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Ma³gorzata PO£OÑSKA: Petrologia osadów kredy dolnej w niecce p³ockiej na tle
œrodowisk depozycyjnych

Materia³ rdzeniowy pochodzi z otworów wiertniczych Pañstwowego Instytutu Geologicznego usytuowanych wzd³u¿ po³udniowo-zachodniej strony niecki p³óckiej. Osady reprezentuj¹ wszystkie ogniwa kredy dolnej, a ich podzia³ oparto o najnowsze wyniki badañ
biostratygraficznych.
Rozwój kredy dolnej przebiega³ w zmieniaj¹cych siê œrodowiskach depozycji.
W pocz¹tkowym okresie dosz³o do powstania osadów wapienno-marglistych, a nastêpnie
sedymentacjê w zbiorniku zdominowa³y osady silikoklastyczne.
W beriasie mia³a miejsce depozycja osadów na rampie wêglanowej w szczególnoœci
w œrodowiskach laguny i równi p³ywowej. Powsta³y wówczas niskoenergetyczne madstony
i wakstony odznaczaj¹ce siê niewielkim udzia³em szcz¹tków fauny. Wœród osadów rozpoznano miedzy innymi wapienie mikropeloidowe, którym przypisuje siê pochodzenie glonowe. W profilu notowano tak¿e osady œrodowisk wysokoenergetycznych. Wyró¿niono flotstony i rudstony bioklastyczne, zbudowane g³ównie z ziaren szkieletowych tkwi¹cych w spoiwie mikrytowym i scementowanych sparem kalcytowym. Wœród szcz¹tków fauny przewa¿aj¹ muszle ma³¿y i œlimaków oraz spotyka siê nagromadzenia skorupek ma³¿oraczków.
Miejscami powsta³y rudstony intra-bioklastyczne obfituj¹ce w liczne okruchy wapieni. W rejonie Korabiewic na rudstonach koralowcowo-glonowych utworzy³y siê greinstony bioklastyczno-ooidowe.
W przewa¿aj¹cej czêœci obszaru na osadach wêglanowych zalegaj¹ osady klastyczne reprezentowane przez mu³owce, piaskowce, i³owce, ³upki ilaste i heterolity mu³owcowo-ilaste.
Sedymentacja ich rozpoczêta pod koniec beriasu przebiega³a g³ównie w obrêbie szelfu silikoklastycznego i trwa³a do koñca kredy dolnej.
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Utwory klastyczne walan¿ynu-hoterywu wykazuj¹ przewa¿nie ubogi sk³ad mineralny,
g³ównie kwarcowy. W obrêbie piaskowców dominuj¹ waki droboziarniste, które w znacznym stopniu s¹ impregnowane przez tlenki i wodorotlenki ¿elaza oraz materiê organiczn¹.
Niekiedy w utworach tych wystêpuj¹ okruchy ska³, ooidy ¿elaziste i bioklasty. Do rzadkoœci
nale¿¹ arenity kwarcowe o spoiwie wêglanowym. Sporadycznie pojawiaj¹ siê zlepieñce z³o¿one ze szcz¹tków fauny, ró¿norodnych litoklastów oraz okruchów kwarcowych tkwi¹cych
w tle ilasto-¿elazisto-wêglanowym. I³owce i ³upki ilaste bywaj¹ wzbogacone w bioklasty
i materia³ mu³kowy. Obecnoœæ wak kwarcowo-glaukonitowych i glaukonitytów zaznaczy³a
siê szczególnie w hoterywie.
Po depozycji ilasto-mu³owcowych osadów barremu dosz³o do sedymentacji porowatych
osadów piaskowcowych o urozmaiconym sk³adzie mineralnym. Wyró¿niono wœród nich
drobno- i œrednioziarniste waki subarkozowe i sublityczne. Nierzadko s¹ to osady ró¿noziarniste ze smugami obtoczonych ziarn kwarcu, tak¿e miejscami wykazuj¹ce teksturê bimodaln¹. Lokalnie notowano arenity kwarcowe o charakterze zlepieñcowym z okruchami
wapieni mikrosparowych i bioklastami. Stwierdzono te¿ zlepieñce lityczne z³o¿one z litoklastów ska³ kwarcowych. Koñcowy etap sedymentacji dolnokredowej stanowi¹ arenity kwarcowe wzbogacone w ziarna glaukonitu i konkrecje fosforytowe.
