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Zarys rozwoJu

badań

utworów ordowiku
w Polsce

Przedstawiono krótki zarys rozwoju badań osadów ordowiku w Polsce, :ze szczególnym uwzględnie
niem prac prowadzonych przez geologów Instytutu Geologicznego. Wymieniono najważniejs:ze osiąg
nięcia w zakresie stratygrafi~ paleontologi~ litologi~ petrografJi i inne, uzyskane w poszczególnych
regionach kraju. Sformułowano główne zadania i kierunki dalszych prac nad utworami ordowiku.

Osady polskiego ordowiku są silnie zróżnicowane facjalnie, stosunkowo słabo
odsłonięte oraz obfitują w liczne luki stratygraficzne i sedymentacyjne, przez co
nastręczały i nastręczają zrozumiałych trudności w rozpoznaniu i ustaleniu schematów stratygraficznych. W dotychczasowej historii ich rozwoju wyraźnie zaznaczają się dwa jakościowo różne etapy: starszy, obejmujący dwudziestolecie
międzywojenne, oraz młodszy, któty przypada na lata po 1945 r. W pierwszym
z tych okresów znajomość utworów ordowiku była ograniczona wyłącznie do

dwu odrębnych obszarów płytkiego występowania, tj. Gór Świętokrzyskich i Sudetów, natomiast w drugim zostały one stwierdzone także w profilach otworów
wiertniczych na platformie prekambryjskiej (prewendyjskiej), w zapadlisku przedkarpackim, obrzeżeniu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz w podłożu
strefy przedsudeckiej i strefy Koszalina - Chojnic.
Zasadnicze znaczenie w rozpoznaniu ordowiku Gór Świętokrzyskich miały
prace lat międzywojennych 1. Samsonowicza i J. Czarnockiego, które stworzyły .
podstawy znajomości paleontologii, zagadnień facjalno-paleogeograficznych i
stratygraficzno-korelacyjnych. J. Samsonowicz stwierdził w 1916 r. w naj niższym
ordowiku występowanie fauny Thysanotos siluricus w Międzygórzu koło Sandomierza, a w 1928 r. obecność w tymże profilu zlepieńca podstawowego. W 1919 r.
J. Czarnocki wyróżnił podstawowe jednostki litostratygraficzne w ordowiku
okolic Niestachowa, Ociesęk, Zalesia, Zbelutki, wsi Kozie~ Bukówki i Mójczy
oraz omówił w publikacji z 1928 r. profIl w Zalesiu koło Łagowa. W latach następnych badacz ten rejestrował obecność utworów aszgilu i karadoku w Łyso
górach, gdzie odkrył charakterystyczne graptolity i trylobity. Ich znaleziska potwierdziły otwoty wiertnicze w okolicy Brzezinek i Dębniaka. J. Czarnocki sygna-
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lizowal
wyst~powanie facji graptolitowej arenigu w Brzezinach kola Morawicy, a J. Samsonowicz w latach 1932 -1934 stwierdzil utwory ordowiku w Pobroszynie kola Opatowa.
Pr ace badawcze okresu mi~dzywojennego przyczynily si~ niew'!tpliwie do
szerokiego zainteresowania utworami ordowickimi po II wojnie swiatowej. Kontynuowane one byly w Gorach Swi~tokrzyskich i Sudetach. Z pocz'!tkiem lat pi~c
dziesi'!tych zostaly one podj~te takre na rozleglych terenach NiZu Polskiego i obj~te
dlugofalowym programem badaii wiertniczych.
W ramach studiow nad utworami ordowiku swi~tokrzyskiego w okresie tym
si~ liczne pr ace paleontologiczne, stratygraficzno-paleontologiczne i petro..........."'.... uv. Z badaczy zajmuj,!cych si~ tym obszarem przed 1970 r. wymienic nalezy
wszystkim R. Kozlowskiego, J. Czarnockiego, Z. Kielan, H. Tomczyka,
Tomczykow,!, W. Bednarczyka, M. Turnau-MorawskC!, W. Ryk~, H. Gork~
i R. Chlebowskiego; w ostatnimdziesi~cioleciu opublikowane zostaly wyniki
badaii G. Biernat (1973), W. Bednarczyka (1971), J. Dzika (1976, 1978) oraz J. Znoski i R. Chlebowskiego (1976). Wsr6d nich na szczegoln,! uwag~ zasluguje opracowanie R. Kozlowskiego dotycz'!ce zesporu fauny Graptolithina pochodz,!cej
z chalcedonitow z Wysoczek, maj,!ce fundamentalne znaczenie dla poznania ewoi systematyki graptolitow, oraz monograficzne opracowanie gornoordowictrylobitow (Z. Kielan), wykonane w znaczn~ mierze na materialach uzyskanych z prac polowych finansowanych przez Instytut Geologiczny.
