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.Andrzej WITKOWSKI

Regionalne badania Instytutu Geologicznego
na Niżu Polskim (1969-1978)
Przedstawiono postęp w rozpoznaniu wgłQbnej budowy geologicznej Ni!u. Polskiego za PomOCIl badań 'l'e~h prowadzonych przez Instytu·t Geologiczny
w latach 1989-19'18 dla określenia per~ poszuldwan1a złóż WQglowodorów.
Na podstawie noWych danych z ponad 100 otworów badawczych, IZ których 9
przekroczyło głębokoA6 5000 m, podano cheraktery'atyq zasadniczych kompleks6w
strukturaInym na platformie prekam.brytjBklej i paleozoicznej. Na platformie prekambryj'Skliej określono głQbokoś6 wystQpowania podłoia krystalicznegO w syneldizie bałtyckiej zachodniej i uAcWono jego ~e w zapadlisku podla&kim,
badajllc głównie utwory staropaleozoicznego kompleksu strukturalnego.' W niecce
warszawskiej i obszarze 1u'be1Bk1m badano głównie utwory dewonu i karbonu,
uzys]mjllc nowe dane o rozwoju mfWSzoAci, facji i zasl~ch poszczeg6lnycll pięter.
W obrębie platformy paleozoi'cznej badano utwory pocDoża permu na monoklinie przedBudeckiej, w mecce pomorBkieJ li na wale pomorskfm oraz osady permu l mezozob, a zwłaszcza czerwonego ~gowca jako najbardziej perspstywicznego dla poszukiwa:6 zł6t wQllawodorów. UZ18kane dane umoiliwf.ły uAcWenie dalszych prac poauldwawcZ1Ch. Badania cechszty:6sko-mezozolcznego kam:ple'ksu ~alnego stanowiły zagadnd.enia drugoplanowe. Przedsta:wiono' kierunki dalszych pra'C regf.onalDycll, wynfkajll'Ce z dotychczasowego stanu rozpoznania l pierwszoplanowych zada:6 związanych z uAc:Weniem perspektyw poszukilW8nia ropy naftowej l gazu ziemnego.
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Regionalne lbaidania geologiczne i geofizyCzne Niżu Polskiego prowa-.
&one są systematycznie od ,wielu lu przez Instytut Geologiczny dla
określenia zasadnO.czych rys(:Jw wgłębnej, podkenozoicznej budowy geologicznej oraz penrpektyrw ~ d6ż surowc6w mineralnych,
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a zwłaszcza ro.py na~tawej i gazu ziemnego. W 'badaniach tych zr{aCZlIlY
jest ud2iał Zjednoczenia Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, jak również innych geologicznych słu.7Jb Tesortowych, prowadzących ipOSzukiJwanie i rozpoznawanli.e złÓŻ za .pomocą ;wierceń.
Napływ nowych materiałów w ostatnim. dziesięcid1.eciu Ibył ogromny,.
dzięki czemu stan rozPoznania w porównaniu z latami sześćdziesiąty
mi uległ znacznemu W7Jbogaceniu, zwłaszcza w za'kresie znajomości utworów paleozoicznych na platformie prekambryjskiej oraz permsko-mezozoicznych na platformie paleozoicznej. Ta znaczna ilość nowych
faktów wymagała również szerszego stosowania nowoczesnych metod badawczych tak IW fazie analizy, jak i syntezy. Po syntetycznym podsumowaniu wyników tzw. I etapu badań Niżu Polskiego (Budowa geologiczna Niżu Polskiego, 1962), w drugiej połowie lat sześćdziesiątych rozpoczęto opraoowanie geologicznych syntez regionalnych z atlasami map
w skali 1: 200000, których część została opublikowana wIatach 19691972.
W latach 1971-1975Insty:tut Geologiczny był kOlOl'rlynatorem problemu węzłowego 01.1.1. pt. "Kompleksowe metody i dobór środków
dla badań geologicznych s1Irulkltur wgłębnych" obejmującego realizację5 tematów, m. in. koordynowanego przez autora tematu 01.00 "Zwięk
szenie efekty1Wności baldań regionalnych i ]?'OOzukiwań złóż ropy nafto. wej i gazu ziemnego na wybranych obszarach ikraju". W tym okresie, na
podstawie specjalnie opracowanych wytycznych metodycmych dla kaTtogram wgłębnej (Podstawowe zasady i metody geologicznej kartografii:
w.głębnej, 1971), opracowano we ,współpracy z ZOG "Geonafta" i Instytutem Naftowym ZGNiG killkadziesiąt map litologiczno-facjalnych (miąż
szościowych, geologicznych, paleotekJtonicznych .i strukturalnych) .metodami Hościowymi tak dla wybranych ·regionów (IW skaJ1i. 1 : 200 000 i więk
szej), jak i dla całego Niżu Polskiego (w skali 1 : 500 000). Większoś&
materiałów nie ~tała OIpUb1iJkowan:a.
W niniejszym artyk,wle przedstarwdiono :najważni.ejsże wyniki uzyskane w ostatnim dziesięcioleciu badaniami regionalnymi. Lnstytutu Geolo-:
gicznego, prowadzonymi 'Przez zespół , pracOW\Ilików Zakładu Geologii
Regionalnej Obszarów Platfermowych (do. 1976 ir. Zakład. Geologii
StruktUl" . Wgłębnych Nirżu). WJ71kiorzystano materiały częściowo publiko.wane bądź przygotowywane do. druku oraz dane archiwalne. Za . możli
wość ich wykorzystania oraz za wieloletriią współpracę autor ·. składa
podziękowanie IWSZystkiJm. Koleżankom i Kolegom. Dziękuje Tównież k:ie ....
rownictwom ZjedinoczeIria Górnictwa Na:Etorwego i ·GazowtnictW'a oraz pod":"
ległych mu przedsiębiioo:lstw za moż].d.wość poznania i wykorzystania materiałów uzyskanych w czasie poszulcirwań złĆYi: węglowodorów.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA
Niż Polski odmacza się skomplikowaną budową geolo.giczną urwarunkowaną jego geotektonicznym położeniem na styku prekambryjskiej 1
platformy wschodnioeuropejSkiej i kaledońsko-waryscyjS'kiej platformy
. 1 J. Znoski> (1978) pOOponuje zastąpieme przyjętego w polskieJ literaturze geoJogiczne!
okrefienia "prekambryjska" określeniem "prewendyjska", dokładniej precyzująeynl wiek konsolidacji fundamentu.
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Fig. 1. Lokalizacja wierceń o głęboikości powyżej 4000 re, wykonanych w latach
1969-1978, na tle szkicu struktu:rtalneglO Niżu Powkiego
Location of wells over 4000 m deep, made in the years 1969-1978, verSllB structural
sketch of the Polish Lowland
1 - 'otwory o glflbo:lroścl 4000--i;OOO m; 2 - otwory o głębo!rośc1powyżej 5000 m; 3 - otwory
o glflbokości 4000-5000 m w trakcie· wiel'Cen1a; 4 - otwory o glębo;lrośc1 powyżej 5000 m
w trakcie wiercenia; 5 - streJla lrontaktu platformy prekambryjskiej i paleoroicznej; 6 gralllice jednostek geo1ogicZllW-strIlkturalnych; 7 - linie przekrojów zamieszczonych na fig. 2
(a~a) ł :Mg. 3 (b-b); 'ednosUt! geołog!ezno-stil"uktull"alne: T synekliza
bałtycka, n zapadlisko podla;;kie, m - niecka warszawska, W - obszar lubelski, V - wał
pomorski, VI - nieclm pomorskla, V1I - wał kujawski, vm - niecka mogileńslko-lódzka,
IX - niecka szczeciń.s.ka, X - monoklina przedsudec!ka, A - wyniesienie mazursloo-suwalskie,B - Sudety i blok przedsudecki
1 - boreholes 4006--6000 m deep; 2 - boreholes over 5000 m deep; 3 - drllling wodts to
4001J..-ij000 m depth lin progreas; 4 - 4r:llld.ng 'Worlal to over 5000 m depth in prog:ress; 5 contact zone of Pxecam·brian aIlld Paleozoic Platforms; 6 - boundaries of geological-structura'l units; 7 - lines of sections from Figs. 2 and 3 (a_ and b-b, respectively); . g e o l 0gical-structural U!Ilit8: I Baltic Synec11Be, II Podlasie D~rCSlSion, m Warsaw BaBin, IV - Lublin area, V - Pomerani~1n swen, VI - POmeran1an Basin, V1I Kuiavian Swell, vm - Mogilino-Lódt Basin, IX - Szczecin Basin, X - Fore-Sudetic MOnoc1ine, A - !Muzury - Suwalki Elevation, B - Sudety Mts md Fore-'Sudetic Block

Europy środlrowej i Zachodniej, graniczących ze sobą wzdłuż strefy Teisseyre'a-Tornquista.
.
WyróinilOno tu szereg jednostek strukturalno-telktond.cznych niższego
rzędu (W. PożarysIki, 1956, 1969; J. Znosko, 1962, 1963, 1966, 1970, 1974;
J. Oberc, 1967; J. Sokołowski, 1968, 1972; S. Bukowy, 1971; Budowa geologiczna Polski, 1974). W praktyce 'badań regionalnych Instytutu Geologicznego stosowany jest mlodyfikowany podział W. Pożaryskiego (1956)
według kIryteri6w odnoszących się .w zasadzie do pokJrywy permsko-me';'
zozoicmej, u.zupełniony przez J. Sokołowskiego (1968). Kompleks ten
leży niezgodniena stars~h lOSadach pięter strukJtura1nych: dewońsko-:
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Fig. 2. SchematycZiny przekrój geologiczny przez główne jednostki tektoniczne Niżu Polskiego (fig. 1, a-a)
Sketch geological section thr'Ough main tectonic units of the Polish Lowland (Fig. 1, a-a)
Pt - pod1oże krystaliczne; St. pal. - stamzy paleozoik sfałdowany; Cm - lcambr; O - ordowik; S - sylur słabo zaburz.any; D - dewon;
CI - karbon dolny; C2 - karbon górny; Pc - cze,!'wony spągowiec; pz - cechsztyn; T I - Trias dolny; T 2 - trias środlwwy; Ta - trias
górny; T2+3 - trias środkowy i górny; J - jura; K - lrreda; KI - kreda doLna; IS - kreda górna; Q+Tr - kenozoik; l - llslwki
Pt - c!Ystalline basement; St. pal. - folded Older Paleozoic; Cm - Cambrian; O - Ordovician; S - slightly disturbed Silurian; D
Devonian; Ci - 'Lower Garboniferous; C2 - Upper Carboniferous; ;Pc - ,Rotliegendes;;Pz - Zechstein; T I - Lower Triassic; T 2
Middle T'l'Iiassic; Ts - Upper Til'iassic; 'T 2+ 3 - Middle and Upper Triassic; J - Jura'ssic; K - Cretaceous: KI - Lower Cretaceous; IS
Upper Cretaceous; Q+Tr - Cenozoic; l - faults
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-karbońskiego i staropaleozoicznego, a lokalnie (wyniesienie mazursko-suwalskie) na utworach podłoża 'krystalicznego. W związku z tym granice dość umownie ;wydzielonych jednostek mają jedynie luźny związek
z podipel'iInSką budową geologiczm.ą (fig. 1, 2, 3).
Nie dyskutując rÓŻlIlorodnych kryteriów określenia -g ranicy między
platformą prekambryjską a paileozoicmą można przyjąć, że generalnie
związana jest ona ze strefą wgłębnych rozłamów, ibiegnącą slrośnie pnez
Polskę od Koszalina ,przez Chojnice, Toruń, Biłgoraj do Rudy Luibyckiej.
Strefa ta, od dawna znana rw geofizyce jako ,,strefa dużego gradientu"
(A. Dąbrowski, 1957), potwierdzona została ostatnio wynikami głębokich
sondowań sejsmicznych (A. Guterch, 1977), wykazujących istnienie s~u
tektonicznego o maksymalnej w Polsce miąższości skorupy ziemskiej do
50-60 km. Szerokość strefy dochodzi do kilkudziesięciu kilometrów; na
pewnych odcinkach pokrywa się ona z mezozoicznym wałem kujawsk.o-pomorskim.
Ka-ystali~e podłoże platformy prekambryjskiej, uformowane ostatecznie w czasie konsolidacji gotyjskie,j , występuje najpłycej w części
wschodniej (kilkaset metrów) i zanurza się stopniowo ku zachodowi do
głęb. 6000 m i większej (J. Skorupa, 1974). W części południowo-wschod
niej r02lWinięta jest najstarsza, .wendyjska pokIrywa osadowa tworząca
w zasadzie jeden komple!ks stIUikturailny z utworami staropaleozoicznymi. Te ostatnie najlepiej [pOZIlBIle zastały w syneklizie bałtyckiej i na
wY'Piętrzeniu Łeby; łączna miąższość kambru, ordowiku i syluru przekracza tu 4000 m.
Dewońsko-kar.l:x>ńSki kiompleks strukturallIly występuje jedynie w częś
d południowej platformy; łączna jego miąmzość sięga 4000 m. Perm dolny wy\stępuje jedynie w izolowanych płatach o niewielkiej miąższości.
Również cechsztyn odznacza się 2J:'edukJOwaną roiąższością, powszechnym
rozwojem facji siarczanowo-węglanowych i brakiem osadów najwyższego
cY'klotemu. Na większości obszaru 'nie występują zjawiska halokinetyczne rozwinięte jedynie w strefie kon:taktu z platformą paleozoiczną. Mezozoik tworzy z cechsztynem jeden kompleks strukturalny, który charakteryzuje się na ogółzred.'Ilkowaną miąższością (od kilkuset metrów. na
wschodzie do 3000 m na zachodzie), częstym występowaniem facjibrzeż
nych oraz licznymi plrn.eI1Wami sedymentacyjnymi.
Pllatfortma paileozoiczna ma bardziej skomplikowaną budowę geolo.giczną. Chairakteryzuje się występowaniem kilku kompleksów struktura1nY'Ch; dotychczas nie znane są tu (z wyjątkiem wypiętr,zeń prekambru
w podłożu monokliny przedsudeckiej) utwory podłoża krystalicznego.
Część północno-wschodnia o konsolidacji kaledońskiej złożona jest ze
sfałdowanych utworów óridowiku i syluru o lIlieokreślonej miąższości, na
których rozwinięta jest pokrywa utworów dewońslro-'karbońskich w wykształceniu platformowym, anailogicznym do znanego z obszaru lubel:skiego. W części południQWo-zachodniej jest to obszar o konsolidacji rwaryscyjskiej, w czasiekt6rej częściowej ,r egeneracji mogły ulec sfałdowa
ne utwory kamlbro-syluru zm.anego z podłoża monokliny przedsudeckiej.
Karbon, lwykształcony w facji kulmu o miąższości kilku tysięcy metrów,
jest sfałdowany; Jak przypuszcza A. M. żelichowski (Wyniki badań rejonu Wrześni, 1977) może on mieć nawet budowę płaszczowinową. Na
-:tak: uksZitałtowanym podłożu rozwinięte są utwcxry permu powstałe we
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wschoclni.ej części wielkiego środkowoeuropejskiego basenu sedymentacyjnego. Czerwony spągowiec, wykształcony w facji piaszczysto-mułow
cowo-ilastej, wypełnia centralną część basenu osiągając ponad 1000 m
miąższości. W zachodniej części występują pokrywy skał wylewnych
wiązane z utworami najniższego permu. Cechsztyńsko-mezozod.czny kompleks strukturalny l'oZipOCzyna się osada:mi cechsztynu, leżącymi przekraczająco na utworach czerwonego spągowca, a lokalnie starszych, i reprezentowany jest przez wszystkie cyrklotemy o pierwotnej miąższości
przekraczającej zapewne 1000 m. Wyżej występuje mezozoik na ogół
w pełnym wykształceniu o miąższości przekraczającej 5000 m w strefach najsii1niej .obniżonych. Generailnie brak tu większych niezgodności
kątowych; na 2lI1acznym obszarze rozwój mezozoiku uwarunkowany jest
zjawiskami tektoniki solnej.
STAN ZNAJOMOŚCI BUDOWY GEOLOGICZNEJ NIZU W KOŃCU
LAT SZEŚĆDZIESIĄTYCH
Rozpoczęte po zakończeniu opracowania I etapu - badania regionalne zmierzały do określenia zasadniczych rys6w poszczególnych
jednostek tektoniczno-sttruJrtu!I"alnych. Większość otw0!l'6w wiertniczych
wykony.waino wówczas do głęb. 2500-3500 m, jedynie pojedyncze przekr~?=yły 4000 m. Najgłębszymi otwo;rami Instytutu Geologicznego były
podówczas: Kll'.ośniewice IG 1 (1966 r., 4717 m, trias śr~owy), Gości
no IG 1(196511"., 4416 m, starszy paleozoik) i Okuniew · IG 1 (1967 r.,
·4298 m, podłoże kIr'ystail.iczne).
Badania sejsmiczne ;rerfleksyjne, stanowiące w powiązaniu ż danymi
·z otworów podstawę przestrzennej iJntoopretacji wgłębnej !budowy geolo·gkznej, wJ1lkonymane !były prawie wyłącznie aparaturą z zapisemoscy·lograficznym, idając dobre wyniki z poziomów mezozoicznych i fTagmentaryczne z cechsztynu Utwory starsze od permu śledzono - do czasu
wprowadzenia apa!l'atury z zapisem mBlgnetycznym - z Il'óżnym stopniem
wiaxJ1lgodności iW ,obszarze lubelskim (dewon i karbon) oraz w syneklizie
bałtyckiej i zapadlisku podlaskim (o:rdowik). Badaniami sejsmicznymi
·rerfrakcyjnymi okll'eśJ.ono zasadnicze rysy ukształtOlWania stropu podłoża
krystalicznego platformy ipIl"ekambryjskiej maZ dostarczono wskaźniko
wych (często kontrowersyjnie inter.pretowanych) danych o głębokości
jego występowania, a także o "podłożu skonsolidowanym" na obsza:rze
·platformy paleozoic2JIlej.
Wskaźniki · rozpoznania w.i.ertniczego i sejsmicznego poszczególnych
jednostek stru~ull'alnych Niżu PoJskiego 2 przedstawia tab. LNie stanowią one obieldywnego kryterium stopnia rozpoznania danej jednostki,
gdyż nie u~ędniają zróżnicowania wgłębnej budowy geologicznej OIl'az
proparcjonalnie roa,lejącego stopnia zbadania coraz starszych formacji
osadowych, natomiast doskonale obrazują postęp w rOZiwoju p!I"ac sej..,.
smicznych i wiertniczych wdanym okresie.
• Według nieopubldl!:owanych opraoowań
ka zastępcę dyrektora ZOG "GeonaftB".
4
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up-r zejmie przez mgra K. Sklarb.
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Tabela ];

