolina oraz formacj~ Regi. WydzieIona przez A.M. Zelichowskiego formacja Dziwny zostala natomiast cz~sciowo
zaliczona do czerwonego spa:J:gowca, do formacji wielkopolskiej i formacji Swinca2
(fig. 1). Pozostala:J:, dolna:J: 'cz~se formacji Dziwny, zawarta:J: mi~dzy formacja:J: Regi
(3442,5 m) i formaej~ Swinca (3363,0 m), zaliczono do karbonu i wydzielono jako
formacj~ Wolczy. Formacja Wolczy rozni si~ od nizszej, piaszezystej formacji
Regi oraz wyzszej, zlepiencowo-piaszczystej formacji Swinca tym, ze jest zbudowana
przede wszystfim z mulowcow i ilowcow z podrz~dnym udzialem piaskowcow.
Formaeja Swinea (czerwony sPa:J:gowiec - grupa Odry) w porownaniu do formacji karbonu gornego charakteryzuje si~ podwyzszona:J: piaszczystoscia:J: oraz
wyst~powaniem dwoch lub wi~cej poziomow zlepieiicowych. Dolna i zapewne
gorna graniea tej formacji s~ erozyjne. Tak zdefiniowana formacja Swinea jest
identyczna z wydzielanym przez J. Ryb~ (1979) w obr~bie karbonskiej serii Wrzosowa najwyzszym ogniwem litologieznym - ogniwem I.
Skaly wyst~puja:J:ee ponad formaeja:J: Swine a okreslone zostaly jako tufy i tufity z
przewarstwieniami piaskowcow i mulowcow i razem ze skalami wylewnymi zaliczono je do formacji wielkopolskiej (grupa Odry). Na podstawie wydzielen litologicznych profil ze Strzezewa skorelowano rowniez z profilami z Rugii i Hiddensee
(fig. 2), a formacj~ Wolina z warstwami Jasmund. Na Rugii warstwy.Jasmund
koncza:J: najstarszy, duzy westfalski cykl sedymentacyjny. Z rozwojem tego megacyklu zwia:J:zany jest zapewne najszerszy zasi~g gornego karbonu w tej cz~sci basenu
europejskiego. Nast~pny megaeykl, srodkowy na Rugii zbudowany jest z warstw
Dornbusch, Trent i Rambin, ktore zostaly skorelowane z formacjf! Regi i Wolczy.
Trudno przesa:J:dzac ezy brak w profilu Strzezewa odpowiednikow warstw Rambin
jest zwia:J:zany ze zmianami lit ofacjalnymi, czy tez z usuni~ciem osadow stropowej
cz~sci tego megaeyklu. Megacykl najmlodszy obejmuje warstwy Monchgut oraz na
Pomorzu formacj~ SWinca.
Osady zaliczone przez ge<{logow niemieckich do megaeyklu srodkowego
i gornego (HI) mialy w stosunku do megacyklu dolnego (I) mniejszy zasi~g. W skazuj~
na to przede wszystkim obserwowane w tych profilach zmiany litofaejalne oraz
luki sedymentacyjne. Procesy denudacji przypadaj~ce na najwyzszy karbon jak i

>

2 Formacja Swinca we wczesniejszym opracowaniu
Dziwny.

CJ. Pokorski, 1981) wydzielana

byla pod nazw!! formacji
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i nie mniej intensywna erozja i denudacja poprzedzaj~ca powstanie pokryw skal
wylewnych dolnego permu spowodowaly usuni~cie wi~kszosci omawianych utworow. Osady te w pelniejszym wyksztalceniu zachowaly si~ wyl~cznie w obr~bie
obnizonych blokow tektonicznych.

