UKD 551.78.022+550.8:551.4+553.641:550.822.1 (438.11-11 Hipolitów)
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Trzeciorzęd

i
rejonu Okuniewa w
WSTĘP

P:rzy sporządzaniu w Insty,tucie Geol.ogiczny.m Szczegół.owej
Geologicznej Polski wykonano 'w rejonie Okuniewa szereg wierceń, .opracowanych przez J. Nowak. Spośród nich otwór nr 2 - Hipolitów j,est
bardzo cenny, ponieważ pogłębiony dla !Celów ge.ologii strukturalnej
gnął str.op kredy (mastrycht) i dosta:rczył pełnego prof.ilu
Profil litologiczny otworu Hipolitów opracowały: J. Nowak, w zlakresie
osadów czwart.orzędu i lądowej serii neogenu i paleogenu, oraz T. Ube'rna
w zakr,esie morskich .osadów paleogenu i kredy. Ponadt.o opis warstw
fosforytonośnych paleogenu uzupełnił J. Uberna charakterystyką kon~
kre1cji f.osLorytowy!Ch. Ustalenia gr1anicy st.ratygrafi,cznej kreda - paleocen i paleocen - eocen dokonano w .oparciu o wstępne orzeczenia dotyczące mikTofauny otwornicowej, opracowane w IG przez E. Gawor-Biedową, D. Giel i E. Odrzywolską-Bieńkową. Oligoceński wiek spągowych
warstw serii węglonośnej ustalono na pods'tawie oznaczeń palinologicznych, wykonanych w IG przez L Grabowską. Dla uzysk!ania bliższej ,charakterystyki mineralogkzno-petrograficznej osadów trzeciorzędu, Instytut
Geologiczny powierzył badania 'Osadów sypkich Uniwersytet.owi Warszawskiemu, który prz!edstawił wyniki w 'Opracowaniu B. K.osmowskiej-Ceranowicz., G. K'Ociszewskiej-Musiał, T. Musiala (1974). Ciekawsze osiągnięcia
z tych badań, Ilizupełnione i rozszerzone w Tama'ch dalszej 'współpracy
z Muzeum Ziemi i U,W, zostały opublikowane w niniejszym numerze
(B. Kosmowska-Ceranowicz, G. Kociszewska-Musiał, T. Musiał, 1976) .
. Obszar; na którym leży Hipolitów jest jednym z rozległy!Ch poziomów
d €Inud aeyjnych , poł.ożonych na prz.ejściu z. wysoc:zyzny polodowcowej· dó
doliny Wisły, 'Cha,f,akteryst~cznych dla .okolic Wał:szaw;;. Obszar' ten był
dotychczas słabo poznany, zarówno pod względem geomorfologii i geologii
ezwartorzędu, jak budowy i rzeźby podłoża. Pierwszy, ogólny rys ge.om.orfologii i geologiicz'wartorzędu tego obszaru dał S.L,encewioz (1927),
któ:ry na szkieu obej:mującym całe środkowe Powiśle, wyróżnił we
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wschodnim kirancu tego terenu kraw~dz wysoczyzny dyluwialnej oraz
nap6lrnoc od Milosny wyst~powanie zwirowiska lodowcowego i How zastoiskowych. Niekit6re osady i for.my cz,wartorz~dowe wyst~pujq'ce na powierz,chni (wydmy okolic Milosny i WiqzO'wny, tow.arzyszqce im zagl~bie
nia bezodplywowe wypelnione tOTfami i namulami oraz kra How trzeciorz~dowy;ch) prz,edstawione zostaly w przewodniku geologicznym (J. Lewinski, A. t.ull'ie'wski, S. Malkowski, J. Samsonowiez., 1927).
Pierwszym otworem rzucajqcym swi'aUo na budow~ geologiczll1q
czwartorz~du i gornego trzecio.rz~du omawianego obszaru byl otwor studzienny wykonany w 1941 T. w Okuniewie, opracowany w 1948 r. przez
S. Zwierza. Si~gnql on do. gl~bokosci 76 m, przebil osady ,czw.artorz~du
a miqzszosci 23 rn, osady plio.cenu 0 miqzs.zosci 31 m, i 'zatrzymany zostal
w osadach miocenu.
W lat'ach pi~cdziesiqtych spo.rzqdzono prz,eglqdowq ,map~ geologi:cz[1q
czwartorz~du i jego podloza, nie poparltq jednak wierceniami (S. Z. Rozy'cki, S. Zwie'rz" 1952; E. Ruhle, 1953). W ty,m tez okresie bliskim Sqsiedztwem Okuniewa zainteresowal si~ Zaklad W ~gli Brunatny,ch IG
(E. Ciuk, 1957), kt6rywykonal tam 4 otwory wiertnic.ze. T'rzy si~gn~ly do
oligocenu, a j-eden do kredy. W koncu lat s.z,escdzi'esiqtych kola. Okuni,ewa
i D~bego wykonano dwa gl~bokie otwory, Jeden si~g.ajqcy do prekambru,
drugi do syluru.
W 1971 T. J. Now·ak wykonala map~ geolO'gicznq c:z.Wiartorz~du wraz
z rzezbq i budowq j.ego podloza oraz podzialem stratygrafieznym osad6w
w opairciu 0 wszystkie istniejqce otwory ar'chiwalne oraz wyk<onane specjalnie dla tematu ibadania elektrooporowe. Juz ta praca wskazywala na
ciekawq i uroz,maioonq ibudow~ geologicznq i rzezb~ omawianego obszaru
i dotyczyla zarowno osadow czwartorz~u, jak i jego podloza. Ostatnie
prace sz,czegolowe rzucHy nowe swiaHo na budow~' geologicznq tego
terenu.
W artykule niniejszym podaje S'i~ jedynie zarys ,g.eomorfologH czwartorz~du i jego podloz1a w ,celu przedstawie.nia Ha ge'ologkznego dla omawianego szczegolowo otworu HipoIitow si~gajqcego dO' kredy.

GEOMORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Omawiany obszar sklada si~ z, kilku jednostek geomorfologieznych
(fig. 1). Najstarszq, polozonq najwyzej, jest wysoczyzna polodow,cowa.
Niewi,elki jej skrawek wyst~puje na wschodzie mi~'Zy wioskami Retk6w,
Olesin, Gamratka. Wznosi si~ ona od 130 do 145 m n.p.m. Zbudovvana
jest z gliny zwalowej, a tylko w niewielu miejscach na jej powierzchni
'wyst~pujq r'oznozia,rnist,e piaski wodnolodowcowe. Kolo G6rzanki i D~
bego na zhoczach wci~c dolinnych odslaniajq si~ By zastoiskowe, a w gUnie zwalowej spotyka si~ porw,aki pHocenskie How ps,try;ch.
K u zachodowi, pas-em 0 szerok<osci 4-6 km, rozci.qg.a si~ wyzszy poziom !zdenudowanej wysoczyzny polodowcowej, wyniesiony 115120 'm n.p.m. Buduje go glina zwalowa, na :agol przykrY/ta e1uwiami lub
piaskami, ktor'e wypelrrily koryta dawnych przeplywow, prawdopodobnie
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Fig. 11. Szkic geomorfologiczny rejonu Okuniewa (wg J. Nowak)
Geomorphological map of the area of Okuniew (aecording to J. Nowak)
l - wysoczyzna polodowcowa; 2 - wyższy poziom zdenudowanej wysoczyzny polodowcowej;
3 - niższy poziom zdenudowanej wysoczyzny polodowcov;.~j; 4 - erozyjno-denudacyjny poziom radzymiński; 5 - dolina marginalna; 6 - stożki napływowe; 7 - doliny dawnych odpływów; 8 wydmy; 9 - rozmyte moreny czołowe; 10 - zastoisko z iłami warwowymi; l l zagłębienia bezodpływowe i misy wywiania; 12 otwory wiertnicze przebijające czv;.'artorzęd
1 - post-glaciał high grounds; 2 - higher level of denudated post-glaciał high grounds; 3 lower level of denudated post-glacial high grounds; 4 - erosional-denudation Radzymin horizon; 5 - marginal valley; 6 - alluvial fans; 7 - valleys of old outflows; 8 - dunes; 9
washed-out end moraines; 10 - limnoglacial varved clays; II - depressions without outflow
and wind-blown basins; 12 - boreholes which pierced Quaternary rocks

w okresie między
kim zlodowacenia

stadiałem m'azowiec~o-podlaskim a północnomazowiec
środkowopolskiego, tj. w inte,rstadiale Bugo-Na,T'wi.
Między wysoczyzną polodowcową a wyższym poziomem denudacyjnym rozeiąga się rozpełznięta (do 10 m wysokości) krawędź wysoczyzny:,
na której występują pyłowe 'Osady lessopodobne i lkzne struktury peryglacjalne, a miejscami piaski eolkzne i wydmy. Na północ od Pustelnika
krawędź jest zamaskowana połączonymi ze sobą, szerokimi, piaszczystymi
stożkami napływowymi.
Jeszcze dalej ku zachodowi ciągnie się szeroki (6-8 km) obszar niż-
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szego poziomu denuda!cyjnego. Wznosi się 'On od 100 do. 110 m n.p.m.
Budują go piasz,czysto-pylaste eluwia i rzeczne piaski dawnych odpły
wów, przykrywająee osady Tóżnego wieku i g.enezy (np. glinę zwałową
bądź residua s,tadiału mazowieeko-podlask1ego, iły i mułki sprzed nasunięcia tego Sitadiału, a na'wet glinę zwałową stadiału maksymalnego). Na
tym poziomie denudacyjnym. spotyka się płaskie, rozmyte wzniesienia
z budowane z os.adów piaszczysto-żwirowych moren czołowych, którym
towarzyszą piaski i żwirki wodnolodowcowe. Występują tu wyjątkowo
liczne, mniejsze lub większie, obniżenia wypełnione torfami, torfami
spiaszczonymi lub namułami torfiastymi. Liczne są piaski eoliczne i wydmy. Na ni'ższym poziomie denudacyjnym, w bezpośrednim sąsiedztwie
poziomu wyższego, usytuowany został otwór wiertniczy Hipolitów. Niższy
poziom denuda'cyjny powstał w okresie recesji lądolodu stadiału północ
nomazowieckiego zlodowacenia środkowopolski2go
Granioa między 'wyższym poziomem denudacyjnym a niższym nie jest
w rzeźbie widoczna, nie zaznacza się krawędzią. Znaczą ją natomiast nagromadzenia piasków wydmowych, liczne osady pyłowe i struktury peryglacjalne, które pozwalają odtworzyć tę granicę.
W najbardz1ej północno-zachodniej części .obszaru wysltępuje
leżący na wys. 95-100 m n:p.m., fragment tarasu erozyjno-denudacyjnego, z'wanego też poziomem radzy;miński'm. ZbudO'wany jest on głównie
z iłów i mułków zastoiskowych przykrytych piaskami eolicznymi lub
rzecznymi. Na poziomie ,tym liczne są wydmy paraboliczne (do 25 m) poprzedzielane podmokłymi, często zatorfionymi obniżeniami. Powstanie
poziomu Tadzymińskiego związane Jest z ostateczną rece.sją zloq.owaoenia
środkowopolskiego.
Omawiany JO'bszar odwadniają 4 rzeki: Rządza, Cza,rna (obie'
z kierunku SE na NW do Narwi), płynąca przez środek obszaru
oraz Mienia (Długa i Mienia płyną najpierw z E na W, następnie
skręca na NW by płynąć do N arwi,a Mienia na SW by płynąć do
Vlszystkie 'rzeki 'mają szeTokie zabagnione doliny, nieadekw,atne do obecnej szerokości koryta i ilośd niesionej wody. Powt1arzają one
i ,wykorzystują, na przeważających odcinkach swego biegu, bądź to stare
założenia dolinne z interstadiałów zlodowacenia środkowopolskiego,
powstawały poziomy denuda:eyjne, bądź też kierunki ~odpływu wód
niejącego lądolodu, usytuowane na jego przedpolu (dolina Mieni o
'wotnym zał'ożeniu doliny marginalnej).
BUDOWA GEOLOGICZNA TRZECIORZĘDU I RZEZBA
PODŁOŻA CZWARTORZĘDU

Budowę geolo.giczną obszaru aż do syluru, a naw,et prekambru, można
przedstawić opierając się na dwóch profilach otworów