Wskaźniki

rozpomania wiertniczego i sejsmicznego poszczególnych jednostek strukturalnych
Niżu Polskiego·

Stan z l I 1960
Region

Synekliza baHycka
Zapadlisko podlaskie
Niecka warszawska
Obszar lubelski
Wał pomorski i niecka pomorska
Wał kujawski i niecka mogileńsko-łódzka

Niecka szczecińska
Monoklina przedsudecka

Stan z l I 1978

profile
wiercenia
sejsmicme
w
m/km2
2
w km/km I

wiercenia
wm/km2

profile
sejsmiczne
w km/km2

1,5
1,9
6,3
7,2
4,4

0,32
0,17
0,32
0,31
0,16

8,0
4,5
7,9
21,2
25,4

0,55
0,45
0,45
0,88
.0,64

5,8
4,9
11,4

0,32
0,24
0,4

12,6
9,6
39,4

0,56
0,65
1,09

I

• Łącznie dla badań ID d ZGNiG.·

Na platformie prekam:bryjslriej w końcu lat sześćdzi€iSiątych dość dobrze poznano utwory cechsztyńlsko-mezozoic:zmeoraz oklreślono regionalne
cechy litologii, facji i miąŻ5ZOŚci poszczególnych ~działów i pięter. Wobszarze lubelskim pomano zasadnicze typy litofacjalne dewonu i karbonu.
dokonano pierwszych litostratyJglraficznych ustaleń Oil"az oklreślono wstęp
nie ;rysy teMoniczne waryscyjskiego kompleksu struktU!railnego (fig. 4).
Stall'Szy paleozoik zibadalllo jedynie we wschodrui.ej części syneklizy bał
tyckiej i IW z'apa:d1isiku podiaskim oraz pojedynczymi otworami w pół
nocno-wschodniej części obszaru lubelslciego. W :większości były to profile m-agmentarycme poszczególnych fomnacji, umożliwiły jednak określenie generalnych prawidłowości ich IJ."Ozwoju. Najmniej informacji ibyło
o starszym paleozoiku w zachodniej części syneklizy ba~tyckiej, skąd
znano jedynie sylur li. częściowo ordowik (Lębork IG 1).
Na platfurmie patleozoicznej :większość informacji dotyczyła cechsZ'tyńsko-mezoZlOicznego ikompleiksu strukturalnego, a zwłaszcza mezozoiku. Ponieważ część otwmów wiertniczych lokalizOlW8no na dodatnich ele.,.
mentach strukturalnych, poza strefą wału kujaIWsko-pomarskiego badano
mezozoik z reguły w niepełnym rozwoju. Jednak w połączeniu z wynikami prac sejsm!i.cznych możliwe się 'Stało określenie zasadniczych zmian
jego miąŻJSzości i facji, uwarunkowanych zjawiskami tektoniki solnej
(J. Sokołowski, 1966), oraz przedstawienie regionalnych rysów strukturalnych kompleksu (R. Dadlez, S. Marek, 1969). Perm dolny był regionalnie ·bairdzo słabo 2Jbadany; większość danych dotyczyła monokliny
przedsudeckiej i !północno-wschodnli.ch fragmentów basenu permskiego.
Na monoklinie prowadzono pierwsze pr6by podziału iitostil"atygraficznego
cZeI1WonegO spągowca, wyróżniając dolną serię osadową, serię wulkanogeniczną i gónną serię osad(jwą (J. Sokołowski, 1967). Niewiele informacji dotyczyło kaD."bonu, znanego z pojedynczych profHów na mono-
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od kaIibonu

of 'Permian subcrops of the Lublin area (after A. M.

Żeli

krYstaliczne; 2 - uslrokl.; Sn - sinian; S-Dż - sylur-żedY1Il; Dż - żedyn;
devron doJ.niy; DS+8 - dewon środkowy i gÓI'ny; C v - :wIIz.en; eN - namur; C N _V w1zen-namur nierozdzielone; Cw - westfal; pozostałe objaśnienia na fig. 2
1 crystalUne basemelllt; 2 - :llaults; SIl - Sinian; S-Dż - Silur:lan-Ged:l.nnden; Dż Gedlml1an; Dl - Lower Devonian; D 2+3 - Middle and Upper pevon1an; C v - Visean;
CN - Namur1an; ~-v - VlBean-Namur1an not subdivided; Cw - Westphalian; other explanatklns as in Fig. 2
1 Dl -

pod1oże

klinie przedsudeckiej (J. Sokołowski, 1967 - wizen i namur w facji
kulmu) oraz na Pomorzu Zachodnim (R. Dadlez, 1965, 1967; A. M. Że
lichowski, 1968 - karbon dolny w płytkowodnej facji epikontynentalnej, karbon górny w facji :paralicznej). Utwory dewonu, znane fragmenta...;
, rycznie z POIIIlo.rza Zachodniego często o !I1iesprecyzowanej miąższości
i pozycji stratygraficznej, zaliczono :wstępnie {R. Dadlez, 1967) do dwóch
rÓŻ'nychstref facj'aJlnych, co zostało potwierdzone p6źJniejszymi badaniami. Staropaleozoiczny kompleks sUrukturalny, ~azujący znaczne zaangażowanie tektoniC7ine utworów o.rdowiku, zbadano iW rejonie Jamna
(R. Dadlez, 1967).
Paa:ę lat po zalkończeniu I etapu badań Instytut Geologiczny przystą
pił do syntetyzowania materiałów geofizyczno-geologicznych w fo.rmie
regionarlnych monografii geologiCZlIlo-progr1ostycmych, podsumowując
ówczesny stan .rozpoznania Polski i wytyczających !kierunki dalszych
badań :regionallnych. Opraoowania te w latach 1966-1971 były prowadzone pod kierunkiem J. Sa1rołows1dego i wykonane !pO części przy
współpracy z górnictwem naftowym. Opracowa!I1o monografię wschod-
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:meJ części syneklizy lbałtyokie'j (S. Tyski, 1967) 3, O'bszaru lubelskiego
(S. Depowski, A. M. Zelichowski, 1968), niecki warszawskiej (S. Ma,r ek,
W. Pożatry'Ski, 1969), obszaru nadmO!I"Skiego między Świnoujściem a Dairlowem (Ho Dadlez, 1970), zapadliska podlaskiegO' (B. Areń, K. Jaworowski, 1970), wału kujawskliego (S. Marek, 1970), monokliny przedsudeckiej (J. Sokołowski, A. Tokarski, 1971), nieckimogileńsko-łódzkiej
(P. Karn:kowski, A. Witkowski, 1974), niectki pomoil'Skiej - perm i meżowik (R. Dadlez, 1974), wschodniej części niecki łódzkiej (S. M8irek,
1975) i niecki szczecińskiej (M. Jaskowia\k-Schoeneich, 1975).
BADANIA REGIONALNE W LATACH 1969-1978
IlIlStyfut Geologiczny w tym Okresie wykonał na Niżu Po}skim ponad
100 gł~boIkich otworów', z których 16 było głębszych niż 4000 m, w tym
9 przekroczyło ,głęb. 5000 m: WlI"ZeSnia lG 1 {1976 r., 5904 m), Łopierunik
IG 1 (1975 T., 5632 m), Mszczonów lG 2 (1976 T., 5300 m), Kościerzyna
lG 1 {1972 r., 5202 ,ro), Szubin IG 1 (1977 T., 5156 m), SłupSk IG 1 (1974 r.,
5120 m), Maciejowice lG 11 (1976 r., 5060 m), Lublin lG 1 (1969 r., '502'8 m),
Debrzno IG 1 (1977 ir., 5010 m). Obecnie 'iN głębieniu znajdują się dwa
otwory: Czaplinek IG 1 projektowany do głęb. 6000 m i Piotrków Tryb.
lG 1 - do 5500 m (fig. 1).
Ogółem od'wiercono ok. 269000 m w 98 głębokich otwOTach (tab. 2).
Największy ro:mniar pil'ac Wliell.'tniczych dotyczył obszaru lubelskiego i monokliny przedsudec:kiej (iI1ie prowadzono ,w tym O'kTesie wierceń w niecce
szczecińskiej, gdzie wylkonyrwano jedynie regioname badania ge<:lfizyczne). Zwiększenie liczby otwOirÓW wiertniczych w tych regionach sporwodowanebyło z,ró:żJnriCOlWaniem oceny perspektywic71noŚlci poszczególnych jednostek: Niżu Polskiego i koniecznością SiZj1Ibkiego wyjaśnienia ibudowy geologicznej obsz8iróW uznanych za pietr!Wszoplanowe dla poszukiwań złóż
węglowodorów. Intensyrwil1e badanlia O'bszaru lubelskiego (w latach 19691970 ponad 609 /0 ogólnej liCZlby wierceń), stanowiące !kontynuację prac
l'07lpOCzętych w 1967 il'., trwały do 1971 r., kiedy to z braku osiągnięć
złożowych nastąpiło znaCZ1ne zmniejszenie zakresu wieTCeń. W mniej'szym
stopniu (21 0/0), . lecz bandziej r6wtnomiernie w czasie, badana 'była mOil1oklina przedsudecka - region o najwyższych perspektywach złożowych.
Oceniana !Wysoko -pod WZiględem perspektyw poszukiJwawczych w po.:łowie lat gz,eśćdziesiątych synekil.iza hałtycka i wypiętlI"Zenie Łeby
rozpoznane zostały il'eg.iOil1alnie dO' 1974 lr. w wystarczającym stOipIliu. Na
wale pomorsikim i w niecce pomol'\Slkiej zinteru;yfikowano badania w 1975 r.
w związku z rozpoznawaniem utworów pemnu i jego podłoża.
.
Zasadnicza proIblematylka badawcza Instytutu Geologicznego koncentrowała się w rozpatrywanym okresie na:
1. Określeil1iu miąższości, mofacji i warunków strukturalnych oraz
• Nazwiska redaktorów i rok ukończenia opracow'an1a w formie niepublikowanej.
• OtWlOry zostały wYlronane przez przedsiębiorstwo wiertnicze resortu Centralnego
Geolog,id. Wszystkie otwory głębsze od 3500 m wYkonało PG WarS'Zawa, obecnie
Robót Wiertniczych Kombinatu Gedlogicznego "Północ".

Urzędu
Zakład

Tabela 2
MetraZ otworów Instytutu Geologicznego wykonanych w latach 1969-1978 .

1969

Region

2700

Synekliza bałtycka
Zapadlisko podlaskie
Obszar lubelski
pomorski i niecka
pomorska
Wał kujawski i niecka mo-

1971

1972

1973

2315

6893
3623

9148

-

-

. 3416

4198

1974

-

-

24082

25476

9003
2437
2297
16493

715

2930

3056

3168

1054

1433
11100

5148
5911

785
5430

7464
3899

1795
5673

I 4003~1

41780

-

Niecka warszawska

I

1970

-

.

620

-

1975

1976

1977

-

-

1978

Razem

-

-

-

-

30679
6060
15555
94069

3323
4849

1009
252

-

7269

9525

8419

3563

39699

-

-

6221

3782

6856
3793

1607
3742

251
9033

25339
58584

6798
9247

-

2128
6056

--

-

Wał

gileńsko-ł6c:lUa.

Monoklina przedsudecka
Razem
-

-

-

--

--

-------

-

I 39501 I 28463 I 21 868 I 22886 I 19235 I 28 34611~~2?112 847 I 269985
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złożowych staropaloozoicmego kompleksu strukturalnego, zwłaszcza klastycmych utWlOrów kambru i węglanowych osadów oodowiku i landoweru na plat:fo.rmie prekambryjskiej.
,
2. Zbadaniu Zlr6żnioowania litofacjalnego oraz zasięgu dewonu i .kocbonu, okireśleniu regionaJlnych zrman miąższości, wydzielea:liu poziomów
pell'Spektywic2lIlych d!la poszukiwań złóż węglowodorow oraz ustaleniu
w8il'unk6w s1n:'ulkitw"alno...,tektonicm.ych na obszarze lubelskim i w południowej części niecki warszawskiej.
3. Badaniu ;pod~oża peNI1:U na mOlIloklinie przedsudeokiej i jej obrzeżeniu dla określenia północnego zasięgu eksternidóW waryscyjskich i obecności rowu ,przedgórskiego w8JJ."yscy;d6w - OTaz na wale po.morskim i w :niecc-e pomiOlrskiej diLa określenia charakteru ibud<JiWy blokowej utwarów dewońsko-ikarbońskich.
4. Badaniu permu, gł6rwnie po2Jiom6w węglanowych cechsztynu i osa·dów czerwonego spągowca, dla Ok:!l'eślenia miąższości, facji i własności
'zbiorni1mwych oraz iWarunków stTuikmaJno-tektonicznych na całej platformie .paileozoicznej ł częściowo w zachodniej części platformy prekam'bryjskiej.
5. Badaniu mezozoiku na obszM"Ze całego Niżu dla określenia regionalnych stref przyrostu miąższości, zmienności facji i własności zbiornikowych (zwłaszcza osadów ,triasu dolnego, jury środkowej, oksfordu
j kredy dolnej jalko fONI1acji potencjalnie perspektywicmych do poszu<"
kiwań złÓŻ iWęg!1.awooorów) oraz dla oditworzenia warunków struktlll"alno-tektonicznych pokrywy cechsztyńsko-mezozoicmej.
Poniżej przedstawiano IW skrócie najważniejsze wyniki badań osiąg
nięte w poszczególnych .regionach, 'Zaliczając w uproszczeniu do platformy prekamlbryjskiej synek!lizę ,bałtycką zrwypiętIzeniem Łeby, zapadJ:isko
podlaskie, niookę warszawską oraz obszan- lubeilski, natomiast nieckę
pomoJ."ską i wał pomorski, nieckę mogileńsko-ł6dzką i wał !kujawski oraz
:monoklinę przedsudecką do ipilatfoo:my paleozoicznej,

PLATFORMA PREKAMBRYJSKA

w

ostatnim dziesięciołeciu na platformie prekamb!l'yjskiej wykonano
głębokich otworów !badawczych Instytutu Geologicznego o łącznym metrażu ponad 146 000 m, nie licząc wierceń prowadzonych przez Instytut
dla poszukliwań złM surowc6w stałych. Ponadto ikillkakJrotnie więcej otworów rwyIkonało ZGNiG, którego p!l'ace skoncentrowane by~ w syneklizie bałtyckiej ina Lwbelszczyźnie.

<61

SYNEKILlZA BAl.TYCKA I

WYiPIĘTRZENIE

LEBY

Badania obejmowały centralną i zachodnią część tego obszaru. Ogółem
W)11konano 10 otworów o głęb. 3078-5202 ID (fig. 5), które dostarczyły
nowych fakt6w umożliwiających !l'egianalne określenie .głębokości stropu
podłoża kł-ystailicznego i dowiązanie do sejsmdcznego poziomu refrakcyjnego o V gr = 6000 rmJs. Przed wykonaniem 'Otworów 1l"0000bieżności w interpretacji głębokościowej przekr~czały niekiedy 1000 m (np. region Koście
rzyny). Stwierdzono znaczne miąższości syluru i kambru, obecność rue-

Regionalne badania Instytutu Geologicznego na

Niżu

Polskim

51

znanych dotychczas poza Górami Swiętokrzys'kimi utworów kambru górnego -(udokume!Iltoiwanych licmymi trylobitami) i naj niższej serii osadowej należącej prawdopodobnie częściowo do wendu. W okolicach żar
nowca w górnej serii piaszczystej kambru środkowego odkryto jedyne
w Polsce (staropaleozoiczne) niewielkie złoże ropy naftowej. Wyniki 'ba<lań zostały częściOM> opublikowane (Z. Białowąs, A. Wierzchowska-Czulińska, 1973; S. Tyski, 1973; A. Witkowski, 19'74; Starszy paleozoik zachodniej części synekliny pelJ1lbalty,ekiej, 1976).

Fig. 5. IJokalizacja wierceń w synelkIizie bałtyckiej na tle szkicu strukturalnego
stropu kambru
Location ol boreholes in the Baltic Syneclise versus structural sketClh map of
the top of the Cambrlan
1 - otwory o głębok'OŚc1 powyżej 5000 m; 2 - otwory o glębolrośc1 poniżej 4000 m; 3 - 12lOUnie stropu kambru w tysiącach metrów p ,p.m.; 4 - uskoki.
l - boreholes aver 11000 m dE!elP; 2 - boreh'Oles less tiran 4000 m deep; 3 ---1 Jsoli.nes "Ot the
top ot cambrian (in 1000 m below sea level); 4 - faults

Be~średnio Illa gotyjskim podłożu krystalicznym na większości obleżą zlepieńce, piaskO!Wce i mułowce serii żarnowieckiej. Wyłklino
wują się one w części ~hodniej, a ku południowemu zachodowi miąż
szość ich Ziwiększa się. Przechodzą OIIle stopniowo w u twory kambru.
Kambr dolny i środ!k:owy stanowią mułowce, piaskowce i podrzędnie
iłowce, o miąższości do ikliJk:use:t metrów, natomiast kambr górny utwory ilasto.,.węglanO!We o miąższości od kilku do kilkunastu metrów.
Ku połuidniowemu zachodowi i zachodowi miąższość kambru zwiększa
,się. Skutkiemposhsedym.entacyjnych przemian diagenetycznych więk
szość piaszczystych osadów kambru została przeobrażona w piaskowce

sza,r u
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kwarcytowe o ba,rdzo niekorzystnych własnościach zbiornikowych, co
spowodowało prZ€!wartościorwanie dotychczasowych ocen perspekJtywiczności tego obszarru.
Mułorwcowo-~laste i mal'lglisto-wapienne utwory ordowiku o miąż

szości . kilkudziesięciu metrów rozpoczynają się osadami arenigu. Nie.
znany jest tu tremado'k, występujący w obszarze wschodnim. Najwięk
szą miąższość osiągają mułowcowo-ilaste utwory· syluru. W otworze
Słupsk IG 1 grubość landoweru, wenloku i ludlowu (bez nieznanego tam
piętra podlaskiego) osiąga 3340 m. Zarówno utwory oroowiku, jak i syluru są nieperspektywiczne dla poszukiwań złóż węglowodorów. Zmienność miąższośd poszczególnych pięter starszego paleozoiku ilustruje ta'b. 3.