WNIOSKI
1. Frekwencja, stan zachowania i roznorodnose sporomorf byly najlepsze
w probce z gl~bokosci 3759,5 m, znacznie nizsze i gorsze w innych probkach.
2. Sporomorfy ozn!lczone w probkach z interwalu 3830,0 - 3760,0 m wykazuj~
wiek karboiiski, scislej westfalski, przy czym zespol z gl~bokosci 3756,0 - 3760,0 m
odpowiada wyzszemu westfalowi (B - D) i stefanowi.
3. Analiza stratygraficzna zroznicowanego i bogatego zespolu sporomorf
stwierdzonego w probce z gl~bokosci 3759,5 m wskazuje, ze poza formami dlugowiecznymi wyst~puj~ tu niektore miospory i ziarna pylku, ktorych wspolna obecnose
moze bye przyj~ta jako dowod stefaiiskiego wieku sporomorf.
4. Najwyzej pobrane, palinologicznie pozytywne probki z gl~bokosci 3647,03651,0 m i 3615,0-,3619,5 m zawieraly sporomorfy 0 szerszym zasi~gu stratygraficznym, mog~ce jedynie ogolnie dokumentowae wiek gornowestfalski lub stefaiiski.
5. Wyniki badaii palinologicznych probek z interwalu 3830,0 - 3760,0 m mog~
potwierdzae westfalski wiek utworow zaliczanych przez J. Ryb~ (1979) do ogniw
B, C i sp~gowej cz~sci ogniwa D; pozostala cz~se tego ostatniego ogniwa winna
bye zaliczona do stefanu.
6. Identyfikacja wieku poszczegolnych kompleksow skalnych z otworu wiertniczego Strzezewo 1 z wiekiem oznaczonych sporomorf czy ich zespolow moze bye
dokonana tylko przy zalozeniu, ze wyst~puj~ca w nich mikroflqra nie znajduje
si~ na zlozu wtornym. Gatunki: Pecopteris cr. polymorpha Brongniart oraz Annularia stellata (Schlotheim) Wood wskazuj~ na najwyzszy karbon, najprawdopodobniej stefan, dla ktorego te gatunki s~ typowe.
7. Na Rugii granica mi~dzy westfalem a stefanem (fig. 2) znajduje si~ w obr~bie
gornej cz~sci warstw Dornbusch lub w strefie kontaktu warstw Dornbusch i Trent.
W otworze Strzezewo 1 (cz~se nadmorska Pomorza Zachodniego) granica ta przebiega w obr~bie gornej cz~sci formacji Wolina (fig. I). Obecna mi~zszose utworow
stefanu i najnizszego dolnego permu w wymienionych obszarach jest zblizona,
zas mi~zszose pierwotna byla na 0 bszarze Pomorza zapewne nieco wi~ksza.
Granice litostratygraficzne przebiegaj~ niezgodnie (skosriie) do podzialow
chronostratygraficznych. Skorelowano formacj~ Wolina z gornymi warstwami
Jasmund, formacj~ Regi z warstwami Dornbusch, a formacj~ Wolczy z warstwami
Trent (fig. 2). Odpowiednikow warstw Rambin na obszarze Pomorza nie stwierg.zono. Osady najwyzszego megacyklu sedymentacyjnego zaliczono do formacji
Swiiica i skorelowano z warstwami Monchgut.
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COH" ttbI60BA-JlXOBiII4, EHA>KeH nOKOPCKiII

CTPATHrPACSlIHII KAP60HA H HH*HIEii't nlEPMH B CKBA>KHHIE CTWIE)KIEBO 1

B CTaTbe npl4BeAeHbl pe3ynbTaTbl nanl4HOnOrl4LfeCKOro 143YLfeHI4" naneo30ikK14X nopoA B CKBa>KI4He
CTWe>KeBO 1, npo6ypeHHoiii B paMoHe KaHeH" nOHOpcKoro Ha ceBepe nOnbWI4 (cl> 14 r. 1).
6bln H3YLfeH 21 o6paleu palnl4LfHblX nopoA (aneBpOnl4TOa 14 aprl4nnI4Tos), xapaKTepHblx An" I4HTepaana palpe3a 3891,0-3413,5 H, npoiiiAeHHoro C HenonHblH 0T60pOH KepHa. B WeCTI4 ropl430HTax.
3aneralOLU14X B I4HTepBane 3830,0-3615,5, OTHe"leHO npMcYTcTBl4e cnopoHopcj>, nOAAalOLUl4xCJI onpeAeneHMIO. CaHaJII 60raTaJI H PalHOPOAHaJI rpynna cnopoHoPcl> OTHe"leHa Ha rny6111He 3759,5 H.. CnopoHOpcl>bl 1113 I4HTepBana 3830,0-3760,0 YKalblBalOT Ha BepXHeaeCTcI>anbCKI4M B03paCT nopOA. a cnopo-