w Okun'iewie i Dębem. Osady. trzedorzędu i strop kredy char1akteryzują
ponadto płytsze otwory osiągają,ce: kredę (3 'Dtw.), oligocen (3 otw.), miocen (l2 otw.) i pliocen (15 otw.). W 32 otworach wiertniczych przebito
osadycz:wartorzędu. Wyniki uzyskane zwierceń oraz bardziej szczegóło
we analizy i badania kilku profili pozwalają na przedstawienie następu
ją1cej budowy geologieznej i rzeźby osadów podłoża czwartorzędu.
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Omawiany ·obszar .obejmuje wschodnią część tektonicznej niecki brzeż
nej (Atlas Geologiczny P.olski, 1968). W tej części podł.oża, w .ohrębie
kred.owej niecki warszawskiej, z:aznacz,ają się mniejsze, młode elementy
strukturalne, jak np. antyklina Dębeg.o z płytk:o występującymi, odsło
niętymi w z,egrzu, .osadami kampanu (W. P.ożaryski, 1966).
W morfologii powierzchni podłoża podtrzeci.orzęd.owego antyklina
Dębego zarysow,ana jest jako gaTb o wysokości do 117 m p.p.m. W .obrębie
tej struktury :nie stwierdzon.o wysltępow1ania Ultworów paleocenu, miejscami hrak jest i wyższych .ogniw trzeciGrzędu.
W rejGnie Okuniewa, szczególnie w rejonie ot'worów Hipołitów i Dębe
Wielkie, powierzchnia kredy podobnie wznosi się (do 130 'm p.p.m.) na
niewielkim obszarze, po czym opada ku pólnocnemu zachodowi łag.odnie,
a w kieTunku wschodnim ha,rdziej s trom.o , tworząc ohrzeżenie bruzdy,
która biegnie ·od okolic Mińska M,az. przez Radzymin, Nidzicę, Iławę po
Kwidzyń (T. Uberna, 1974al). Otwór Hipolitów (wraz z innymi .otworami
wykonanymi w rejonie Wyszkowa - otwór Głuchy, W.ołomina
otwór
Lipiny i Mińska Maz.) wyznaczył przebieg południowego odcinka bruzdy
ukształtowanej w powierzchni utwnrów g6rnego ·mast:rychtu (fig. 2).
Powierzchnia utworów kredowych w rejonie Okuniewa zbudowana
jest z białych :mlargli górnego mas:trychtu przewarstwionych .opoką wapnistą (A. K,rassowska, 1975). W stropie tych o.sadów w otworze Hipolitów
stwierdzo.no do 0,7 m grubości warstwę miękkieg,o marglu,miejscami
wzb.ogaconego w fosforan w,apnia, podobnie jak w otworze Głuchy
(T. Uberna, 1974a). Ta warstwa p.ożłobi.ona jest głębokimi kawernami
i kanalikami, wypełnionymi osadem piaszczysto-,marglistym tO 'wY'I'ażnie
ciemn'Oszarej har wie , właściwej .osadom wyżej leżącego kompleksu
oceńskiego. J eS1t to więc warstwa, będąca odpowiednikiem tzw. twa,rdego
dna. Na omawianym obszarze wyznacza 'Ona granicę między kredą i
ocenem (T. Uberna, 1974b).
V1 otworze Hipolitów granica kreda - paleocen przypada na
256,37 m :(141,37 m p.p.m.). Znajduje ona wyraz w zmianie
litologicznego .osadów, jak też 'w zmianie zespołu faunistyeznego.
GÓTnomastrY'chcki wiek ma;.rgli i opok poniżej tz.w. twardego dna dokumentuje w otw'Orze Hip.olitów .obecność następującY'ch otwornic stwierdzonych na głęb. 262,5 ,m: Cibicides involuta Reuss, Gavelinella sahlstromi
(B r'O t z e n), Anomalina pinquis (J e n fi i n g s), Bolivina decurrens
(E h r e n b e r g), wg oznaczeń E. Gaw.or-Biedowej.
Plaleoceński kompleks osadów rozpoczynają lekko spojone gezy
czyste, glaukonitowe, z bardzo. dr.obnymi, ,czarnymi zia'rnami fosforY1tów
(osady 'wypełniające kanały w marglu kredowym). Wyżej przechodzą one
w szare gezy z wkładkami margli glaukonitowych, występujące do głęb.
253,5 m. Są to warstwy pozhawione mikrof.auny kredowej, ·a zlawierające
takie gatunki otwornic, jak Cibicides lectus Va s s i l e n k o, co wskazuje
na mont (wg oznaczeń D. Giel).
Wyżej w profilu występują kolejno .od dołu: szaTe zwięzłe .opoki,
kie, szare margle, szare gezy wapniste 'Z wkładkami opok i czertów.
Od głęb. 243,7 do 238,5 m występują kruche margle i kruche
rozsypliwe, przepełnione dużymi ziarnami glaukonitu, zawierające
dość liczne, drobne, czarne fosforyty. W osadach tych spotyka się grubo-
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Fig, 2. Rzeźba powierzchni podłoża trzeciorzędu 'i profil morskich osadów paleogenu
w rejonie Okuniewa (wg T. Uberna, 1975)
Surface relief of the basement of the Tertiary and the sequence of Palaeogene deposits in the area of Okun'iew (according to T. Uberna, 1975)
Km2 - kreda, mastl"ycht górny; Pg - paleogen: PC1 - paleocen dolny, Ez? Es? - eocen środ
kowy lub górny, Es - eocen górny, Es - Ol - eocen górny na przejściu do oligocenu, Ob oligocen środkowy (rupel); 1 - otwór wiertniczy z rzędną wysokości stropu kredy; 2 - izohipsy powierzchni utworów kredy; 3 - utwory morskie dolnego paleocenu; 4 - opoki; 5 gezy; 6 margle; 7 - wapienie; 8 - piaskowce kwarcowo-glaukonitowe o spoiwie syderytycz-
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skorupowe małże, liezną drohną mak,rofaunę i bogaity zespół mikrofauny
otwornicowej (w oprac'0waniu).
Warstwy glaukonitowe przykryte są szarą opoką wapnistą .o miąższo
ści 2,3 fi, która prze'chodzi w 10 em grubości wkładkę tw,a!rdego szarobeżowe.go w,apienia.
Od głęb. 326,1 m (121,1 m p.p.m.) w górę pojawiają się początkowo
zwięzłe, wyżej miękkie, szarobeżowe margle, w których występują obficie drobne łusec.zki łyszczyków. Margle zawier.ają .obfitą (skałotwórczą)
,mikr'0faunę otwornicową i 'Obfity de tryt wapienny. Wśród mikrofauny
D. Giel, przeglądając wstępnie próbki, stwierdziła otworn~ce m'0nckie,
'w tym ciepł'0lubne, które występują w profilu pale'0cenu 'w PamiętO'wie
koło Chojnk reK. Pożaryska, 1967), a także w kilku innJ7ich pr'0fHach
z rejonu Kwidzynia {D. Giel, inf'0rmacja ustna}.
Na głęb. 234,3 'm {119,3m p.p.m.) w cienki,ejwarstewce występują
maTgle ilaste, z centymetrową powłoką iłu marglistego, ciemnosza,rego,
w którym tkwią płaskie i wałeczk'0wate k!onkrecJe ilastego syderytu.
W tej części profilu mikrofauna jest uboższa, pojawiają się obok otwornic
wapiennych także zlepieńco'wate, z rodzaju Patellina. Ten rodzaj otwornic
również jest znany z utworbw montu z Pamiętowa, ze stropowych wa,rstw
'Osadów wapienno-detrytycznych, które poc.zątkowo były wydziel'0ne jako
warstwy dolnoeoeeńsIkie, a następnie włączone do profilu 'montu (K. Pożarysk'a, 1967).
Odbiciem falistej i guzkowatej powierzchni ilastego marglu paleoceń
skiego w otworze Hipolitów jest również falista i guzkowa,ta spągowa
powierzchnia wyżej leżąeego piaskowca kwarc'0wo-glaukonHowego Q spoiwie krzemionkowo-syderytycznym. Na tej powierzchni również wystę
puje powł'0ka ilastego syderytu. Ptaskowiec jest ciężki, kawernisty, na
działanie 10% rozt'wOlru HCL .nie :reaguje. Na 30 em fragmencie rdzenia
z tej skały, podobnie na grudkach leżącegO' wyżej gruboziarnistego piasku
kwareO'wo-,glaukonitowego, do głęb. 233,9 m,występują naloty, a w kawernach gni,azdowe skupienia zielonej substancji wapnistej, w której
'Obecne są jeszcze 'Otwornice zlepieńcowate z ,rodz.aju Patellina sp., jak
również pojedyncze paleoceńskie otwornice wapienne i igły jeżowców.
Przy tym jednak pojawiają się obok zia.rn syderytu pojedyncze, nieobtoI