W okolicy Bia³obrzegów mia³a miejsce sedymentacja osadów w œrodowisku szelfu wêglanowo-klastycznego. W jej obrêbie powsta³y obfituj¹ce w szcz¹tki szkieletowe waki kwarcowo-glaukonitowe scementowane sparem kalcytowym oraz zapiaszczone bioklastyczne
pakstony i greinstony z ooidami kalcytowymi. Sporadycznie obserwowano tak¿e bandstony.
Notowana ró¿norodnoœæ sk³adu petrologicznego osadów w profilu pionowym dolnej kredy jest uwarunkowana zmieniaj¹cymi siê œrodowiskami depozycji. W odró¿nieniu od reszty
obszaru, w SE czêœci niecki p³ockiej istnia³y bardziej sprzyjaj¹ce warunki dla akrecji wêglanowej, do której przyczyni³ siê znaczny rozwój fauny.

W dyskusji brali udzia³: A. Feldman-Olszewska, E. Jackowicz, K. Leszczyñski, A. Maliszewska,
M. Sikorska-Jaworowska i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 20 lutego 2003 r.

Teresa PODHALAÑSKA: Granica ordowik/sylur w facji graptolitowej zachodniej
czêœci platformy wschodnioeuropejskiej

Osady górnego ordowiku i dolnego syluru wystêpuj¹ce w obszarze wyniesienia £eby, chocia¿ znane tylko z g³êbokich wierceñ, nie tylko, ¿e nie ustêpuj¹ niektórym profilom uznawanym
za standardowe, to nawet mo¿na je uznaæ za szczególnie wartoœciowe dla badañ tego interwa³u
geologicznego. Nie tylko bardzo urozmaicony zespó³ skamienia³oœci, zarówno fauny bentonicznej jak i planktonicznej oraz bardzo „czu³y” zapis zdarzeñ w litologii ale równie¿, w nie-
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których profilach, prawdopodobnie ci¹g³oœæ tego zapisu, sprawiaj¹, ¿e profile z prze³omu ordowiku i syluru pó³nocnej Polski mog¹ konkurowaæ z europejskimi i œwiatowymi.
W tym kontekœcie, prowadzone badania osadów i fauny w interwale, czêsto okreœlanym
w jêzyku angielskim, „near the boundary” zmierzaj¹ do uczynienia polskich profilów jeszcze
bardziej przydatnymi dla œwiatowych korelacji.
W referacie zosta³y omówione rezultaty analizy biostratygraficznej oraz analizy zespo³ów faunistycznych na pograniczu ordowiku i syluru w wybranych profilach wyniesienia
£eby przeprowadzonych w ramach tematu „Graptolity hirnantu i rhuddanu oraz granica ordowik/sylur w facji graptolitowej zachodniej czêœci platformy wschodnioeuropejskiej (wyniesienie £eby)”. Temat ten realizowany by³ w ramach œrodków KBN przeznaczonych na
dzia³alnoœæ statutow¹ PIG.
Celem podjêtych badañ by³o okreœlenie zmian lito- i biofacjalnych oraz paleoœrodowiskowych na granicy O/S, analiza zespo³ów graptolitów oraz ustalenie ich zasiêgów, rozstrzygniêcie problemu obecnoœci poziomu persculptus a wiêc i ci¹g³oœci stratygraficznej
miêdzy O i S oraz analiza fauny Hirnantia w zachodniej czêœci syneklizy ba³tyckiej w profilach wyniesienia £eby. Podstawê opracowania stanowi³y materia³y paleontologiczne i litologiczne pochodz¹ce z wierceñ prowadzonych w obszarze wyniesienia £eby przez Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ( Bia³ogóra 1, Bia³ogóra 2, £eba 8, Dêbki 2) oraz
materia³y pochodz¹ce z wierceñ wykonanych przez Pañstwowy Instytut Geologiczny (Hel
IG 1, Koœcierzyna IG 1).
