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Zdzisław SILIWOŃCZUK

Charakterystyka .geologiczno-surowcowa poziomów
tarasowych. pradoliny Noteci- Warty
W artykule przedstawiono ocenę możliwośCi surowcowych, głównie pod kątem
surowców okruchowych, 'Obszaru pradoliny Noteci-Warty na podstawie analizy '
morfologicznej i geologicznej poziomów ' tarasowych. Wskazano na dute ,możliwości
znalezienia nowych złóż kruszywa w Kotlinie GOl"Wwskiej i Kotlinie Kostrzyńskiej.
Wydzielono 6 perspektywicznych obszarów występowania osadów żwirowó-pia:sz
eżystych (o zasobności = 270
mS) przewidzianych do rozpoznania złóż w kaitegorii C2•

mln

WSTĘP

Pradolina Noreci-Warty od dawna by~ przedmiotem studiów mórfogenetycznych wielu badaczy. Wśród bogatej literatury przewagę stanowią
pozycje obejmujące problematykę związaną z rozwojem pradoliny. Szczególne zainteresowanie budziły zagadnienia: 'l - związku moren. czołowych
i sandrów lądolodu fazy pomorsikiej z pradoliną; 2 - fazy rozwojowe formy pradolinnej ; 3 - ' drogi odpływu wód pradolinnych; 4 - przeBtr7Jennych za1eŻIlościpoziomów tarasowych. Temat budowy geologicznej pradoliny i jej ' zWiązku z powierzchnią prmdplejstooeńską podejmowano d0tychczas marginesowo lub w niewielkim ·z akresie. Najpełniejsre studium
pradoliny Noteci-Warty i jej powiązania zarówno z wodami roztopowymi lodowca fazy pomorskiej, jak i z dolinami rzek płynących z południa
podał R. Galon (1961, 1968, 1972b) a także S. Ko.zarski (1962a, 1965).
Na omawianym obszarze pradoliny prowad7JOno liczne badania geologiczno-surowoowe, które jednak ograniczały się głównie do powieroołmio
wej rejestracji odslonięć eksploatacyjnych surowców budowlanych, a występowanie osadów
żwirowo-:piasZlczystych (z wyjątkiem
opracowania
J, Baranówsltiego, Z. Brodowicz, 'Z . Siliwończuka, 1965) traktowały
punktowo - w odniesieniu' do pojedynczYich złóż. Wymienieni autorzy
przeprowadzili pierwszą ws:tępną analizę perspektyw surowcowych pradpKwaVł>alnik GeotogiCZDY,• . t. 21. nr 11.. 1977 r.
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!innych poziomów tarasowych Noteci (odciInek czamkowski, Kotlina Ujsk:a
i odcinek wyrzyski). Wykazano, że najlrorzystniejs7Je warunki. nagromadzenia osadów twirowo-piaszczystych istnieją w obrębie tarasu IV i V.
Następnym opracowaniem oceniającym mOżliwości występowania la"uszy'wa naturalnego (grubego) w pradolinie była praca J. Sobola i I. Wróbla
(1969). Au"torzy wysunęli hipotezę o żwironOŚinOŚCi. pradolinnej formy Kotliny Gorzowskiej na odc.in1ru Kootrzyń-Drezdenko.
W niniejszym artykule przedstawiono 1ro~ejny etap oceny możliwości
występowania krusz:ywa naturailnego w pradolinie Noteci-Warty .. Alnał~ tarasów jako form występowania osadów żwirowo-piaszczystych
oparto o studia geologiczne, geomorfologiczne, dokumentacje geologiczno-złorowe, materiały archiwum wierceń oraz badan.ia geologiczoo-zwiJadowcze i poszukiwawC7Je prowadzone przez Instytut Geologiczny w latach
1961-1963 i 1971-1973. Dzięki badaniom terenowym rozpoznano liwIo..gię osadów budują,cy'oo poziomy tarasowe. Prreprowadzono przeglądowe
kartowanie geologic:zno-surowoowe poziomów tarasowych na całym obszarze pradoliny. Sprofilowano ok. 250 odslO!Ilięć osadów żwirowO-pia
szczystych i piaszczystych. W wybranych fragmentach pradoliny (np: odcinek wyrzysk:i., odcinek ozarnkowski, Kotlina Gorzowska) wykonano
wkopy zwiadowcze (do 2 m). Prace poozukhvawcze prowadzano po uStaleniu budowy geologicznej tarasów i ich pozycji stratygra:lii.cznęj i mor'fologicznej. Wyniki badań cech technologiczno-jakościowych osadów żw.i
rowo-piaszczystychpoziomów pradolin są rezultatem badań IG oraz prze-
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mysru.
MORFOLOGIA I BUDOWA GEOLOGICZNA PRADOLINY
Pradolina NOteci-Warty stanowi

rozległy

element w

morfologiJi

, północnej , części Niziny Wielkopolskiej. To wielkie obniżenie dolinne (bru,zda), o długosel olroł:0260 km i szerokości 5~0 km, przebiega od okolio
+---------~~----------~------------------------------------------

Fig. 1. Mapa surowrowa kruszywa naturalnego pradoliny Noteci-Warty
Map of natura! aggregate resources of the Noteć-Warta ancient valley
1~ -

obsza.ry występowaatia klruszywa żw:irciM'o-pl:asz<lZ~tego: 1 - udookUmentOlWane przez
2 - wstępnie ll'OI2lPO=ane przez lO, 3 - wytYPowane do dalszych badań poszukll,wawczych, 4 - o znaczeniu lOikalnym; ~ - ob~ występowania kruszywa piaszczystego:
5 - piaski kwaroowe,6 - piaski kw8iOOOWo-skaiendQWe~ 7-.-8 obszary występowania SUrowlCÓW
llastych: 7 - iły zastOliSkowe, 8 '.,... mul!kd; 9 - 2l10lŻa 7Jw:iJroWo-plaszczyste, udOlkumentQ'\\iane;
10-11 - punkty geZ<mowej eImploat&cji z uW2Jględniemem głębokości ,wyrobiSk; 10 - surowców wirowo-pl:aszczystych, 11 - surowców piaszczysty-ch; 12 - obS2UY szczególOWYch prac
geolog;iczno-poszukiwawczych 1 oozpo7lIl!!lwczych; J.1I - klrarwędź prado11lnY; 14 - ostatj,ce 61"0'zyjne; 15 - charaikterystycmne odc:!n!ki morfogenetyczne pradoliny; Al - KOIbliina BydgOska,
A2 oddnek WYl'lZyskIi, A3 -' Kotlina Ujska, A4 - odcinek czarnłroW1l!k!i, AS - KQIbJ;iJna
Gorzowska., A6 - oda!Lnek dolnej Wańy, A7 - KOtlina KosItrTzyńska; 16 - obsrzlalrY =ególowych badań IG
1~ arealS ol oCCUl1reIlce of~avel-6'8IIldy &ggregares: 1 - documen1led by bhe i!lldustry,
2 temporadY analysect by the GeologiJcal Lnstimte, '3 - selected for further prospectDtng
WO'I'kls, 4 - of a lOQBJ:1mpOI'ta!nce; ~ - areas of ocCwITeIlce of sandy aggrega!l;es; 5 quartz sa.nds; 6 - qtii!trtz-feJ.d.sipar S8!llds ;'1~ - arealS ofoccu-rreince ol clay :MW ma!l;en<lials;
7 - stagnat-li8ike c!ays, 8 - sdlJt5; 9 - doeuman.ted gr8Nel-saJIldy dl:1POsits; 10-1\1 - p;omł.s of
sea!ł()(ll.al eJlIPlolrt:a1liQ(ll and depth ol piJbs: ilO gravel-sandy rlllW materlaIs, 11 - sandy ra/W
materiałs; 12 ~ areas covered by detad[ed geological-,prO!S'Pecting and recconnaissalnce wor.kIs;
13 - margln cf a1talent valiley, 14 ~ eroskm:al inl1em; !l5 characterlstic mOl'lPhogene1lic sectlons cf the ancient v8111ey: Al - Bydgos=z basial, A2 ~ Wyrzysko s:ect1<m, AS - Ujsko
basi!ll, A4 - Czarnków section, AS - Gorzów bas1Jn, A6 - 'LoWer \Vm1;a section, A7- Kosfmzyń bam; 16 '-'-areas coveredby detaltled .studdes on bhe part cf Ule Geologica! IIl:Slt.lotnlte
przemysł,
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Fig. 2. Przeglądowe przekroje geologiczno-surowcowe pradoliny Noteci-Warty
Review geological-raw-material sections thl'ough the Noteć-Warta ancient valley
l - tOlrf; 2 - mułki; - 3 - iły zastoiskowe; 4 - pias,ki; 5 - osady :i;wirowo-piasz.czyste (seria złożowa); 6 9 - złoża geologieznie rozpoznane. eksploatowane
1 - pe-a~; 2 - silts; 3
sltagnant-la,keclays; 4
s.ands; 5 - gravel-sandy depos~ts (deposiit series); 6 - till; 7
exploited denosils
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Bydgoszczy poprzez Wyrzysk, Czarn.ków, Wieleń, Krzyż, Drezden:ko, G0rzów Wlkp. aż po Kostrzyń (fjg. 1). "
Pradolina stanoWi główne, obnirenie w układzie dolin rrek nizinnych,
do którego z północy i południa spływają drobne cieki wodne. Pradolina
dzieli się na kilka jednostek o charakterze kotlin (Kotlina Bydgoska Al, Kotlina Ujska - A3, Kotlina Kostrzyńska - ' A7) oddzielonych od
siebie bruzdami dolfunymi (odcinek: wyrzyski - A2, odcinek: ozarnkowski
- A4, odcinek: dolnej w.arty - A6).
.
Pradolina Noteci-Warty powstała w wyniku złożonych pJ'lOCeSÓW
hydrodYnamicznych wód roztopowych :fazy pomorskiej i wód dolin rzek
południowych (Wisły, Warty, Odry), wykorzystujących obni2lenia i rynny
interglacjalnej ora'z interstadialnej 'Sieci rzecznej (S. Gadomska, 1957;
R. Galon, 1961, 1968, 1972b; S. Kozarski, 1962a, 1965; B. Krygowaki,
1961; J. E. Mojski, E. Riihle, 1965).
Według ~odnej opinii badaczy, przebieg kształtow.ania się pradoliny
Noteci-Warty był wieloetapowy. Pie:rwszytn aktem jej rozwoju było
rozcięcie dna pradoliny, a powtarzające się zmiany klimatyczne spowodowały okresy bądź to wzmożonej erozji, bądź też okresy ,akumulacji.
Według R. Galona (1961, 1968, 1972b) w pradolinie Noteci-Warty
występują dwa rodzaje różnowiekowych poziomów tarasowytch:
a. tarasy plejstooeńskie związane z odpływem pradolinnym, tj. z odpływem połączanych wód roztopowych (sandrowych) i wód dolin rzek
południowych (taras V - pradolinny, sandrowy; taras IV pradolinny,
przejściowy);
.
.
b. tarasy holoceńskie związane wyłącznie z odpływem wód rzecznych
(taras III - górny; taras II - górny przejściowy; taras I - gó1,"IlY przejściowy).