nym; 9 - piaSkowce mułowcowe; 10 - mułowce; 11
iłowce; 12 syderyty ilaste; 13 piaski grUboziarniste kwarcowo-glaukonitowe z soczewkami kruchego piaskoWca, słabo wapniste; 14 - piaski róznoziarniste kwarco~'o-glaukonitowe, bezwapniste; 15 - piaski róznoziarniste kwarcowo-glaukonitowe z konkrecjami fosforytów i otoczakami skały fosforanowo-wapiennej; 16 - piaSki drobnoziarniste kwarcowo-glaukonitowe lub z pojedynczymi ziarnami glaukonitu, bezwapniste; 17 - piaSki drobnoziarniste kwarcowo-glaukonitowe z mułkiem i wkładką
iłu, bezwapniste; 18 piaSki drobnoziarniste z mułkiem, kwarcowe, z okruchami lignitu, bezwapniste; 19 - zniszczona pOV'l'ierzchnia marglu kredowego wypełniona osadem paleoceńskim
tzw. twarde dno
:K'ii1:- Cretaceous, Upper Maastrichtian; Pg - Palaeogene: PCt - Lower Palaeocene, E:? Es?Middle or Upper Eocene, Es - Upper Eocene, E3-01 - Upper Eocene in transition to Oligocene,
Oh - Middle Oligocene (Rupelian); 1 - borehole, the altitude of the top of the Cretaceous
given; 2 - contour lines of the surface of Cretaceous deposits; 3 - marine deposits of the
Lower Palaeocene; 4 - opokas; 5 - gaizes; 6 - marls; 7 - limestones; 8 - ąuartz-glauconite
sandstones with sideritic cement; 9 - silty sandstones; 10 - siltstones; 11 - claystones; 12 clayey siderites; 13 - coarse-grained, ąuartz-glauconite sands, with lenses of brittle sandstone,
slightly calcareous; 14 - varigrained, ąuartz-glauconite sands, nO'l1calcareous; 15 - varigrained,
ąuartz-glauconite sands with phosphatic nodules and pebbles of phosphate-calcareous rock;
16 - fine-grained, quartz-glauconite sands, or with Single glauconite grains, noncalcareous;
17 - fine-grained, quartz-glauconite sands with silt and an intercalation of clay, noncalcareous;
18 - fine-grained, quartz sands with silt, with fragments of lignite, noncalcareous; 19 worn-out surface of Cretaceous marl, filled with Palaeocene deposits, so-called hard ground
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ezone ziarna czerwonego skalenia, drobne żwirki kwarcu, zwietrzałe, j'asnoz:i:elone ziarna glaukonitu, skrzemion~olwane ulamld skorup fauny,
o gł'adzon e , drobne ziarna skały wapienn.ej i gezy.
W składzie :rn1nelfałów ciężkich, wydzielonych z piasków z głęb.
234,0 m, jak wykazały badania B. Kosmowskiej-'Ceranowicz (B. Kosmowska-Ceranowiez, G. Kociszewska-Musiał, T. Musiał, 1976), zaznaczył się,
w stosunku dIQ składu minerlałów w osadach marglistych paleocenu,
wzrost procentowej zawartości turmalinu, dystenu, epidotu i andaluzy,tu,
przy zmniejszonej za'wartości granaJtu, 00 może świadczyć, że ma1teriał
skalny był poddany procesowi wietrzenia ,chemicznego. Powyższe fakty
świadczą rO pochodzeniu m,ateriału z, niszczenia najmłodszych waJ'stw
osadów montu, jak również wskazują na odbywający się z przerwami
dopływ materiału skalnegO' 'z nowego źródła alimentacyjnego.
Stopniowo ku gÓTze profilu bezwapniste piaski kwarcowo-glaukonitowe staj ą się drobnoziarniste i muł~owate, z cienkim przewarstwieniem
ilastym na głęb. 226,5 m (111,5 m p.p.m.).
Od wyżej podanej głębokości ponownie wzrasta wielkość ziarna piasków, a na głęb. 224,1 m oraz od 214,1 do 216,1 m występują przewarS'twienia piasków gruboziarniSltych z udziałem drobnego żwirku kwarcowego
i wapieni. Pojawiają się również pojedyncze konkTecje fosforytowe
o :wielkości do 4 cm i z8.'wartości od 7 do 20% P 20 5 • Fosforyty mają
zową oś,ródkę i białą lub beżową otoczkę. '.ty piaskach, szczególnie na głęb.
214,1-216,1 m, pojawia się ponadto wapniste lepiszcze, które lekko spaja
piaski 'w grudki i wk:ruchy piaskowiec. Mim:o obecności węglanu wapnia
badania nie ujawnHyw osadzie śladów makro- i mikrofauny. Badania.
mineralogiczne wykazały zmianę składu minerałów ciężkich z zespołu
z przewagą turmalinu na zespół andaluzyto'wo-topazowy.
W stropie piasków, w interwale 214,1-213,75 m (98,7 m p.p.m.),
stępuje warstewka zwięzłego piask.Dwca kwaTcowo-glaukonitowego o
pisZ'czu krzemionkowo-syderyJtyeznym, podobnie jak na głęb. 234,1234,4 m. Vlarstewka !ta, omiąższośd 35 cm, kończy profil osadów charakteryzuj ącyeh się udziałem syderytu i spor,adyczny.m występowanie:m
fosforytów. Zwięzłoś,ć piaskO'wca sugeruje kolejną przerwę w sedymentaeji osadów, po której nastąpiła zmiana wa,runków akumulacji.
Od głębokości 213,75 m (98,7 m p.p.m.) ku górze pojawiają się
warstewka piaskowoamułoweowego, mułowca piaszczystego i iłowca. Te
bezwapniste osady, o szarej lub heż,owoszarej barwie, zawierają obok
zia~n glaul{oonitu liczne kryształki pkytu, spirytyzowane szezą1tki Toślinne,
a t,akże niekiedy oddski skorupek z fragme:ntami wapiennych, listkowatych elementów szkieletowych nieoznaezalnej, bardzo drobnej
W osadach ilastych o podobnym wykształceniu i składzie szczątków
roślinnych i zwierzęcych, znanych z otworu Głuchy koło Wyszkowa, występuje górnoeoceńska mikTofauna otwornicowa o skorupkach zlepieńco
watych, z 'rodzaju Haplophragmoides rotundidorsatus (H a nit k) i Ammodiscus incertus (d' O T b.) według oznaczeń E. OdrzywolskiejkO'wej.
Podobny zespół otwornic aglutynujących występuje w Tejoni~ Donbasu w bezwapnistych .górnych warstwach osadów piętra kijowskiego,
'bezpośrednio pod osadami spikulowymi i radiolariowymi, występującylui
