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Aleksander PROT AS

Wyst\!powanie stromatolitow w utworach dolomitu glownego zwi,!zane jest z okreslonymi strefami
litofacjalnymi. Forma stromatoHtow zmienia si\! w zaleznosci od srodowiska. Mikrostruktury SCl wspolne dla podobnych form i nie zalez,! od srodowiska. Stromatolity S,! dobrym wskaznikiem zmian
zachodz,!cych w czasie sedymentacji utworow dolomitu glownego.

WSTI;:P

Artykul poswi~cony jest stromatolitom cechsztynskiego dolomitu gl6wnego
z obszaru Polski p6Inocno-zachodniej. Obserwacje przeprowadzono na wybranych profilach wiercen wykonanych przez Przedsi~biorstwo Poszukiwan Nafty
i Gazu w Pile.
Badanie struktur stromatolitowych w rdzeniach wiertniczych jest trudne i wymag~ okreSlonej metodyki. Podstawowe utrudnienia powodowane s'!: I - przypadkowosci,! materialu rdzeniowego, 2 - ograniczon,! jego ilosci,!, 3 - ograniczon'! lub niemozliw,! obserwacj,! marginalnej partii stromatolitu. Cz~sto r6wniez
i jakose otrzymanego materialu nie jest zadowalaj,!ca. Srednica rdzenia z dolomitu gl6wnego nie przekracza w zasadzie 65 mm. Stromatolity, jak wiemy, mog,!
tworzye kopuly znacznych rozmiar6w w por6wnaniu ze srednic,! rdzenia. lezeli
nie uzyskamy materialu z marginalnej cz~sci stromatolitu
to informacja 0 strukturz~ moze bye niewlakiwa. Chc,!c w takim przypadku uzyskae mozliwie wiarygodn,! interpretacj~ struktur stromatolitowych nalezy zebrae jak najwi~ksz,! Hose
informacji: 1 - badaj,!c pionowe i poziome warstwowe przekroje stromatolit6w,
2 - badaj,!c mikrostruktury stromatolit6w, 3 - okreslaj,!c przestrzenny przebieg
szw6w strukturalnych, 4 - okreSlaj,!c form~, kierunek rozwoju i charakter strefy
marginalnej stromatolitu.
Po zebraniu powyzszych obserwacji mozna wykorzystae stromatolity jako
jeden ze wskaznik6w srodowiska (W.V. Preiss, 1976). Przedstawiona metodyka
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onkolitami, stromatolitami i dolomitami organodetrycznymi. Typowe jest wyst~powanie znacznej domieszki materialu terygenicznego.
S t r e f a 1 a gun y p r z y b r z e z n e j . z p r z e g I ~ b i e n i a m i. Strefa
ta jest najslabiej poznana. Dotychczas stwierdzono tu ciemne dolomity laminowane i smugowane materialem ilastym, z podrz~dnie wyst~pujqcymi dolomitami
z rozproszonymi szcz~tkami fauny. Ten typ osadu zwi~zany jest z przegl~bieniami.
W cz~sci laguny blizszej brzegu wyst~pujq dolomity z anhydrytami i sol~, z domieszk~ materialu terygenicznego.
FACJA WAPIENNA

Utwory wapienne reprezentuj~ gl~bsze srodowisko sedymentacyjne. Sq to w
strefie przejsciowej wapienie laminowane i smugowane materialem ilastym z podrz~dnie wyst~puj~cymi wapieniami algowymi, a w strefie gl~bszej, otwartego
zbiornika, ciemne ilowce i mulowce wapniste. Stromatolity w utworach dolomitu gl6wnego strefy przejsciowej Sq nieliczne. Wyst~pujq zazwyczaj w utworach
wskazujqcych na bardziej plytkowodn~ sedymentacj~ i skupiaj~ si~ w najwyzszej,
dolomitowej cz~sci profilu dolomitu gl6wnego (fig. 2, Wysoka Kamienska 5).
WYST~POWANIE STROMATOLITOW I ICH FORMY

(MAKROSTRUKTURY)
Najbardziej r6znorodne i najlepiej wyksztalcone struktury stromatolitowe
wyst~pujq w strefie bariery dolomitowej i w lagunie. W strefie bariery, w przysp~gowej partii dolomitu gl6wnego, tu:i nad brekcjq, pojawiaj~ si~ zlozone formy