Tabela 3
Miąższość

starszego paleozoiku w syneklizie

Piętro

Pocllasie
Lucllow
WenIok
Landower
Ordowik
Kambr górny
Kambr środkowy
Kambr dolny
Seria żarnowiecka

Słupsk

IG 1

2640
693
7
23

94*
363
103

Koście-

rzyna
IG 1

75
2032
121
67
31
0,8
311
291
117

bałtyckiej

i na

Prabuty
IG l

736
99
22

57
0,05
191
294·

-

wypiętrzeniu Łeby

żarno-

wiec
IG l

Hel
IG l

763
863
127
63
76
9,6
273
196
35

708
1005
105
49
50
5,0
242
190
4,0

wm
Gdańsk

i

IG 1

412
891
99
40

72

0,5
158
173
17

;

• Kontakt tektoniczny.

Regionalna budowa strukturalna kompleksu staropaleozoicznego jest
prosta. Charrakteryzuje się łagodnymi, wielkopromiennymi spaczeniamip
które skomplikowane są l()lka'linymi strukturami il'ozwiniętymJi nad zróż
nicowanym blokowo podłożem. Znaczną rolę odg!ywają tu strefy uskokQwe, które ze IW2lględu lila małą J.iC7ibę otworów wiertniczych i nierówrulmierną jakość materiałów geofizycznych dotychczas nie :wszędzie zostały określone (fig. 5). Regionai1ny upad skierowany jest lm !pOłudnio
wemu zachodowi i zachodowi.
W obrębie utworów staropaileozoicZII1ych istnieje killka luk stratygraficznych (lkambr środkowy, kambr górny - arenirg) spowodowanych
SYll1orogenicznymi ruchami kaledońskimi. Ruchy te nie doprowadziły
jednak do powstania nieZ'gooności kątowych, w związku z czym -u.twory
od kambru do syluru można traktQwać łącznie jako jeden kompleks struk~
turalny.
.
W obszaa-z,e tym brak d~wonu i karboll1u usuniętych prawdopodobnie
w wyniku eplgenetycZll1ej erozji przedcechsztyńskiej, chocia'ż nie można
wykluczyć pienwotnego braku sedymentacji wskutek znacznego wypię
trzenia obszaru w Mesie ruchów waryscyjskich. Wydaje się jednak, że
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sięgnęłaby wówczas znacznie głębiej niż to dotychczas stwierdzono.
Mezozoiczno-cechsztyńSikikompleks ·strukturalny ukształtowany został głównie ruchatmi laramijskimi. Reprezentowany jest przez niepclne
osady permu (rozpoczynające się często serią piaszczystą), triasu, jury
i 1m-edy, charaklteryzujące się na ogół 7JIlacznym rozWojem facji brzeż
nych oraz istnieniem szeregu luk sedymentacyjnych i rozmyć. Łączna
miąższość tych utworów rwaha się od 600 (wypiętrzenie Łeby) do 2100
(Kościerzyna IG 1) d 2900 m (Grudziądz IG 1). Mięższość permu zmienia
się od 30 (Słupsk IG 1) do prawie 400 m (Kościerzyna IG 1).

erozja

ZAPADLISKO PODLASKIE

W nawiązandu do poprzednich badań, a zwłaszcza do danych z otworu
Tłuszcz IG 1, wykonano iW latach 1971-1972 w północnej części zapadliska trzy otrwory sięgające do podłoża krystalicznego, celem określenia
zmienności facjalnej kambru i ordowiku dla wyjaśnienia możliwości występowania nagromadzeń węglowodorów (fig. 6). Otwory te ujawniły
większy zasięg ku zachodowi najstBll'Szej serii osadowej wendu r( Stadniki IG 1), znaczną zmienność litofacjalną kambru oraz brak ,regionalnie korelujących się potencjaililych serii zbiorn.ikowych, które niekiedy
mają 'barozo dobre 'własn.ości. kOllelkjtorskie (o czym świadczą uzyskane

Fig. 6. Lokalizacja wiereeń w zapadlisku podlaskim na tle s'zkicu 8trukturalneg()
stropu kambru (według J. Rakowskiej, A. Witkowskiego, 1978)
Location ol boreholes in the Podlasie Depression vel"S1l's strucluraI sketch map
of the top of tha Cambrian (after J.Rakowska, A. Witkowski, 1978)
1 -

otwory wiertnicze IG; 2 - linne otwory wiertnicze; 3 metrów P4I.m.; 4 - uskoki; 5 - granice zapadliska

siącach

lzolllnie stropu kambru w ty-

1 - Geological iblBtitute borehdes; 2 - other boreholes; 3 - łsoiUneB ol :top InlIl'lace ol"
Ca.mbrlan in 1000 m be.1ow sea leve.1; 4 - faults; 5 - boundarles of the Depress.1on

przypłYwY wód mrinera!]d;ZQwanych O wydajności ponad 12 mS/h). Ordowik wyrkszrtałoony jest w facji rwapreDlIlo-a:narrglistej z wyjątkiem piaszczysto-i!lastego tremadoku. Znaczna jego miąższość (67 m) i obecność:
wapieni organodetrytycznych może świadczyć o prawdopodobieństwie
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występOl\VaJnia Illtwarów rafowych, które :w
'być perspektywiczne dla !POszukJJwań ropy

korzystnych warunkach mogą
naftowej i gazu ziemnego.
Wiele nOlWYch danych uzyskano o budowie poIdłoża krystalicznego.
:Po raz pierwszy ,w Polsce stwierdzono występowanie proterozoicznych
,kJwarey.t6w żelazistych (Łachów IG 2), będących odJpo:wiedni!kiem rudonośnej serii klrzyworoskiej, co ma duże znaczenie dla Il"ozw!ijand.a poszukiwań tego typu rud żelaza na mniejszych głębokościach. Można było
'ponadto uściśllić zasięgi g.ranic oraz interpretację miąższości i facji sy-:luru, permu i merozodiw.
Zestaw!ienie :zmian miąższości utworów .paleozoiku w wykonanych
.otworach przedstawiono w taJb. 4.
Tabela 4
Miąższość
\

,.
~

paleozoiku w zapadlisku podlaskim w m

I

Piętro

Łochów

IG 2

41
186
87
35
28
133
352
-

P.erm
Ludlow
Wenlok
Landower
Ordowik
Kambr środkowy
Kambr dolny
Wend

I

I

Wrotnów IG 1

Stadniki IG 1

79 '
180
67
14
28
112
309

61
238
38

67
56
280
13

-

...

Zapa:dlisko podlaskie ukształtowane zostało w czasie ruchów wary.scyjskich gł6wn:ie w fazie bretońskiej. Kaledońskie Il'Uchy pionowe spowodowały jedynie ZlI'ÓŻ!nicowanJie stref erozji i sUibsydencji, bez powstania lIliezgo!dności kątowych. Pod()ibIllie jak w syneklizie bałtyckiej utwory
starszego paieozoillru mogą być Il"OZlpat.rywane jatko jeden kompleks strukiu.ralny.
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Fig. 7. Przekrój geologiczny przez południową część niecki warszawskiej
Goological section through southern part of the Warsaw Basin
1 strefa usJrokowa; Plil+c -cechsDtyin z fl'aljllllentami czerwonego spągowca;
. objaśnienia jak na fig. 2-4
'l fauIt zone;
in Figs. 2-4
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pozostałe

zechstein with fragments of Rotliegendes; other explanations as
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NIECKA WARSZAWSKA

W południowej części niecki warszaiWSkiej badania prowadzone byod 1971 r. iW niewieNOm zakresie (5 otworów o głęb. 2297-5300 m)
dla l"07lpOZII.OO.ia mezowlku oraz per.m.u i jego podłoża (fig. 7).
Profil otworu Łowlicz IG 1, zalkończonego w osadach jury dolnej,
potwierdził rprzewidy;waną budowę geologiczną tej strefy, natomiast otwór Raducz IG 1 --'- projektowany dla rozpomania pełnego profilu me.zozoiku - ze !Względu Il'a mespodziewaną znacmą miąższość jury dolnej (1150 m) i częściOJWo kredy me mógł spełnić do planow8lIlej głębokoś
.ci (3700 m) swego zadania. Uzyskane informacje umOOlIiJw'iły jednak
określenie przebiegu regionalnej strefy zwiększonej subsyrlencji <czynnej
.od triasu dolnego do jury dolnej włącznie (fig. 7) oraz stratygraficzne
<lowiąz8lIlie wyników badań sejsmicznych.
Najważniejszych danych dostarczyły otwory Nadarzyn IG 1 or:az
Mszczoo.ów IG 1 i IG 2, w krt;6rych lIlawiercono podłoże poclpermsk!i.e ZIIlane dotychczas jedynie z pojedynczych profilów lWe wschodniej i pół
nocnej części nieclti.
Utwory staropaleozoicznego kompleksu strukturalnego reprezentowane są .przez niepr~ite na odcinku 280 m mułowce i iłowce syluru górnego
tNadarzyn IG 1, ludlow gómy, wamtwy siedleckie dolne) o upadzie 5100 • Podobne osady napotkano w profilu otworu MsZCZOin6w IG 2, w którytm w dolnej części. obserwuje się zwiększenie upadu do 25-30 0 • Górna powiernchnia syluru jest erozyjna; brak osadów derwonu, a :kaa:-bon
leżący be2lpoŚrednio na syflurze należy do westfaJ1.u A-B; brak kaa:tbonu
<lolnego Znanego z sąsiedniego obszaru lubelskiego.
ły

w Nadarzynie IG 1 mułowce westfalu zawierają dwa poziomy piaskowców
o miąższości 14 m (głęb. 3536-3550 m) i 43 m (głęb. 3441-3484 m), z którY1!h
w czasie opróbowania uzyskano przypływ zgazowanej solanki o c.w!. 1,2 g/crnl i wydajności 16,7 mB/h. Gaz z głębszego poziomu piaskowca zawiera: CH, 53,20/0,
C 2H s 0,7~/o, CaRa 0,6~/0, C02 8,50/0, N. 37,3%. Gaz z poziomu płytszego piaskow.ców zawiera: C~ 61,1% oraz 1,199/0 pozostałych węglowodorów. Określona laboratoryjnie porowatość efektywna sięga 16,50J0, a przepuszczalność 690 mdcy, co
oświadczy o 'bardzo dobrych własnościach zbiorni!kowych, potwierdzonych uzys'kanym przypływem. Bardzo podrzędlne są przejawy węglonośności -pojedyncze
warsteWki węgla o grubości 20-30 cm (Nadarzyn IG 1) oraz Okruclhy węgla
w piaskowcach (MsZ'Czon6w IG 2).
W Mszczonowie IG 2 kaIr100n rozrpoczytna 50-metrowa seria g,rubookruchowych zlepieńców z !pojedynczymi przewamtwli.eruami mułowco
wo-piaszczystymi. Zlepieńce - złowne z otoczaków kwarcytów i piaskowców lkwaxcytolWych, kwarou żyłlowego, ryolitÓIW, porlilrów kwarcowych
i łupków metamorficznych - nieznane były dotychczas z osadów karbonu.
A. M. Żelichowski i{l976) uważa, że starn>wią one bruk korytowy okresowo przerywany sedymentacją gruboklastyczną. Można je jednak rÓIWnież in'tempretować jaJko :firagment nie znanej dotychczas na Niżu Po]slcim molasy rowu przedgórskiego wary'ScydÓIW, 'biorąc pod uwagę, że
w otworze Studzi.anlna IG 2 połownym niedaleko ku południowi wystę
pują sfałdowane utwory kaI"bonu (dolnego?) ' w fac1i kulmu. W każdym
raZli.e, ze względu na odmienność profili karbonu Warld, WiJ.gi, NadalJ"Zyna
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i Ko~bieli, należy
tych zlepieńców.

'Wykluczyć półnoony

i wschodni kierunek ttanspiOrtu

Powyżej zlepieńców występuje kompleks utworów piaszczystych i mułowcowo-ilastych ,(ponad 760 m). Brzy rozbiemości poglądów na wiek
jego gÓi:rnej części autor u'Waża go w całości za EliToon, podzie'lając p~

gląd A.

M. Żelichowskiego ~1976), że przy 'braku jednoznacznej dokumentacji paleoo.tologicznej decydującym iklryterium powinna być jednorodność litologiczna osadów (potwierdzOlIla badaniami petrograficznymi).

W profilu kar.bonu (w górnej jego części) występują liczne warstwy piaskowców o zmiennej miąższości od kil!Iru do 22 m. Pomimo niekiedy wysokiej porowatości · (do 14,30/0) utwory te w odróżnieniu od piaskowców okolic Nadarzyna - praktycznie są nieprzepuszczalne (0,5-2 mdcy). Opr6bowany (jedyny · ze
w7Jględów technicznych) poziom karbońSki dał niewielki. przypływ solanki o wydajności 0,8 m 8/h.
W otworze Mszczonów IG 1 zbadany fragment profilu karbonu stanowią mułowce i iłowce z podrzędnymi Wtkładikami piaskowców; poziOlffi ten ze . względów
technicznych nie został opróbOlwany.

Czerwony spągowiec reprezentowany jest jedynie przez cienką {2 m)
warstwę piaskowcowo-żwirowoową z otoczakami m.· in. piaskowców i iłow
ców karbonu (Nadarzyn IG '1); występuje on płycej niż można było się
spodziewać. Cechsztyn wykształcony jest prawie w pełnym (nie licząc zredukowanych osadów cyklotemu aller) rozwoju cyklicznym naprzemianutworów siarczanowo-chlorkowych z poziomami węglanów. Nie
potwierdzony został pogląd o możliwości występowania .w południowej
części niecki warszawskiej wału węglanowego poziomu dolomitu głów
nego (Mszczonów IG 1).
Zestawienie miąższości utworów paleozoiku w nowych otwlorach w
niecce wańrLawskiej przedstawiono w tab. 5.
ległych

Tabela 5
Mią7szoś~

Piętro

Cechsztyn
Perm dolny

Karbon
Sylur

I

paleozoiku w niecce warszawskiej w m

Nadarzyn
IG l

378
2
372
280

I

Mszczon6w
IG 1

405

58

-

I

Mszczonów
102
486

-

817
288

Brak najwyższego sy,luru, dewanui karbonu dolnego świadczy o mtensyrwnych synw8!l'yscyjskich ruchach epejrogenicznych (fazy bretoń
ska - asturyjska ?), które spowodowały znaczne dźwign'ięcie całego bloku podłoża południowej części niecki. warszawskiej i głęboką erozję się
gającą do [ud1owu g6rnego. Brak czeIiWonego spągowca wskazuje, że tendencja ta trwała również po karbonie, a przed osadzeniem się cechsztynu.
A. M. żelichowski (1979) uważa, że był to główny okres :formowania
się rowu mazowi.ecko-lubelskiego (po westfalu D).