Wśród wydzielonych poziomów tarasowych, naj powszechniej reprezentowany jest taras V o wys. względnej 18-25 m i taras IV o wys.. względ
nej 15,.-22 m oraz taras denny (.zalewowy) o wys. względnej 2 m . pozostałe poziomy tarasowe występują spol'adycznie, tworząc listwy lub półki
tarasowe.
Bardzo istotną funkcję w modelowaniu morfologii ~adoliny Noteci Warty spełniają wydmy. Tarasy piaszczyste (zwłaszcza V) charakteryzują
się bogactwem form eolicznych.
Przestrzenne rożmies:rezen:ie poziomów tarasowych oraz ich wykształ
cenie litologiczne omówiono niżej z uwzględnieniem charakterystycznych
odcinków pradoliny (fig. 2).
.
,
K o t l i n a B y d g o s k a (Al). Obserwacje morfologii i budowy geológicznej poziomów tarasowych Kotliny :prowadzono na niewiel:kim obszarze na zachód 04 Bydg()S7'.CZ}". Jest to obszar najbardziej związany
z funkcjonowaniem pradoliny Noteci'-Warty. Morfologię tego obszaru
tworzą: taras I denny .zalewowy i taras III górny. Ten ostatni zalega
w znacznym rozprzestrzenieniu obejmując ok. 7fJ1/o badanej powier:rehni.
Osady wódpradolinnych budująpe poszczególne poziomy tarasowe wykształcone są wyłącznie w postaci piasków średnio- i grubozi,arnistych
i osiągają miąższość 1-18 m. Zalegają one glinę zwałową lub leżą bezpośrednio na podłożu trzeciorzędoWym.. Dotychczasowe pnlC€ geologiczne
przemysłu (1965-1970) wykluczają możliwość znalezienia tu większych
nagromadzeń osadów żwirowOo'piaszczystych..
11
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o d ,C i n e k w y r z y s ki: (A2) stanowi początek właściwej pradoliny
Noteci - Warty. Ma .on charakter rynny dolinnej o dhIgości ok. 56 km
i szerokości ok. 1o km. Pradolina jest tu głęboko wcięta w utwory wysocZyznowe, średnio 40-60 m . Charakterystyczną cechą, omawianego odcinka jest wysokie zaleganie powierzchni trzeciorzędowych na p.rzyległych do pradoliny od północy i połudrn.iawysoczYznach., a niskie pod
dnem doliny. Według S. Gadomskiej (1957) skomplikowana rreźba podło
ża podczwartorzędowego ukS'ztałtowanarostala przez procesy glacitektoniczne i erozyjną działalność wód roztopowych. Zachowały się tarasy tylko na południowym zboczu; na północnym uległy one oalkowitemu zni. szczeniu wskutek ero~ji bocznej . ,Na cwlo wysuwa się tu taras IV
pradolinny (prrejściowy), ciągnący się wzdłuż południowej krawędzi od
Paterkapo Choclzież. Niewielkie fragmenty tego tarasu obserwujemy
również na przeciwległym b:rregu. w rejonie Nałda, Wyrzyska i Miastec'Zilm
Krajeńskiego. Taras II denny nadza1.ewowy· tworzy wąskie półki ta.rasowe
przyległe bądź to do tarasu IV (zbocze południowe), bądź też b~średinio
do krawędzi wysoczyzny morenowej (7lbocze północne). Taras II .górny
(pr:rejściowy) występuje wyłą,cznie w zachodnim fragmencie odcinka,
w rejonie Milicza. Taras ' I denny ponadzalewowy przebiega w sposób ciągły, towarzysząc dolinie Noteci.
'
"
Prace geologiczno-poszukiwawcze .ograniczono do obszaru tarasu IV,
ponieważ na obszar2le ,tarasu I, II stwierdza się (do głęb. 10 Ih) wyłą,cznie
osady pias'zczyste, torfy, iły i mułki.
Budowę geologiczną tarasu IV prześled:oono Vi! wielu miejscach. MdŻli
we to było dzięki wykonanym tu przez pr.zemysł pracom poszu;ktwawczym
i informacjom z wielu odkrywek: eksploatacyjnych. Taras IV na omawianym odcinku ma charakter erozyjno-akumulacyjny. Akumulowane tu
osady to przede wszystkim ·piaslki średnio- i gruboziarniste. Osady żwiro
wo-piaS'zczyste z dużą ilością, otoczak:ówi głazów występują tylko w tych
fragmentach tarasu, w których zachował się materia! podstawy erozyjnej,
zbudowany z glinyzwalowej . Powier:zclmiazalegania :tych osadów jest
niewielka. Na ogół tworzą one nieregularne skupienia na .zerodowanej powierrehni gliny ZW1alowej (Paterek, Ludw.ilrowJO, Mieszków, Nowy Dwór,
Lipia Góra) lU/b występują w postaci nieregularnych soczew wśród osadów
piaszczystycll (Szamocin, Zacharzyn, fig. 2, A2)~
Analiza profilu litologiczno-surowoowego osadów tarasu IV pozwała
stwierdzić, że nie ma podJStaw do prowadzenia dalszych. JPl'ao geologiczno-poszukiwawczych w tym obszarze, a stwierdzone n.ag:roń1adzenia osadówżwirowo-piaszczystych (100-250 tys. t) mają zna.cren:ie lokalne dla
przemysłu terenowego lub resortu komunikacji.
K o t l i n a U j s k a (A3) poWierzchniowo pokryw:a się z obszarem doliny dolnej Gwdy. Genetyczrniezwiązana jest z okresem powstania moren
' czołowych nadnoteckich. Powstałe w tym okresie ciągi zagłębień powierzchni plejstoceńskiej tylko w części wypełnione :zostałyutworami zastoiskowymi (fig. 2, A3). Dzisiejszy obraz morfologiczny Kotliny ukształtowały
spływające ku pradolinie wody roztopowe lądolodu fazy pomorskiej.
S. Kozarski, J . Szup~ki (1958) przeprowadzając paralelimcję tarasów,
dolnej Gwdy i tarasów ,pradoliny Noteci stwierdzili, że ich wzajemne powiązanie jest bezsporne.
Najstarszy taras V pradoliny, ,związany genetycznie z sandrami lądo-
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lodu maksymalnego zaSi~gu fa~ pomorskiej, stanowi centralny element
w morfologii Kotliny. Rozprzestrzenia się on szerokim pasem od Stobna
do Piły i dalej na północ. Wysokość jego waha się w granicach 72-85 m
n.p.m. W profilu litologicznym osadów w CZlęści przypowierzclmiowej występują wyłącznie osady piaszczyste, w głębszych częściach - piaski wodnolodowcowe, iły i mułki zastoiskowe oraz gliny zwałowe. N awieroone
podczas prac g,eologiczno-poszuki.wawczych poziomy ilów i mułków zastoiskowych zdają się potwierdzać hipote2ię o istnieniu w omawianym obszarze rozległych form wytO!piskowyoh, naj prawdopodobniej związanych