W póŸnym aszgilu obszar zachodniej czêœci syneklizy ba³tyckiej stanowi³ czêœæ kontynentu Baltiki, która znajdowa³a siê na po³udnie od równika w œrednich szerokoœciach geograficznych, przy czym czêœæ kontynentu, obejmuj¹ca obszar badañ znajdowa³a siê najbli¿ej
po³udniowego jego brzegu w strefie klimatu umiarkowanego.
Przebieg sedymentacji, analiza litofacji i biofacji ordowiku górnego i syluru dolnego wyniesienia £eby wykazuje daleko id¹ce podobieñstwa do obszarów Skanii i Bornholmu ba³tyckiego zbiornika morskiego. W strefie tej, zwanej stref¹ skañsk¹, w górnym ordowiku i dolnym sylurze powstawa³y osady ma³ej mi¹¿szoœci, charakteryzuj¹ce siê du¿ym udzia³em materia³u terygenicznego (i³owce, wapienie margliste, mu³owce, piaskowce), charakterystyczne
dla nerytycznej sedymentacji.
W 1985 r. Podkomisja Stratygraficzna Systemu Sylurskiego podjê³a uchwa³ê przyjmuj¹c¹
sp¹g poziomu acuminatus za sp¹g syluru. Profil Dobs’ Linn, NE Moffat, w po³udniowej
Szkocji, zosta³ formalnie uznany za stratotyp granicy ordowik/sylur.
Nowelizacja w stosunku do poprzednich ustaleñ uznaj¹cych sp¹g poziomu persculptus za
sp¹g syluru spowodowa³a, ¿e zmianie uleg³a granica piêter (np. hirnantu) oraz interpretacja
czasowa zdarzeñ. Odrodzenie i powtórna radiacja graptolitów jaka nast¹pi³a po okresie
póŸnoordowickiego wymierania jest umiejscowiona poni¿ej granicy O/S a transgresja „wczesnosylurska” odby³a siê w póŸnym aszgilu, czyli jest póŸnoordowicka.
Przeprowadzone ostatnio rewizje profilów standardowych w Dobs’ Linn (Szkocja) oraz
profilów chiñskich (region Yangtze), proponowanych na stratotypowe dla granicy ordowik/sylur zak³ada wydzielenie w dolnym sylurze dwóch poziomów: ascensus oraz acuminatus, przy czym dolna granica ascensus jest doln¹ granic¹ rhuddanu i doln¹ granic¹ syluru.
Badania prowadzone w interwale granicznym pozwoli³y na okreœlenie nastêpuj¹cej sekwencji litologiczno-paleoekologicznej w pobli¿u granicy O/S. Od najstarszych s¹ to:
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— szare wapienie margliste z faun¹ Hirnantia z prze³awiceniemi piaskowców;
— szare i³owce margliste z kana³ami mieszkalnymi i ¿erowiskowymi (fodinichnia) oraz
nielicznymi graptolitami;
— szare (ale nie czarne) i³owce z graptolitami;
— czarne i³owce z graptolitami i rzadkimi koprolitami;
— czarne i³owce wy³¹cznie z graptolitami.