.
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Miąższość mezozoiku w Nadarzycie IG 1 wynosi 2470 m, w Mszczo· nowie IG 2 - 3560 m, a w okolicy Raducza można ją szacować na ok.
. 4700-5000 m; Wzrasta .ona kupołudlIliowemu zachodoiWi po regionalną
· strefę o założeniach te1ctonicmych występującą wzdłuż wschodniego zOO. cza wału kujawskiego (fig. 7), która może stanowić uskok lub system
uskoków synsedymentacyjnych, o różnym stopniu atktywn.ości IW poszczególnych .okresach.
Utwory mezozoiku w badanej części niecki wał"Szawskiej są rueperspektywiczned!la poszukiwań złóri węgJowodorów.
OBSZAR LUBELSKI

W obszarze lubelskim w ulbiegłym dziesięcioleciu wykonano 43 bacawcze otwory o głęb. 1500-5600 m i łącznym metrażu ipOnad 94000 m
(tab. 2), w tym 5 otworów głębszych od 4000 m (fig. 8), które przewierciły
całą pokrywę osadową ,po utwory wendu. UzyskalIle :informacje umożli
wiły dokonanie podziału teMonicznego na podIlli.esienie łukowsko-hru
bieszo,wskie (ilwbelsko-pod!1aska część podniesiOlIlej platformy plI."ekam·hryjskiej), rów mazowiec1ro-lubelski i podniesienie radomsko-kiraśnickie
{A. M. Żelichowskd., 1972) oraz 2lbadwnie zasięgów i wylkształcenia utworów paleozoiku będących zasadniczym przedmiotem badań.
Porównanie szkiców geologicznych z lat 1967-1978 (fig. 4 i 8) ilu- ·
·struje znaczny postęp w regionalnym rozpoznamu obszaru. Określono
-charakter i przeibieg 7ll"ębowego elementu strukturalnego Kocka na p6ł· nocno-wschodniej granicy il"OWU lubelskiego, wykryto szereg DJOWych
struktUlr w Obrębie rowu i na podniesieniu radomsko-kraśniclci'm, a w całym regionie sprecyzowano przebieg zasadniczych stref uskolrowych. N owe interpretacje strukturalne stały się możliwe dzięki powiązaniu wyników nOlWych otworów wiel'l1lniczych z sejsmicznymi badaniami refleksyjnymi, iktóre do 1973 r. wykOlIlj11Watlo aparatami z zapisem magnetycznym, a następnie z rejestracją cyftrową, 00 znacznie rozszerzyro zakres
i wiarygodność rejestracji paleozoicznych poziomów przewodnich.
Najstarszymi skałarnJi osiągniętymi na podlIliesieniu łukowsko-hru
bieszowskimsą ~badane jedynie fil"agmentarycznie na odcinku 'Ok. 50 m
gnejsy i grani1loidy proterozoicZlnego podłoża krystallicznego (parczew IG
10, głęb. 2303,5 m).
·
Pokrywa osadowa rozpoczyna się piaskowcami sexii poleskiej górnego
ryfeju o miążsZ'OŚci 70 m, przykrytymi trójdzielnymi utworami wendu.
Wend dolny stanowią skały wylewne serii sławatyckiej, złożone niekiedy
:z kilku pok:ryiw ibazailtów i melafirów do 320 m miążsZiOŚoi (Busówno
IG 1). Wend górny reprezentują dwie seriepiaskowcowo-mułowcowe : dolna - białopolska . (siemiartycka), złożona głównie z piaskowców arkozowych, i górna - lubelska z masOlWymi szczątkami wodorostów Vendotaenia. Łączna ich miąższość waha się od 94 m w Busównd.e IG 1 do
16'5 m w Lopienni:ku IG 11.
Starszy paleozoik leży na wendzie bez śladu niezgodności kątowej,
ciągłości sedymentacyjnej z osadami serii lubelskiej. K~br jest wyKształcOlIly podobnie jak w zapadlisku podlaskim. Powstał jednak w strefie o większej subsyrlencji i oPZlnacza się ,większą miąższością (Łopien
llik IG 1). Są i1Jo [pI"zeważnie mułOlWce i piaskowce. Te ostatnie pTieOibra-

w

F'ig. 8. LokaIi2acja wierceń w obszarze lubelskim na tle szkicu geologicznego bez
utworów młodszyoh od karbonu (według A: M. ŻelichoWSlkiego, 1978)
Locaition ol boreholes in the LuJblin region verrus geological s'ketch map of
Permian subcrops (after A. M. Zelichowski., 1978)
proterozoik; w-wend; D1+2 - dewon dolny 1 śl1odkowy; D 2 - dewon środkowy;
Da - dewon górny; ~A -namur A; CNB_C - namur B-C; C w A-B - westfal A-B;
CWC _ D - westfal C-D; 1 - otwory wierflll1cze o głębokOści powyżej 4000 m; 2 - otwOry
wiertnicze o głębokOści poniżej 4000 m; pozostałe Objaśnienia jak na fig. 2 l 4
Pt - Proterozoic ; W - Vendian; D1+2 - Lower and Wddle Devonia.n; D 2 - Wddle De-.
vQllian; Da - Upper Devonlan; CNA - Namurian A; CNB_C - Namurian B-C; C w A-B westphalian A-B; CWC _ D - westphalian C-D; 1 - boreholes over 4000 m deep; 2 - bo;reholeos łess than 4000 m deep; other eX1pLalnatllions 'a s !In E1!.gs. 2 and 4

pt
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. zone diagenetyCZ!Il!ie W piaskowce kwarcytowe, mają ba1'dzo złe własno-
ści zhiorn.i!kowe, poprawiające się regionalnie w kieI'UJIllku północnym i 10-ka:Ln.ie w strefach Z'luźmień tektonicznych. Kambr dolny odznacza się'
większym rozwojem mułowców i iłiowców. Bardziej piaszczyste są osa-dy kamlbru środkowego. Brak utworów kambru górnego. Oroowik Qeży
bezpośrednio na kambrze środkJOwym z zamaczonym ro:mnyciem, lecz bez.
śladów niezgodności kątowej.

Podczas badań kambru w kilku otworach stwierdzono objawy ropy naftowej~
(Siedliska IG 1) i gazu ziemnego rozpuszczonego w solance~rowie Bagno IG 1,.Busówno IG 1, Parczew IG 10, SiedlIska IG 1). Dobrymi własnościami zbiornikowymi odznaczają się piaskowce kambru środkowego z otworu Parczew IG 1~'
(przepuszczalność do 35 mdcy). UzySikano z nich przypływ wód zmineralizowanych.
typu CI-Ca o wysokim metarInorfimni.e i wydajności do 2,5 m8łh. Gaz w solancezawiera 30-55,30/0 CH, oraz ndespoty'kaną w Polsce ilość helu od 2,01 do 4,57 % •.
Hel występU'je również w solance z otworu Krowie Bagno IG 1 (1,57-1,94% ), gdzie"
zawartość węglowodorów przekracza 85% • . Na:jwyższy przypływ solanki uzyskam>'
w otworze Białopole IG l (do 4,8 ma/h). Przeciętna porowatość utworów kambru
zmienia się od 0,5 do 2%, wyjątkowo osiągając 4-6,3% (Busówno IG 1), a przepuSzczalność w granicach 2-3 mdcy, sporadycznie dochodząc do 59 mdcy (KrowieBagno IG 1).

Ordowik rozpoczyna się lOa większości obszaru piaszczysto-'IIlułowco
wymi trasgresywnymi utworami tremadoku, miejscami z glaukonitem
i konkrecjami fosforytowymi. Wyżej leżą utwbry ilaste i marglisto-ilaste
syluru, a w głębszych częściach basenu łupki graptolitQwe. Reprezentowane są tu praJWie wszystkie piętra syJ.wr:u, przy czym najmniejszy zasięg mają utwory landoweJ."U. W rowie lubelskim li na podiniesieniu łu
kowsko-hrubieszowSkiim najwyższy s11ur stopniowo przechodzi rw osady
morskiego żedynu lIlie wykazując śladu przerwy sedymenJtacyjnej czy
niezgodności kątowej z utworami dewonu. Luka i niezgodność wystę
pują na podniesieniu radomsko..;kraśnickim, gdzie sfałdowany sylur
przyIm-yty jest dewonem dolnym. Jak z tego wynika, fałdowania kaledońskie w dbszarze lubelskim ograniczają się do podniesienia radomsko-kraśnickiego. Redukcje miąŻSZoŚci i brak landoweru w części obszaru świadczą 10 dźwiJganiu się regionu w fazie takońskiej.
Zestawienie zmian miąższości utworów wendu i starszego paleozoiku.
przedstaw!ia tab. 6.
Utwory dewonu i ,kaTroonu zbadane zostały kilkudziesięcioma otworami głÓlWinie IW ;rawie lUlbelskim i na podniesieniu łukowsko-hrubieszow
skdm (fig. 8). Uzyskane I1IQWe fakty !WIrRZ z dotychczasowym m8iteriałem
i danymi z wierceń ZGNiG umożliiwiły określenie stref subsydencji i doaqtnich elemenrtów paleostrukturalnych, rozkładu miąższości i facji oraz
rOZ'Woju paleote'ktonicznego obszaru w młodszym paleozoiku.
Częściowe wyni:ki lIlIOwych regiona1nychbadań obszaru lubelskiego
. w tym względzie przedstawione zostały przez L. Miłaczewskiego (1975,
197'7), L. Miłaczewskiego i A. M. żelichowskiego (1970) oraz A. M. Zelichowskiego (1972, 1977, 1979). L. Miłaczewski (1975) podzielił dewon
Lubelszczyzny lOa 7 formacji, zmieniając ustalony poprzednio (L. Miła
cZ€lW5ki, A. M. żelichorwski, 1970) schemat litostTatygTaficzny.
Dewon dolny stanowiią: fO!l'llllacja s y c y ń s k a (seria Hasta dolna)

~

Tabela 6
Miąższość

Piętro

wendu i starszego paleozoiku w obsmrze lubelsIdm w m

Łopiennik

Terebiń

Białopole

IG 1

105

IG 1

Siedliska
IG l

Bus6wno

10 1

e-

Sylur
Ordowik
Kambr środkowy
Kambr dolny
Wend
-

.-

N - nieprzebite

1322
134
284
660
226(N)

591
65
180
470
152(N)

550
83
141
494
112(N)

1058
56
200
214(N)

-

943
60
152
559
421

Krowie
Bagno'

IG 1
874
38
553
85
l00(N)

Parczew

10 10
402
27
174
570
63

I
!

R
~

~.

~

~

!....
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o miąższości przekraczającej 500 m (Łopi.e!llnik IG 1), formacja c z a rn o l e s k a (seria mułowcowo-piaszczysta szara) - do 360 m miąŻBZo,ści
i formacja z WIO Je ń s k a (seria old redu) przekraczająca 1000 m miąż
szości na wyniesieniu radomsko~aśniC'kim. Utwory dewonu środ1rowe ...
goob-eślono mianem formacji t e l a t y ń s k i e j. Wei:flu wyu:-ó:miono
3 ogniwa odpowiadające seriom:rt:erygenicznej, dolomiltowo-anhydry...
towej i terygeniczno-doilomitowej, o łącznej rnli.ąższości ponad 20() ~
(Lublin IG 1). Zywet podzielono na 3 ogniJwa odJpowiadające walpieniom
pełczańskim, sertii dlolomitowo-anhydry,towej i . warstwom esteriowym,
o łącmej miąższości do 440 m (NiesiołoWtice IG 1). Utwory fra!Il~ okre..,
ślono mianem formacji m o d r z y ń s k i e j podzielonej na 3 ogniwa bę
dące analogami serii wapienno~olomitowej, dolomitów jamistych iwa...
pienno-koralowcowej. Osady te naj pełniej rozwinięte są w południowo
-wschodniej części rowu lubelskiego, gdzie miąższość ich przekracza 700 m
(Ulchówek IG 1). W utworach famenu wyróżniono formację b yc h a w ...
s.!k ą (seria wapieni pasiastych) występującą w centralnej części synklinorium lubelskiego, o miąższości do 600 m (Bychawa IG 1), formację
f i !I" l e j s k ą (seria walpieni gruzłowych) najpełniej rozwiniętą w rejonie
Lublina (ponad 800 m) i formację h u lc z a ń s k ą (warstwy hulczańskie)
dolomitowo-marglisto-ilastą, osiągającą w rejonie Kocka ponad 600 m
miąższości i przechodzącą obocznie w formację n i e d r z w i c k ą centralnej Lubelszczyzny.
W szeregu profilów wie!I"tniczych w obszarze ,l ubelskim stwierdzono
rozmycia [ lUlk i obejmujące niekjiedy znaczne okresy. W obszarze Wilga - Maciejowice (fig. 8) brak najwyższych osadów dewoou dolnego
i całego dewonu środkowego spowodowany jest pietrWotnym brakiem
sedymentacji ZJWiązanym z wydźwignięciem tego blaku ,w czasie ruchów
wczesnowaryscyjs'kich (fig. 9). Na znacznym obszarze rbloku ŁopienI1lika
rozdzielającego ceIl/tralną część rowu lubelskiego od dbszaru połudnń.o
wo-zachodniego .brak utworów dewonu środkowego i górnego wskutek
ruchów fa:zy bretońsłciej i erozji epigenetycznej. Podobnie usunięte są
częściowo utwory różnych pięter dewonu w Btrerfie zrębowej Kocka i na
podniesieniu radomsko-:-kraśniokiim, jak 'również osady najwyższego famenu w znacznej części rowu luibelskiego i podniesienia łukorwsko-hru
bieszowskiego.
W dewonie środkowym i górnym rowu lubelskiego i na · podniesieniu łukow
sko-hrubieszowskim występują liczne objawy ropy naftowej i gazu ziemnego,
jedna:k z wyjątkiem serii dolomitów jamistych franu brak póztom6w o dobrych
własnościachZlbiornikowych. Mogą one ulec polepszeniu jedynie w strefach spę
kań i zluźnień tektonicznych. Porowatość piaskowców dewonu dolnego wynosi
7.0-17,~/o, przepuszczalność do 7,5 mdcy. Nie stwierdzono tu jednak bezpośred
nich objawów węglowodorów. Utwory dewonu środkowego, w których występu
je złoże gazu ziemnego Komarów, mają niekorzystne własności zbiornikowe: porowatość przeciętna 1-1,5%, porowatość maksymalna 6,7-7,7%, przepuszczalnoŚĆ
od 1,2-1,5 mdcy (pomiary laboratoryjne) do 3,4 mdcy (pomiary próbnikiem zło
ża). Uzyskane przypły!wy solanek wahają się w granicach 0,4-0,96 m 8Jh. W otworze Rachanie IG 1 uzyskano z tego poziomu }tilkusetlitrowe przypływy ropy
o c.'wł. 0,791 g/cm8 oraz gazu o wydajności 2,8 m 8/min przy zwężce 1,5 mm (85,9%
li
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C~, 2,W/8pO'Z'OStałe węglowodory)

objawY gazu stwierdzono
węglowodorów cięi!kich),

nie uzyskując prod'lllkcji przemysłowej. Poważne
w otworze Lublin IG 1 (do 92,54% CH, i 1,76°/.
a w Zubowicach IG 1 siilne zgazowanie solaIrlti (do 91,90/0.
również

CH,).
Jak wykazały dotychczasowe badania, mimo bardzo licznyclh objaw.6w rOlPY
naftowej wYstępującY'ch powszechnie w utworach dewonu górnego LubelSzczyzny.
perspektywiczne dla poszukiwań ropy są tylko frańs'kie serie: dolarni.tów jamistych i wajpieni koralowcowYch. Bardzo szczegółowo zbadane serie wapieIlii gruzłowYch z okolic Kocka, Swidnika i Lublina, mimo kilkusetlitrowYch przypły
wów ropy naftowej z poziomów o punktowej porowatości do 2,94% i przepuszczalności do 13,8 rodcy, zostały uznane za ,negatywne. Serie dolomitóW jamistych i wapieni Ikoralowcowych na podstawie badań laboratoryjnych własnOści fizycznych
również mogłyby być uważane za nieperspektywiczne Gporowatość 2,5-10,70/0, przepuszczalność do 16,5 mdcy), gdyby nie wYniki opróbowań, w czasie których uzyskano znaczne przYlPłY'wY zmineralfzowanej solanki o wydajności 9,0-13,1 m 8/h
zaw~erającej gaz o s'kładzie: 84,98% CH, i 2,5% węglo,wodorów eię2lk'Ich.
W rejonie WiLga-Maciejowice z utworów dewonu dOlnego uzyslkano przypływ solanki typu CI-Ca o mineralizacji 115 gil (rozcieńczona filtratem płuczki)
z gazem palnym (96,9% CH, i 0,870/0 węglowodor6w ciężkich) oraz ślady gazu.
(91,4ł /o CH, i 8,061'/0 węglowodorów cięźkich).
Seria d'olomi,towa franu w otworze Wilga IG 1 wy!kazywała przesycenie ropą
naftową. W wyni!ku opr6bowania u.zylSkano jedynie intensywny (do .19 m 8/h) przypływ solanki typu CI-Ca o mineralizacji 166g!l, Wysokim stopniu metamorfizmu, silnie zgazowanej (95,60/0 CH" 0,00/0 węglowo'dorów ciężkich, 0,170/0 helu).

W zakresie rozpoznania karbonu dokonano nowego podziału litostra(Budowa geologicZDJa strefy Warka - Wlilga - Maciejowice, 1977; A. M. Zelichowski, 1979) opartego na wydzieleniach A. M. Zelichowskiego (1972).
Najstarsze lIla LUlbelszczyźnie osady wizenu .określone zostały jako
:łlormacja H u c z W y (odpowiadające seriom: KłQdlnicy i Huczwy) o miąż
szości do 220 m (Tyszowce IG 2). Utwory piaszczysto-mułowcowo-wa
pienne namUl"U A mliczono d.o formacji T e r e b i n a (dawne serie Korcmnina i Komarowa) o miąższości drochodzącej do 400 m (Terebin IG 2).
Wyżej leżąca formaoja D ę h l i n a (namur B-C i część westfa,lu A}
obejmuje utwory piaszczyste dawnych serii Bystrzycy (obecnie ogniwo
buż~kie) i Karczmisk (ogniwo kumowskie) o łącznej miąższości ponad
300 m (Maciejowice IG 1). Osady mułowcowo-ilaste, podrzędnie piaszczyste, westfalu ABC podzielonI() na formację L u b l i n a (400 m) i M ag n u s z e w a (800 m). Najlepiej są one rozwinięte w otworze Maciejowice IG 1 (dawne serie Zyrzyna, Magnuszewa i Pilicy);
Charałcterystylkę strukturaliną i rozwój tektoniczny obszaru lubelskiiego w kar:bonie obszernie przedstawił A. M. Zelichowski (1972, 1977.
1979). Nalciy rpodlkJreślić, że labilność północno-wschodniej części rowu:
lubelshleglO - bloku WIiLga - Maciejowke - zaznaczająca się lukami
w utworach dewonu, rw kalt'fbonie trlwa nadal (fig. 9). Brak części namuru
górnego w tym obszarze świadczy o ruchach synorogenicznych fazy sudeckiej i asturyjskiej - zjawiska wyjątkowego dla Lubelszczyzny. Na
pozostałym jej obszarze tego typu przerw nie stwierdzono.
tyg~afiCMego
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9. przekrój geologkzny przez północno-zachodnie zamknięcie rowu lubelskiego
Geologłcal section through norllh-western enclosure of the Lublin trough

ilig.

p -

P -

perm; l - granice et1ozYjne;pozostale objaśnienia ;tak na fig. 2-4 1 8
Penn1an; l - erosi'Onal boundartes; other exp1anatiOJlB as in Figs. 2-4 and 8

