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Budowa geologiczna podłoża trzeciorzędu
w rowach Złoczewa i Gostynia
(monoklina przedsudecka)

Na ukształtowanie budowy geologicznej podłoia trzeciorzędu rowu Złoczewa i Gostynia wpłynęły
ruchy tektoniczne na przełomie kredy i trżeciorzędu oraz w starszym trzeciorz~dzie. Z badań wynika,
że początek tworzenia się rowu trzeciorzędowego Gostynia przypada na oligocen. natomiast rowu Zło
ezewa na miocen.
WSTĘP

Rowy Złoczewa i Gostynia zostały rozpoznane wstępnie badaniami przeprowadzonymi przez E. Ciuka (1963 , 1966). Dalsze prace, mające na celu udokumentowanie złóż węgla brunatnego, wykonane były w latach 1978 - 1979 przez Kombinat
Geologiczny " Zachód" we Wrocławiu. Ogółem w rejonie rOwu Złoczewa odwiercono 64 otwory wiertnicze, a w rejonie rowu Gostynia 74. Zarysy tych rowów są
zgodne z układem zaznaczających się tu lokalnie ujemnych anomalii siły ciężkości
(A. Dąbrowski, 1980). Rejestrowane są one również na nowszych refleksyjnych
przekrojach sejsmicznych, usytuowanych poprzecznie lub skośnie do ich biegu.
RÓW ZŁOCZEW A
Rów Złoczewa leży w północno-wschodniej części monokliny przedsudeckiej.
Od północnego wschodu graniczy z regionalną strefą dyslokacyjną Poznania Kalisza (W. Pożaryski, 1971; Z. Deczkowski, I. Gajewska, 1977, 1979, 1980),
a od południa z ciągiem wypiętrzeń Wielunia - Widoradza (fig. l). Na obszarze
zawartym między elementami tektonicznymi utwory podłoża trzeciorzędu mają
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Fig. l. Mapa geologiczna podłoża trzeciorzędu w rejonie Złoczewa
Geological map ar Tertiary basemem in (he Złoczew area
J - u ~ko k !: p - K - strela dyslokacyjna Poznania- Kaliszu : W - W - SlreJit wypięlrl,cn W.eluma - W.doradza:
K - kreda: J.\ - jura górna: Jl - jura srodkllwa: l , - jura dolna ; Trc - retyk
! - r;luh~; p - K - Pozna n - Kalisz dislocalion zono:: W - W - Wielun - Widoradz uplil"! lOnc; K - Cretaceou~:
J, - Upper Jur as~ic: Jl - Middlc Jurassie: l ( - Lower Jurassic: Tre - Rhactian