Streszczenie
Hopcl)l~I. 3aneratO~Me Ha rny6MHe
sHe~atO~Mx nopoA.

3759,5
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1"1, CSMAeTenbcnYIOT 0 CTecl>aHCKOH(sepOJlTHO 8-C)S03paCTe

Vl3y"teHMe cl>noPbl S Cy~HOCTM nOATSep)l(AaeT nanMHonorM"teCKMe AaHHble, a

I4MeHHO TO, "tTO OTMe"taeHbIH 3AeCb Kap60H cneAyeT OTHeCTM K sepxaM seCTcI>anll (C, D) M K cTecl>aHY
(a 803HO)l(HO M K 01'3 HY). Pa3pe CTWe)l(eaa KoppenMpoaanCll C pa3pe30H LteHTpanbHoro PtOreH (r.
rMpWHaH MAp., 1975). a TaKme C ApyrMMM pa3pe3aMM

3an~Horo nOHOpbll (cI>Mr. 2). CneAyeT 06paTMTb

BHMHaHMe Ha HecornaC08aHHOCTb nMTOCTpaTMrpacl>l4"teCKOH M nanlllHonOrlll"leCKOM KOppenlll.414H. CSMTa
CTWe)l(eSa (ca. CT) KoppenlllposanaCb C sepXHMMIII cnOIlMIII Jasmund. CSMTa 8)1(ocoaa (CB. 8) co cnOIlMIII
Dornbusch. Trent u Rambin a CSMTa CSMHLta (CB. C) co cnOIlMM Monchgut. HIII)I(HJI" "taCTb CSMTbl CTWe)l(eaa OTHOCMnaCb K' secTcI>antO C- D, a BepXHJlJI ee "tacTb'" CBMTbl 8)1(ocoaa III CBIIIHLta K cTecpaHY III S03HO)l(HO K OT3HY.

Sonia DYBOVA-JACHOWICZ, J(ldrzej POKORSKI

STRATIGRAPHY OF THE CARBONIFEROUS AND LOWER PERMIAN IN THE BOREHOLE
STRZEZEWO 1
Summary
The paper presents results of palynological studies on Paleozoic rocks from the borehole Strzeze1 (vicinities of Kamien Pomorski, northern Poland - Fig. 1).
The studies covered 21 samples of various rocks (mudstones and claystones), representing partially
cored section from depth interval 3891.0-3413.5 m. Assemblages of identifiable sporomorphs have
been found in six horizons from depth interval 3830.0 - 3615.5 m. The richest and most diversified of
these assemblages comes from the depth 37595 m. Sporomorphs from the depths 3830.0-3760.0 m
made possible dating of rocks yielding them at the Upper Westphalian, and those from the depth 3759.5 m
are indicative of the Stephanian (possibly Stephanian B - C). Results of floristic studies generally give
support to those of palynological studies, i.e. that the Carboniferous strata recorded here should be assigned to the uppermost Westphalian (C, D) and Stephanian (and possibly Autunian). The Strzez~wo
section has been correlated with those from central Rugen Id. (G. Hirschmann et al., 1975) and other
sections in western Pomerania (Fig. 2). Attention should be paid to disharmony of lithostratigraphic
and paleontological correlations. The StrzeZewo (Sn Formation was correlated with the Upper Jasmund
Beds, the Wrzosowo (W) Formation - with the Dornbusch, Trent and Rambin beds, and the Swiniec (S)
Formation - with the Monchgut Beds. Lower part of the StrzeZewo Formation is assigned to the Westphalian C-D, and the upper part and the Wrzosowo and Swiniec formations - to the Stephanian and
eventually Autunian.
~o