na pograniczu piętra charkowskiego i kijowskiego (O. K. Kaptarenko-
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CzernousO'wa, 1951). W Pols'ce poziom z wymienionymi otwornicami agluw .osadach górnego ,eocenu pod .osadami poziomu
z Globanomalina micra {C O' l e) w otworze wiertnkzjm Szcz,ecin IG-l
fE. OdrzywoQlska-Bieńfkowa, 1973).
Od głęb. 210,5 m (95,5 m p.p.m.) ponO'wnie pojawiają się piaski kwarc.oWoQ- glaukonitO'we, bezwapniste, na ogół droQbnoziarniste, .od głęb. 194,3 m
różnozia:rniste, z udziałelm ziarn żwirku kwarcowego. Już od głęb. 208,0 m
w piaskach pojawiają się konkrecje fosforytoOwe. W niższych 'warstwach
fO'sforyty są piaszczyste, .o zawartości P 2'Os .około 15%. Wyżej, 'Od .głęb.
194,3 m do 188,6 m, .obok konkrecyjnych fosfoQrytów pojaw1ają się skupienia kruchej substancji fosfO'r,anowO'-wapi,ennej O' szaTobeżoOwej barwie,
a także pod.obnie zabarwioOne okruchy i nie'cO' twardsz,e otoczaki skały
fosforanowo-wapiennej, znanej z pogranicza kredy i paleocenu.
Na głęb. 191,0-19,3,7 m okruchy f.osforanoQwe stan.owią .około 40 6/0
ogólnej Hości fO'sforytów. Ta z k.olei stanowi ,okołoQ 16% frakcji powyżej
4 mm w osadzie. Wielkość fosforytów dO'chodzi doQ 3,5 cm, jednakże więk
sz.ość nie przekracza średnicy 1,5 cm. Zawartość P 2 0 5 sięga w nich do
okołoQ 15%, w okruchach skały f.osfoQranowoQ-wapiennej jest większa, wynosi .od 15 doQ 25%:.
PO'nad 'Osadami piaszczystymi z warstwą foQsforytów występują jeszcze
(na głęb . .od 175,6 do 188,6 m) bezwapniste piaski kwarcowoQ-glaukonitoQwe
drobno- ~ średniozia,rniste, w dolnej części zieloQnawosza:re, wyż'ej szare
z pojedynczymi zia,rnami glaukonitu. Podobnie wykształcone piaszezyste
oSIady kwarcowo-glaukonitowe i piaski z fosforytami występują w otwoTze Turze.
Obecność płaskich otoczaków skały fosforanoQwo-wapiennej w piaskach
omawianego poziomu może świadczyć o znoszeniu do zbiornika materiału
skalnegoQ pochodzącego. z, niS'~czonych w tym czasie, najstarszych warstw
paleocenu i stropu mastrychtu, gdzi.e taka skala występuj;e na z,łożu pierwotnym. Denudacja i tiransport materiału skalnego były związane ze zmianą struktury powierzchni podłoża, a także ze zmianą klimatu, nastąpiły
bowiem w okresie poprzedzającym akumulację osadów lądowych ze
szczątkami roślinnymi, które uległy zwęgleniu.
W rozwoju sedymentacyjnym profil dolnego poziomu piasków posiada
analogie do wykszltałcenia piasków wyd:zielonych przez E. Ciuka jako
piaski środkowoeoceńskie w rejonie Nidzicy i 'Olsztyna (E. Ciuk, 1972).
Jednocześnie ma wiele cech wspólnych z dolnym poziomem osadów górnoQeoceńskich występują'cych w otwo.rze Sz.czecin IG-l. Tak w pierwszym,
jak i w drugim profilu, a t:akże w pobliskim ot'wor.ze Głuchy keoło WYS'zkowa w stropie piasków występują .gÓTnO'eoceńskie osady mułowcowo
iłow cow e , których wiek dokumentuje obecność .otwornic aglutynujących:
- otwbr Szczecin IG-1 - Haplophragmoides rotundidorsatus (H a nt k.), Cyclammina cushmani Vo 1. i innych (E. Odrzywolska-Bieńkowa,
1973),
- otwór Głuchy - Haplophragmoides rotundidorsatus (H la n t k)
i Ammodiscus incertus (d' r b.) (E. OdTzywolska-Bieńko:wa, ekspe,rtyzy
nie opublikowane),
- otwbr Szkotowo 44/29 - Dendrophrya latissima G r z y b. i Dendrophrya excelsa G r z y b. (E. Odrzyw.olska-Bieńkowa, ekspertyzy nie
opublikowane), otwornice znane z górnoeoceńskich łupków z Krosna.
tynującymi występuje
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W podobnie wykształconych osadach mułowcowych z otworu wiertniczego Warszawa IG-1 kGło Piaseczna stwierdzGno również zespół sporomorf, wprawdzie ubGgi, lecz wskazujący na wiek z pogranicza górnego
eocenu i olig'Ocenu (L Grabowska, 1967).
Z kolei piaski kwarcowG-glaukonitowe z warstwą fosforyt'Onośną, występujące w stropie mułowców i iłowców w otwGra'ch HipGlitów, Głuchy,
Lipiny i in., na podslta'wie anal'Ogicznej sytuacji jak w otwGrze Szczecin
IG-1 należałoby wówczas k'Orelować z g6rnoeoceńskrm poziomem Gtwornkowym z Globanomalina micra (C G l e). PoziGm ten zarówno w profilu szczecińskim, jak iw rejGnie olsztyńskim interpret'Owany jest dGtychczas jako odpGwiadający dolnemu oligocenowi (E. C1uk, 1972, 1973).
Wyniki badań mineralogicznych, na podstawie któ:r)l1ch piaski kwar-cowo-glaukonitowe z f osf.orytami, występujące w otworze HipoHtów poniżej górnoeoceńskich mułowców i iłowców i powyżej warstw ilastych
łączone są w jeden kompleks genetyczny (kompleks II), nie przeczą moż
liwości przyjęcia całej serii ,morskiej paleogeńskich osadów piaszczystych
za gótrnoeoceńską.
Analizując sytuację profilumGrskich osadów paleogenu z otw,oru
Hipolitów na ,tle otoczenia można stwierdzić, że dolny poziGm piasków
kwarcowo-glaukGnitowych - wydzielony w tym otworze w przedzl,ale
głębokości 213,75-234,1 m nie występuje we wszystkich profilach
otwo['ów.z rejonu Okuniewa. Można go śledzić na przekroju HipGlitówLipiny w obydwu otwor,ach skrajnych, lmimo znacznych iTóżnic połGżenia
stropu podł'Oża. N atGmiast na prz.ekroju poprzeez.nym, 'wzdłuż .obniżenia,
na linii Konstancin - Okuniew dolnegG p'Oziomu osadów piaszczystych
brak.
Kontakt 'Osadów morskich paleogenu z ,osadami jeziornymi przypada
w otworze Hipolitów na głęb. 175,6 m, a w otworze Turze n.a głęb.