Wyniki badaii tego okresu niejednokrotnie koryguj,! wiek utworow ustalonych
przez starszych badaczy (np. wapieni z Mojczy) lub umozliwiaj'! w wielu przypadkach uscislenie zasi~gow dotychczasowych wydzieleii. H. Tomczyk i W. Bednarspecyzowali jednostki litostratygraficzne ordowiku swi~tokrzyskiego i ustalili
szereg charakterystycznych jednostek biostratygraficznych (poziomy graptolitowe,
konodontowe i ramienionogowe). Poziomy trylobitowe wyroznila tez Z. Kielan
dla utworow aszgilu. W 1968 r. E. Tomczykowa stwierdzila w Lysogorach wyst~powanie utwor6w ilastych tremadoku dolnego z faun'! Dictyonema, kontaktuj,!cych w sposob ci,!gly z kambrem gornym. !ch odkrycie, podbudowane rezultatami analizy paleogeograficznej i sedymentacyjno-diastroficznej, stalo si~ podstaw,! do rewizji przez J. Znosk~ i R. Chlebowskiego (1976) stratygrafri dolnego
ordowiku w regionie kieleckim Znacznie rozszerzony, regionalny zakres studiow
ordowiku swi~tokrzyskiego w okresie powojennym byl mozliwy dzi~ki udost~p
nieniu nowych materialow wiertniczych - glownie Instytutu Geologicznegopochodz,!cych z poludniowej, centralnej i polnocnej cz~sci Gor Swi~tokrzyskich.
W latach 1962 -1963 ukazaly si~ publikacje H. Tomczyka, omawiaj,!ce wyniki
badaii ordowiku z wiercen wykonanych przez gornictwo naftowe na przedgorzu
Karpat. W obszarze tym na podstawie graptolitow i trylobitow udokumentowano
paleontologicznie obecnosc osadow tremadoku, arenigu, karadoku i aszgilu oraz
zdefiniowano jednostki litostratygraficzne.
Stosunkowo najslabsz,! dokumentacj~ paleontologiczllC! maj'! utwory ordowickie obrzezenia Gornosl,!skiego Zagl~bia W~glowego i Sudetow. Pierwsze
wyniki z tej dziedziny uzyskano dopiero w ostatnich latach na podstawie badaii
konodontow (Z. Baranowski, Z. Urbanek, 1972; K. Piekarski, A. Siewniak-Witruk,
1978).
Rozpocz~cie badaii ordowiku na rozleglych terenach NiZu Polskiego wi,!ze si~
bezposrednio z podj~ciem przez Instytut Geologiczny realizacji wiercen tzw. I etapu
badaii podloZa NiZu Polskiego. Jeszcze przed otrzymaniem wynikow tych wierceii
sporz,!dzone zostaly dwa wazne opracowania kartograficzne. W 1958 r. B. Areii
i S. Pawlowski wykonali Map? geologicznq strefy brzeinej platformy wschodnio-europejskiej bez utworow mlodszych od ordowiku, ilustruj,!c,! rozprzestrzenienie

badan utworow
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najstarszych ogniw pokrywy osadowej w obr~bie platformy prekambryjskiej,
a w 1959 r. H. Tomczyk opublikowal zebrane w atlasie mapy zasi~gow facjalnych
poszczegolnych ogniw ordowiku na obszarze Polski.
Na Nim Polskim wyst~powanie utworow ordowiku stwierdzono po raz pierwszy w 1958 r. w otworze wiertniczym Zebrak IG 1 kolo Siedlec. W latach nast~p
nych ich obecnosc zidentyfikowano w wielu, glownie pelnordzeniowanych, pro~
filach wierceii Instytutu Geologicznego zlokalizowanych w roznych cz~sciach
platformy prekambryjskiej. Ich rezultaty dotycz(!ce ordowiku platformy prekambryjskiej NE Polski S<! zawarte w materialach archiwalnych i publikacjach
H. Tomczyka i E. Tomczykowej, ktorzy podali pierwsze schematy
osadow ordowickich tego regionu oraz wst~pne rekonstrukcje paleogeograficzne.