TABLICA I
Fig. 1. Laevigatosporites sp., gl~b. (depth) 3811,0-3830,0 m
Fig. 2. Crassispora kosankei (Potonie et Kremp) Bhardwaj, gl~b. (depth) 3760,0-3775,5 m
Fig. 3. Densosporites aseki Potonie et Kremp, gl~b. (depth) 3760,0-3775,5 m
Fig. 4. Punctatisporites ob/iquus Kosanke
Fig. 5. Granulatisporites microgranifer (Ibrahim) Potonie et Kremp
Fig. 6. Granulatisporites parvus (Ibrahim) Sehopf, Wilson et Bentall
Fig. 7. Cyciogranisporites orbicularis (Kosanke) Potonie et Kremp
Fig. 8. Raistrickia crinita Kosanke
Fig. 9. Raistrickia Jibrata (Loose) Sehopf, Wilson et Bentall
Fig. 10. Raistrickia saetosa (Loose) Schopf, Wilson et Bentall
Fig. 11. Knoxisporites stephanophorus Love
Fig. 12. Knoxisporites triradiatus Hoffmeister, Staplin et Malloy
Fig. 13. ]riquitrites ef. sculptilis Balme
Fig. 14. Stellisporites? sp.
Fig. 15. Mooreisporites sp.
Fig. 16. Densosporites sphaerotriangularis Kosanke
Fig. 17. Densosporites sp.
Otwor wiertniczy (borehole) Strzezewo 1
Okazy 4-17 z gl~b. 3756,0-3759,0 m
Specimens 4.:.-17 from the depths 3756,0-3759.0 m

Kwart. Geol., nr 3/4, 1984 r.
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TABLICA

n

Fig. 1. Lycospora microgranuiata Bhardwaj
Fig. 2. Lycosporaparva Kosanke
Fig. 3. Lycospora punctata Kosanke
Fig. 4. Cirratriradites annuiatus Kosanke et Brokaw
Fig. 5. Cirratriradites saturni (Ibrahim) Sch6pf, Wilson et Bentall
Fig. 6. Laevigatosporites desmoinensis (Wilson et Coe) Schopf, Wilson et Bentall
Fig. 7. Wilsonites sp.
Fig. 8. Leiotrilletes convexus (Kosanke) Potonie et Kremp
Fig. 9. Leiotriletes grandis (Kosanke) Bhardwaj
Fig. 10, 11. Leiotriletes aff. subintortus (Waltz) Ischenko
Fig. 12, 13. Granuiatisporites microgranifer (Ibrahim) Potonie et Kremp
Fig. 14. Granuiatisporites minutus Potonie et Kremp
Fig. 15 -17. Acanthotriletes triquetrus Smith et Butterworth
Fig. 18, 19. Raistrickia Jibrata (Loose) Schopf, Wilson et Bentall
Otw6r wiertniczy (borehole) Strzezewo 1
Okazy 1 -7 z gl~b. 3756,0 - 3759,0 m, okazy 8 -19 z gl~b. 3759,5 m
Specimens 1-7 from the depths 3756,0-3759,0 m, specimes 8-19 from the deptli3759,5 m

Kwart. Geol., nr 3/4, 1984 r.
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TABLICA HI
Fig. 1, 2. ,Latipulvinites mediocris Innossova et Teteriuk
Fig. 3. Calamospora microrugosa (Ibrahim) Schopf, Wilson et Bentall
Fig. 4. 5. Calamospora pedata Kosanke
Fig. 6, 7. Crassispora plicata Peppers
Fig. 8 - 11. Crassispora ovalis Bhardwaj
Fig. 12. Crassispora sp.
Fig. 13 -15. Vestispora reticulata Wilson et Venkachatala
Otw6r wiertniczy (borehole) Strzezewo 1
Wszystkie okazy z gl~b. 3799,5 m
All the specimens from the depth 3799.5 m

Kwart. Geo!., nr 3/4, 1984 r.