pasmowy układ wychodni o ogółnym biegu NW - SE i generałnic zapadają w kierunku północno-wschodnim pod kątem od 2 do 5°.
W strefie dysłokacyjnej Poznania - Kałisza (na odcinku między rowem Kleszczowa a Barczewem) w podłożu trzeciorzędu zaznacza się szereg bloków obramowanych od północnego wschodu i południowego zachodu łiniami głównych uskoków o kierunku NW - SE, które są poprzecinane poprzecznymi uskokami o ogólnym kierunku SW - NE. Bloki te mają 2 - 3 km szerokości. W stosunku do utworów
występujących w ich osłonie charakteryzują się zmiennym stopniem pionowego
przemieszczenia. Na powierzchni podtrzeciorzędowej notuje się w ich obrębie
rÓżne ogniwa jury górnej, a na blokach silniej wypiętrzonych jurę środkową (fig. I).
W ciągu wypiętrzeń Widoradza - Wiełunia występują bł oki o układzie wach ł a
rzowym. Budowa ich jest dość zróżnicowana, przy czym w błokach najbardziej
wypiętrzonych stwierdza się utwory retyku, które miejscami kontaktują uskokowo
z jurą górną (okołice Widoradza).
Rów Złoczewa jest ułożony skośnie zarówno do ciągu wypiętrzeń WidoradzaWielunia, jak i do strefy dysłokacyjnej Poznania - Kałisza. Ma on ogólny kierunek
SW - NE i zaznacza się w podłożu trzeciorzędu od północno-zachodniego skraju
wypiętrzeń Wiełunia do łinii głównego uskoku ograniczającego od południowego
zachodu strefę dyslokacyjną Poznania - Kalisza.
Badania w rejonie Złoczewa wskazują, że ruchy tektoniczne objawiające się
z końcem kredy Oraz w starszym trzecio rzędzie wywarły silny wpływ na uk ształto
wanie budowy geołogicznej. W czasie tych ruchów uformowały się główne zarysy
rowu Złoczewa, jak również strefy dyslokacyjnej Poznania - Kalisza Oraz ciągu
wypiętrzeń Wielunia - Widoradza. Trzeba jednak zaznaczyć, że strefa dyslokacyjna Poznania - Kalisza rozwinęła się na starszych założeniach tektonicznych.
Badania wykazały (Z. Deczkowski, l. Gajewska, 1979), że obecny jej przebieg
pokrywa się z układem tektonicznym rowów retycko-liasowych.
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W strefie rOwu Złoczewa musiała oddziaływać głównie tensja, która doprowado powstania bogatego systemu uskoków i spękań. W paśmie o szerokości
od kilkuset metrów do około 2 km utworzyły się uskoki o kierunku SW - NE,
ulożone zgodnie z obecnym przebiegiem rowu, Oraz uskoki poprzeczne o kierunku
NW - SE, powodujące rozczlonowanie rowu na mniejsze elementy. Bloki zawarte
między tymi uskokami ulegly pionowemu przemieszczeniu o rozmiarach od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Badania stratygraficzne W. Bieleckiej, L. Malinowskiej (1979) oraz l. Heller (1973) wykazały, że w blokach najbardziej obniżonych
obserwuje się kredę górną (blok Świętkowic), w innych natomiast, w zależności
od stopnia ich pogrążenia, oksford środkowy, górny Oraz kimeryd dolny (fig. 2).
Uklad wychodni podłoża trzeciorzędu wskazuje, że zostaly one ukształtowane
jeszcze przed powstaniem rOwu trzeciorzędowego, którego formowanie przypada
na początek miocenu .
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Fig. 2. Mapa geologiczna pod łoża trzec iorzędu rowu Złoczewa
Geo logical map or basement or the Tertiary in the Złoczew trough
I - otwory wiertnicze : :! - usko ki normalne : a - pewnI!. b - przypuszcl Cllne : 3 - u~kokl odwr6cone : 4 - li nic prze kroj6w : K~ - kreda górna: J.I - jura górna : Jk l - o,I - kimeryd dólny okl,lord górny; JOl - oksford górny: J O.I_ 1 - okslord górny - środkow y : j o~ - oksford środkowy:
Jo - oksford: Jbl - balOn
I - boreholes: 2 - norma I lauh s: a - controlled. b - inrerred; 3 - reve rsed fault s: 4 - [ine~
o rc ros~- )ec lions : K ~ - Upper Crelaceous: J.I - Upper Jurassic : Jk , - o J - Lo weT Kimmeridgian Upper Ox lo rdian : Jo_. - Upper Ox fordian: Jo.\ _ ~ - Upper and Middlc Oxfordian : Jo~ - Middle
Oxfordian; 10 - Ox ro rdian: Jbt - Bathon ian

Na przełomie oligocenu i miocenu lub z początkiem miocenu w strefie rowu
Zloczewa nastąpiło ponowne rozluźnienie istniejącej sieci uskoków i spękań.
Z analizy profilów otworów wiertniczych oraz przekrojów geologicznych wynika ,
że w miocenie znaczna część bloków uległa subsydencji kompensowanej sedymentacją (fig. 3 i 4). Ruchy tektoniczne powodujące obniżenie się bloków zazn aczyły
się gł ównie w środkowej części rowu Złoczewa. Najsłabiej wyrazily się one w odcinku południowo-zachodnim położonym między linią wierceń pierwszego prze-
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F ig. 3. Przekrój podłużny przez rów Złoczewa
Longitudinal sect ion through the Zloczew trough
l - otwory wiertnicze!; 2 - uSKoki : a - pewne. b - przypuszczalne: M+PI - miocen i pliocen: Q jak na fig. 2

czwarto r zęd:

pozostałe objaśn i e ni a

1 - boreholes : 2 - faults : a - controlled. b - inferred : M + Pl - Miocene and Plioccne: Q - Quaternary ; olher
expJanalions as given in Fig. 2

,w

$E

3Z

.Z

SI

52/53

m

".'