Z otworów na podniesiendu łu!kows'ko-hrubieszowskim uzyskano szereg no'"
wych danyeh o wy'kształceniu serii węglonośnej górnego karbonu. Występuje tu
od ki~unastu (miąższość poniżej 0,5 m) do 21 warstw węgla o łącznej miąższości
10,25 m, w tym 8 warstw grubszych od 0,6 m (parezew IG 10). Podobnie wykształcona jest seda węglonośna w północno-wschodniej części rowu lubelskiego
(Wilga IG l, Maciejowice IG l), gdzie występuje 14-26 warstw węgla o łącznej
miąższości 9,25-10,55 m.
Wśród utworów karbonu najlepsze własności zbiornikowe wykarują serie
piaszczyste namuru i westfalu, w których stwierdzono nieliczne objawy gazu
i ropy naftowej; w rejonie Minkowic ZGNdG udokumentowało złoże gazu ziemnego.
Poziomy piaszczyste formacji Tereb:ina mają dość zmienne własności kolektorskie. NajwyżSze wartości związane są ze strefą KocIka, gdzie porowatość osią
ga 18,4-20,9%, a przepuszczalność 420-2300 mdcy. Z serii tej w czasie opróbowanda uzyskano _przypływ bardzo słabo zmineralizowanej (29 gil) solanki typu
CI-Ca(c.wL 1,02 gkm' ) o wyda:jności 4,6 m 8Jh. W otworze Warlka IG l porowatość i przepuszczalność obniża się odpowiednio do: 19,7% i 200 mdcy, a w obszarze Wilga-Maciejowi'ceSkały są praktycznie nieprzepuszczalIie.
Z piaskowców ogniwa bużańSlkiego (parczew IG 10) o porowatości 26,3°/,.
i !przepuszczalności do 1230 mdcy uzyskano przypływy wód wysłodzonych o mineralizacji do 4,5 gil i wydaljności 6m3Jh. W obszarze WilJga.......Maciejowi{:e maksymalna porowatość wynosi l5,1-18,6G/o, przepuszoczalność 172-450 mdcy, natomiast wydajność wód złożowych sięga 12,7 m'fh; jest to solanka typu Cl-Ca
o znacznie wyższej mineralizacji (226,5 g/l) niż w dewonie, silnie zgazowana
(90,3% CH, i 0,59% węglowodorów cięŻ'kich). Najwyższy poziom piaszczysty w formacji Magnuszewa (Maciejowice IG 1) cechuje się porowatością do 25,0% i przepus'7JCZalnością do 6750 mdcyl Ndewiel!kie ślady ropy stwierdzono w rdzeniach
wiertniczych z wapieni i margli wapnisty,ch formacji Huc:nvy.
Powyższe dane wslkazują na zmienność własności zbiornikowych utworów piaszczystych -karbonu oraz na istnienie - w strefach występowania serii piaszczystych
formacji Dęblina - perspektyw dla poszukiwania złóż węglowodorów.
PLATFORMA PALEOZOICZNA

Na platformie paleozoicznej wykonano 40 badawczych otworów wiert~
niczych 1(123000 m - tab. 2) oraz kdJ.kialnaści.e otworów o głęb. 1500-
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. ,2000 m dla poszuk:ilwania złóż surowców stałych. ZGNiG wykonało kilkaset otworów:. o metrażU,' Ponad '1600000 m, kon,centrując prace w ba. senie permskim,' zwłaszcia .na monok.linie przedsudeckiej., .
MONOK:L1!NA PRZEiDSUDECKA

Badaniami regionalnymi (2'1 otworów, w tym 3 głębsze niż 4000 IDfig. 10) uzyskano ([lowe dane o rpaleoooiku przedkarbońs!dm, rOZJWoju
karbOlrlu dolnego W facji kUJlmu oraz o karbonie górnym. Stwierdiono
najwięlmzą w PolSce miąiBzość wulkanitów permu dolnego i ich mOOliJwy
związek ' z wulkanizmem karbońskim. Rozpoznano utwory czerwonego
spągowca i okireślonozasadnicze ikieru([l!d mni'an miąższości i facji. W utworach dolomitu głównego cechsztynu w okolicy Btika odkry:to złoże
ropy naftowej, co ibyło sygnałem do intensyfikacji poszoowan prowa<lzonych przez górnictwo naftowe w tym rejonie (fig. llA).
Poniżej przedstawiono najważniejsze wyniki badań monokliny przed.sudec!kiej z porrninięciem utworów pokrywy mezozoicznej dobrze rozpoznanej .wcześniejszymi pracami.
Utwory przedkarlbonskie, często napotj1lltane wotwoJra'Ch górnlctwa
naftowego na wale lWolsZityńskim, stwierdzono IW otworach ~bąszynek
IG 3 i WyclsłOlWo IG 1. Są to zwięzłe, zregenerowane piaskowce kwarcytowe i kwarcyty, z licznymi spękaniami i żyłkami k!warcowo-żelazistymi
poz.b awione dokumentacji paileoort:ologicznej. Rozpoznana dotychczas mią
:ższość wynosi ok. 200 m. Mogą to być utwory dewonu, a nawet staJ:"-:,sze (ikambro-sylluł"u).
'KiaJrlbon ?jbadano w odcinkach od kiikudziesięciu do 1000-2000 m
(Wrześoia.JG 1, Ma:rcinki IG 1). Są to monotonne serie iłowców, mułow
ców i piaskowców na ogół z podrzędnymi zJepiencami, przewarstwiają
oCych się w zmiennych proporcjach, o różnym stopniu zaangażowania tek-:tonicznego, od ułożenia poziomego po strome wychylenie (70-80°) świaJd.,.
czące o sfałdowaniu. Kompleks .ten, wykazujący wysoki stopien zdiage"nezowania, a nawet słabego metamorfizmu, ma wyraźne związki z kul:mem morawsko-śląskim. Należy on w większości do. wizenu, a ' być może
(W,rześnia IG 1) CZęściOIWO do n:amuru do,l nego.
Dotychczas przY,jmowano, że zasadniczą :fazą kształtującą waryscyj:ski. kompleks struktura1ny tego regionu by\ła faza s.u decka. Jednak badania palinologiczne prowadzone przez T. Góreocką (1977) i H. J{[-a,w.czynską-Grocholską (1978) stwde,rdzają występowanie .karbonu górnego
(nawet W€istfalu). Na'leży zatem przyjąć, że faMOIWanie nastąpiło tu w fa-------------------------------------------------------------~

:Fig. 10. Lokalizacja otworów wiertniczych na monoklinie przedsudeckiej na tle
szkicu struktUlI"alnego stropu utworów starszych od cechs:zitynu(według Z. Decz:kowskiego, D. Kilim, A. WitkOW'slkiego, 1978)
Location ot borehlOle's in the ]'Qre-Sudetic Monocldne versus structural sketch of
top of strata oldex than the Zechstein (after Z. Deczkowslcl, D. Kiihn and A. Wit".kOWSlki, 1978)
obszar bez utworów saksonu; 2 - izolinie stropu utworów starszych od cechsztynu
metrów p.p.m.; 3 - UBko:kl; 4 - otwory wiertnicze o głębok:.ośc:l powyżej 4000 m;
otwo·ry wiertnicze o gl:ębokośc:l poniżej 4000 m; 6 - otwory wier1xnicze w trakc:le głę
bienia
:1 area wtthou1; Saxoni:an . rocks; 2 - 1sol1l!les c:f top suTface ofpre-ZechS'tein strata in
1000 mbe1o'w I'lea leve1; 3 - :faullB; 4 - boreholes OVel" 4000 m deep; li ..., borelholes !.ess
than 4000 m deep; 6 - dlrWdng wolikB in progress
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zach kruszcogórskiej-asturyjskiej, CO jest zgodne z poglądem H. Krawczyńskiej-Grocholskiej i W. Grocholskiego (1977). J. Oberc .(1978) uwa±a, że miało ono miejsce w "spóźnicmej" fazie sudeckiej.
Badania nie :wyjaśniły ~esti.:i.obecnośoi rowu przedgórskiego waryscyd6w. Jego hlpotetyczna granica biegnie na północ od wykonanych
dotychczas otworÓW.
utwory piasZlCzySte karbonu mają barozo złe własności zbiornikowe. Poroich oslą'ga rzadko 2,3-4,se/o, a przepuszczalność jest pralttyczuie zerowa,
maksymalnie dochodząc do 3,5 mdcy. Mogą tu występować jedynie kolektory
szczelinowe, .z których uzyskuje się śladowe przypływy filtratów płuczek lub solanki typu CI-Ca, silnie 'zmineralizowanej -(252,6 gil), o maksymalnej wydajności
do 0,18 m 8jh (WięckiIG 1). Gaz z solanki zawiera 8,47°/D węglowodorów, 1,21% argonu i 0,48% helu. W otworach ZGNiG w rejonie Sremustwierdzono w karbonie objawy gazu palnego, a w rejonie Kościana złoże gazu ziemnego.
watość

Skały wylewne i, wulkanogeniczne autunu o ' największej miąższości
przekraczającej

1670 m (Ośno IG 2) stanowią ryolity, tufy i aglomeraty.
W dolnej części prof,jJu tego otworu w przewarstwieniu skał osadowych występują sporomorfy wizenu ---, narouru A (H. Krawczyńska-Gro
cru;,lska, 1978),' 00 może wskazać na, karboński wiek 'W'UJ.kanizmu. Autor
przypuszcza jednaik, że są to porwaki kar:bońskie w wulkanitach dolnopermskich. Skały wyilewne znacznie mniejszej miąższości (230-360 m)
przewiereono również w Zbąszyniku IG 3 i Sicinach IG L Ser,ię osadową autunu stanowią tufity agJomeratOlWe, piaskOlWcowe i popiołowe
o łącmej miąższości ponad 120 ni (Września IG l).
Sakson złoriony jest zpiaslrowców i mułowców (z podrzędnymi 2ilepieńcami d iłowcami) o ;wy;raŹllej sedymentacji cyklicznej. Jedynie
w otworze Laskowice IG 2 (fig. 10) ,występuje 'kompleks zlepieńców
drobno- i gruboziarnistych, :p:mewaJ7m.ie słabo obltoczonych, o miąŻiSZIOŚCi
ponad 500 m, kltórego dolna część należy prawdopodobnie do autunu.
Część badaczy uWaJŻa, że lIlIa monoklinie można wyróżnić w saksonie facje: piedmonrt;Qwą, dolin rzecm,ych, eoliczną d. brzegową. Maksymalna
miąższość osadów przekracza 1100 m (Kórnik 1, fig. 11A).
Własnoścd zbiorni1kowe osadów czerwonego spągowca są zmienne: w rejonie
Srody bardm dobre (pm-owatość 18,90/0, przepuszczalność 900 mdcy), w rejonie
Wrześni gorsze (porowatość maksymalna 15,6-22%, przepuszx!zalność 9,5-260 mdcy).
W trakcie opróbowania stM.erozono przYipływy silnie zmiueralizowanej solanki (do
285 gil) o wysokim stopniu metamorfizmu,. ,czasem zawierającej gaz palny (79,4%
OH., 0,6% węglowodorów ciężkich, 0,258/0 helu - Czeszewo IG 1). Przypływ zgazowanej solanki o mineraldzacji 248 g/l i wydajności 1,4 m 8/h uzyskano również
w otworze Sidny IG 1. Własności zbior:nikowesą tu dobre (porowatość do 17;"~Dfo,
przepusZ'CZałność do 100 . mdcy). Gaz w solance jest gazem azotowym (24,280f0CH4 ,
1,130/. węglowodorów ciężkroh). We Wrześni IG 1 z opróbowanej górnej części
sak'Bonu (wraz .z wapieniem podsta,wowym cechsztynu) uzyskano niewielki przy,pływ gazu ziemnego (82,60/. CH4 , 0,18% węglowodorów cię:hk:ich, 0,13% helu).
Powyższe dane wskazują na wysoką perspektywiczność utworów czerwonego Sipą
gowca dla poszukiwań złóż gazu ziemnego; potwierdzone to jest szeregiem nowych odkryć górnictwa naftowego w regionie wału wOlsztyńskiego i w niecce
zielonogórskiej.
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Inonokliny przedsudeckjej
Geological sections through northern (A) and south-eastern (B) part of the Fore-Sudetic Monocline
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Cm-B-!I) Cambrian-Bilurilllll-Devonian not subdivided; J2+3 - . M:iddle and Upper Jurasslc; other explianaJtlons as in Fig!;. 2, 3, B and ~

Utwory cechsztynu występują lIla całym obszarze monokliny przedsudeckiej z wyjątkiem części południOiwo-wschodniej (fig. llB). Są rwykształcone w klasycznych cyklach osadów siarozanowo-chlorkowych
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Tabela 7
Mląi.v:ość

Poziom

czerwonego

I

spągowca
Ośno

102

Razem:

I

1019

Ca2
Cal

I
I

14
3

N -

spągowiec

nieprzebite

I

66
161
692
100

Aller (Z4)
Lefne (Z3)
Stassfurt (Z2)
Werra (ZI)

Czerwony

oraz

1740(N)

cyklołemów

Września

10 l

I

110
183
355
254

I
I
I

902
3,5
2
863

i .poziomów

Czeszewo
10 l

I

95
163
203.
211

I

I
I

672
4,5
1
34(N)

węglanowych

Grundy
10 l

ceclmtynu na IJlOnoklinie przedsudeckiej w m

I

I

753

I

I

7
2

I

27(N)

103

I

81
168
206
194

93
176
193
292

I

Środa

I

649
27
5
460(N)

Kalisz
10 l

I Wycisłowo I

53
3001
1471
1461

I

I
I

10 l

30
150
134
143

491
14
53
138

646

I

457

I

8
3

I

66
2

I

27

I

Ożeg6w

10 l

106

I

254
5I?

971
12

~

i;1
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węglanów Cal (rwer.ra) i Ca2 (stassfurt). Najwięk
szą miąższość osiągają w okolicach Wrześni i Ośna (tab. 7). Poszczególne
cyklotemy mają zrbżnicOlW'aIle miąższości i facje, szczególnie na połud
niowym wschodzie w przybrzeznej strefie zbiornika z dominującą facją
detrytyczn.ą i węglooową (Ozegów lG 1), zwłaszcza w cyklotemach Zl

z dwoma poziomatmi

i Z2.
Miąższość Wa(pienia cech~tyńskdego jest niewielka (tab. 7). Są to masywne
wapienie i dolomity, czasem węglany onkolitowe, o złych własnościach zbio.rnikowych (w rejDnie Wrześni porowatość 1,75-2,~/0 i przepuszczalność do 1,6 mdcy.
w Ośnie IG 2 oclipowiednio do. 7,4% i 13,5 mdcy). Najlepsze stWiierdzone lokalnie
ws'kaźnl'ki (porowatość 28,6%, przepuszczalność 265 mdcy) dotyczą po.jedynczych
próbek (Rzeki IG 1). Uzys'kano przypływ zgazo.wanej solaniki D mineralizacji 90 g/l
. i wydajno.ści 4,5 m'/h .(gaz azoto.wy, niepalny). Miąższość do.lomitu głównego jest
większa niż wapienia cechsztyńskiego.. Są to przeważnie wapienie i dolomity masywne, z wkładkami węglanów . o.nkolitowych, miejscami ilaste. Po.ro.watość ich o.Siąga
6,2-14,90/0, przeważnie 0,5-1,24'/0, a przepuszczalność maksymalna do 12,6 mdcy.
Lepsze własności Zbio.rnikowe związane są głównie ze strefami spękań i zluźnień
tekto.nicznych (rejon Buka, gdzie stwierdzono nasycenie ro.pą nafto.wą parafino.wą
o c.wł. 0,820 g/cmS). W otworach Instytutu GeolOgicznego nie napotkano. rafopodobnej
faCji węglanów Cechsztynu, najbardziej perspektywicznej dla po.szukiwań złóż Węglo.
wodo.rów. Przypływy solanek są zmienne (od O do kilku metrów sześciennych na
godzinę) D mineralizacji do 367 gil. Zawierają one l(KaliSZ IG 1) siarkowodór (89010)
i bro.m (1798 mg/l). W strefie tej panuje wysokie ciśnienie zło.żowe, dwukrotnie
wyższe o.d ciśnienia hYdrOstatycznego, po.wodujące samo.wypływy. Wysokie ciśnienie
stwierdzono. również w otworze Września IG 1, skąd uzyskano. samo.wypływ so.lanki.

piętra strukturalnego
przedstaw~one są w pracach

CharaMerystyka tektoniczna Wal'yscyjskiego
i ,rozwój pokrywy permsko-mezozoicz;nej

J. Sokołowskiego (1967, 1972, 1974), J. Oberca (1972, 1978), Z. Deczkowskiego (1977), J. Solrolowskiego, Z. Deczkowskiego (1977), Z. DeczkOlWskiego, l. GajeWlSlkiej (1977) oraz w opracowaniu Utwory · skalne podłoża
permu zachodniej części monokliny przedsudeckiej (1977). Konso1idacja
platformy waryscyjSkiej nastąpiła w fazach kruszcogórskiej lub nawet
asturyjSlkiej. Kompleks permsko-mezozoiczny ukształtowany został ruchami kimeryjskimi i laramijskimi. Znaczenie tej przebudowy dla uformowania pułapek złozowych w permie podkreślają Z. Deczkowski i l. Gajewska (1977).
Zasadnicze elementy strukturalno-tektoniczne monokliny przedsudeckiej przedstawłono na ftg. 10. Zasygnalizowano możliwość istnienia
jednego wypi~enia w ·obszarze MiędzYlrzecz-Lw6rwek oraz ciągu wypiętrzeń MyśUb6rz-Hokietnica.
WAL POMORSKI I NIECKA POMORSKA

Wykonano tu 11 otworów wierit niczych głównie dla określenia podbudowy geologicznej oraz tylko 2 otwory (Klosnowo lG 1
i CharzyJrowy lG 1) dila rozpoznania jUll"y gómej, a zwłaszcza wapieni
oolitowych ok!Sfo:rdu. Większość prac skoncentrowano w obszane Chojnice-Czaplinek (f,iJg. 12). Otwór Rokita lG 1 wykonano w okolicy Przybiernowa koło Wolina, Ill.a półn:oony zachód od zasadniczej strefy badań~
cechsztyńskiej

Andrzej Witkowski
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F.ig. 12. Lokalizacja wierceń na obszarze wału pomorskiego i ndecki pomors'1~iej
na tle szki'Cu geologicznego bez utworów młodszych od karbonu (według R. Dadleza (1978), zmienione przez autora)
Location of boreholes in the area of the Pomerani~ln Swell and Basin versus
geological sketoch map of Permian subcropS (after R. Dadlez (1978) modified by
the authar)
o

l - ordowIlk i sylur Sfałdowany; 2 - .u skoki; 3 - granice geo:LoglcZi!l.e; 4 - otwory w!lemnicze o głębokości powyżej 4000 ID; 5 otwory Wiertnicze o głębokości poniżej 4000 m;
6 - otworywfer!laillcze w 1Irakcl.e glęb1end.a; porwstale o~aśnien1a jlIik na fig. 2 i 8
l - folded OrdoViclan and SilUrilllll; 2 - faul'ts; 3 - geological bOUlIldaries; 4 - boreholes
over 4000 m deep; 5 - boreholes less than 4000 ID deep; 6 - dril1lJng woriks in progress ;
other expl:anations as given In Flgs. 2 and 8

natomiast otwór Srubin IG 1 (fig. 2) w odległości ok. 80 kIm ku porodnrowemu zachodow.i..
Najstarszymi !pOznanymi utworami są 7Jlustrowane i spękane iłowce
welnloku !dolnego o upaidzie do 45 0 (Klosnowo IG 1), należące do sfał
dowanego staropaleowicznego kompleksu stTUktum1.tnego kaledonidów.
'Wyniki tego wiercenia umOŻiliwiły uściślenie wschodniego msięgu platiormowych utlworów dewońsko-ka,rlbońskich, stanowiących waryscyjski
kompleks strukrtuxallny rozwinięty na sfakllOwanym !i. ZI1'ównanym podłożu staropa:leozoicznym.
Osady dewonu, rozpom.ane fragmentarycznymi profilami na odcinku
837-2085 m (fig. 13), należą 00 żywetu, !ranu ii. famEmu. R. Dadlez
(1978) w Człuchow'ie i Tucholi wyróżnił kilka kompleksów litostratygtraiicznych: Z Tucholi, z Silna, z Chojnic (żywet) oraz z Czluchowa (franfamen), kt6remuodpow'iadają fameńskie osady wapienno-marglisto-ilaste Debrzna IG 1. S!1lraty,gr,afia jest truidna do ustalenia i należy się liczyć z dalszymi zmianami w miarę postępu badań.
o

o

W piaskowcach franu-żywetu z otworu Tuchola IG 1 (3519--3632 Pl) wystę
liczne objawy ropy naftowej. Piaskowce te mają złe własności zbiornikowe.
WpraWdzie porowatość dochodzi do 12,680/0 (przeciętnie 2--4%), ale przepuszczalność jest znikoma do 2,6 mdcy. W trakicie opróbowama uzyskano przypływ
pują
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(B,U mS/h) solaIl!ki słabo zmineralizowanej (161 g/l) zawierającej gaz palny
(55,fiG/. CH" 1,84°/, węglowodorów ciężkich) . Z części badanych poziomów mimo
.za biegu szczelinowania nie uzyskano .przypływu.