TABLICA HI

2

Sonia DYBOVA-JACHOWICZ, J~drzej POKORSKI - Stratygrafia karbonu i dolnego permu w otworze wiertniczym Strzezewo 1

TABLICA IV
Fig. 1. Reticulatisporites reticulatus Ibrahim
Fig. 2. Reticulatisporites er. pofygonalis (Ibrahim) Smith et Butterworth
Fig. 3. Foveofatisporites ef. !e#.estratus (Kosanke et Brokaw) Bhardwaj
Fig. 4, 5. Cristatisporites sofaris (Balme) Butterworth et al.
Fig. 6. Densosporites crassipterus (Waltz) Sehwartsmann
Fig. 7. Punctatosporites granifer Potonie et Kremp
Fig. 8 -12. Punctatosporites minutus Ibrahim
Fig. 13 15. Speciososporites minor Alpem
Fig. 16 - 21. Laevigatosporites vulgaris Ibrahim
Fig. 22 - 24. Lycospora pseudohirta var. permica Sehwartsmann
Otwor wiertniczy (borehole) Strzyzewo 1
Wszystkie okazy z gl~b. 3759,5 m
All the specimens from the depth 3759.5

Kwart. Geol., nr 3/4, 1984 r.
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TABLICA V
Fig. 1. Lyeospora pseudohirta var'. permiea Schwartsmann
Fig. 2, 3. Lyeospora pusilla (Ibrahim) Schopf, Wilson et BentalI
Fig. 4. Lyeospora punetala Kosanke
Fig. 5, 6. Wilsonites vesieatus Kosanke
Fig. 7. Plieatipollenites gondwanensis (Balme et Hennelly) Lele
Fig. 8, 9. Endospotites? mediapudens (Loose)
Fig. 10-12. Guthorlisporites triletus (Kosanke) Loboziak
Fig. 13, 14. Florinites junior Potonie et Kremp
Otw6r wiertniczy (borehole) Strzezewo 1
Wszystkie okazy z gl~b. 3759,5 m
All the specimens from the depth 3759.5 m

Kwart. Geol., nr 3/4, 1984 r.
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TABLICA VI
Fig. 1. Florinites junior Potonie et Kremp
Fig. 2. Latensina trileta Alpern
Fig. 3, 4. Cordaitina donetziana Innosova
Fig. 5. Cordaitina uralensis (Luber) Dibner
Fig. 6. Klausipollenites sp.
Fig. 7, 8. Potonieisporites bhardwaji Remy et Remy
Otw6r·· wiertniczy (borehole) Strzezewo 1
Wszystkie okazy z gl~b. 3759,5 m
All the specimens from the depth 3759.5 m

Kwart. Geol., nr 3/4, 1984 r.
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TABUCA VIII
Fig. 1.. Apiculatisporites aculeatus (Ibrahim) Potonie et Kremp
Fig. 2. Crassispora ovalis Bhardwaj
Fig. 3. Reticulatisporjtes aff. lacunosus Kosanke
Fig. 4. Densosporites sp.
Fig. 5. Cingulizonates sp.
Fig. 6. Calamospora /iquida Kosanke
Fig. 7. Acanthotriletes microspinosus (Ibrahim) Potonie et Kremp
Fig. 8. Crassispora ovalis Bhardwaj
Fig. 9. Lycospora granulata Kosanke
Fig. 10. Cirratriradites cf. flabelliformis Kosanke
Fig. 11. Fiorinites cf. pellucidus (Wilson et Coe) Wilson
Otw6r wiertniczy (borehole) Strzezewo 1
Okazy 1-5 z gl{:b. 3647,0-3651,0 m; okazy 6-11 z gl{:b. 3615,5-"3619,5 m
Specimens 1-5 from the depths 3647.0-3651.0 m; specimens 6-11 from the depths 3615.53619.5 m

Kwart. Geot, 3/4, 1984 r.
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