180,9 m. Te 'Ostatnie w dolnych warstwach są wykształcone jako jasnoszare, laminowane brązowymi, pi!asz:czyste ,mułki z .obfitym pyłem zwę
glonych roślin i z okruchami li g.ni tu. Nie są to - jak dotychozas przyjmowanow profilach wielu otworów z rejonu Warszawy i Okuniewa osady mioceńskie, 'lecz oligoceńskie. Ekspertyza palinologkzna próbek
osadów serii jeziornej 'z obydwu otworów wykazała, ż·e mułki z okruchami lignitu z głęb-. 165,8-170,4 m z Hipolito:wa i mułki szaroczarne ze
szczątkami flory z głęb. 179,0 do 180,0 m występujące w Turzach zawierają pyłki roślin chaTakterystyczne dla środkowego oligGcenu (1. Grabowska, 1975).
Osady miG c eński e przebito w dwu otworaeh: Hipolitowie (53,4 m)
i Turzaeh (33,6 m), a ponadto nawieiTcono w Michałowie, ZabDańcu i Kolnie. Tworzą je piaski bardzG drobnoziarniste i drobnGziarnistE, szare lub
szaroczarne, z substancją węglistą i wkładkami węgla brunatnego, a także
szarych, miejscami mikowych mułków.
Występujące w 'Otworze Hipolitów mioceńskie osady GiTganiczne poddano wstępnym badaniom palinologicznym (L Grab'Owska, 1975). Wykaz1ały one, że waTstwa węgla brunatnego z głęb. 142,8-146,4 m należy
do środkGwego miocenu, podczas gdy występująey na głęb. 148,7-148,9 m
ił węglisty zaliczyć należy do dolnego miocenu, ewentualnie do naj niższej
części miocenu środlkowego. Autorka (J. Nowak) strop osadów miocenu
przyjęła na głęb. 110,6 fi, czyli niżej niż aut'Orzy .opracowania mineralo-
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giczno-petrog,rafieznego, którzy określili go na głęb. 93,8 'm. ZdanieITI
autorki różnica wynika z tego, że badane były tylko osady sypkie, w przewadze z pewnością mioceńskie, a nie ilaste (przeważające na głęb. 93,8110,6), które są 'wykształcone jako typowe pstre iły plioceńskie. Autorka
uważa, że w spągowej części osadów (uważanych przez nią za plioceńskie,
leżą,cych na głęb. 108,6-110,6 m) w dr,obno- i bardzo drobnoziarnistych
kwarcowych piaskach, poziomo warstwowanych, ze smużkami szczątków
flory i toczeńcami s z a.r yc h mułków mtoceńskkh, mamy do .czynienia
z okruchami osadów mioceńskich znoszonych z otacz1ają,cego terenu do
zbiornika plioceńskiego. Górną część osadÓ'w z głęb. 93,8-108,6 m stanowią na;tomiast przeławicająee się wzajemnie wyraźnie zlustrowane pstre
iły pliocenu z. węglistymi piaskami i ,mułkami miocenu. Są to zakorzenione osady pliocenu i miocenu, wyruszone przez. lądolód z pierwotnego
położenia i z.afałd.ow,ane w postaci jak gdyby łusek, w których 'występuje
zairówno ilasty pliocen, jak i piaszczysty miocen. Tego rodzaju przemieszczenia osadów t'rzeciorzędowych, a także czw,artoT'zędowych, widoczne są
także w Turzach, Zahrańcu i Helenowie, przy czym warstwy zafałdowa
nych osadów maj.ą różnorodne miąższości: od 8,1 m 'w 'Durzach do 22,0 m
w Zahrańcu.
Autorzy badań mineralogkzno-petrograficznych (B. Kosmowska-Geranawicz, G. Kociszewska-Musiał, T. Musiał, 1974, 1976) uznali warstwę
z głęb. 93,8-110,6 m za trzeci, .górny cykl osadów mioceńskich, przyznając jednak, ż,e pojawi,ają się w niej ,okruchy skaleniowo-kwarcowe wystę
pujące na .ogół w osadach plioceńskich i czwartorzędowych ((976) o.raz,
że "'" granica między osadem zaliczonym do miocenu a serią plioceńską
jest dyskusyjna .... " (1974, str. 13).
Osady pliocenu nawieiI'cono na głęb. nd 10,6 m (HipoHtów i Helenów)
do 130,0 m (Ostrbw - Kania). Zarówno głębokość występowania, jak
i miąższość kh jest bardzo zróżnicowana. Waha się ona od 17,9 m w Zabrańcu i 21,2 m w Kolnie do 83,2 m w Hipolitowie i 92,2 mw Turzach.
Strop pliocenu wyka'zuje deniwelacje rzędu 110 m. Osady pliocenu typowe iły pstre z wkładkami jasnos;zarychmułków - z,awierają niewielkie wtrącenia piaszczyste. Jak wykazały obserwa,cje rdzeni wierrtniczych, osady pliocenu leżące bardzo wysnko są silnie z.aburzone, spęka
ne i 'zlustrowane. Największ,e zaburzenia, nawet typu druzgotów
tektonicznych, spotyk'a się właśnie w nsadach leżących powyżej
70 m n.p.m. Tak jest także w Hipolitowie, gdzie na głęb. 44,7-48,8 m
(70-74 m n.p.m.) występuje druzgot mułków i iłów z piaskami. W innych
otworach w dole zaburzonych i zlustrnwanych partii iłów plioceńskich
występują także wtrąceniamarglis,te (otwnry: Helen6w głęb. 22,724,7 m; Zabranie c - głęb. 29,8-34,0 m).
Powyższe stwierdzenia oraz wyniki badań miner,alogic.zno-petrograficznych wkładek piaszczystych (B. Kosmowska-Geranowicz, G. Kodszewska-Musiał, T. Musiał, 1976), które w górnych, zaburzonych partiach
iłów plioceńskich 'wykazały zawartnść minerałów ciężkich charakterystycznych dla tzw. preglacjału, świadczą n zahurzeniach typu zafałdowań
górnych warstw plioceiIlu z osadami starszego. 'czwartorzędu. Ziarówno
autorzy badań mineralogiczno-petrograficznych, jak i autorka (J. Nowak)
uważają, że strop osadów pliocenu w położeniu pierwotnym znajduje
się w Hipolitowie na 63,1 m n.p.m., w Halinowie 70,2 m n.p.m.
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Fig. 3. Szikk rzeźby podłoża czwartorzędu rejonu Okuniewa (po badaniach)
Sketch-map showing the relief ·of the basement of Quaternary deposits
in the aTea ofOkuniew (after the present investigations)
l - otwory wiertnicze przebijające czwartorzęd; 2 1 - boreholes which pierced Quaternary deposits; 2
of Pliocene deposits
.