stromatolitowe przypuszczalnie znacznych rozmiar6w. Sqdzic tak mozna obserwujqC przebieg szw6w strukturalnych oraz przestrzenne ulozenie warstewek w~gla
nowych (tab. I, fig. 3 i 4). Stromatolity tej cz~sci profilu zazwyczaj nie tworzq form
odosobnionych, lecz skupiaj~ si~ w zespoly, dajqc skomplikowane, 0 zlozonej
budowie struktury przestrzenne. Dominuj~cy typ stromatolit6w - to kopuly
typu SH (B. Logan i in., 1964) i plaskie laminy. W wyzszej cz~sci dolomitu g16wnego
dominuj~ formy laminowane i formy bez wyraznej tekstury warstewkowej, kawerniste, z reliktami struktur algowych. W utworach bariery dolomitowej przewazajq
onkolity; w stromatolitach, kt6re tworzq cienkie poziomy, obserwuje si~ formy
dobrze wyksztalcone.
W utworach lagunowych dominujq stromatolity. Najpowszechniej wyst~pu
jqcym typem jest stromatolit zlozony z zespolu mniej lub bardziej pofalowanych
warstewek w~glanowych r6znej grubosci. Mozna przypuszczac, ze w niekt6rych
przypadkach zespoly warstewek w~glanowych budujq stromatolity typu SH-V
i LLH-S (B. Logan i in., 1964). W stromatolitach omawianej strefy stwierdza si~,
ze warstewka w~glanowa
podstawowy element stromatolitu - moze wyst~
powac w zespole regularnych warstewek budujqcych okreslonq form~ stromatolitowq lub w zespole warstewek 0 r6znej grubosci i nieregularnym przebiegu z
przewarstwieniami anhydrytu. W drugim przypadku nie obserwuje si~ wyraznej
formy stromatolitowej.
W utworach facji wapiennej stromatolity stwierdzono w nielicznych profilach
dolomitu gl6wnego. Struktury stromatolitowe wyst~pujq w przystropowej, dolomitowej cz~sci profilu dolomitu gl6wnego, na granicy z anhydrytem podstawowym
(A2). Najcz~sciej obserwowanq formq stromatolitu jest plaska kopula 0 nieregularnej powierzchni i niezbyt wyraznej budowie warstewkowej. W nizszej, wa-
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piennej cz~sci profilu dolomitu gl6wnego stwierdza si~ warstewki r6znej grubosci
z reliktami struktur algowych; nie obserwuje si~ tu jednak struktur stromatolitowych.
Na podstawie zebranych material6w i obserwacji w omawianych utworach
stwierdzono wyst~powanie stromatolit6w niekopulowych typU: warstw plaskich,
warstw falistych, warstw pIaski ch z kolumnami (LLH-S), nieregularnie warstwowanego oraz stromatolit6w kopulowych typu SH-V iSH-C.
Wielkosc struktur stromatolitowych jest r6zna. Formy kopulowe osi,!gaj,!
wielkosc od kilku do kilkunastu centymetr6w. Wielkosc form niekopulowych jest
trudna do okreslenia, brak jest bowiem kryterium oceny. Zespoly skladaj,!ce si~
z warstewek 0 grubosci od kilku milimetr6w do kilku centymetr6w tworz'! czasem
metrowej mi'!zszosci serie w~glanowe.

MIKROSTRUKTURY STROMATOLITOW
Badane stromatolity zbudowane S,! z drobno- i mikroziarnistych w~glan6w
z niewielk,! domieszk,! materialu terygenicznego i organodetrytycznego. Material terygeniczny to gl6wnie kwarc frakcji aleurytowej. Z reguly wyst~puje mniej
lub bardziej widoczna laminacja ilasta. Zr6znicowanie skladu materialu organodetrytycznego jest niewielkie. Najcz~sciej wyst~puj,! szcz'!tki malz6w, a obok
nidi pojawiaj,! si~ slimaki i otwornice. Wydluzone elementy detrytyczne, gl6wnie
szcz'!tki malz6w, ukladaj,!' si~ zazwyczaj bezladnie, ale mozna r6wniez spotkac
ulozenia w przyblizeniu r6wnolegle do powierzchni lamin.
Obserwowane mikrostruktury mozna podzielic na nast~puj,!ce grupy:
fig. 6),
1 - warstewki 0 zr6znicowanej teksturze (tabl.
fig. 7,
2 - warstewki 0 strukturze r6znoziarnistej z laminacj,! ilast'! (tab!.
8; tabl. IV, fig. 9),
3
warstewki 0 strukturze ziarnisto-gruzelkowej (tabI. IV, fig. 10),
4 - warstewki 0 strukturze ziarnisto-szkieletowej (tabl. V, fig. 11),
5 - warstewki 0 zlozonej budowie wewn~trznej, np. siatkowej, "chmurkowej" itp. (tabl. V, fig. 12).
Pierwsza grupa spotykana jest sporadycznie i tylko w utworach facji dolomitowej. Stromatolity tej grupy z trudem mozna zr6znicowac na podstawie alternacji zespol6w warstewek materialu mikrytowego i bardziej gruboziarnistego.
Warstewki 0 strukturze r6znoziarnistej maj,! zmienn,! grubosc i z reguly falisty
przebieg. Zbudowane S,! najcz~sciej z drobnoziarnistych w~glan6w, kt6rym moze
towarzyszyc mikryt i drobne gruzelki algowe. Mi~dzy jasniejszymi, nieco przekrystalizowanymi warstewkami w~glanowymi gromadzi si~ w smugach i laminach ciemna substancja ilasto-zelazista. Podobienstwo do tej mikrostruktury
wykazuj,! czasem przekrystalizowane mikrostruktury niekt6rych stromatolit6w
wyksztakonych w formie kopul.
Warstewki 0 strukturze ziarnisto-gruzelkowej i ziarnisto-szkieletowej S,! odmianami jednej mikrostruktury. Cech'! wsp61n'! obu odmian jest dwudzielnosc warstewek. W dolnej cz~sci warstewki wyst~puje zawsze w~glan drobnoziarnisty,
czasem laminowany, przechodz'!cy ku g6rze w w~glan zlozony z drobnych gruzelk6w'algowych lub w w~glan 0 teksturze szkieletowej. Szkielet jest w~glanowy,
a wypelnienie siarczanowo-halitowe. Kazda z dwudzielnych warstewek utworzyla
si~ w czasie jednego cyklu sedymentacyjnego. Cykle takie mog,! powtarzac si~
kilkakrotnie (tabl. V, fig. 11).
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TABLICA I
Fig. 3. Stromatolit niekopulowy zlozony z szeregu plaskich warstewek z widocznymi szwami strukturalnymi typu mikrostylolitow. Bariera dolomitowa. Benice 1, gl{:b. 2789,2 m
Stromatolite not belonging to the dome type, consisting of several flat layers with distinct stylolite-type structural sutures. Dolomite barrier. Borehole Benice 1, depth 2789.2 m
Fig. 4. Stromatolit typu SH-V. Laguna wewn{:trzna. Zastan 1, gl{:b. 2325,5 m
Stromatolite of the SH-V type. Inner lagoon. Zastan 1, depth 2325.5 m