1°:1

la.'

Q

<.0,'

"

M-tPI

48/55

6Z

,

~

"'"

'O ~o

~Jo3~'

Jo

'.J0O)-7 "

,.

Jo Z

5E

NW
51158

8Z

56155 72

m

~

."

O

"-

38,4

Jo

M+Pl

2::a

JO;)-2

NW

11Z

m

]

5E

13Z

12Z

".

14Z

O

Jo

Fig. 4. Przekroje poprzeczne przez rów Zloczewa
Transversal sections through the Zł oczew trough
Objaśnienia

48159
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jak na fig. 2 j 3

Explanations as given in Figs. 2 and 3
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kroju a ciągiem wypiętrzeń Wielunia - Widoradza, gdzie rów trzeciorzędowy jest
slabo rozwinięty. Na pólnocny wschód od tej linii obserwuje się stopniowe obniżenie
bloków ku centralnej części rowu, zarówno w układzie podlużnym, jak i poprzec~
nym (fig. 3 i 4). W miarę oddalania się od centralnej części rowu w kierunku strefy
dyslokacyjnej Poznania - Kalisza stwierdza się ponownie schodkowe wypiętrze
nie bloków. Ten układ bloków, które są wyniesione zarówno w kierunku strefy
dyslokacyjnej Poznania - Kalisza, jak i w kierunku wypiętrzeń Wielunia - Widoradza wskazuje, że w miocenie i pliocenie te strefy dyslokacyjne wywierały duży
wpływ na kształtowanie się rowu. Struktury blokowe graniczące z rowem od południowego zachodu i północnego wschodu uległy wówczas tendencjom wznoszą
cym, o czym świadczy budowa geologiczna podłoża trzeciorzędu oraz stwierdzona
w tych rejonach znaczna redukcja osadów trzeciorzędowych.
Uskoki w strefie rowu Złoczewa, układające s ię równolegle i poprzecznie do
jego biegu, są nachylone ku centralnej części rowu pod kątem około 80°. Bloki
zawarte w obrębie tych uskoków podczas sedymentacji osadów miocenu i pliocenu obniżyły się od kilkudziesięciu do 230 m. Na podstawie stopnia i kierunku
nachylenia uskoków można wnioskować, że są one zbieżne w głębi struktury rowowej i w dalszym przedłużeniu przechodzą w jedną strefę naruszenia, która nie
powoduje znaczniejszego przemieszczenia warstw. Wgłębny przebieg tej strefy
jest zgodny z podłużnym układem rowu. Oprócz tego z przeprowadzonej analizy
wynika, że w czasie sedymentacji osadów trzeciorzędowych część bloków nie
podlegała okresowo pionowemu przemieszczeniu. W obrębie nich stwierdza się
mniejszą miąższość trzeciorzędu niż w blokach bardziej pogrążonych. Nie można
też wykluczyć, że z końcem sedymentacji miocenu lub w pliocenie niektóre z bloków zostały na skutek ruchów tektonicznych wypiętrzone.

RÓW GOSTYNIA
Rów Gostynia stanowi część składową regionalnej strefy dyslokacyjnej Poznania - Oleśnicy (fig. 5). Strefa ta między Poznaniem a Czempinem ma kierunek
NNE - SSW. W okolicach Czempina następuje zmiana jej biegu na NNW - SSE
wzdłuż linii Gostynia - Wierzchowic- Janowa - Oleśnicy. Na podstawie wyników
refleksyjnych badań sejsmicznych i prac wiertniczych można sądzić, że ciągnie
się Olla po rejon Brzegu i w jego okolicach łączy się przypuszczalnie z wyróżnionym
przez J. Oberca (1962, 1967) systemem dyslokacyjnym środkowej Odry. Takie
kierunki potwierdzają lokalne anomalie siły ciężkości (A. Dąbrowski, 1980).
W rejonie Gostynia w utworach podłoża trzeciorzędu zaznacza się pasmowy
układ warstwo ogólnym biegu WNW - ESE, zapadających generalnie w kierunku
NNE pod kątem nie przekraczającym 5°. Odcinek strefy dyslokacyjnej zwanej
rowem Gostynia znajduje się w obrębie podtrzeciorzędowych wychodni retyku,
reprezentowanych przez warstwy jarkowskie i zbąszyneckie. Młodszy retyk warstwy wielichowskie oraz jura dolna są zachowane tylko w obrębie rowu Gostynia
(fig. 6) . Ma on kierunek NNW - SSE i ułożony jest skośnie do ogólnego biegu
warstw.