z zasięgiem moreny czolowejzawadzko--strączyńskiej.
.
Pod względem występowania osadów żwirow<>-"Piaszczystych omawiany poziom ta.r:as'U V można uważać 'za nieperspektywiczny ..
T.a'tas... V pradolinny przejściowy występuje na wys. 62-72 m n.p.m.
Maksymalne jego rozprzestrzenienie stwierdża się w części południowej
Kotliny: rej. Dzi.enibówko, Byszki, I1ugi., Ujsiko-Stobno, Wapl.arnia.
Wgląd w budowę omawianego poziomu ta.r:asowego dają wiercenia po8'zukiwawcze IG wykonane w latach 1962-1964 wykazujące, że pod zmie,nnym nadkładem osadów piaszczystych występuje seria osadów żwirowo
pias,zczystych o punkcie piaskowym 430/0 (fig. 2, przekrój E - E). Akumulację serii osadów żwirowo-pias~stych w omawianym obszarze po·przedzi.ł okres intensywnej erozji wgłębnej, której wyn]k:iem było znaczne
zniszczenie poziomu tarasUJ IV. Głębokie wcięcie erozyjne (typu dolinnego) w utworach pia:szc:z;ystych wska2'JUje, że prrehieg alrurnIu1acji osadów
żwirowo--pia:s2'lCZYStych odbywał się w środowisku o bardzo dużej sile
hydrodynamicznej wód. Według autor:a akumulację osadów żwirowq-pia
śzczystych w omawianej formie erozyjnej wiązać należy z doliną Gwdy,
tj. z okresem, w którym stanowiła <ma drogę odpływu wód roztopowych.
Akumulacja serii osadów żwirow<>-'Pias~zystych odpowiada facji korytowej rzeki sandrowej. Przebieg doliny sandrowej Gwdy ulegać musiał okre...
sowymzmianom. W kierun:1ru SE Gwda przepływała na linii Motylewo Byszk:i. - Dziembówko, w kierunku zachodnim 'zaś Motylewo - Malinka - Stobno - Waplarnia.
. Znaczne powierzchnie akum~yjne osadów żwiroWO-p1aszczystych
zlokalizowano tu w rejonie Byszek, Dziembówka, Ługów Ujskich i Stobna
(fig. 1).
Taras la - denny zalewowy, Ib - denny ponadzalewowy zbudowane
są z osadówp1aszczystych, torfów i mułków.
O d c i n e k c z a r n k,o w s k i (A4) ma charakter "przełOmowy" i łą
czy Kotlinę Ujską z Kotliną GorwwSką. Jest to głęboka rynna dolinna
o długości ok. 18 km i szerokości 4 km. Szybki pr2'le~ wód pradolinnyeh spowodował całkowite zIDszcr.enie utworów glacjalnych. Dno pradoliny lekko jest wcięte w utwory trzecior2'Jędowe. Wcięcie erozyjne zostało
w okresie pÓŹIliejszymzasypane potężną (ok. 60 m) serią osadów piaszczysty.ch - tar,as la - zalewowy (fig. 2).
Jedynym elementem wypukłym w morfologii omawianego odcinka są
tarasy plejstooeńskie (taras V pradolinny - sandrowy, tar,as IV prado!inny na odcinku Romanowo DIn. - Walkowice - Wilanow1ec. Tarasy
te wcięte są w wysoczyznę morenową oraz w poziom sandrowy. Taras V
pradolinny I sandrowy zbudowany jest z osadów piaszczystych - piaski
·gruboziarniste z lokaInym wzbogaceniem frakcji żWirów drobnoziarni-
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sk:upieme osadów żwirowo-piaszczystych - 'O znaczeniu
- znane jest z rejonu Wi1anowca k. Ujścia (fig. 1). Taras .
V pradolinny zalega w postaci niewielkiej listwy tarasowej w rej. Wallrowic oraz po stronie zachodniej - w rejonie Kuźnicy CzarnJkowskiej. Tarasy te mają charakter erozyjruHikumulacyjny. Zbudowane są z osadów
piaszczystych i żwirowo-piaS'zczystych oraz z bruku pomorenow,ego leżą- .
·cego na '2lerod'Owanej powierzchni gliny zwa~owej.
Forma zalegania osadów żwir'Ow01Piaszczysty.ch jest niereguIarna.
.PrZeważnie tworzą one niewielkie skupienia bezpośrednio na glinie zwało
wej (fig. 2). Mią2srość tych .osadów waha się od 4,5 do ok. 10 m (Kuźnica
Czarnkowska).
Omawiane poziomy tarasowe były przedmiotem intensywnych badań
geologiczno-poszwkiwawczych i rozpoznawczych przemysłu kruszyw (Walkowiee, Kuźnica Czarnk'Owska), 00 wyklucza możliwość znalezienia no- .
wych złÓŻ z wyjątkiem rejonu Osuch k. Czarn1rowa.
K o t li n a G <> r z o w s k a (A5) jest największą jednostką pradoliny
Noteci - Warty. Rozprzestrzenia się ona od Czarnk.owa na ~odzie aż
po dolinę dolnej Odry na ·z achodzie. Jest to obszar o długości 170 km
i szerokości 10-40 km. Składa się z części wschodniej - Od Czarnkowa
aż do połączenia się Wartyz Notecią oraz części ·zachodniej - rozpościerającej się od wymienionego połączenia po dolinę Odry. W niniejszym
opraeowaniu odcinek dolnej Warty, genetycznie zaliczany do KOtliny G0rzowskiej (obs'zar międzyrzecza warciańsko-noteckiego), z uwagi na odrrrienną budowę geologie mą omówiono oddzielnie.
Kotlina Gorzowska zawdzięcza swój zarys pówierrehniowy i g1ębokość
młodszym procesom (R. Galon, 1961; S. Kozarski, 1965; B. Krygowski.,
1961). Istniejące, 'Obniżenia powierzchni. glacj.alnej w 'Okresie· poprzedzają
cym funkcj'Onowanie pradoliny pokryte były formami martwego lodu.
Wyrównanie zagłębień na całym obszarze nastąpiło przez akumulację
sandr'Ową. Późniejsze procesy erozyjn'O..,aktimulacyjne uformowały dzisiejszą konfigurację poziomów tarasowych.
Na czoło wysuwa się tutaj taras V pradolinny (sandrowy). Taras ten
formowały osady sandrowe oraz wody płynące z południa (Warta, Wełna).
P'Oziom tarasu V budują, wyłącznie osady piaszczyste leżące bą,dZ to na
zerOd'Owanej powierzchni glin zwałowych lub wodnolod'Owoowych osadów
piaszczystych i żwirowo-pias·zczystych, . bądź też bezpośrednio :na powierzchni utworów trzeciorzęd'Owych. Charakterysty,czną cechą omawia. nego tarasu jest jego bogactwo form eolicznych (np. rrriędzyrzecze warciańsko-noteckie). Większychnagromadreń osadów żwirowo.-piaszczystych
nie stwierdzono. Osady te tworzą z :reguły niewielkie skupienia (soczewki)
wśród piasków (Maciejew'O, Pi1ka., Lipki Wlk., Trrebiesrewo) lub nieroegu;.
larne pokrywy erozyjne na glinie zwałowej (Zielonowo, Wieleń, Lemiestych.