Zostaly one wydatnie rozszerzone ujawnieniem obecnosci utworow ordowickich
w polnocno-wschodniej cz~sci obnizenia podlaskiego, ktorych stratygrafi~ i typowy prom litologiczny opracowal w 1964 r.. 1. Znosko, wyrozniaj(!c m.in. udokumentowane paleontol()gicznie utwory tremadoku.
""-' drugiej polowie lat szes6dziesi(!tych nast(!pila znaczna intensyfikacja prac
badawczych. Osady ordowiku nawiercono w licznych nowych otworach
Instytutu Geologicznego i gornictwa naftowego, usytuowanych w roznych jednostkach morfologiczno-strukturalnych zarowno starej platformy prekambryjskiej (prewendyjskiej), jak rownie.z platformy paleozoicznej. Prace te zwi(!zane
byly z poszukiwaniem bituminow w obr~bie utworow starszego paleozoiku, a jeden
z obiektow perspektywicznych dla nagromadzeii w~glowodorow stanowily w~gla
nowe osady ordowiku Znaczenie ordowiku w tych badaniach polegalo tez na
ze jedynym refleksyjnym poziomem sejsmicznym sledzonym w obr~bie pokrywy
staropaleozoicznej byl poziom wi(!zany z osadami ordowickimi. Stanowil on
podstaw~ dla konstrukcji map strukturalnych, odzwierciedlaj(!cych uklad przestrzenny utworow staropaleozoicznych w obr~bie wschodniej cz~sci syneklizy
perybaltyckiej i wyniesienia Leby.
""-' niektorych rejonach ordowik osi(!gano tez przy pracach wiertniczych, zwi(!zanych z poszukiwaniem zloz rud zelaza oraz pierwiastkow rzadkich.
Wyniki badaii nad wykonanymi w tym okresie wierceniami wydatnie rozsz~rzyly dotychczasowy stan znajomosci bie- i litostratygrafii, umozliwiaj(!C m-in.
identyfikacj~ poziomow graptolitowych w ilastych utworach tremadoku (np. B. Szymaiiski, 1973), arenigu dolnego, lanwirnu i karadoku (Z. Modliiisk~ 1971, 1973,
1976). ""-' w~glanowych osadach arenigu, lanwirnu, landeilu i aszgilu W. Bednarczyk, Z. Modliiiski i B. Szymaiiski wyznaczyli natomiast poziomy trylobitowe.
Dzi~ki badaniom M. Turnau-Morawskiej i A Langier-Kuzniarowej (1971, 1974)
i innych znaczny post~ nast(!pil takze w badaniach litologii i petrografii skal
kompleksu ordowickiego, co stworzylo podstawy dla pierwszych syntez regionalnych i zestawieii porownawczych. Ich nast~pstwem byly P!oby rekonstrukcji
paleogeograficznych, ktore wyrazily si~ sprecyzowaniem glownych kierunkow
transgresji basenu ordowickiego, odtworzeniem z~sadniczych etapow jego rozwoju oraz identyfikacj(! dwu roznowiekowych powierzchni niezgodnosci, tj. pretremadockiej i prearenidzkiej (np. B. Szymaiiski, 1974; z. Kotaiiski, 1977). Dla
epikontynentalnej cz~sci basenu ordowickiego podj~to wreszcie proby konstrukcji
jakosciowych, do ktorych zaliczy6 mozna mapy opublikowane w 1974 r. w atlasie
litologiczno-paleogeograficznym obszarow platformowych Polski, oraz ilosciowych
map litofacjalno-mi(!zszosciowych (np. Z. Modliiis~ 1975), ktorych analiza
umozliwila odtworzenie pierwotnego ukladu facjalnegoi przesledzenie jego zmian
w czasie. Istotne znaczenie mialo rowniez fragmentaryczne rozpoznanie przez
Z. Modliiiskiego i L. Tellera w 1968 r. silnie zaburzonych tektonicznie utworow
ordowiku w strefie Koszalina - Chojnic, odpowiadaj(!cych bardziej wewn~trznej,
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miogeosynklinalnej cz~sci basenu sedymentacyjnego. Utwory te zostaly bardziej
szczeg61owo opracowane przez W. Bednarczyka (1974).