Badania geologiczne przeprowadzone w strefie dyslokacyjnej PoznaniaOleśnicy dowodzą , że występujące tu rowy trzeciorzędowe powstawały na starszych
za łożeniach tektonicznych. Wynika to z porównania przebiegu omawianej strefy
z ukladem strukturalnym podłoża permu, jak również z rozkładem miąższości
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Fig. 5. Mapa geologiczna podloża trzeciorl.ę du w rejonie Gostynia
Geological map or basement or the Tertiary in the Gostyń area
1 - usko ki ; P - Q - strefu dyslokacyjna Poznania - Oldnicy ; Ch-NW - rów Chruściny-No wej Wsi: Tkjckajper - warstwy gipsowe górne: T k]b - kajper - piasko wiec trzcinowy ; Tkju - kajper- warstwy gipsowe dolne:
pozostałe objaśnienia jak na fig. l
1- faulls: P - O - Poznnń-Oleśn ica dislocation zone; Ch -N W - Chrukina-Nowa Wieś trough: Tk ,c - Kcuper- U pper Gypsum Beds : Tk lb - Kcuper - Reed Sandstone : Tk ju - Kcuper- LaweT Gypsum Beds: othe-r explnnatiaos as given in Fig. 1

utworów czerwonego
jącym się

spągowca. Można sądzić, że

strefa ta jest związana z zaznacza-

na tym ciągu rowem dolnopermskim. W jej zasięgu objawiły się również
ruch y tektoniczne, które trwały od schyłku sedymentacji warstw gipsowych górnych
kajpru aż do końca jury dolnej (Z. Deczkowski, l. Gajewska, 1980). Analiza triasu
górnego oraz jury dolnej wykazała, że z końcem sedymentacji warstw gipsowych
górnych oddzialywała tu tensja , w wyniku której nastąpiły rozluźnienia i rozerwania warstw. Czynniki te doprowadzily do powstania głównych pęknięć sięgają
cych podłoża permu i pęknięć towarzyszących, zbieżnych z pęknięciami głównymi
IV starszych ut\\'orach mezozoiku lub permu. Na refleksyjnych przekrojach sejsmicznych cechujących sil' dobrą jakością poziomy refleksyjne zaznaczające się w kompleksIe cechsztyilskin"! i mezozoicznym ulegają w strefie przyrowowej charakterystycznemu ugięciu (fig. 7). Trzeba podkreślić , że korelacja poziomów refleksyjnych.
znaj dujących się \V obrl'bie rowu, z poziomami przebiegającymi poza jego granicami może być dokonana tylko za pomocą danych uzyskanych z profilów wierceń.
W rowach powstalych na przełomie kajpru i retyku oraz w jurze dolnej su bsydencja poszczególnych bloków była kompensowana sedymentacją , na co wskazuje znaczny wzrost miąższości osadów w obrębie strefy rowowej (Z. Deczkowski,
l. Gajewska, 1977, 1979). Zjawisko to jest znane również z innych obszarów Niżu
Polskiego (R. Dadlez, 1973; R. Dadlez, J. Kopik, 1972; R. Dadlez, M. Franczyk,
1976) oraz z północno-wschodniej części NRD (G. Beutler, 1978; G. Beutler, F.
Schiller, 1978).
Następny etap ewolucji strefy dysłokacyjnej Poznania - Oleśnicy jest związany
z ruchami tektonicznymi przypadającymi na przełom kredy i trzeciorzędu oraz
młodszy trzeciorzęd. Z końcem kredy i w starszym paleogenie monoklina przedsudecka uległa wypiętrzeniu, a zachodzące w tym czasie procesy denudacji doprowadziły do usunięcia prawie w całości utworów kredy, jak również znacznej części
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Fig. 6. Mapa geologiczna podloża trzeciorzędu
rowu Gostyni a
Geological map or basement of the Tertiary in
the Go s tyń trough
I - otwory wiertn icze: 2 - uskoki : 3 - lin ie przekrojów :
J - j ura dolna : Trc, - retyk - warstwy wielichowskic:
Trel - n!tyk - warstwy zbąszyneckie i jarkowskie
l - boreholes: 2 - fault s; J - lin es or cross-scctions.
11 - Lower Jurassic: Trel - Rh:olel ian - Wielichów Bed ~:
Trel - Rhaetian - Zbą s zy nek and Jarków Beds