izolinie stropu pliocenu
contour lines of the top

iw Zabrańcu na 68,0 m n.p:m., natomiast są różnice w interpretacji .osadów leżących powyżej. Autorka (J. Nowak) uważa, że górna partia iłów
pstrych jest odkłuta, wyruszona z pierwotnego. położenia i poprzeławi
cana (także przemieszczony.mi) osadami : czwartorzędowymi, . a autorzy
opracowania mineralogiczno-petrograficżnego zaliczają tę serię .osadów
do "preglacjału".
Z przekroju geol.ogicznego (fig. 4) wydaje się, że na brzegu dawnej,
wyrniesionej struktury podłoża, nasuwające się lądolody zaburzyły garby
czwartorzędowego podł.oża, napotykane na drodze, !często. spiętrzając je
i f,ałdując łącznie z osadami stalTszego >czwartorzędu. Rzeki interglacjalne
wykorzystały natomiast obniżenia tego podłoża, zgodnie z tch przebie-
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Fig. 4. Przekrój geologiczny rejonu Okuniewa (wg J. Nowak)
Geological cross-se<;tion 9f the area of Oikuniew (according to J. Nowak)

1 - margle i kreda pisząca mastrychtu górnego - Kmz; 2 - gezy, opoki, margle i piaskowce paleocenu - Pc; 3 - piaski i mułki z glaukonitem eocenu -:-E?; 4 -':, piaski i mułki z sUbstancją ~'ęglistą oligocenu środkowego - Oh; 5 -- piaski i mułki z węglem brunatnym miocenu dolnego i środkowego - Mi i M2; 6 - piaski mioceńskie i iły plioceńskie zaburzone i przeławicające się - Pl + M; 7 __ iły i mułki
pliocenu - Pl; 8. -- iły.pliocenu przeławicone wskutek zaburzeń pias karni starszego czwartorzędu tzw. preglacjału - Pl + Q(Pr); 9 _ glina
zwałowa czwartorzędowa przemieszana z iłami plioceńskimi - Q + Tr; 10 - żwiry, piaski kwarcowe i mułki starszego czwartorzędu tzw.
preglacjału Q(Pr); 11 - iły, gliny; piaski, żwiry i torfy czwartorzę dowe
Q
1 -- Upper Maastrichtian marls and chalk - , ,Kmz; 2 - palaeocene gaizes, opokas, marls, and sandstones - Pc; 3 -- Eocene sands and
. silts, with glauconite -- E?; .4
Middle Oligocerie sands and silts with coaly substance -- Oh; 5 -- Lower and Middle Miocene sands and
silts with brown'coal.'--. M1 and' M2; 6 -- Miocen~ sands and Pliocene clays, disturbed and interbedded - Pl + M; 7 _ Pliocene clays and
silts ~ Pl; 8
Pliocehe clays interbedded as a result of disturbances with sands of the so-called preglacjal, older Quaterna'ry __ Pl + Q
(Pr); 9 - Quaternary till mixed with Pliocene clays - Q + Tr; 10 -- gravels, quartz sands and s.ilts of the so-called preglacjał, older
Quaternary -- Q(Pr); 11 - Quaternary clays, loams, sands, gravels and peats __ Q
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sytuując swoje doliny. Takie :zaburzenia, w profilach otworów, wyrażająoe się przeławiceniem 'Osadów 'miocenu z pliocenem lub pliocenu
z czwartorzędem, możemy śledzić w Hipolitowie, Halinowie, Helenowie,
Za'brańcu i Turzach. Są one usytuow,ane na NE zboczu wyniesionej struktury podłoża. Jest to widoczne na szkicu (fig. 5), gdzie w otworach
Łęka i Turze, na zapleczu głównego wyniesienia, występują niezaburzone
osady starszego czwartorzędu, tzw. preglacjału.

giem

Fig. 5. Szkic rzeźby podłoża czwartorzędu (wersja bez badań)
Sketch-map showing the relief of the basement of Quaternary deposits
~before 'Present investigations)
Objaśnienia

jak na fig. 3
Explanations as in Fig. 3

Jak wynika z wyżej przytoczonych danych, rzeźba podłoża >czwartojest skomplikowana i niełatwo ją przedstawić na małym szkicu.
Bez wyników badań mineralogiczno-petrog1I'aficznych i dobrych rdzeni
,z otworów wiertniczych niepodobna powiedzieć, czy pstre iły plioceńskie
występujące na głęb. 10,6 m 'w Hipolitowie i Helenowie, 13,6 m w HaHrzędu

---------------------------------------------------------------

3,61

nowie i 22,0 'm w Zabrańou nie leżą in situ. Szkic rzeŹ1by podłoża oparty
na takich danych byłby porównywalny z dotychczas sporządzanymi mapami (fig. 5). Natomiast w wyniku prac w okoHcy Okuniewa :uzupełnio
nych nową' interpre,tacją profili otWOl'ÓW wiertniczych wykonanych przez
Przedsiębiorstwo Hydrogeologiczne w SE części obsz:aru,otrzymano inny
obraz rzeźby podłoża czwartorzędowego (fig. 3). Plioceńskie osady trzeciorzędowego podłoża leżą tu w zasadzie na głęb. 63-75 m n.p.m., wyjątek stanowią obszary, gdzie powierzchnia ta została roz,Gięta erozyjnie
(np. w Michalowie do 12,2 m n.p.m., w Ostrowie-Kani do 2,5 m n.p;m.)
w Kolnie do 21,1 m n.p.m. i w Kobiernem 35,0 m n.p.m.). Przedstawione
szkice potwierdzają przypuszczenie, że zarówno strefy wypiętrzeń podłoża, jak i strefy obniżeń, które układają się w kierunku SE NW,
reprezentują młode kierunki tektoniczne. Zostały one ukształtowane
w wyniku przemodelowania przez lądolody i erozje wód płynących wC'ześ
niejszej rzeźby tektonicznej.
W świetle tych spostrzeżeń i wyników badań, należy ina'czej spojrzeć
na sporządz,one dotychczas 'mapy podłoża 'cz,wartorzędowego WIarszawy.
Na mapach tych bowiem osady pliocenu, czy to leżące wysoko, czy też
bardzo nisko, przedstawiano jako występująee na złożu pierwotnyrrl.
Wyżej przytoczone rozważania wskazują, że w celu sporządzenia prawidłowej mapy podłoża czwartorzędowego konieczne jest skontro1owanie
(i udokumentowanie) obszarów dobrze rdzeniowanymi otworami wiertniczymi oraz analizamimineralogiczno-petrograficznyrn.i. Może się bowiem
okazać, że podobnie jak w rejonie Okuniewa osadami trzeciorzędowymi,
leżącymi wysoko w stosunku do poziomu morza (90-120 m n.p.m.) są
bądź to kry, bądź też osady podłoża czwartorzędowego zaburzone łącznie
ze starszym czwartorzędem i wyruszone z pierwotnego położenia. Bez
przewiercenia osadów podłoża czwartorzędu i badań mineralogiczno-petrograficznych, stwierdzenie tego faktu na ogół nie jest możliwe.
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.H,1J.BHra HOBAK, Tepeca YEEPHA

TPETH"'ffiLIE OTJIOxmHHH H PEJILEcP OCHOBAHHH ~TBEPTHq}lLIX OCA,lJ;KOB
B P AHOHE OKYHEBA B CBETE PA3PE3A X:mIOJIHTYB

Pe3IOMe

BypOBaH CKBa:mma XnnomnYB OKOJIO OKYHeBa, ~OCTHI'maH MeJIa, n03BOJIHJIa npOCJIe,l(HTb
npOX01K,ll.eIme rpH,lJ.bI H 60P03,lJ.bI B MeJIOBOM OCnOBaBHH, a TaK)Ke HBHJIa CJIe~IO~e 3BeHbH 'IpeTlfImbIX OTJIO:>Ke:mrit.
Ha TBep,lJ.OM ,lUIe, HBJIHIOmeMCH 3aBepmeImeM Kap60HaTHbIX OTJIO)KeRH:H Bepmero MaacTPHXTa, Ha"lHHaH C rrry6IDIbI

C

rrry6HHbI

234,4-175,6

256,3 - 234,4

M 3aJIeraIOT re3bI, onOKH H MepreJIH Im)KHero IIaJIeou:eHa.