Osady kartbonu napotkano jedynie na odcinku 300 m w otworze
Grzytbnica IG 1. Początkowo uznane za wizen, obecnie zaliczane są do
tU!rneju (R. Dadlez, 1978) jako kompleks z Wierzchowa. Są to mułowce
i piaskowce, z których uZySkano śladowy przypływ solanki, świadczący
o złych własnościach zbiornikowych.
Stwierdzenie dewonu górnego pod permem w rDebrznie IG 1 i Bielicy
zmieniło dotychczasowy pogląd na rozprzestrzenienie tych osadów w kierunku południowo-zachodnim od Człuchowa, umożliwiając wydzielenie
wytpiętrzonego bldku dewbńskiego o rozciągłości NW- SE (fig. 12).
Czerwony spągowiec stwierdzono w Szubinie IG 2' (fig. 2). Składa
się on z ok. 805-me1trowegolrompleksu iilasto-mułowcÓIWo-piaszczystego
z poziomami zlep'ieńców oraz ok. 32-metrowego pakietu częściowo zsylifikowanych sZaJrYCh iłowców, którym autor , przypisuje wiek a,atuński.
Istnieją a:ówniei inne interpretacje, według których osady te odnoszone
:są do prepermu IW' szerokim .z~resie dolny karbon ordowik.
W profilu tym wYstępują liczne poziomy piaskowców prawie nieprzepuszczalnych o porowatości do 14,6%. Mimo to, w trakcie opróbowania uzyskano samowy1pływ solanki o wydajności 1,95 mS/h, c.wł. 1,2 glcim ą i mineralizaICji 310 g/l,
stwierdzając po raz pierwszy w Polsce w czerwonym spągowcu ciśnienie złożowe
dWUlkrotnde wymze od hydrostatycznego. W solance występują ślady gazu zawie:rającego 35,4% CH,.
,
Na bloku Człuchowa ' i dalej ku południowemu wschodowi brak permu dolnego
{f.ig. 13), co uwarunkowane było ruchliwością bloków podłoża. Stwierdzony w Debrznie IG 1 50-metrowy pakiet osadów piaszczystylCh , i mułowcowych o porowatości do 8,fiG/o i przepuszczaln'ości do· 2,5 mdcy dał przypływ solanki o wydajności 1,7 mS/h, c.wł. 1,16 g/cm3 i mineraldzacji 241,2 gil, zawierającej gaz palny
(72,9% Clr.4, 0,82°/., węglowodorów ciężkich).
Osady cedhsztynu mają różną miąższość spowodowaną głównie zmdana-mi
i wy'klinowaniern młodszych cY'klotem6w (fig. 13). W otworach Człuch6w IG 2
i IG 2a w poziomie dolomitu głównego wY'ksi7Jtałoonego jako wapień ooLitowy
(porowatość do 17,6%, przepuszczalność do 5 mdcy) występują solanki typu CI Mg o gradiencie , ciśnienia 2, wy<dajności do 200 mS/h! i mineralizacji 319,2 g/l,
zgazowane (50,9% CH" 1,380/0 węglowodorów ciężkich, 0,006% H2S). Tak wysokde
wy,dajnOści świadczą o zbiorniku szczelinowym, a wskaźniki geochemiczne potwierdzają wysoką pel'SJ,Pektywiczność do poszukiwań złóż ropy i gazu w dolamide głównym tej ' strefy. Wymaga to specjalnej techniki woiertniczej w związJku
z anomalnymi ciśnienialni~ które uniemożliwiły osiągnięcie podłoża cechsztynu otworami Człuchów IG 1 i IG 2a. SIady gazu o podwyższonej zawartości metanu
(do 32,3010) stwierdzoD'o r6wndeż w wodach z wapienia cechsztyńskiego, s:kąd uzyskano niski przypływ solanki o wydajności 0,4 m'/h i mineralizacji 201 g/l.
Badania mezozoiku nie potwierdziły przY'Pu~zeń o ,możliwości istnienda złóż
węglowodorów. W traklcie opróbowań stwierdzono jedynie przypływy wód o zmiennej wydajności i , mineralizacji. Najwdększy przypływ (U ma/h) solanki o mineralizacji , 48,2 g/l uZY\Slkano z wapieni oolitowych ' oksfordu (Klosnowo IG 1). Piaslkowce triasu dolnego mają zmienne własności zbiomilkowe: porowatość do 14,7°io,
lecz znikomą przepuszczalność (Szubin IG 1). Najlepszą przepuszczalność tdo
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Geological section through northern part of the Pomerania n Swell and Basin
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53,1 mdcy) mają rpiaskowce triasu w Debmnie IG 1. Przypływ solanki sięga tu
4,8 mB/h, a jej mineralizacja zmienia się od 175 do 212 g/l. W solance nie stwierdzono metanu, lecz azot.
Zmienność miąższości mezozoiku przedstawiono w tab. 8.
Rozwój tekltoni~no-facjalilly loompleksu permsko-mezozoicznego
i .obecny rys strukturalny tego regionu przedstawiono IW mooOlgll'afii
Perm i mezozoik niecki pomorskiej (1976). Ukształtowanie podcechsztyń
skiego układu str:ukJtulJ."alne~ nastąpiło w okresie ruchów p6źnowaryscyj
.skich ,w systemie tekton~lci blokowej odnawianej w różnym stopniu in. tensywności podczas całego mezozoiku,' o czym świadczy ro.zwój rniąż
szościowo-facjalny. Ostateczne uksztabtowaillie obecnego podkenozoicznego układu strukturalnego miało miejsce w fazie laramijskiej.

WAZ.. KUJAWSKI I N1ECKA MOGILE~SlKO-LODZ1KA

Badania obejmowały (fig. 1~) wschodni brzeg nieoki mogileńsko-łódz
kiej (5 otworów) oraz środkO!Wą część wału kujawskiego (2 otwory)
i północny skłon wału gielniowskiego (1 otwór). Wyniki badań zostały
-częściowo opublikowane (Budowa geologiczna wschodniej części niecki
mogileńsko-łód7!kiej strefa Gopło - ,Ponętów - Pabianke, 1977).
Karbon dolny nawiercono na odcinku 84 m w otworze Studzianna
TG 2 (fig. 15). Są 10 prze:flałdowane (upad 40-90°) piaskowce różno
:ziarniste, z przewarstwieniami mułowców i iłowc6w. W materiale okruchowym doŚĆ liczne są skały wylewne typu porfiTów. Skały są zwięzłe,
silnie zdiagenezowane, nii.eprzepuszczalne o maksymalnej porowatości
do 4,35%. Przez analogię do proftlów z monokliny przedsudeokiej, gdzie
przeważają utWlOry wizenu, autor przyjmuje dolnokarboński wiek tych
-osadów, wykształconych IW typowej facji kulmu. Nie moWa. jednak wykluczyć, że są one młodsze i należą do namuru. Dotych~asowe wyniki
badań :palinologicznych są negatywne. Można przyjąć, że utwory te ciąg
ną się w podłożu permu w kierunku zachodnim przez okdlice Piotrkowa
'Tryb. (fig. 15) i Bełchatowa aż po zewnętrzną strefę monokliny przedsudedkftej, gdzie zostały stwierdzone w otworze Niechmirów 2. Północny
:zaSięg waryscydów iW tym reJonie jest ograniczony strefą Mszczonowa
(fig. 7), w której występują, jak wspomniano, platformowe osady we:stfalu w części spągowej ze Z'lepieńcami. Być może, uT\Jwory te sięgają
tylko po Imię wgłębnego rozłamu znaczonego przez S. Marka (fig. 14)
jako strefa dyslokacyjna P.iotrków Tryb. - Rawa Mazowiecka.
Perm dolny w 8tlldziannej lG 2 jest dwudzielny. Serię dolną stanowią zlepieńce grubo- i średniookruchowe głównie z otoczakami wapieni, dolomitów i piaskowców kwarcytowych (47 m), serię górną - pia:skowce różnoziarniste z przewarstwieniami zlepieńców i podrzędnymi
mułowcami (33 m). Zlepieńce i piaskowce mają minimalną porowatość
(do 4,3%) i są nieprzepuszczalne. Zlepieńce dolne są bardzo podobne do
zlepieńców zygmuntowskich z Gór Swiętokrzyskich. Podobnej asocjacji
zlepieńców nigdzie na pozostałym obszarze Niżu Polskiego nie stwierdzono, 00 wska'zuje na genetyczny związek tej części' wału gielniowskiego
z regionem świętokrzyskim. Jak przYipuszcza H. Jurkiewicz (Dokumenta-cja wynikowa otworu Studzianna lG 2, '1973), utwory te mogą być dia-
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Tabela 8
Miąższość

Piętro '

;Kreda
. Jura
..Trias środkowy i górny
Trias dolny
iCechsztyn
Perm dolny

';,

N - nieprzebite

mezozoiku i permu na waJe pomorskim i w niecce pomorskiej w m

I Grzybnica
I. Człuch6w
I Klosnowo
I
I Culplinek
I Debrmo
IG2
IG 1
IG 1
IG 2
IG 1
450
1470
1315
646(N)

292
752
412
852
1545
50

1220
200
715
229
30

933
479
373
764
233(N)

-

Tuchola
IG 1

824
306
129
540
355

903
148
780
325

-

-

I

Szubin
IG 1

.!B.

-

600

503
157
1400
2168
837(N)
--
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l@:t 1

Fig. 14. Ldk'alitlacja wierceń na wale kujaJW'Slkim i w niecce mog.fieńsko-ł6dzkiej
na tle szkicu strukturalno-tektonicznego (według S. Marka (1975), uproszczone przez
autora)
Locati'On ol bareholes in the Kuiavian Swell and Mogilno-Ł6dź Basin versus
structural tectonic sketch (after S. Marek (1975) simplified by the author)
1 - wysady sołne przebijające mezozoik; 2 - ,wysady solne częcdowo pmebijające mezozoik; 3 - poduszki!. 1 wały soIlne: 4 - USkoki; 5 - przypuszcza1ne strefy dYlflokacyjne
w ipOdłożu podpermBkdmj 6 - strefy reg!.onaanych zmd.en miq:is'lloścl 0Ił8d6w mezozoiHru;
7 - otwory wiertnicze o głębolrości J)Olltl:ej 4000 m; 8 - otwory w.!erltnicze o głębokości po- .
wyżej 4000 m; 9 otwór w trakcie głębienia
1 - salt <Jomes penetrat'ing MesozoI.e; 2 - salt domes penetratkng part o:f Mesozolc; 3 - salt
plliows and !!'ld:gee: 4 - :falU:l.ts; 6 - mferred ~ult zones iIn Permj,an basement; 6 - tzilmes
of regiOlDal changes in rflh1clmess of Mesorz.oilc; '1 boreholes [ess than 4008 m deE!!P; 8 bOl'eholes over 4000 m deep: 9 - drllllng wark.!! in progress

:chroniczne - zlepieńce ze Studziannej są starsze od udokumentowanych faunistycznie cechsztyńskich zlepieńców z Gałęzie.
Przyjmując jednak tezę o równowiekowości tych zlepieńców należałoby tu zaliczyć do !górnego permu nie tylko najwyższą, odbarwioną
część osadów piaszczystych (ok. 6 m białego spągolWca), lecz całość kła
stycznych utworów przykryiWających niezgocina.e osady ka!J:Ibonu.
Cechsztyn przewiercono tyJ.ko w jednym otworze, a fragmentaryczne jego profile ZbadanI() w trzech dalszych. Występują tu wszystkie cy-
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Fig. 15. Przekrój geologiczny przez południowo-wschodnią część nieClki. łódzkiej
wał gielniowski
Geological secUon through south-eastea-n part of the Łódź Basin and GiellIliów
Swell

i

1. -

:1 -

strefa U!rkokowa;
fault zone; other

jak na fig. 2, 3 i 8
as glven in Figa. 2, 3 and 8

pozostałe ,oIbjaśn1enia
~płanatloIlB

klotemy. Poziomy węglanowe wykształcone są jako dolomity i wapienie
margliste o miąższości: Cal - 16 m i Ca2 - 6,5 m, znikomej porowatości (do 1,4G/o - Studzianna IG 2). W Piotrkowie Tryb. IG 1 odpowiednik dolomitu głównego (Ca2) ątanOlWi brekcja dolo.mityczno-.i:lasto.-solna (ok. 9 m) związana prawdopodobnie ze strefą uskoko.wą.
Chaa:akter.$styka miąższościowo-facjalna istrukturalno-tektoniczna
utworów cechsztynu i mezozoiJku została szczegółowo. przedstawiona w
;monografii Budowa geologiczna wschodniej części niecki mogileńsko
-lódzkiej - strejaGoplo-Ponęt6w-Pabianice (1977). Zestawienie zmian
miąższości tych illtwo.rÓW przedstawiono w tab. 9.
W otworze Piotrków Tryb. IG 1 brak jury do.lnej, jura środkowa zaś
Jest silnie zredulwwana (kelowej - kujaw środkowy), co świadczy o wy~piętrzenii.u bloku Piotrkowa w tym okJresie (fig. 15).
Własności zbiornikowe osadów triasu są niekorzystne. Piaskowce triasu dol·nego są silnie zdiagenezowane ,i nieprzepusZ'Cza1ne, miejscami występują piaslrow,ee kwarcytowe (Jeżów). Porowatość wynosi 2--4,77G/o lokalnie do 8,27G/o, a prze: pus~czaIność 31,4 mdcy. Występują tu solanki silnie zmineralizowane (360 g/l)
zgazowane (19,54°/0 CH, - Jeżów IG 1). Utwory kajpru są też złymi kolelktora:mi (porowatość 3,6-6%, przepuszczalność do 4 mdcy). Znacznie ·lepsze własności
.zbiornikowe mają iPiaslrowce retyku l(!porowatość do :12,9010, przepuszczalność 150
mdcy). UzySkano z nich nieW'ielkiprzypływ gazu (78,8°/0 CH,,1,860f0 węglowo
,dorów cięŻlkich) oraz zgazowaną solankę o bardzo niskiej mineralizacji (63,2 gil),
· w1dajności 0,056 mS/h i składzie gazu: 41,7% metanu i 1,21010 węglowodorów cięż
kich. Ddbre własności zbiornikowe mają utwory jury dolnej (porowatość do 28%,
: przepuszcza1ność 101 mdcy), z których uzyskano zmienne przypływy wód o mineralizacji 12,9-107 g/l i wydajności 3-37,4 mS/h, zawierające gaz (59,7010 metanu i 2,68% węglowodorów ciężkich - Jeżów IG 1), oraz jury środ·klowej (Cykowo
JG 1), z ktąrych uzyskano przypływ solanki o mineralizacji 98,2 g/1 i wydaj. nOŚ'Ci 23 mB/h. Wysokie wydajności wód ~do 23 mS/h) z utworów oksfoll:idu stwier.dzono W okollicy Koła. W zgazowanej solaD'ce o mineralizacji do 148 gil wystę
:puje 67,41-:-68010 metanu i 6,55-9,4010 węglowodorów ciężkich, co świadczy o pers-
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Tabela 9
MiąższOŚĆ
Piętro

Kreda
Jura górna
Jura środkowa
Jura dolna
Trias górny
Trias środkowy
Trias dolny
Cechsztyn

cechsztynu i mezozoiku na wale kujawskim i w niecce

I Studzianna
IG 2
99
950
613
152
1296
754

I

Piotrków
Tryb. IG l

N - nieprzebite

IG l

-

1278
315
785
202(N)
-

Jeż6w

-

1109
835
68 ·

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

I

-

612
1095
242
203
844(N)

-

I

Konary
10 l
45
505
237
857
160
231
1246
96(N)

I

mogileńsko-Iódzkiej

Cykowo
10 l
884
590
210
575
72(N)

I

Koło

103
1963
694
282
172(N)

-

-

-

-

-

-

w m

I

I Poddębice

Koło

IG4

IG l

1853
730
110
55
110(N)

1952
828
7(N)

-

-

-
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pekitywicznoŚCi

tej strefy. Najlepsze własności zbiornikowe mają serie piaszczyste kredy dolnej, skąd uzyskano samowypływy wód termalnych (60°C), słabo zrnineralizawanyoh (41 g/l), o wydajności 80 mI/h.