jury i triasu. Ruchy te wywarły duży wpływ na budowę geologiczną omawianej
strefy. Podłoże trzeciorzędu występujące w jej obrębie jest rozczłonkowane na
bloki, w których są reprezentowane utwory różnego wieku. Świadczy to, że przed
oligocenem bloki te ulegly pionowemu przemieszczeniu wielkości od kilkudziesię
ciu do kilkuset metrów, przy czym stopień ich przemieszczenia był różny , tak w
stosunku do obszaru graniczącego z daną strefą , jak i w jej granicach. Z początkiem
sedymentacji osadów oligocenu strefa dyslokacyjna Poznania - Ol eśnicy nie zaznaczyła się w powierzchni morfologicznej podłoża trzeciorzędu . W tym czasie
odnowiony został natomiast system uskoków retycko-liasowych. kształtujących
zarys tworzącego się rowu trzeciorzędowego . którego szerokość wynosi około
2 km.
Odcinek rowu Gostynia ciągnie się do Lubinia na północnym zachodzie po
okolice Krobi Starej na południowym wschodzie (fig. 6). Wychodnie podłoża
trzeciorzędu biegną tutaj regionalnie z WNW ku ESE. przy czym w ich ob rębie
zaznacza się strefa dys lokacyjna o szerokośc i 1700 - 2350 m, którą ograniczaj ą
uskoki równoległe o kierunku NNW - SSE. Uskoki wyznaczające zarysy oraz
ogólny kierunek przebiegu rowu są nachylone ku centralnej jego części pod kątem
okolo 80° (fig. 8). Poszczególne elementy blokowe znajdujące się w obręb i e rowu
rozdzielają uskoki układające się poprzecznie lub sk o śnie do uskoków głównych
(fig. 6). Należy podkreślić. że uskoki poprzeczne w północno-zachodniej części
rowu między I i III linią wierceń st anowią równocześ nie krawędzie dochodzącego
tu od strony WSW rowu Chruściny - Nowej Wsi. zwanego również rowem Góry.
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Fig. 7. Wycinek przekroju sejsmiczno-geologicznego 7-IV-76K przez rów Gostynia (na linii wierceń
Sikorzyn - Czachorowo)
Fragment or seismic-geological section 7-IV-76K through the GOSlyń trough (along the line or boreholes
Sikorzyn - Czachorowo)
I - olwory wiertnicze: 2 - uskoki; 3 - granice stratygraficzne; 4 - poziomy refleksyjne: 5 - strefa tektoniczna
silnie zaburzona; Q + T - czwarto rzęd i trzeciorzęd; Tk - kajper: Tm - wapień muszlowy; Tp - pstry pi~skowicc;
Z~ -ZJ - poziomy refleksyjne w obrębie cechsztynu; pozostałe objaśnienia jak na lig. 6
l - boreholes; 2 - faults; J - stratigraphic boundaries; 4 - reneetors: 5 - strongly disturbcd tcetonie zon~; Q + T Quaternary and Tertiary; Tk - Keuper: Tm - Muschelkalk: Tp - Buntsandstein: Z4-ZI - renectors in Zechstein:
other exp!anations as given in Fig. 6
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Fig. 8. Przekroje poprzeczne przez rów Gostynia
Transversal sections through the Gostyń trough
Pl - pliocen; M + Ol - miocen i oligocen: pozostałe Objaśnienia jak na lig. 3. 6. 7
Pl - Pliocene. M + 01 - Miocene and Oligocene: other explanations as given in Figs. 3, 6 and 7