Większe

przemysłowym

s;zyce).

.

.

Zakres pr'Owadzonych prac posZUiki.wawczych nie pozwala na właściwe
zdefiniowanie możliwości surowcowyoh omawianego poziomu tarasu V.
Można jedynie powiedzieć, że przyszłe praoe penetracyjne · winny być
'Zlokalizowane w krawędziowej strefie taraSIU! i w obs·zarach 'zagłębień wy- I
topiskowych.
.
.
.. Taras IV pradolinny, przejściowy występuje wyłącznie we wschodnim
fuagmencie K'Otliny . - na odcinku od Czarnkowa po Drezdenk'O. Taras
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ten ma charakter er.ozyjny. Podstawąer.ozyjną tarasu na .obszarze GulczBosko - Wieleń są utw.ory glacjalne fazy poznańskiej - glina zwalowa,
która często odsIania się na powierzchni (GulC'Z - Rosko). Taras IV na
. omawianym .obszarze zbudowany jest głównie z osadów 'piaszczystych
i żwirowo-piaszczystych. P.oznane skuJpienia żwirowo-piaszczyste charakteryzują się małą powierzchnią zalegania ·i bardzo 'zmienną miąm:zością
(Z. Brod..owicz, 1963). Więksre nagromadzenie osadów żwirow.o-piaszczy"
stychznane jest z rej.onu Gulcza. Tar,as IV w rejarrie Krzyż - Drezdenk:o
budują utw.ory zastoiskowe (fig. 2, przekrój I-I, J-J) .oraz piaski gruboi średnioziarniste. Osady żwir.owo-piaszczyste występują sporadycznie
i w niewie1iki.m nagromadreniu.
.
Taras III górny występuje frag,mentarycznie .od miejscowości Kr~
aż po dolinę Odry. W większości tworzy .on pozi.om erozyjny (Chełst, Grotów, Brzozowiec - Rudnica - Slońsk). Taras III w rejonie Chełst ---,.
Grotów zbudowany jest z .osadów piaszczystych. W rejonie Brzozowiec --Rudnica - Sl.ońsk .obok osadów piaszczystych w licznych miejscach wy..
''Stępują niewielkie skupienia
utworów żwirowo-piaszczystych. (fig. 2;
przekrój M-M). Wyjątk.oW.o duże nagr.omadzenie osadów żwir.owo-,piaszczystych w .obrębie taraslli III 'znane jest z rejonu Zwierzyń - Przysieka- Górki Nadn.oteckie (fig. 1). Leżą .one na zerodowanej powieI"'llChni
mułków i piasków osjągających miąższość 3,5-19 m (fig. 2, przekrój
K-K).
.'
Taras II górny przejściowy w części. wsohodniej Kotliny I"O'Zprzestrzenia się na znacznej powierzchni w rejonie Wielenia, Drawska i jest zbtidowany z osadów pias,zczystych (fig. 3, przekrój I-I i J-J). W części q,achodniej niewielkie odosobnione powierzchnie teg.o ·tarasuzn.ane są z rejonu Gorzowa Wlkp. (Brzozowiec - Dolemin- Kolczyn). W pI"Ofilu
geologi<C'znym d.ominują osady piaszczyste. Lokalne występowanie osadów
żwirowo-piaszczysty,ch związane jest 'z płytk.o zalegającą powier2lchnią
glin zwałowych. Pod względem surowcowym, tj możliwości stwierdzenia
złóż kruszywa naturalnego (grubego) .omawiany poziom tarasU! II uważać
należy za nieperspek.tywiczny.
.
Taras Ib denny ponadzalewowyzbu.dow,anyz piasków średniQ';' i gruboziarn.,istych zajmuje duże powierzchnie w okolicach Wielenia, Dre:zxienka, Witnicy. CharakterystycZną cechąteg.o tarasu jest niewielki rytm .
er.ozyjno-akumulacyjny. Śvednia miąmzość os,adów akumułowanych wy-:nosi 2--4 m. Podstawę erozyjną .omawhmego tarasu w .obszarze przykrawędziowym pradoliny stanowią glinyzwal.owe, w części centralnej (osiowej) ~ osady piaszczyste. Wyjątek stan.owi obszar Lubcza Małego
k. Krzyża, gdzie podstawę er.ozyjną tworzą osady żwirow.o-piaszczyste
akumulacji wodnolod.owoowej (fig. 2, przekrój I-I).
Taras la denny zalew.owy (dno pradoliny podwyższone przezza.m:uleni,e i 'zatorfienie) stan.owi najbardziej rozprzestrzeni.ony poziom. Materiałem budującym są piaski przeWażnie drobno- i średnioziarniste Q miąż
szości często przekraczającej 30 m. W przypowierzchniowych. partiach
osady te są przykryte piaskami drobnoziarnistymi, pylastymi, madami ])ub
~mi organicznymi - torfami: (fig. 2). Podstawę erozyjną .omawianego
tar:asu tworzą przeważnie osady glacjalne (gliny zwałowe) lub osady akU~
mulacji · wodn.olodowoowej (pias2CZYSte i żwirowo-piaszczyste).
Wyjątkowo duże nagromadzenie osadówżwirowo-piaszczystych w dnie
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pradoliny stwierdzono w rejonie Lagodzina ..::-. Deszczna (fig. 2, przekrój
L-L). Sedymentacja tych osadów miała miejsce "w okresie maksymalnego
zasięgu lądolodu fazy pomorskiej. Przypuszczalnie jest to fragment stożlka
napływowego wód roztopowych (sandru barlineckiego) wplywaj~'ch do "
pradoliny na linii San1Jock.o - Ch.wal,ewice - Kłodawa - "Gorzów Wł1~p.
K o t l i n a K o s t r z y ń s k ,a (A 7) stanowi niewielki fragment wielkiego obniżenia dolinnego (znaczna "część obniźenia le~ poza granicami
państwa) fig 1. To wielkie obniżenie w początkowym okresie fazy
pomorskiej wykorzystuje lob Odry. Dopiero w czasie oscylacji chojeńskiej
stanowi ono zlewnię wód roztopowych. Morfologię kotliny tworzą dwa
poziomy tarasowe - tarasu II górnego przejściowego i tarasu la dennego
zalewowego. Krawędź kotliny w ok. 7('1'/& stanowią sandry. Badania geologi.czno-pos:zukiwawC'ze wykazują, że poziom tarasu I budują osady żwi
rowo-piaS'zczysteak:umulacji wodnolodowoowej. Genezę tych osadów wią
zać należy z wielkim stożkiem napływowym sandrowej doliny Myśli.
" W przypowier21chniowej 'części taras I zbudowany jest z piasków grubo'zi.arn.istych. Taras II budują piaski. średnio- i gruboziarniste 'z liczną domieszką żwirów drobnoziarnistYc!h (śr. ok. 1&'/0) - fig. 2.
Kotlina Kostrzyńska jest najmniej zbadanym obs'zarem pradoliny Noteci - Warty. Beż dobrej znajonlości budowy' geologicznej nie można mówić o ocenie surowcowej. Kotlina Kostrzyńska wymaga. s~egółowych
pra~ geologiczno-surowcowych, dla których punktem wyjściowym winien
być perspektyvv'iczny obszar występowania kruszywa naturalnego w rejonie Kaleńska (fig. 1, 2).
W arciańs ki o dcinek pradoliny (A6) ma <!łl&alder podhlmej rynny dolinnej i stanowi naj niżej zalegający fragment Kotliny Go-:
rzowskiej. Rynna dolinna od południa. przylega do wysoczyzny morenowej,
od strony północnej - do tarasu V pradolinnego, sandrowego. Wydz1elony
odcinek char.akteryzuje się głębokim wcięciem ,erozyjnym w utwory glacjalne (fig. 2, przekrój P-P i R-R) i utwory podłoża podczwartorzędowe
go - iły plioceńskie (fig. 2, przekrój S-S, T-T).
Analiza budowy geologicznej tarasów dolnej \Warty objęła odcinek
Oborniki Wlkp. -'- Skwierzyna. W morfologii omawianego odcinka dominuje taras IV pradolinny, przejściowy, zalegający na wys. 51-57 m.
n.p.m. Na lewym brzegu Warty występuje on w postaci ciągłego poziomu
erozyjno-.akulnu1acyjnego, na prawym - w postaci izolowanych, niewielkich płatów. Taras ten budują piaski. średnio- i "gruboziarniste, miejscami
z domieszką :żwii-ów drobnoziarnistych (ok. l&'/u). Osady żwirowo-pia
S2lC'Zyste w obrębie tarasu IV występują spora<lycznie i w niewielkim '
nagromadzeniu (socrewki lub nieregularne pr~ewarstwienia wśród pia,s~ów gruboziarnistych). Jedyne większe nagrorriadrenie osadów żwirowo
piaszczystych znane jest 'z rejonu Dębowoa (fig. 2, przekrój P-P). Nagromadzone tu osady żwiI'lOwo-piaszczyste 2wią;mne są genetycznie z lokalpym rozmyciem krawędzi wysoczyzny morenowej.
Tarasy III i II występują na omawianym odcinku w postaci pojedynczych płatów i zbudowane są z piasków drobno- i średnioziarnistyC'h. "
Tar:as I denny zalewowy, w odróżnieniu od pozostałych obszarów pradoliny Noteci - Warty, zajmuje niewielkie powierzchnie, miejscami 'PO'krywa się on ze współctJesną doliną Warty. Zbudowany jest z piasków
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drobno- i średnioziarnistych, w pI"Z:ypowierzchni.owej partii przykrytych
piaskami pylastymi lub osadami organicznym, torfami.
Bardz.o interesującym rejonem pod względem 'surowcowym jest .obs'zar
stożka napływ.owego d.oliny Wełny (fig. 2, przekrój U-U, W-W). Nagromadzone tu osady żwirowo-piaszczyste genetycznie związane są z wodami
roztopowymi ląd.olodu fazy poznańskiej. W .okresie funkcjon.owania prad.oliny Noteci-Wlarty Wody płynące d.oliną Wełny odkładały wyłącznie
piaski średnio- i gruboziarniste.