KIERUNKI DALSZYOH BADAŃ
Przedstawiony zarys r~onalnej problematyki geologicznej determinuje kierunki dalszyCh badań, które będą prowadzone z reguły na iWięk
szych niż dotyChczas głębokościJaX::h. Podjęcie ich jest więc uzależnione
od możliwości dysponowania · nowoczesną techniką wie:r1lniczą, gwarantującą spełnienie zadań -g eologicznych. Obecnie wiertnictwo nasze ograniczone jest barierami. ciśnień i temperatury górotworu, uniemoZliwiają
cymi efektywne prowadzenie wierceń głębszych lIliż 5000 m w basenie
permskim, stanowiącym obszar najbardziej perspektyrwiczny dil.a poszukiwań złÓŻ ,ropy naftowej i gazu zielnmego.
Zasadnicza pro!blematyka ,b adawcza dalszych prac regionaiJJnych będzie
obejmowała następujące zagadnienia:
1. Określenie charakteru podłoża permu w zakresie xoZJPOznania waryscyjskiegokompleklSu struiktwralnego, określenie północnego przebiegl.I.
eksternidów waryscyjslmch i obecności lub braku zapadliska przedgórskiego.
2. Określenie przebiegum-óŻlli:cowanych facjaJnie i :miąższościowo
stref utworów osadowych saksonu oraz poziomów węglanowyCh cechsztynu dla wyboru stref najlbardziej perspektywicznych, zwłaszcza zhadanie utworów podcecmz;1;yńskich w podłożu południowej części wału
kujalWSlkiego.
.
3. Określenie :zmienności facjalnej i .miąższościowej oraz warunków
zbiornikowych utworów żywetu i franu w wybranych strefach obszaru
lube-lskiego omz Pomorza Zachodniego.
4. Określenie lbuidowy gedlogicznej strefy kontaktu platformy prekambryjskiej ~ pa[eozoicznej dla odtworzenia kierunków regionalnej migracji węglowodorów i moż1iwOOci poszukiwania złóż w strefie głębokich
rozłamów.
5. Określenie

budowy geologicznej i perspelcl;ywiczności mezozoiku
w strefach zmienności cregiOlIla1nej i lokalnej uwarunkowanej blokowym
rozwojem podłoża podpexmshlego oraz tektoniką solną.
zakład
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AB,IJ;JKclt BHTKOBCKH

PErHOHAJlLHLffi PAOOTLI rEOJIOJ'HlłECKOrO HHCTHTYTA HA
nOJILCKOA HU3MEHHOCTH (1969-1978)
Pe310Me
PemoHlUIbBLIe pa60TLI 3a nOCJIe,l(llee ,lI;ecJITlIJIeTHe npOBO,znvJllCb reoJIOI1l'łecxHM BHCTH1)'TOM rJIaBBLIM 06Pa30M c n;em.1O nOHCKOB yrJIeBO,ll;OpO,D,BlilX MecrOpO:atJJ;emIiI:. B Kos:n;e WecTH,lI;ecJITLIX rO,ll;OB B BHCTH1)'Te npHc:ryIIHJIH K COCTaBJIemIIO pemoHllJIbllbIX CTpYKTYPHO-reOJIOm'1eCKHX MOHorpa!llHit, lIJIJIIOCTPHPyeMbIX xapTaMH B
nOJJ:DCKaH HH3MeHHOCTb

JIelIQIT

MaCIJITa6e l: 200 000

H

l: 500 000.

Ha norp8llH'łl>H ,lI;oKeM6pHitcxo.ll: BOCTO'IHo-EBponeitcxo.ll:

TIJIaT!lIOPMb1 H naJIeo30.ll:CXO.ll: TIJIaTIPOPMb1 :U;eHTPIUILHo.il: H 3ana,D;Ho.il: EBpOn&I, KOTophle rpaHlł'.lllT
Me:atJJ;y 0060.11: B,lI;Om.

6h1D;Ka

(!lIRr.

1). B

JIHHID[

TeD:ccepa-TopHKBHCTa no J1BHHH KOmaJIBH -

Topym. -

Py)J;a JIIO-

3TOM pa.il:oHe Błd,!I;eJIeH p~ CTpYKTYPHO-TeKTOHB'leCKHX 3JIeMeHTOB; B npaKTHKe

reoJIOnt'.leCKOrO BHCTH1)'Ta npHMeHSIeTCg (!lIRr.

1)

paC'IJIeHeHHe

10.

CoKOJIOBCKOro

(1968),

6a3H-
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(1956). Ha

pyrom;eecJI Ha BLI)1;eJIeBIDIX B. ITolDpLICKoro

,lJ;oKeM6pdCKo:ll: IIJIaTclJopMe rny6HBa

3aJIeraBRJI xpOBJIH KpHCTaJIJJH'IeCKOrO cIJ)'1ł.ZI;aMeHTa KOJIe6JIeTCJI B. rpamm;ax OT HeCKOJIbIGIX COTeH
MeTPOB Ha Boc;rOKe,lJ;O

6000

M Ha 3ana,n;e. 0ca,n;0'łHLl:ll: IIOxpOB . COcrOHT . 113 Tpex CTPYKTYPm.IX

lCOMJJJIeKCOB: paHHeIIaJIep30:ll:CKoro, ,lJ;eBo1ł0-xap60HCKoro (BapHCI(H:lI:CKoro) H qexmre:ll:H-Me3030:ll:CKoro (clJm.

2, 3). Ha

IIaJIeo30:ll:CKo:ll: IIJIaTclJoPMe CHJIł,HO

CMJITLI:lI: B CKJIa,zJ;IOI PaHHeIIaJIeo30:ll:-

,cKd CTPYKTYPHLI:lI: KOMJJJIeKC 1I3yo:IeH B ITpHMOpCKo:ll: BII3,ZI;IIHe H . Ha IOrO-3ana,n;e JII06JIHHCKoro
pa:ll:oHa. BapHCD;H:lI:CKH:lI: CTPYKTYPHLI:lI: KOMl1JIeKC COCTOHT H3: CltJIlI,lJ;'iaToro xym.Ma ITpe,Zl;cy,Zl;eTCKO:ll: MOHOKJIHHaJIH H

IIJIarcIJopMeHHhIX ,ZI;eBoHo-xap60HCKHX OTJIOlKeHH:ll: ITPHMOpCKoro paBLIme 3aJIeraeT xpacHLI:ll: JI~HD MOmHOCTLIO 60JIee

:lI:OHa H BapmaBCKo:ll:

BIIazwm;r.

JIOKaJIbHO

JIaBOBLIe IIOxpOBLI (3aIIa,lJ;HL1e pa:ll:OHLI ITO.JILmH).

3aJIeraror

11 Me3030Jl COCTaBJIJIIOT e,ll;llHhI:ll: · CTPYKTYPHLI:lI: JIPYC,

~BLImaeT

7000

1000

M;

ITopo)J;LI qexmre:ll:Ha

06IIJ,al1 MOmHOCTL KOToporo

MecTaMH

M. : B qeHTPam.Ho:ll: 'laCTH IIJJaTclJOPMLI CHJIbHOpaJBHTa COJIJIHaJl reKTOHHKa,

·06YCJIa.BJIHBlUOm;aJI CTPoeHHe II03,ZI;He:lI:mero oca.nO'łHoro IIOxpOBa.

1969-1978

H1I'reHCHclJHKaqHJI 6YPOBh1X Hce:ll:CMH'IeCKHX pa60T Ha ITOJIbCKo:ll:HH3MeHHOCTH B
TO,lJ;ax IIOKa3aHa Ha·Ta6.
.q,m.

4

·60JIee

1.

1, · acpaBHeHHęl

creIIeHH H3MeH'DIBOCTH Ha rrpHMepe JlIo6JIHAIIIHAbT Ha

H 8. 3a 3TOT IIepHO,Zl; rrp06ypeHO 60JIee
5000 M, a OCTam.HLIe - 4000 M (clJm. 1,

lOO,r.ny6olCHX CKBa,mm,
Ta6.

2).

9

113 KOTOph1X r.ny6HHo:ll:

OCHOBHLIMH rrp06JIeMaMH JIBJIJIJIIICh:

H3yo:IeHHe paHHeIIaJIeo30:ll:CKoro CTPYKTYPHOrO KOMJJJIeKCa Ha ·· 3alIa,ZJ;e ITpH6aJITB11:CKo:ll:

·CHHeKJIH3LI, B ITO,lJ;JIJlCCKo:ll: BII3,ZI;IIHe H Ha JlIo6JIHHCKO:ll: reppHTOpHH.

2.

H3yo:IeHHe . BapHcD;H:lI:CKoro CTPYKTYPHoro KOMJJJIexca Ha JlIo6JIHHCKO:ll: reppHTOpmr, .Ha

.IOre BaPmaBCKO:ll: .BII3,ZI;IIHLI,. Ha ITpe,Zl;CY,Zl;eTCKO:ll: MOHOKJIHBaJI.H H B 3arra)J;HOM ITPHMOPbH.

3.

H3yo:IeHHe IIepMCKHX OTJIOlKeHB1I:, rJIaBHLIM 06paJOM IIOpO,Zl; xpaCHero JI~ H xap60HaT-

JILIX rOpH30HTOB qeXlUTe:lI:Ha.

4.

H3yo:IeHHe Me3030Jl, oC06eHHO HHlKHero l'pHaca, cpe,ZJ;He:ll: IOpLI, oKcclJop,Zl;a H HHlKHero MeJIa

.B 30HaX pemOHaJIbHO:ll: H3MeH'DIBQCTH.

61CKBalKHHa (146 OOOM.) H3yo:IaJIaCh 3ana,n;3). Oca.no'łHLl:ll: KOMJJJIeXC Ha'lHBaeTCJI 3,lJ;eCh
perybałtyckiej, 1976) c 06JIOMO'łBLIX IIOpO,Zl; BeH,Zl;a-

Ha ,ZI;OKeM6pH:lI:cKo:ll: IIJIa TclJoPMe rrp06yjleHo
~aJI '1aCTb ITpH6aJITB11:CKO:ll: CHHeKJIH3LI @m.

(Starszy

5,

paleozoik zachodniej części syneklizy

Ta6.

-HHlKHero KeM6pHJI (lDpHOBeqKaJI cePHJI), IIepeXO,Zl;llIIJ;HX B IIec'Ia.IIHKH H aJIeBpOJIHTbr HHlKHero
11 cpe,ZI;Hero xeM6pHJI MOmHOCTbIO HecKOm.KO COTeH MeTpOB. BepXHB1l: KeM6pd O'leHD TOHKB1l:;

'OP,lJ;OBHK rrpe,lJ;CTaBJIeH MepreJIHCTbrMH 1I3BeCTHJIKaMH H aprHJIJIHTaMH MOmHOCTLIO ,ZI;O

3000

M.

OTJIOlKeHHJI xap60Ha H ,ZI;eBOHa OTcyTCTByroT 110 rrpH'łHHe paJpymeHHJI ,ZI;On;exmre:ll:HoBo:ll: 3p03He:ll:.
l(exmre:ll:H-Me3030:ll:CKB1I: KOMJJJIeKC CclJOPMHPOBaJICJI B
-ero MOmHOCTL KOJIe6JIeTCJI B rpamm;ax OT

600

,ZI;O

6,

Ta6.

4)

B ITO,Zl;JIJlCCKO:ll: BIIa,Zl;HHe @m.

2900

pe3ym.TaTe

JIapa.MH:ll:CKHX ,,ZI;BHlKeHH:lI:,

M.

rrp06ypeHO

3

CKBaJIOIHLI C n;eJIbIO H3yo:IeHHJI

.q,aD;H:lI: KeM6pmi li: .B03MOlKHocre:ll: 3aJIeraHHJIraJOBh1X clmlIJIeHH:ll:, CHrHaJIH3:HpyeMLIx IIpOJIBJIe.H HJIMlI B CKBalKHBe

TJ:IYID; łlFl.

OrM:e'leHa 60m.maJI clJan;Ham.HaJI 1I3MeH'DIBOCTL OTJIOlKeHH:ll: KeM-

·6pHJI, a B xpHCTaJIJIH'leCKOM cIJ)'1ł.ZI;aMeHTe BIIepBLIe B ITom.me yCTaHOBJIeHO 3aJIeraHHe py,Zl;OHOCHO:ll:
<:epHH lKeJIe3HCTh1X KBapn;HTOB, aHaJIOrH'łBLIX TeM, KOTopLIe 3aJIeraIOT B KpHBOPOlKCKo:ll: cepHH.
B BapmaBcKo:ll: BIIa,Zl;HHe pa60TLI

BeJlHcL

1I3yo:IeHHJI OCHOBaHHJI IIepMCKHX OTJIOlKeHH:ll: (clJm.

rJIaBHLIM 06PaJOM Ha IOrO-BOCTOKe c n;eJIbIO

7);

yCTaHOBJIeHO HeIIocpe,Zl;CTBeHHoe 3aJIeraHHe

:SecTclJaJIJI Ha BepXHeM i::HJIype; .B CKBalKHBe MJD;'IoHYB łIF

2

BecTclJam. Ha'łHHaeTCJI C cepHB KOH-

I'JIOMepaTOB, KOTopLIe MOryT JlBJIJlTbCJI clJparMeHTOM MOJIaCCLI, em;e He oTxpLIToro B ITom.me
npe,IJ;rOpHOrO rrpom6a BapHCl:J;iI)J;oB. B xap60He 3aJIeraIOT IIec'lllHLIe . ropH3oIłTId IIOpHCTOCTbIO
,ZI;O

16,5%

H rrpOHHn;aeMOCTLIO ,lJ;0

690

MJI)J;CH, 113 KOTOph1X II0JlY'łeH rrpHTOK MHHepaJIH30BaHHo:ll:

UJIaCTOBO:ll: BO)J;bI, 3afaJ:HpOBaHHO:ll: ropIO'IHM raJOM. 06LI'łH0 OTcyTCTByeT HHlKHJIJI IIepMb; OTJIO)KeHHJI n;eXIIITe:ll:Ha rrpe,lJ;CTaBJIeHLI IIO'ITH IIOJIHLIM paJpe30M (Ta6.

5).

3,Z1;ecb HMeJIH MecTO 3IIe:ll:-

poreHH'lecme ,ZI;BHlKeHHJI 6perOHcKO:ll: H aCTYPdCKo:ll: clJaJ CKJIa)J;'laTOCm; 110 MHeHHIO

A.

XOBCKoro 3Ta '1aC'rb paCCMaTPHBaeMo:ll: BIIa,ZI;HHLI CclJOPMHPOBaJIaCh IIOCJIe BecTclJaJIJI
Ha JII06JIli:HCKO:ll: . TeppHTopHHrrp06ypeHo

43

CKBaJIOIHLI (clJm.

8,

Ta6.

6),

M . )l(eJIH-

.n;;
KOTopLIMII

83
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npo:it,D;eH Becr:. oca,n;o'lBldit nOxpOB. ,CorJIaCHO reKTOBH'lec:Ko:ll: pemOHaJllł3axum BLl,lJ;eJIeHO lIYXOBCKO-rpy6emoBCKoe

(A.

no.n;mrme,

M. )KeJIBXOBCKJI,

1972),

JlIo6JIDHCKIUI

Bna.n;RHa ' 11 Pa,n;OMCKO-KpaCHJIIJ;Koe

nO,ll;WlTJle

nopo,ll;LI BeH,ll;a OTMe'lelłI>I Ha lOre 3TO:li TeppJITOpu. PaHBH:Ii naJIe-

030:li npe,ll;CTaBJIeH TeMJI lKe nopo,ll;aMJl, '!TO B Earrr:o::Il:CKo:ll: ClłHeKlIJl3e 11 B ITO,ll;JUlCCKo:ll: Bna.n;RHe.
ITpJl3HaKJ1 yrJIeBO,ll;OpO,ll;OB OTMe'lem.I B OTJIOlKeHIDIX KeM6pilll:.

B

ra3e, CO,ll;eplKam;eMCH B M1IHe-

paJIJl30BIIlIHbIX nJIaCTOBLIX BO,ll;aX, OTMe'leHO aHOM8..JILHoe CO,ll;eplKaBJle reJIJIH 'leB

HI' 10).

'leBCKJI,

7

OTJIOlKeHHH ,ll;eBOHa pa3,ll;eJIem.I Ha

1975);

,ll;0

4.57%

(nap-

JIJlTocrpaTHrpa«pH'leCKJIX «pOPMaI:\1I:Il: (lI. MJlJIa-

B pa3pe3e JlMelOTCH nepepLIBLI 11 pa3MbIBbI, OTPalKalOlI(Jle paHIleBapllcD;Ił:il:CKHe

,D;BJIlKeHHH @m.

9).

OTMe'lem.I MHoro'IJICJIeHHbIe He«Prera30npOHBJIeHHH; HaH60JIee nepcnex-

THBm.IMJI C'lJlTaJOTCH OTJIOlKeHHH lKBBeTa 11 «ppaua, 06JIa,ll;aJOlI(Jle XOpOWJIMH KOJIJIeKTopcKJlMJł
CBO:li:CTBaMH. OTJIOlKeBJlH xap60ua

A. M.

)KeJIBXOBCKJI

(1979)

pa3,ll;eJIJIJI Ha

5

JIJlTOCTpaTHrpa«plI-

'lecKHX «poPMaI:\1l:ll:. ITepcneKTJIBLI OTKpLITJIH 3aJIelKe:li: ra3a CBH3am.I c OTJIOlKeBJIHMJI HaMIOpa
H Becr«paim, nopllCTOCTb KOTOpLIX ,ll;ocmraeT

25%.

a npOlI1lI\aeMOCTb

6750

MJI,ll;CII. OTMe'lem.I

nPHTOKJI M1IHepaJIJl30BIIlIHbIX UJIaCTOBLIX BO,ll; c ra30M. CrpYKTYPHoe «poPM1lPOBaHJIe reppJITopu
np0Jl30WJIO

nocne BeCT«paJIa.