M 3aJIeraeT COCTO.nmnH: H3 ~BYX "'IaCTeH KOMIIJIeKC KBapu:eBO-rJIayKOHH-

TOBbIX neCKOB, pa3,lJ.eJIeRHbIX aJIeBpOJIHTOBo-neC'laBbIMH OTJIO)KeHIDlMH. IIpHHHTo, "'ITO B03paCT
3Toro KOMIIJIeKCa .sIBJIHeTCH 30u:eHOBbIM no HaJIH"'IHIO Bepme30u:eROBOH <paYRbI B aprHJIJIHTaX H a.ileBpOJIBTaX, pa3,n:eJI.sIIOrn:HX neCKH.

B

KpOBJIe neCKOB 3aJIeraIOT cpe,n:ReOJIHrou:eHOBbIe Ma'I'epHKOBbIe

OTJIO)KeHHH neCqaHble H aJIeBpOJIBTOBo-rmumcTbIe C yrJIe<pnu:HPOBaRHbIMH OCTaTKaMH paCTeHBH.
BbIme, Ha"lfHHa.sI C rrry6IDIbI

164,2-126,4

M 3aJIeraIOT neCI<H H cyrmnnm C npOnJIaCTKaMH 6yporo

yrJIH, OTROCHMbIe K MHou:eHY, COrJIaCHO C pe3YJIbTaTaMH nammOJIOrn"'IeCKHX HCCJIe,IIOBaHHH.
6HHbI

126,4-82,0

CTeHHH,

C

KOTOpyIO

rrry6HHbI

C

rrry-

M 3aJIeraeT cepHH neCqaRo-cyrJIBHHCTbIX OTJIO)KeIm'H co CJIe,n:aMH OCTaTKOB paCqnTaIOT

82,0-10,6

HapymeRHbIMH MHou:eHOBbIMH H

mIHou:eROBbIMH

OTJIO)KeHH.sIMlf.

M 3aJIeraIOT neCTpble rJIBHbI n cyrJIB.HKl{, HBor,n:a C nponJIaCTKaMll neCKOB,

OTHOCHMble K nJIHou:eRY. BepXHIOIO "'IaCTb 3THX OTJIO)l(eRHH: ~O rJIy6lffihI

51,9

M COCTaBJIHIOT napy-

meHHble mIHou:eROBhIe nopo,n:bI co CTaprrmMH "'IeTBepTH"'IHbIMH OTJIO)l(eHH.snv.m, rJIaBHhIM 06pa30M
nopo,n:aMH )l.OJIe,n:HHI<OBMl.
HCCJIe,n:OBaHH.sI, BhmOJIReHHhle B paHOHe OKYReBa H pa3pe3 CI<Ba)l(HBhI XnrrOJIBTYB KpOMe Toro,
qTO n03BOJIH.Jlll YCTaHOBHTb HaJIHqHe HeH3BeCTHbIX ,n:o CHX nop B 3TOM paHOHe OTJIO)l(eImH HlI)l(HerO
UaJIeOreRa, YKa3bIBaIOT, "'ITO KaK 30HbI rrO)l.RHTnH OCROBaImH, TaK n ere orrycKaHHH, npoxo,n:~e
B HarrpaBJIeBHH C IOrO-BOCTOKa Ha ceBepO-3ana,D;, .sIBJIHIOTC.sI pe3YJIhTaTOM nepeCTpOHm CTPYKTYPHO-TeKTOIm"'IeCKHX 3JIeMeHTOB OCHOBaHH.sI, npOnCXO,lJ.HBmeH B TpeTlf'IHOe H "'IeTBepTHqROe BpeMH.
3TOT BbIBO,lJ. 06YCJIaBJIHBaeT Heo6xo,n:HMOCTb COrJIaCOBaHIDI B3rJI.sI,n:OB Ha npOHCXO)l(,n:eHHe
BbICOKO 3aJIeraIOmHX rp.sI,lJ. (cBhlille
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Jadwiga NOWAK, Teresa UBERNA
THE TERTIARY AND THE RELIEF OF THE BASEMENT OF QUATERNARY
DEPOSITS IN THE VICINITY OF OKUNIEW ON THE BASIS OF BOREHOLE
MATERIAL FROM HIPOLITOW

Summary
The course of a ridge and furrow in the Cretaceorus basement and the following
members of Tertiary deposits were traced in the vicinity of Okuniew on the basis
of material fJ,:'om the Hipolit6w borehole, which rea!ched Cretaceous rocks.
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The hard ground that forms the top of Upper Maastrichtian carbonate rocks is
overlain by gaizes, opokas and marls of the Lower Palaeocene at a depth of 256.3234.4 m. Above, at a depth of 234.4-175.6 m, there is a bipartite complex of quartzglauconite sands, separated by silty-sandstone deposits. This complex is assumed to be of Eocene age, on the basis of Upper Eocene microfauna occurring in
clays tones and silustones which separate the sands. At the top of the sands there
are Middle Oligocene, sandy and silty-clayey, continental deposits, with charred
plant remains. The overlying deposits, occurr'ing at a depth of 164.2-126.4 m, COilsist of -sands and silts with 'intercalations of brown coal, defined as Miocene on the
basis of palynological studies. A series of sandy-silty rocks with traces of plant
remains occurs at a depth of 126.4-82.0 m and is regarded as disturbed Miocene
deposits and Pliocene deposits. At a depth of 82.0-10.6 m there are variegated
clays and silts with sporadic inter-caiations of sands, assigned to the Pliocene. The
upper part of these deposits, to a depth of 51.9 m, represents disturbed Pliocene
rocks with older QuaternaTY, mainly preglacial rocks.
The results of investigations in the vicin'ity of Okuniew and materials from
the Hipolitow borehole show for the first time the occurrence of older Palaeogene
deposits in this area. They also provide evidence that the elevations and lowerings
of the basement, running from the south-east to the north-west, result from the
remodelling of the structural-tectonic elements of the basement during the Tertiary
and the Quaternary.
This conclusion shows that it is necessary to revise the present opinions about
the origin of ridges composed of Tertiary rocks and o.ccurring at a high altitude
(over 100 m above sea level).