BILANSOWA BAZA ZASOBOWA I PROGNOZY GEOLOGICZNO-SUROWOOWE
SUROWCE OKRUCHOWE PIASZCZYSTE

Zasadniczym tworzywem skalnym budującym , poszczególne poziomy
taI'a..<;owe prad.oliny Noteci-Wa:rty są piaski drobno-, średnio- i grubo7..iarniste (.ok. 90%). Reprezentują .one trzy środowiska sedymentacji::
- osady piasz~ste akumulacji rzecznej (plejstoceńskie, holoceńskie)
genetycznie związane ,z wodami pr:adolinnymi;
- osady piaszczyste akumulacji w.odnJOlodowoowej, genetycznie zwią
zane z wodami sandrowymi ląd.olodu fazy poznańskiej i pomorskiej;
- osady piaszczyste eoliczne.
Piaszczyste osady rzeczne h.oloceńskie, zwłaszcza tarasu I i II, w stosunku do osadów budujących starsze poziomy tarasowe wyróżniają się
przewagą piasków drobnQziarnis-trch .oraz znaczną domieszką frakcji pyłowej. Ze względu na nisko występujący poziom wód gruntowych (0,52 m) piaski te eksploatowane są w nielicznych punktach. Osady budujące
tarasy plejstoceńskie wykształc.one są przeważnie jakQ piaski średnio
i gruboziarniste zawier,ające w partiach przypowierzchni.owych d.omieszkę
żwirów dr.obn.oziarnis-trch (.ok. 5-1510/0). Są to piaskikwarcowo--skaleniowe. Na .ogół charakteryzują się .one dobrym wysortowaniem i przemyciem. Te cechy jakościowe sprawiają, iż są głównie one wykorzystywane
przez miejscowy przemysł budowlany.
Osady piaszczyste akumulacji wodnolodowcowej występują w granicach licznych pól sandrowych. Są to w przewadie piaski średnio- i gruboziarniste przemyte, najczęściej poziomo w:arstwow:ane. Często zawierają
one domieszkę żwirów drobnoziarnistych w postaci rozproszonej lub niewielkich przewarstwień. Lokalnie udział frakcji żwirowej wynosi 3011 /0.
Piaski te są dość powszechnie eksploatow:ane przez miejscową ludność do
produkcji wyrobów betonowych (fig. 1).
Piaski eoliczne występują na dużych powier2Jchniach w międzyrzeczu
warciańsko-noteckim. Na pozostałych obszarach pradoliny, choć reprezentowane są wszędzie, występują w formie niewie11kich nagromadzeń.
W' .obszarze między-rzecza tworzą · wydmy podłużne, paraboliczne, wałowe
or~ pola zwydmione. Średnia długość tych form wynosi 3-6,5 km, szerokość 300-800 m., .a średnia wysokość 15-30 m. Sldad zi.arn.owy osadów
eolicznych w pewnym przyblireniu odzwierciedla charakter podłoża,
z którego był wywiewany materiał. Podstawową frakcję ty,ch osadów sta-
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nowią

ziarna 0,25-0,5 mm, ok. 60%. Są to piaski kwarcowe o zawartości
Si02 w granicach 92-98%. Piaski. te są eksploatowane przez miejscową
ludność jako materiał do zapraw i wypraw cementowo-wapiennych.
Powszechność występowania osadów piaszczystych pozwala na dowolność w wyborze lokali-zacji złóż i ogromne możliwośd w zakresie dokumentowania zasobów.
.
SUROWCE

OK~UCHOWE

ZWIROWO-PIASZCZYSTE

Analiza budowy geologicznej poziomów tarasowych pradoliny Nooowykazała, że występowanie osadów żw:l.rowo--piaszczyst,Ych
ściślezwią,zane jest z ich genezą, pozycją morfologiczną i stratygraficzną.
Kompleks utworów plejstoceńskich i holoceńskich, którym pradolina
zawdzięcza dzisiejszą morfologię (poziomy tarasowe) w przewad7.e repre:rentowany jest przez osady pi.as2lCZYS1ie. Osady żwirowo-piJaszozyste, mimo
iż znane są z Ucznych wystąpień, zalegają w niewielkim nagromadzeniu
(złoża o zasobach 10, 50, 250 tys:t). Większe nagromadze.rria tych osadów
przez wody pradolinne znane są z nielicznych obszarów. Geneza tych
osadów ściśle związana jest z rozmyciem krawędzi wysoczyznowej.
Drugi typ genetyczny złóż kruszywa naturalnego stanowią osady żwi
rowo-piaszczyste akumulacji wodnolodowcowej. Tworzą one pokrywy akumulacyjne w obrębie poziomów tar,asowych., sandrowych lub 'zalegają
w dnie pradoliny tworząc podstawę erozyjną wód pradolinnych. W ob- .
szarach sandrowych, stanowiących poziom· tarasowy pradJOlinny, akumulacja osadów żwirowo-piaszczystych z reguły związana jest z · miejscami
sypania stoZka napływowego doliny sandrowej, odpJ:'Owarlzaj ącej wody
ku pradolinie (rej. Dąbrówki Leśnej, rej. Gudzisz k. Kostrzynia) - fig. l.
Obszary te są łatwe do wyśleche:n.ia, w większości przypadków rynnowy,
dolinny kierunek odpływu wód roztopowych (sandrowych) powtarzany
jest aktualnie przez drobne cieki wodne.
.
Najbardziej interesujące pod względem surowcowym są pokrywy żwi
rowo-piaszczyste akumulacji wodnolodowcowej występujące w dnie pradoliny. Osady te tworzą zloia o. zasobach rzędu killrudziesięciu. :rnh:t ton
(Lubcz Mł., Lagod:zin - Deszczno, Kaleńsko - fig. 1). Możliwość stwierdzenia dalszych pokryw akumulacyjnych o pog.obnym nagromadzeniu osadów żwirowo-piaszczystych należy wiązać z zachodnią częścią Kotliny
Gorrowskiej i z obszarem Kotliny Kostrzyńskiej (fig. 1).
Trzeci typ genetyczny ,osadów pradoliny Noteci-W,arty stanowią,
osady 'związane 'Z wytapianiem brył martwego lodu. Są one trudne· do
wyśledzenia. Występudąz reguły w przykrawędziowych partiach formy·
pradolinnej, np. okolice Zwierzynia.
ci~Warty

ZASOBY UDOKUMENTOWANE

Osady żwirowo-pias7JCZYste budujące posrezegófue poziomy tarasowe
pradoliny Noteci-Warty od najdawniejszy:ch lat stanowiły bazę surowoową kruszywa naturalnego. Stopień intensywności eksploatacji tych osadów zilustrowano na mapie (fig. 1). Pierwsze prace geologiczno-poszukiw:awcze i rozpoznawcze w obrębie pradoliny przeprowad7JOilo z· początkiem
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liat sześćdziesiątych (okolice Paterka, Nakła, Krzewiny k. Wyrzyska, Walkawic k. Ozarnkowa).
Dalsze prace tego typu prowadzone były sporadycznje i w niewreIki.m
zakresie. Dotychczas udokumentowano 13 złóż kruszywa naturalnego
o łącznych zasobach 34399 tys. t. Wielkość ta' jest nieproporcjonaJme
mała w stosunku do perspektywicznych możliwości suroWcowych omawianej formy pradolinnej.
Główną przyczyną tak niewielkiego przyrostu zasobów geologicznie
rozpoznanych (udokumentowanych) było zbyt bierne ustawienie prac geologiczno-zwiadowczych. Prace te prowadzone były z reguły w obszaraCh
tarasu V pradolinnego (sandrowego), tarasu IV pradolinnego (przejścio
wego) i tarasu III górnego. Nawią,zywały one do istniejących punktów
eksploatacji sezonowej i obejmowały wyłącznie partie przypowierzchniowe. Mimo dużej liczby tych prac (fig. 1), efekty zasobowe i stopień
rozpoznania budowy geologicznej poziomów tarasOwych były niewielkie.
Stanowiły one informację geologiczno-s'OCowoową punktów, bez uwzględ
nienia ich pozycji genetycznej, morfologicznej i stratygraficznej.
·Udokumentowane złoża kruszywa naturalnego występują w stosunkowo dogodnych warunkach geologiczno-górniczych. Miąższość serii złożo
wej tych złóż w wartościach średnich wynosi 4-12 In, a stosunek miąż
szości nadkładu do miąższości złoża (N: Z) = 0,~-0,6. Są to złoża suche,
rzadko częściowo zawodnione.
.
Badania geologiczno-rozpoznawcze (dokumentacyjne) w większości wypad:ków objęły całą powierzchnię występowania surowca. Realne lIlDŻli
wości dokumentowania zasobów istnieją w obszarze złoża Zwierzyń, Dę
bowiec'k. Skwierzyny, Obor,niki Wlkp.
Udokumentowane złoża kruszywa naturalnego w pradolinie Noteci-'Warty w ok. 85% są zagospodarowane. Złoża nowo odkryte (Gud7Jisz,
Maciejewo) ujęte są w planach zagospodarowania. Rezerwę surowcową
w obszarze pradoliny tworzą zatem podane w ramach niniejsmgo artyku-:lu - zasoby perspektywiczne.
OBSZARY PERSPEKTYWICZNE