Budowa geologiczna podłoża trzeciorzędu rejonu Gostynia jest zroznlcowana
tylko w obrębie strefy dyslokacyjnej. Z badań palinologicznych T . Marcinkiewicz
i T . Orłowskiej-Zwolińskiej (1980) wynika, że w części pólnocno-zachodniej tego
ciągu występują bloki z zachowanymi utworami jury dolnej. Graniczą one z blokami, w których najmłod szymi osadami są warstwy wielichowskie, bądź też z
blokami zbudowanymi ze skal starszych. reprezentujących najwyższą część warstw
jarkowskich lub najniższą zbąszyneckich. W dalszym. południowo-wschodnim
ciągu strefy dyslokacyjnej podłoże trzeciorzędu jest reprezentowane g łówni e przez
utwory starsze od warstw wieI ich o wsk ich. Te ostatnie stwierdzono jedynie w blokach nawierconych otworami 9G i 7G (fig. 6) .
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W rejonie Gostynia początek formowania się rowu trzeciorzędowego przypada
na oligocen. Sieć istniejących uskoków rozlu źniona wskutek oddziaływania tensji
spowodowała subsydencję bloków . stanowiących obecne podłoże rowu. W sieci
uskoków odnowionej w czasie formowania się rowu konsedymentacyjne były
zarówno uskoki główne o kierunku NNW - SSW , jak i znaczna część uskoków
poprzecznych i skośnych , rozdzielających poszczególne bloki na mniejsze elementy.
Subsydencję tych bloków kompensowała sedymentacja osadów trzeciorzędowych .
Wnętrze rowu trzeci orzędowego obniżylo ~ię w stosunku do jego obrzeżenia od
40 do 120 m. W wyniku tego warstwy oligocenu i spągowej części miocenu zostały
zerwane wzdłuż linii głównych uskoków stanowiących obramowanię rowu, natomiast nadlegle osady miocenu i pliocenu zostaly odkształcone neksuralnie (fig. 8).
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GEOLOGICAL STRUCTURE OF BASEMENT OF THE TERTIARY IN THE ZLOCZEW
AND GOSTYN TROUGHS (FORE-8UDETIC MONOCLlNE)

Summ a ry
Geological structure of basement of the Tertiary in the Zloczew and Gostyri troughs was studied
in detail on the basis of drillings made within the frame of survey of Miocene brown coal deposi ts. The
studies showed that the trough zones are consistent in outline with patterns of local negative gravity
anomalies. Some data on deep structure of the {rough zones were also given by reflection scis mic surveys which revealed a specifIC downwarp of individual reflectors in the Zechstein-Mesozoic complex.
The Zloczew trough is situated in NE part of the Fore-Sudetic Monocline. In NE it COni acts the
Poznan - Kalisz regional dislocation zone, and in the south - a row of Wielun - Widoradz upliflS (Fig. I).
The studies showed that the major outlines of the trough and adjoning Poznan - Kalisz dislocation zone
and the row of Wielun - Widoradz uplifts have been formed in result of tectonic events in the latest
Cretaceous - Early Tertiary times.
Before the onset of sedimen tation of the Tertiary, the Zloczew trough zone has been subjected to
tension which resulted in origin of a diversified system of faullS and fractures in a belt varying form
seve ral hundred m to about 2 km in width (Fig. 2). SW - NE oriented faults arc consistent with the present
course of the trough and those NW - SE - with direction of break-up of basement blocks within the
trough. Blocks bounded by the faults were subsequently subjected to vertical translocations ranging
from some tens to several hundred meters in amplitude (Figs. 3, 4). Stratigraphic studies showed that
rocks overlain by the Tertiary in individual blocks are ranging in age from the Middle and Upper Oxfordian to Lower Kimmeridgian or even Upper Cretaceous (Fig. 2).
The Gost}1'l trough represents an element of t~ Poznan - Olesnica regional dislocation zone (Fig. 5).
The studies showed that Tertiary troughs of that zone follow earlier tectonic foundations as their course
is consistent with that of a series of Rhaetian-Lias troughs.
The structure of basement of the Tertiary in the Gostyil trough has been formed in result of tectonic
movements dated at the latest C retaceous - Early Tertiary. The movements resulted in rejuvcnation of
the Rhaetian-Lias fault system. The Tertiary rests on Lower Jurassic and Upper Rhaetian strata in
basement blocks in NW part of the Gostyit trough, and older members of the Rhaetian and, locally,
Upper Rhaetian in SE part (Fig. 6).