Ha naJIe030:ll:cKo:l!: nJIaT«popMe np06ypeao
"IJICJIe Ha ITpe,ll;cy,ll;eTcKo:l!: MOHOKJIlIHaJIlI

21

40

CKBalKHH

(123000 M - Ta6. 2). B TOM
10) Jl3Y'lem.I CKJIa.II;'łllThIe

CKBalKBJIo:l!: (<<pm.

OT JIOlKeHHH Kap60Ha B KYJIbMOBO:l!: «PaIIB1I II OTJIOlKeHllH ,ll;BY'IJleHHo:ll: BJIlKHe:ll: nepMll -

OT3Ha

(B OCHOBHOM ByJIKaHOreHm.Ie nopo,ll;LI II KOHrJIOMepaThI) II caKCOua (nec'la.Hmm: II a.iIeBpOJIJlTLI).
Onpe,ll;eJIem.I rp~ pacnpOCTPaHeBJIH 11 Jl3MeH'lHBOCTll MOJIUlocm 11 «PaI:\1I:Il: n;exmre:li:Ha (<<pm.

11)

II xpacaoro JIelKBH (Ta6.

7).

Hau60JIee nepcneKTJIBm.IMJI ,ll;JIH nOllCKOB yrJIeBO,ll;OpO,ll;OB HBJIH-

lOTCH OTJIOlKeHHH ca:KCOHa, nOPllCTOCTL KOTOpLIX COCTaBJIHeT

900

22%,

a npolI1lI\aeMOCTb ,ll;OCTHraeT

MJI,ll;CIl, a TlIlOIre rJIaBHLI:il: ,ll;OJIOMHT n;exmTe:lI:Ha, B KOTOpOM OTKPblTO MecTopolK,ll;eHJIe He«Pm

(ByK HI' 1).

KOHCO.JIII,ll;8.n;ID BapllcD;Ił:il:CKo:ll: UJIaT«poPMLI np0ll30WJIa JIH60 B n03,ll;Heit CY,ll;eTCKo:ll:

ęa3e, JIH60 B «Pa3e Py,ll;HLIX rop 11 acrypHli:CKo:li:. :Qexnrre:li:H-Me3030:li:CKIl:li: KOMnJIeKC C«POPM1lPOBaJICH 6JIarO,ll;apH KJlMMepHli:CKJIM 11 JIapaMH:ll:CKJIM ,ll;BHlKeHHHM.

li ITpllMOpcKOit Bna,ll;lIHe npo6ypeHO 11 CKBalKHH ,ll;JUI
JIHHH:li: 6JIOKOBOro CTPQeHHH BapllcD;lł:il:CKoro CTpYKTypHoro KOMnJIeKCa

Ha ITpllMOpCKOM BaJIe 11
BIillICHeHHH pemoHaJIbm.IX
'(<<pm.

12, 13),

a TaKlKe,ll;JUl Jl3Y'leBJIH ,ll;eBOHCKHX 11 'laC'I'H'lHO xap60HCKHX OTJIOlKeHH:li:. ITepcneK-

THBm.IMJI ,ll;JUI nOllCKOB He«Pm 11 ra3a HBJIHIOTCH rJIaBHbIM 06Pa30M nopo,ll;LI lKIlBeTa 11 «ppaHa,
:r,ll;e OTMe'lem.I He«PrerrpOHBJIeBJIH. ITepMO-Me3030:l!:CKJIe OTJIOlKeHHH JIY'lWe Bcero Jl3Y'lem.I B ITPIIMOpCKo:l!: Bna.n;RHe (perm i mezozoik niecki pomorskiej,

1976).

ITepcneKTJIBLI CBJl3aHbI c 30HO:l!:

BblKJIHHHBaHIl:li: xpacaoro JIelKHH 11 C rJIaBHbIM ,ll;OJIOMHTOM, r,ll;e Ha6JIIO,ll;aeTCH BLICOKoe nJIaCToBoe
,ll;aBJIeHHe, a TaKJKe 'łaCTH'lHO c OTJIOlKeHJlHMll oKc4>op,ll;a. CaMLIe MOID;llbIe OTJIOlKeHHH KpaCHoro
JIelKBH OTMe'l:em.I (<<pm.

2)

B CKBlllKHBe IDy6JIH

HI' 1,

r,ll;e BrrepBLIe 6LIJIO OTMe'leHO aHOM8..JILHO

BLICOKoe nJIaCTOBOe ,ll;aBJIeHJIe M1IHePaJIJl3oBaHm.IX UJIaCTOBLIX BO,ll; c rpa,ll;HeHTOM paBHbIM
CrpYXTYPHOe «poPM1lPOBaHHe COBpeMeHHoro nO,ll;n;eXIIITe:li:HoBoro
BpeMH n03,ll;HeBapllcD;lł:il:CKIlX ,ll;BHlKeHB:li: (P. p;a,ll;JIe3,

1978),

1,99.

OCHOBaHHH np0ll30WJIO BO

a n;exmre:ll:H-Me3030itCKoro KOMnJIeKCa

irJIaBHbIM 06Pa30M B JIapaMH:ll:CKoe BpeMH.
Ha

KYHBCKOM

CKBIllKHB (<<pm.

BaJIe

14), rJIaBHbIM

11 B

MOrllJILHeHCKO-JIO,ll;3I1HCKo:ll:

Bna,ll;lIHe npo6ypeHo

8

06pa30M,ll;JUI Jl3Y'leHHH Me3030:li:CKHX nopo,ll; H 'laC'I'H'IH0 n;exnrreil::Ha.

OTMe'leua pemOHaJIbHaH H3MeH'lHBOCTL MOm;HOCTJI 11 «paI:\1I:Il: 11 B 06IIJ;IIX 'lepTllX yCTaHOBJIeHO

~TPYKTYPHoe CTPoeHJIe (Budowa geologiczna wschodniej części niecki mogileńsko-ł6dzkiej
'strefa Gopło BHKO:ll:.

B

Ponęt6w -

Pabianice,

1977)

60JIbWe:ll: 'laCTblO06YCJIoBJIeHHoe COJIHHo:li: TeKTD-

OTJIOlKeHIDIX IOpLI II BJIlKHero MeJIa 3aJIeraIOT nec'lam.Ie cepmr, 06JIa,n;aJOlI(Jle XOpOWJIMH

1I:0JIJIeKTopcK1lMlł CBO:ll:CTBaMH, xaPaKTePIl3YJOlI(JlecH 60JIbWJIMH ,ll;e6l1TaMH M1IHepaJIJl30BIIlIHbIX
H npecHLIX BO,ll;.

B

OTJIOlKeHIDIX TpHaca H OKC«pOp,ll;a OTMe'lem.I ra30npOHBJIeHllH.

ITO,D;QeXWTe:li:HoBLIe OTJIOlKeHllH, TaK lKe KaK BapHCIJ;H,ll;bI ITpe,ll;cy,ll;eTCKo:l!: MOHOKJIBHaJIH,

~CTOHT 113 cepu KOHrJIOMepaTOB 11 CKJIa,n;'łaTLIX nopo,ll; xap60Ha KYJILMOBO:ll: «Paxum @m.

B

15).

6JIH:m:a:l!:m:eM 6Y,IJyJIJ;eM HCCJIe,ll;OBaHHH Ha ITOJIbCKo:li: HIl3MeHHOCTll 6y,ll;yT HanpaBJIem.I Ha:

Andrzej Witkowski

84
a -

BIDltIDOIO nepML 11 cl! OCHOBaHHe B ~eH'fP8JIbH0:ii: 11 BOCTO'lHOii: ':UlCTII 6acceiiHa;

6 -

BapHcQHi!:CICIDI: crpyxrypm.rlt KOMILmiKC B B.&I6paHH&IX 30HaX JII06mmcKo:ii: TePPHTOPHB

11 ~oro IIplIMopbH;
B -

30SY KOBTlUITa IIaJIe03o:itCKO:it 11 ,lI;oKeM6pdCKO:it IIJJaTcPoPM;

r -

Me3030:it B 30HaX I13MeIl'lllBOCTII, 06YCJIoBJIemlO:iI: COJUIHoii: TeKTOllHKoil:.

Anldrzej WITKOWSKI
REGIONAL STUDIES CARRIED OUT IN THE POLISH LOWLAND BY THE
GEOLOGICAL INSTITUTE IN 1969-1978

Summary
Regional studies carried out by the Geological Institute in the last decade
were mainly aimed at establiS'hing pr<l6pectives of oClCUrrence of hydrocarbon
accumulations. By the end of the sixties, there began elaboration of regional geological-structural monographs illustrated with maps in the scales 1: 200 000 and
1: 500 000.
~he Polish Lowland stretches on the boundary of the EaSt-European Precambr.ian and the Central and West-European Paleozoic platforms which meet in the
Teisseyre-TOTnquist zone along the line Koszalin-Toruti.-Ruda Lubyclka (Fig. 1).
Several structural-tectonic units were differentiated here. The subdivision proposed by J. Sdkolowski (1968), with reference to that of W. Poz.aryt;ki (1956), iis used
iJn ,the current research of the Geological Instdtute (Fig. 1).
In the area of the Precambrian Platform, the top of crystalline basement i,'j.
situated at depths ranging from some hundred meters in the east to 6000 m in
the west. Sedimentary cover comprises three structural complexes: Early Paleozoic, Devonlan-Carboniferous (V81"iscan) 8IIld ZechStein-Mesuzoic (Figs. 2, 3). In the
Paleozoic Platform, strongly folded Early Paleozoic structural complex is known
from the Pomeranian Ba's in and south-western Lublin region. Varis'canstrudural
complex comprises folded Culm in the Fore-Sudetic Monocline and platform
Devonian-Carboniferous deposdts in the Pornerania and Warsaw Basin. It is
overlain by the Rotliegendes over 1000 m thick and, in some places (westem
Polanid), with lava covers. Zechlstein and Mesozoic rocks form a single structural
stage sometimes over 7000 m thick. The phenomena of salt tectonics, bearing
a decisive influence on the develOpment of younger sedimentary cover, are
strongly developed in central pa:rt of the Platform.
Table 1 shows increase in intensity of drillings and seismic surveys in the
Polish Lawland in the years 1969-1978, and Figures 4 and 8 - comparison of
the degree of knowledge at the example of the Lublin region. In that time interval there were made over a hundred of deep driHings: 9 over 5000 m deep
and the remaining ones over ·~OOO m deep (Figs. 1, Tab. 2). The main research
problems irreluded:
1. The studies of Early Paleozoic structural complex in ·the /Western Baltic Syneclise, Podla'Sie Depression and Lublin region.

Streszczenie

85

2. The studies of Variscan structural complex in the Lublin region, southern
part of the Warsaw Basin, Fore-SUdetic Monocline and wes,tern Poinerania.
3. The studies of the Permian, ma'inly Rotliegendes and carbonate Zechstein
horizons.
4. The studies of the Mesozoic, e~ciany Lower Triassic, Middle Jurassic,.
Oxfordian and Lower Cretaceous in zones of regional variability.
Sixty one drillings (146 000 m long) were made in the area of the P re c a m br i a n PIa t for m. The studies comprised western part of the Baltic Syneclise
(Fig. 5, Tab. 3). The sedimentary complex begins there with clastic VendianLower Cambrian rooks (Zamowiec series), passing upwards into Lower and Middle
Cambrian sandstones and siltstones some hundred meters thick (Starszy paleozoik
za~hodniej C!Z~~ci synek1izy perybaltyokiej, 1976). The Upper Cambrialll is very
thin. The Ordovictan is represented by marly limestones and claystones, and
the Silurian - by siLtstOllles and clays tones \lip to 3000 m thi<:ik. Carboniferous
and Devonian rocks are missing in result of iPre-Zechstein erosion. The Zechstein-Mesozoic complex was primaa:-ily shaped by Laramie movements and it
ranges from 600 to, 2900 m in th1ekness.
Three drillings made in the Pod 1 a s i e D e p r e ss ion (Fig. 6, Tab. 4)
were aimed a,t recOlllStruction of faoies of the Cambrian and checking the possibilities of occurrence of gas with reference to traces of gas recorded in the
Tluszcz IG 1 borehole. The Cambrian llIPPeared to be hi~ly varying in facies_
Ore-bearing ferruginous quart2lite series, an equivalent of the KrJ.voi Rog series.
was recorded in the crystalline basement for the first time in Poland.
The studies carried out in the War saw B as i n, especially its south-eastern
part, were aimed at eX!plora'flion of the Pei'lrilian substratum (Fig. 7). The Westphalian was founrd to rest directly on the Upper Silurian. In the Mszczon6w IG 2,.
it begins with conglOlmeratic series which may represent Variscan foredeep which
is still not evidenced in Poland. The Carboniferous section comprises sandstone
horizon's wit'h porosdoty up to 16.5% and permeability urp to 690 mdcy, which gave
gas-bearing brines. 'Dhe Lower Permian is usually lac'lmng whereas the Zechstein
profile is almost complete (Tab. 5). The area was affected by epeirogenic movements of the Bretonian and Asturian rphases and its structure was formed afterthe Westphalian D according to A. M. ZeUchowski.
The sedimentary caver of the L ubI i n r e g ion was studied by 43 drillings (Fig. 8, Table 6). The tectonic regionalization of this area includes differentiation of the Luk6w-Hrubiesz6w elevation, Lublin trough, and Rardom-Krasnik
elevation (A. M. Zeliichowski, 1972). Vendian rocks were found in southern part
of this area. The Lower Paleozoic is developed similarly as in the Baltic Syneclise arid Pordlasie DepreS'sion. Tiraces of hydrocarfbons were found in theoambl'ian. Gas occurring in the brines shows anomalous (up to 4.571l/0) content:
of helium (Parczaw IG 10 borehole). The DevOlllian was subdivided into 7 lithostratigraphic formations (L. 'Milaczewski, 1975). Its profile displays gaps and erosiOlllal surfaces reflecting the activity of Early Val'iSlCan movemen'ts (Fig. 9)~
Traces of hyfu'ocarbons are fairly common here. Givetian and Frasnian rooks"
characterized by the best reservoir' properties are considered as the most per-·
spec1li.ve. The Carboniferous was subdiwded inlto 5 lithostratigraphic formations,
(A. M. ZelichoWSikli, 1979). Namurian Silld Westphalian rooks with porosity up to
25°/, and permeability equal 6750 mdcy are regarded as the moet perspective forsearch for gas. Outflow 'Of gas-bearing brines was recorded in several places. The
main geological structure of thds area 'Originated after the Westphallian.
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In the area of , the Pal e 0 zo i c PI a t fo r m, were made 40 boreholes
(123 000 m long - Tab. 2). Twenty' one of these boreholes, made in the For e S u d e t i ,c M 0 n 0 c 1 i n e recorded, among other things, folded Carbooiferous
roclks developed in the Culm fades as well as those of bipartite Lower Permian
(Autunian, comprising mainly volcanogerui.c rocks and conglomerates, and Saxonian - sandstones and siltstones). The extent and thickness and facies variability
of the Zechstein (Fig. 11) and Rotliegendes (Tab. 7) were reconstruJOted. The rocks
most perspective for search for hydrocarlbons include the SaX'OOlian (wdth porosity
up to 22!l/o and permeabiliity up to 900 mdcy) and the Main Dolomite of the Zech-stein, in which oil accumulatdon WSlS found (Buk IG 1 borehole). 'Dhe Vedscan
'Platform haS been oonsolidated at the end of the SuJdet'ic phase or in the Erzge,b irge and Asturian phases. The Zechstein-'Mesozoic complex was shaped by the
Cimmerian and Laramie movements.
Elevenboreholes made in the Po mer ani an Swell and · Ba 'S in casted
some light on regional features of block structure of Variscan structural cOilDPlex
(Figs. 12, 13) and eVlidenced the presen-ce of Devonian and, in some areas, Carboniferous rocks. Frasnian and , Givetian rocks are most perspective for search for
hydrocal"bons and some traces of oil have beena1ready found. Permo-Mesozoic
roClk:s are best knolwn in the Pomeranian Basin (Perm i mezozoiik: niec:ki pomorSikJiej, 1976). The most perspective are here the zone of wedging out of the
Rotiiegendesand Main Dolomi.te (where deposdtpressure is very high) and some
parts of the Oxfordian.
The greatest thtcJkness of the Ratliegendes was recorded in the SZUibin IG 1
borehole (F,fg. 2) where also anomalous deposit pressure of . brine, with 1.99
,gradient, was found. The present structural pattern of the Permian substratum
orig,inaJted in result of Late Variscan movements (R. Dadlez, 1978) and that of
the Zechstedn-Mesozoic complex - mainly due to the Laramie ones.
Eight boreholes made in the Kuiavian Swell and the M1ogHno----I..6di Basin
(Fig. 14) were primarHy aimed at exploration of Mesozoic and, partly, Zecmitein
:rocks. The regional thickness and fades distribution was reconstructed. The main
structural pattern (Hudowageologiczna . wschodniej cz~sci nieClki mogilel'isko..;16dzkiej - strefa Gaplo-Pon~t6w-Palbianice, 1977) was determined mainly by salt
tectonic phenomena. The Jur,a ssic and Lower Cretaceous comprise sandy series
with good reservoir properties and large output of bl'ines and brackiSh water.
Subordinate OC'CUNences of gas were found in the Upper Triassic and Oxfurdian.
The Zechstein rocks are underlain by conglomeratic series and folded Carboniferous rocks developed in the Culm facdas (Fig. 5), the same as those of the
Variscides from the Fore-Sudetic Mon:ocline.
The stuidies of the Polish Lowland, planned for the nearr future, are aimed
at exploration of:
a - Lower Permian and its substratum in central and eastern parts of the
.basin;
b - Variscan strulctural complex in some parts of the Lublin region and
western Pome:rania;
IC contaqt zone of the Paleozoic and Precambrian platforms;
d - Mesozoic in variability rones related to salt tectonics.