Przeprowadzone ' przez Instytut Geologiczny prace geologiczno-badawpozwoliły oprócz ogólnej oceny geologicznej poziomów tarasowych na zlokaliwwanie 6 nowych perspektywicznych obszarów występowania kruszywa naturalnego (.żwirowo-piaszczy
stego, pospółki) oraz na wytypowanie stref do dalszych prac poszukiwawczych (fig. 1).
Ocenę zasobów perspektywicznych
przeptowadzono na podstawie
nawierconego profilu serii złożowej i teoretycznego kształtu złoża. Ze
względu na różny stopień wstępnego rozpoznania zł<YŻ.a. do obliczenia
wielkości zasobów zastosowano współczynni'ki 0,3-0,4. Ogółem. w pradolinie Noteci-Warty stwierdrono 273 mln m 3 zasobów pen;pek:tywicz.
nych .
Prócz wymienionych perspektywicznych zasobów surowca o znaczeniu
przemysłowym istnieje . stosunkowo duża baza. surowcowa małych. . złÓŻ
o znaczeniu lokalnym.
.
Niżej scharakteryzowano perspektywiczne obszary występowania osacze o charakterze penetracyjnym
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dów żwirowo-piaszczystycl1, które W najbliższym ,czasie winny się stać
przedmiotem zainteresowania :przemysłu.
. Rej o n S t o b n o - D z i e m b ó w k o. Występowanie serii żwiro
wo-piaszczystej na poziomie tarasu IV w omawianym rejonie związane
jest z erozyjno-akwnu18!cyjną działalru:>ścią wód roztopowych, płynących
s$kiem doliny Gwdy. Kierunek spływu tych wód naj prawdopodobniej
ulegał okresowym zmianom. Dzisiejsza dolina Gwdy biegnąca na odcinku Motylewo - Ujście w układzie południkowym - w okresie późno..
plejstoceńskim miala zupełnie inny układ. W tym okresie Gwda kierowała
swoje wody ku pradolinie dwoma szlakami: w kierunku SE prrepływala
na linii Motylewo - Byszki - Dziem:bówlro, w kierunku W na linii Mo. tylewo - Malinka - Stobno - Waplarnia. Potwierdreniem tych zn:l'ia.n
spływu wód doliny Gwdy jest forma zalegania serii żwirowo-piaS'zczystej.
Seria ta leży w głębokiej rynnie (typu dolinnego) wciętej w utwory piaszczyste i osady :zastoiskowe.
Prowadzone w latach 1962, 1964 i 1973 .przez IG prace geologiczno. zwiadowcze i poszukiwawcze wskazują" że naj korzystniejsze warunki zaleg.ania omawianej serii żwirowo-piaszczystej występują w okolicach Stobna, Ługów Ujskich, Dziembówka oraz Byszek: (fig. 2, przekrój E-E).
Osady te zalegają pod stos'U!11kowo niewielkim (0,5-4 m) nadkładem piasków różnoziarnistych. Miąższość serii złożowej w · rejonie Stobna wynosi
od 10 do 12 m, w rejo~ Dziembówkaod 5 do 8 m. Poziom wód gruntowych utrzymuj,e się na głęb. 4,~ m.
AnaUza składu ziarnowego osadów żwirow<>-'Piaszczystydh wykazała,
że stanowią one bardzo dobry surowiec do .produkcji mieszanek piaslrowo-żwirowych

Zawartość

i

żwirowo-piaskowych.