Na tab!. I Il skala = I cm
Scale equals 1 cm in Tab!. I
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TABLICA

Fig.

Aleksander PROT AS - Zmiennosc form i mikrostruktur stromatolitow w zaleznosci od srodowiska
na przykladzie utworow dolomitu glownego NW Polski

TABLICA II
Fig. 5. Stromatolit typu nieregularnie warstwowanego z utworow bariery dolomitowej. Liczne szwy
strukturalne typu mikrostylolitow. Skarchowo 1, gl~b. 2642,6 m
Stromatolite of the irregularly layered type from rocks of the dolomite barrier. Note numerous
stylolite-type structural sutures. Skarchowo 1, depth 2642.6 m
Fig. 6. Stromatolit 0 zroinicowanej teksturze. Bariera dolomitowa. Zolwino 1, gl~b. 2874,5 m. Pow.
5 x
Stromatolite with
texture. Dolomite barrier. Zolwino 1, depth 2874.5 m. Enl. x 5
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TABLICA II

Aleksander PROTAS - Zmiennosc form i mikrostruktur stromatolit6w w zaleznosci od srodowiska
na przykladzie utwor6w dolomitu g16wnego NW Polski

TABU CA HI
Fig. 7. Mikrostruktura typu warstewkowego z laminacjq, i smugowaniem substancjq, ilastq,. Warstewki
o zmiennej grubosci. Zastan 1, gl~b. 2335,1 m. Pow 5 x
Microstructure of the layered type, with laminations and streaks formed of clay matter. Layers varying in thickness. Zastan 1, depth 2335.1 m. Enl x 5
Fig. 8. Mikrostruktura typu warstewkowego z nieregularnq, laminacj(! substancj(! ilasto-zelazist(!.
Wysoka Kamienska 5, gl~b. 3079,8 m. Pow 5 x
Microstructure of the layered type, with irregular lamination with clay-ferruginous matter. Wysoka
Kamienska 5, depth 3079.8 m. EnL x 5
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TABLICA HI

Fig. 7

Fig. 8

Aleksander PROT AS - Zmiennosc form i mikrostruktur stromatolitow w zaleznosci od srodowiska
na przykladzie utworow dolomitu glownego NW Polski

TABLICA IV
Fig. 9. Mikrostruktura typu warstewkowego. Warstewki 0 falistym przebiegu i r6Znej grubosci. Benice 1,
gl~b. 2785,6 m. Pow. 5 x
Microstructure of the layered type. Layers wavy and varying in thickness. Benice 1, depth 2785.6 m.
Enl. x 5
Fig. 10. Mikrostruktura warstewkowa, ziarnisto-gruzelkowa. Zastan 1, gl~b. 2323,0 m. Pow. 5 x
Microstructure of the layered type, grainy-lumpy. Zastan 1, depth 2323.0 m. Enl. x 5

TABLICA IV
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Fig. 9

Fig. 10

Aleksander PROT AS - Zmiennosc form i mikrostruktur stromatolit6w w zaleznoSci od srodowiska
na przykladzie utwor6w dolomitu g16wnego NW Polski

TABLICA V

Fig. 11. Mikrostruktura warstewkowa,
layered type,
Microstructure of
Mikrostruktura warstewkowa
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