Jednym z g³ównych celów badañ by³a analiza sukcesji fauny w pobli¿u granicy ordowik/sylur. G³ówn¹ grup¹ skamienia³oœci ze wzglêdów facjalnych s¹ graptolity. Bogaty ich zespó³ pozwoli³ na wydzielenie piêciu poziomów graptolitowych w hirnancie i rhuddanie. S¹ to
od najstarszego: persculptus, ascensus, acuminatus, vesiculosus, cyphus. Osady le¿¹ce bezpoœrednio poni¿ej zawieraj¹ faunê ramienionogów zawiasowych oraz trylobitów, przy czym
dominuj¹c¹ grup¹ s¹ ramienionogi zawiasowe tzw. fauna Hirnantia
Charakterystyczny, szybko siê pojawiaj¹cy i szeroko w œwiecie rozprzestrzeniony, zdominowany przez ramienionogi, zespó³ Hirnantia wystêpuje we wszystkich badanych profilach, powy¿ej margli i wapieni marglistych bez fauny lub z faun¹ trylobitów Calliops callicephalus, Tretaspis seticornis rawtheyu (aszgil dolny). W jednym z profilów w osadach wêglanowych razem a wymienionymi trylobitami znaleziono graptolita Dicellograptus ornatus
Hopkinson wskazuj¹cego na poziom pacificus rawtheyu.
Fauna Hirnantia jest faun¹ diachroniczn¹ wystêpuj¹c¹ w pobli¿u granicy ordowik/sylur
a jej szerokie rozprzestrzenienie zwi¹zane jest z eustatycznym obni¿eniem siê poziomu morza
i powiêkszeniem siê obszarów p³ytszych szelfów, umo¿liwiaj¹cych rozwój i migracjê organizmów bentosowych. Obecnoœæ zespo³u w profilach wyniesienia £eby odzwierciedla okres
glacioeustatycznego obni¿enia siê poziomu morza w póŸnym ordowiku.
Rozkwit graptolitów w dolnym sylurze odpowiada natomiast okresowi transgresji. Pierwsze graptolity pojawiaj¹ siê jednak w górnym aszgilu w szarych osadach marglistych i wystêpuj¹ czasem ze skamienia³oœciami œladowymi typu fodinichnia.
Przynajmniej w niektórych profilach stwierdzono wiêc stopniowe zmiany zarówno w litologii jak i w sukcesji fauny w pobli¿u granicy O/S.
Piaskowce wystêpuj¹ce w górnym ordowiku wyniesienia £eby wskazuj¹ na powiêkszenie siê obszarów erodowanych prawdopodobnie w zwi¹zku z regresj¹ w okresie
oziêbienia klimatycznego w hirnancie. Ró¿norodnoœæ ziaren kwarcu wskazuje, ¿e pochodz¹
one z erozji starszych ska³ osadowych oraz ska³ magmowych. Spotyka siê równie¿ ziarna
wskazuj¹ce na wulkaniczn¹ genezê.
Transgresja morska bêd¹ca skutkiem ocieplenia klimatu nast¹pi³a ju¿ w póŸnym hirnancie
i spowodowa³a zmianê charakteru osadu i jego koloru oraz zmianê w zespole organizmów,
nast¹pi³ silny rozkwit glonów i bakterii powoduj¹cy wzrost anoksji.

W dyskusji brali udzia³: H. Matyja, P. Poprawa, J. Smoleñ i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 4 listopada 2003 r.
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Krzysztof Micha³ KRUPIÑSKI: M³odoplejstoceñskie osady biogeniczne Wysoczyzny
P³ockiej i ich zawartoœæ paleobotaniczna

W czasie prac kartograficzno-laboratoryjnych nad arkuszami Bie¿uñ, Skrwilno, ¯uromin, a w szczególnoœci Sierpc, stwierdzono liczne stanowiska osadów biogenicznych interglacja³u eemskiego i wczesnego vistulianu, powy¿ej których zalegaj¹ lub nie wystepuj¹
utwory glacjalne. Okolicznoœci te pozwoli³y: wyznaczyæ liniê maksymalnego na tym obszarze zasiêgu l¹dolodu zlodowacenia wis³y, odtworzyæ przemiany klimatyczno-florystyczne w œrodowisku przyrodniczym m³odszego plejstocenu tego rejonu Polski, poznaæ
niektóre cechy fizykochemiczne osadów biogenicznych, dynamikê kopalnych zbiorników
jeziornych, dotychczas nieznanego eemskiego pojezierza, opracowaæ regionaln¹ stratygrafiê py³kow¹ charakteryzuj¹c¹ sukcesjê zbiorowisk roœlinnych m³odszego plejstocenu
Wysoczyzny P³ockiej, zwanej równie¿ P³oñsk¹. Cel ten zosta³ osi¹gniêty w latach
1999–2002, w ramach realizacji tematu 6209109000 „M³odoplejstocñskie zbiorniki jeziorne Wysoczyzny P³ockiej w œwietle badañ palinologicznych ich osadów”. W jego realizacji oprócz autora udzia³ wziêli: dr J. Kotarbiñski i mgr I. Matejko.