Za podstawowe kierunki dalszych badan utworow ordowiku naleZy uznac:
1, Rozpoznanie i opracowanie utworow ordowiku wewn~trznej, miogeosynklinalnej cz~sci base nu, poznanie charakteru ich kontaktu z osadami wyksztalconymi w facjach platformowych oraz zbadanie mozliwosci napotkania w nich
skal zbiornikowych dla nagromadzen w~glowodoro:w. Program tych prac uj~ty
jest w ramy wieloletniego tematu Instytutu GeOlogicznego, poswi~conego badaniom kontaktu platformy prekambryjskiej i paleozoicznej w Polsce. Przewiduje on m.in. prowadzenie badan gl~bokimi wierceniami rz~du 6000 -7000 m.
2. Kontynuacj~ badan litofacjalnych obejmuj::tcych opracowanie mikrofacji
skaJ: w~glanowych i genetyczn::t interpretacjt; ich srodowisk sedymentacyjnych,
jak tei: wykonanie ilosciowej analizy litofacjalno-mi::tzszosciowej dla poszczegolnych pi~ter ordowiku.
3. Dalsze prowadzenie studiow paleontologicznych podstawowych dla stratygrafii grup taksonomicznych (graptolity, trylobity, ramieniono$i, malzoraczki,
konodonty, chitinozoa) na platformie prekambryjskiej i w Gorach Swi~tokrzyskich,
wykonanie badan mikropaleontologicznych dla opracowania podstaw biostratygrafri ordowiku Sudetow i obrzezenia Gornosl::tskiego Zagt~bia Wt;glowego oraz
zbadanie mozliwosci identyfikacji mikropaleontologicznej ordowiku w obr~bie
epimetamorficznego kompleksu staropaleozoicznego monokliny przedsudeckiej.
4. Prowadzenie badan obejmuj::tcych problem granicy kambr/ordowik.
5. Wykonanie analizy paleogeologicznej i paleotektonicznej l::tcznie z konstrukcj::t map dla glownych powierzchni niezgodnosci ordowickich - pretremadockiej i prearenidzkiej oraz mapy powierzchni stropowej ordowiku.
6. Rozpocz~cie prac zwi'tzanych z kodyfikacj::t litostratygrafri osadow ordowickich celem przeprowadzenia formalizacji wyroznianych jednostek.
Zaklad Geologii Regionalnej Obszar6w Platformowych
Zaklad Stratygrafii, Tektoniki i Paieogeografii
Instytutu Geologicznego
Warszawa; ut Rakowiecka 4
Nadeslano dnia 9 lipca 1979 r.
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Zdzislaw MODLINSKI, Bronislaw SZYMANSKI
AN OUTLINE OF STUDIES ON THE ORDOVICIAN IN POLAND
Summary
Two stages may be differentiated in the history of studies on the Ordovician in Poland: first, comprising the time interval between the world wars, and the other, which began in 1945. In the former, the
knowledge of the Ordovician was limited to areas of the Gory Swit!tokrzyskie Mts and Sudety Mts.
The works most important for the former region are those of 1. Samsonowicz and J. Czarnocki.
After the world war II, the studies were recommenced in the Gory SWit!tokrzyskie Mts and Sudety
areas and, at the beginning of the fifties, there started systematic recognition of the Ordovician in vast
areas of the Polish Lowlands by means of deep drillings. The results of first drillings made in the area
of the Precambrian Platfonn has been published by E. Tomczykowa and H Tomczyk and J. Znosko.
The drilling works and studies on the Ordovician became markedly intensified in the second half of
the sixties which made it possible to establish much more accurate litho- and biostratigraphic subdivions
(e.g. graptolite and trilobite zonal schem~s). Moreover, this resulted in a remarkable progress in petrographic and lithofacies studies as well as in first attempts to present paleogeographic and paJeotectonic
reconstructions. Strongly tectonically disturbed Ordovician rocks have been found at that time in the
Koszalin - Chojnice zone, corresponding to miogeosynclinaJ part of the sedimentary basin.
In further studies on the Ordovician, the following directions should be regarded as most important:
further studies on deposits of miogeosynclinaJ part of the basin and reconstruction of the nature of their
contact with those develQped in platfonn facies, further paleotectonic, paleogeologicaJ and lithofacies studies including microfacies analysis of carbonate rocks, continuation of paleontologicaJ studies
of taxonomic groups most important for stratigraphy, and micropaleontologicaJ studies which should
give the basis for biostratigraphy of Ordovician rocks in the Sudety Mts and margins of the Upper
Silesian Coal Basin.