ziarn frakcji 0-5 mm waha się w g:r.an.icach 55-700/0,
ziarn frakcji 5-40 mm w granicach 30-42"/0. Udział ziarn powyżej 40 mm
jest niewielki (ok. 3% ) i występuje lokalnie. Frakcję żwirową, tych osardów budują: skały krystaliczne (32-41%), osadowe (52-640/Q), kwarc
(śr. 4Q/o). Wśród skał-osadowych przeważają wa.pienie.
Rej o n L u b c z M a łyk. K r'z y ż a. Występujące tu osady żwi
rowo-piaszczyste genetycznie związane są z utworami akumulacji wodnolodowcowej. Jest to obszar stożka napływowego doliny sandrowej odprowadzającej wody sandrowe ku pradolinie.
Osady żwirowo-piaszczyste zalegają poniżej I poziomu wód gruntowych i są pr:t;ykrytestosunkowo stałą, (ok:. 5-8 m) warstwą piasków
różnoziarnistych. Seria złożowa charakteryzuje się bardzo zmienną miąż
szością (fig. 2, przekrój l-I). W części centralnej złoża średnia IDiążsżość
wynosi 10 m . Stosunek mią,żsrości złoża do n8!dkładu (N: Z) utrzymuje
się w,granicach 0,60.
Sklad ziarnowy omawianych osadów wykazuje 'zawartość ziam frakcji
0-5 mm = 42%, ziarn frakCji 5-40 mm = 37% i ziarn. fmlreji powy7Jej
40 mm = 21Q/o.
Korzystny sklad ziarnowy surowca w :z1ożu decyduje o możliwości wykorzystania go do prodUkcji wielu asortymentów kruszyw budowlanych:
mieszanki piaskowo-żwirowej (frakcja 0-20-40 mm), mieszanki żW:iro
wo-piaskowej (:fralreja 1,25-10-20-40 mm; 2,5-10-20-40 mm) oraz
żwiru płukanego (frakcja 5-10-20-40 mm).
Rej o n Z w i e r z y ń k . G o r Z o w a W l k p. Zaleganie osadów
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żwirow<r-piaS'zczystych W omawianym rejonie genetyC'znie należy wiązać
z procesem wytapiania brył martwego lodu lądolodu oscylacji krajeńskiej.
Uzasadnieniem powyższego stwierdzenia jest budowa geologiczna złoża
i charakter osadów. Stwierdzono tu dwa obs'zary zalegania osadów żwi
rowo-piaszczystych. Pierwszy obszar, najbardziej oddalony od północnego
zbocza · wysoczyzny, znajduje się w miejscowości Przysieka (obszar udokumentowany). Drugi obszar, północny, bezpośrednio przylegający do
wysoczyzny, leży na linii Strz,ek,e Krajeńskie- Zwierzyń. W obszarze
północnym seria złożowa (o miąższości ok. 20 m) występuje pod zmiennym (1,5-7 ni) nadkładem osadów pias'zczystych (fig. 2, przekrój K-K).
Poziom wód gruntowych występu!je tu na glęb. ok. 7,5 m.
Serię zloWw'ą budują piaski grubozi.arniste(47o/0} ze .żwirami różno
ziarnistymi. UdziJal ziarn frakcji 0-5 mm = ~50/0, ziarn frakcji 5-40 mm
= 32%, powyżej 40 mm = 3010. Osady te cechuje duża zawartość (9%)
otoczaków (80-350 mm) oraz głazów powyrej 350 mm w ilości 1,5%.
Omawiana seria złożowa przydatna jest do produkcji wszystkich asortymentów kruszyw naturalhych uszlachetnionych.
Rejon Lagodzin - Deszczno k. Gorzowa Wlkp. Występowanie osadów żwirowo-piaszczystych w omawianym rejonie wiązać
~eży z akumulacją wodnolodowcową. Sedymentacja tych osadów w ob~iżeniu pradolinnym odbywała się w okresie maksymalnego zasięgu lądo
lodu fazy pomorskiej zlodow.acenia północnopolskiego. ·· Pokrywa żwiro
wo-piasz.czysta - pierwotnie zalegająca cały obszar obniżenia pradiolinnego w rej. Gorwwa Wlkp. - w późniejszym okresie została calkowicie
zniszczona w części północnej i . zachodniej. A zatem osady te stanowiły
podstawę erozyjną wód pradolinnych.
Seria złożowa osadów żwirowo-piaszczystych stwierdzona · w obszarze ,
perspektywiC2lnym w rejonie Lagodzin - Deszczno (fig. 2, przekrój L-L)
leży na glinach zwałowych (faza poznańska) i piaskach drobnoziarnistych.
Miąższość tej serii na ogół jest stała i wynosi 11-12 m. Nadkład złoża
stanowią piaski średnio- i drobnoziarniste o miąższości ok. 4 m. Omawiane
złoże zaliczyć należy do złóż podwodnych. Pierwszy poziom wód gruntowych odpowiada głębokości zalegania stropu serii złożowej . Pod wzglę
dem składu ziarnowego osady żwirowo-piaszczyste charakteryzują się
zawartością ':ziarn frakcji 0-5 mm w ilości 5O-55iJ /o, ziarn frakcji 5-40
mm = 36-:-420/0 oraz ziarn frakcji powyżej 40 mm = 8-100/0.
Osady żwirowo-piaszczyste omawianego złoża stanowią doskonały surowiec do produkcji kruszywa naturalnego: mieszanki żwirowo-piaskowej
(frakcja 1,25-5-10-20-40 mm; 2,5~5-10-20-40 mm) oraz mieszanki piaskowo-żwirowej (frakcja 0-20-40 mm).
Rej o n K o l e ń s kok. K o s t r z y n i a. Akumulacja osadów żwiro
wo-piaszczystych w rejonie Kaleńska związana jest i dopływem wód
roztopowych lądolodu fazy pomorskiej zasięgu chojeńskiego. To wielkie
wyżłobi,enie formy dolinnej w utworach glin zw,ałovry-ch (fig. 2, przekrój
N-N, 0-0) miało miejsce w okresie makisyma1nego za:sięgu lądolodu fazy
pomorskiej, tj. w okresie, kiedy wody roztopowe poprzez pI"2lełom Odry
skierowały się na południe, 1Fu pradolinie warszawsko-berlińskiej. Wody
roztopowe fazy choj'eńskiej tworzą wąskie drogi, np'. dolinę Myśli.
Omawi,ana sęriazłożow:a w rejonie Kaleńska stanowi stożek: napły
wowy . sandrowej doliny Myśli. Miąższość serii złożowej wzrasta na linii
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NE-SW, tj. od miejsca wyjścia doliny Myśli z obszaru wysoczyzny aż pO
Odry. Podobne zaleganie złoża powtarza się również '
w kierunku równoległym do doliny Odry.
Nagromadzone osady żwirowo-piaszczyste w obszarze perspektywicznym (fig. 2) osiągają miąższość od 7 do 20 m. Nadkład złoża budują piaski
różnoziarniste, w części przypowierzchniowej często ze 'znaczną (ok. 15°/0)
zawartością zwirów drobnoziarnistych. Poziom wód grontowy,ch ulega
znacznym wahaniom i zal~ od stanu opadów (złoże rozciąga się na linii
spływu ' wódz wysoczyzny ku dolinie Odry). Drugim istotnym powodem
zmiennego , poziomu wód gruntowych jest pozycja morfologiczna zł07A
(złoże stanowi .podstawę erozyjną tarasu r dennego, zalewowego i tarasu
II górnego, przejściowego). Sldad ziarnowy omawianych osadów' żwirowo
piaszczystych wykazuje zmienność uwarunkowaną procesem sedymenta"cji. W pierwszym okresie, kiedy wody roztopowe ch.arakte'ryzowały się
dużą siłą hydrodynamiczną, akumulow:ane były osady żwirowo--piasrezy"
ste z prrewagą żwirów śI-ednio- i gruboziarnistych oraz otoczaków. Osła
bienie nośnej siły wód w końcowym okresie' syPania stożka spowodowało
akumulację osadów z prrewagą żwirów drohno- i średnioziarnistych.
Seria żwirowo-piaszczysta rejonu Kaleńska 'zawier:a 22~8o/o 'ziani
frakcji 0-5 mm; 46-58°/11 ziarn frakicji 5-40 mm; 3-14°/0 'Ziarn frakcji
powyżej 40 mm. Sredni udzi.aJ: -otoczaków wynosi ok. 5°/0.. Maksymalne
wartości udziału frakcji żwirowej oraz dużą (ok:. 11010) zawartość otocza.~
ków stwi'erdzono w południowo-zachodniej części złoża (bezpośredniO.
przyległej do, doliny Odry). Osady żwirowo-pia:;;zczyste rejonu Kaleńsk'a
mogą być wykorzystane do produkcji dowolnych asortymentów kruszyw'
naturalnych, uszlachetnionych.
,
Re j,b n D ą b rów k a L e ś n a k. O b or n i k. Osady żw:irówo-pia
czyste dmawi,anego rejonu genetyczni,e związane są ze stożk:iemnapł~
wyro sandrowej dolin,y Wełny. W okresie działalności lądolodu fazy 'PO"'znańskiej wody ~oztopow:e płynęły doliną Wełny i południowym odcin~
'kiem Warty, skierowując się ku pradolinie wamzawsko-berlińsk:iej(
W pierwszym okresie w<:>dY roztopowe wyerodowały głęboką rynnę w ut.:worach glacjal:nych, która 'później zasypana została ' potężną, serią osadów'
piaszczystych j żwirowo-piaszczystych. W okresie funkcjonowania prado-:.
liny Noteci - Wa~ wody płynące doliną Wełny akumulow~ wyłącznie
materiał piaszczysty: piaski średnio- i gruboziarniste. Powierzchnię zale-gania serii złożowej w rejonie Dąbrówki Leśnej od wschodu i zachodJu
ogranicza wysoczyzna morenowa, od porudnia dolina Warty, granicę pół~
nocną stanowi równoleżnik przebiegający przez leśniczówkę Mlycin.
z.aznaczony na mapie (fig. 1) obszar perspektywiczny występowania
osadówżwirowo-piaS'zczystych stanowi przedłużenie złoża rozpoznanego
w miejscowości Kowanówko k. Obornik. Seria żwirowo-piaszczysta w ob-:szarze perspektywicznym osiąga miążg'rość 7-24 m. Zmniejs:re:nie mi~
szości tej serii następuje w kierunku południowym, tj. w kierunku ujścia.
Wełny do Warty. N,adkładzloża stanowią piaski, prrewaŻIlie średnioziar
niste o miążsZOŚCi 2-10 m (fig, 2, prrekrój U-U i W-W). Pod: W7Jględem
składu ziarnowego omawiana seria złożowa charakteryzuje się pewną
regularnością; We frakcji żwirowej domin'U[ją (45-530/0) żwiry drobnoi średnioziarniste (2,5-20 mm). Udział ziarn frakcji 0-5 mm ..:.... 58e/~
ziarn frakcji 5~0 mm = 40:-46010. Ziarna powyżej 40 mm są nieliczne dzisiejszą dolinę
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-ok. 10/0. Stosunkowo niewtelka(ok. 186/0) 'zawartość ziarn frakcji 0-1,25
:mm oraz bardw korzystny skład frakcji żwirowej pozwalają omawiane
osady traktować jako doskonały surowiec do produkcji wielu asortymentów kruszyw natur,alnych, uS'zl.achetniony'c h: żwiru płukanego (frakcja
.5-'--10-20), mieszanki żwirowo-piaskowej (frakcja 2,5-10-20-40 mm).

OCENA TECHNOLOGICZNO-JAKOŚCIOWA KRUSZYWA
ŻWIROWO-PIASZCZYSTEGO

Osady

żwirowo-piaszczyste

pradoliny Noteci':-Warty

,charakteryzwją

się bardzo zmiennym uziarnieniem. Podstawową grupę wśród frakcji pia-

.srezystej tych osadów stanowią piaski średnio- i gruboziarniste, wśród.
frakcji żwirowej - żwiry drobno- i średnioziarniste. Duża . zawartość
ziarn frakcji 0-1,25 mm, średnio 22-38%, oraz ziarn fr:alreji 1,25-5,0
:mm, średnio 26-320/0, decyduje o przydatności osadów żwirowo-piaszczy
stych pradoliny Noteci-Warty do produkicji tylko wybranych asortymentów kruszyw budowlanych. Mając na względzie odipOwiedni stopień
wykorzystania złóż, tj. wykorzystanie surowca o wszystkich frakicjach,
należy podkreślić, że produkcja kruszyw budowlanych powinna się sprowadzać do wytwarzania mieszanek piaskowo-żwirowych (fraklcji o-2~
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Fig. 3. Zmienność cech fizycznych i wytrzymałościowych osadów żvvirowo-piaszczy
stych pradoliny Noteci-Warty.
Variability of physicaland strength ·properties ol gravel-sandy deposits of the Noteć-Warta ancient valley
A - udzlal <"lo) zl.am slaibyClh 1 zw1etITJia1ych; B - ud.zIał z:tllil'l!l plal!ikllClh I. wydłużonych ;
C - I18ISiąkll.wość; D - wytrzymałość na śclslamIe; I, II, m, IV, v - podamy tatrasawe
A - contributlDn of welllk &rui wea.tłl.ered gnmm (!In 0J0); B - ClOIIlbrIIIbutlOl11 0If :mat &rui elOl11galad gratns; C - absorbabWity; D - compress:lb1il1ity; I, II, m, IV, V - terrlaJCB levelis
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40 mm) i żwirowo-piaskowych(frakcji 1,25-10-20-40 mm; 2,5-1020-40 mm), wyjątkowo do produkcji żwirów płukanych (frakcji 5-1020 mm).
.
Osady żwirowo-p1aszczyste omawianej .formy pradolinnej charakteryzują się ban:lro korzystnymi parametrami cech fizycznych. Z analizy
danych zawartych w diagramach (fig. 3) wynika, że wartości cech fizycznych tych osadów są znacznie lepsze niż pr:rewiduje norma (BN-69/
/6721-02).
Ziarna kruszywa są . w więksZJOŚci regularne, przy czym ziarna skal
węglanowych z reguły dobrze obtocro:ne. W związku z tym 'zawartOść
ziarn wydłuronych i płaskich jest niewielka = ok. 5-7% (fig. 3B). Mało
jest też skal sŁabych i zwietrzałych :..- 2-90/0 (fig. 3A), 00 znajduje wyraz .
w stosunkowo małej « 2!'/o) nasiąkliwości i stosunkowo wysokiej wytrzymałości kruszywa. Wytrzymałośc na ściskanie badanego kruszywa we
wszystkich grupach frakcji (5-10; 10-20; 20-40 mm) przekracza o ok.
8Qil/o wartości przewidziane w normie (fig. 3D).
SkŁad petrograficzny ~dów żwirowo-piaS'zczystych pradoliny Noteci---,Warty pozwala stwierdzić, że dominującym skladlniki.em 'Ziarn są
skalykrystaliczrie lub osadowe. Procentowy udział tych ziarn zależy · od
pozycji morfologicznej zalegania serii złorowej . Badania wskaźnikowe
składu petrograficznego .frakcji 5-40 mm wykazują, że największy prooont wśród skał krystalicznych stanowią granity, gramtog:nejsy i gnejsy.
Udział porfirów i ba.m.ltów jest niewiel1ri 3%. Pozostałe odnriari.y
skał krystalicznych występują podrzędnie i w ilościach śladowych.
Wśród skał osadowych pr:reważają białoszare wapienie paleozoiczne
(północne) i twarde odmiany wapieni jurajskich. Wapienie miękkie, jurajskie i kredowe ' stanowią pojedyncze zLarna. Piaskowce i kwarcyty
występują w ilości 3-7% • Kwarc żyłowy oraz kwia:re pochodzący ZI rozpadu skał krystalicznych repre:rentowany jest wszędzie, choć jego prooęnrowy udział podlega stosunkowo dJużym waJhaniom.
.
Skład petrograficzny analizowanych osadów żwirowo-piaszczystych
pradoliny Noteci...,..-Warty pozwala na korzystną ocenę skały jako kruszywa. ,Takość kruszywa potwierdzają ponadto parametry fizyczne surowca.
Analizowane kruszywo :h.aturalne żwirowo-pias~te jest pełnowar
tościowym surowcem do produ~cji kruszyw us'z lachetnionych, zarówno
dla potrzeb budownictwa, jak i dla celów drogowych.

WNIOSKI
1. WystęPowanie osadów żwirowo-piaszczystych w pradolinie Note, ci-Warty uzale'mione jest ściśle od morfolog:ii i stratygrafii badanego
obszaru.
.
2. Utwory plejstoceńskie i holoceńskie akumulowane przez wody pradolinne reprezentowane są głównie przez osady piaszczyste.
3. Większe nagromadzenia osadów żwirowo-pia:szczystyc:h związane są
głównie z utworami wOOnolodowoowymi, budującyrrrl dolne (wgłębne)
partie poziomów tarasowych (tęras I, II).
.
4. Zasoby dotychczas rozpoznJaIl;ych złÓŻ w pradolinie Noteci~Warty
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są

nieproporcjonalnie małe w stosunku do perspektywicznych możliwości
surowcowych.
· 5. Najwięksre możliwości znalezienia nowych ~óż kruszywa naturalnego rokuj ą obszary Kotliny GorzoWskiej i Kotliny KostrzyDskiej.
6. Dotychczasowe badania geologiczne IG oprócz ogólnej oceny geologicznej poziomów tarasowych pradoliny Noteci - Warty pozwoliły na
wydzielenie 6 nowych perspektywicznych obszarów występowania. kruszywa naturalnego o łącznych zasobach 273 mln m 3 oraz na wytypowanie
stref do dalszych prac poszukiwawcro-surowcowych.
7. Wskazane obszary :perspektywiczne osadów żwirowo-pias2lCZYStych
winny w najbliższym oJcvesie stać się przedmiotem prac geologkZIlJO...rozpoznawczych (dokumentacja w kategorii C0.

Zakład Złóż Surowcaw Skalnych
:Dnstytutu Geologicznego
. Wa=awa, ul. Rakow:tecka 4
Nadesła.no dnia 29 czerwca 1976 r.
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3,l13HCJIaB CKJIHBOHtJYK

rEOJlOro..CblPbEBMI XAPAKTEPUCTHKA TEPPACOBbIX rOpU30lITOB
,LU»EBHEA JJ;OJIUHbI HOTEQU-BAPTbI

Pe310Me
Upe~OM HaCTOllIll,eit CTaTLlI BBJlJIIOTCB JlHToJIOrO-cLtpLeBLte npo6JIeMLt TeppaCOBLtX
rOpH30RTOB )WeBHeil: JJ;OJIlllłLt HOTellH - BapTLl. Pa60Ta BBJlJIeTCB no.n;blTOXHBaHHeM MeTO,ll;H'IecKHX reOJIOro-nOHClCOBLIX HCCJIe.o;OBaKHit, npOBO,ll;HBntHXCB reoJIOrB'lecKBM HHCTH1}'TOM B 19611963 H 1971-1973 ro.o;ax. IIpe.n;CTaBJIeHa reOJIOrO-CLlpLeBaB KapTa .n:peBHeit.o;OJIlllłLt H01'ellH - Bap'TLX c nOKa3aHHLtMH Ha HeR DJIO~a.o:BMIt 3aJIeraHHB CLtpLB H TeppHTOpHit, nepcneKTHBHLtX c TO'IKH
3peHHB eCTeCTBeHHOrO 06JIOMO'IHOro CLlpLB: rpaBHeuo-nec'łaHOro H DeC'iaHOro (q,Hr. 1). KpoMe
Toro COCTaBJIeHLt 0630pHLle reoJIorO-CLtpLeBLte DpocPunH, nOKa3LlBalO~e MOpq,OJIOrB'leCICoe
H reoJIOrB'łeCICoe crpoeHHe )WeBHeit j];OJIHHLt Ha Bceit pliCCMaTPHBaeMOR TeppHTOpHH (q,Rr. 2).
IIo reHeTH'łecKBM, CTpaTHrpaq,H'lecKBM H l1HTocPllllH8JILBLtM KPHTepHBM .o;aHa xapaKTe ) IlC·THKa cpe.o;Ll H YCJIOBHit Ce,ll;HMeRTallHll 06JIoMo'IHoro CLtpLB. Onpe.o;eneHa CTeneHb KoaqeRTP lllHll
rpaBHeUO-nec'łaHLtX OTJIO:areRHit H npOBe.o;ell ropllo-reoJIOrB'lecKHit aHaJIH3 YCJIOBHit MeCTOpoX.,r(eRHit, a TaKlKe TeXHOJIOrB'lecKaJl H Ka'leCTBeHHaB oueHKa CLtpLB.
BLWOJIHeBHLle HCCJIe,r(OBaRHB n03BOl1Hl1H JIOKaJIH3HpoBaTL meCTL llOBLtX MeCTopoJK,r(eRHit
·ecTeCTBeHHoro 06JIOMO'IHOI'OCTpOll'IeJILHoro CLlpLB c 06IUHMH 3anaCaMH nopB.o;Ka 273 MJlH. M3 ,
.a TaKlKe BLl.o;eJIHTL .o;aJILHeHnme 30BLt 3aJIeraHHB rpaBHero-Dec'łaHOro H neC'laHoro CLtpLB.
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Streszczenie
Zdzi.slaw SILIWONCZUK

GEOLOGICAL-RAW-MATERIAL CHARACTERISTICS OF TERRACE LEVELS OF
THE NOTEC - WARTA ANCIENT VALLEY

Summary
;

The paper presents lithological-raw-material characteristics of terrace levels
of the Notec - Warta ancient valley. This is a summation of methodological geological-prospecting works carried out by the Geological Institute in the years 19611963 and 1971-1973. The geOlogiC'al-raw-material map of the Notec - Warta ancient valley (Fig. 1) shows the main areas of occurrence of natural (gravel-sandy
and sandy) aggregates as well as prospective areas. Moreover, there are given
review geological-raw-material cross-sections illustrating mOr'phology and geological
structure of the ancient valley throughout the area studied (Fig. 2).
The environment and conditions of deposition of the aggregates are characterized on the basis of genetic-stratigraphic and lithofacial criteria. The degree of
concentration of gravel-sandy deposits is determined and the geological-mining
conditions of occurrence of the deposits are analysed and 'the technological-qualitative estimation of the raw materiais is given.
The studies made it possible to distinguish 6 new deposits of natural aggregates with total resources ·of the order of 273 m. mS, as well as to recognize some
additional .z ones of occurrence of gravel-sandy and sandy raw materials.
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