Badaniami objêto pobrane s¹d¹ GEOPROBE pe³ne, o nienaruszonej strukturze rdzenie
osadów: jeziornych, telmatycznych i terrygenicznych ze: Studzieñca i Nadolnika, powy¿ej
których stwierdzono obecnoœæ osadów glacigenicznych oraz ze Œniedzanowa i D¹brówek,
powy¿ej których nie stwierdzono osadów glacjalnych. Do opracowania w³¹czono równie¿
wyniki analogicznych badañ podobnie pobranych i opracowanych osadów biogenicznych z
Zielunia i Lubowidza, po³o¿onych ju¿ na obszarze Równiny Urszulewskiej.
Wszystkie wymienione stanowiska osadów biogenicznych po³o¿one s¹ na obszarze sandru dobrzyñskiego, utworzonego w dwu fazach. Powstanie jego wy¿szego poziomu o wysokoœci 160–128 m n.p.m. nale¿y zdaniem J. Kotarbiñskiego wi¹zaæ z maksymalnym na tym
obszarze zasiêgiem l¹dolodu zlodowacenia wis³y — w czasie fazy leszczyñsko-poznañskiej
stadia³u g³ównego. Powstanie ni¿szego, m³odszego poziomu sandrowego, o wysokoœci
145–115 m n.p.m. autor ten wi¹¿e z odp³ywem wód sprzed czo³a l¹dolodu zlodowacenia
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wis³y, który wycofa³ siê na liniê moren dobrzyñskich (subfaza dobrzyñska). Wody akumuluj¹ce ten poziom rozdziela³y siê w okolicach Sierpca. Czêœæ ich p³ynê³a ku wschodowi
„pradolin¹ raci¹sk¹” rozcinaj¹c wy¿szy, wczeœniej powsta³y poziom sandrowy, gdy inna ich
czêœæ p³ynê³a ku po³udniowi, wzd³u¿ wspó³czesnej doliny Skrwy. Stanowiska osadów biogenicznych interglacja³u eemskiego: Studzieniec, Babiec Piaseczny, Nadolnik, D¹brówki
i Œmiedzanowo usytuowane s¹ na obszarze ni¿szego, m³odszego poziomu tego sandru, zaœ
Zieluñ i Lubowidz w pó³nocnej, proksymalnej czêœci jego wy¿szego, starszego poziomu.
W Studzieñcu s¹ to: zalegaj¹ce na szarozielonej glinie zwa³owej, piaskach ze ¿wirem, piaskach, ciemnonoszare mu³ki, mu³ki ilaste, gytia ilasta zró¿nicowana morfologicznie i genetycznie, gytia wapienna, strefowo wyraŸnie laminowana, drobno i grubodetrytyczna gytia
wapienna, gytia torfiasta, s³abo, œrednio i dobrze roz³o¿ony torf, namu³y torfiaste, szara
i szarooliwkowa interstadialna gytia wapienna, szary torf z piaskiem i piasek z torfem, szarobr¹zowe namu³y torfiaste, dobrze, œrednio i s³abo roz³o¿ony torf, piaski z substancj¹ organiczn¹, szare namu³y torfiaste i jasnoszare piaski. £¹czna mi¹¿szoœæ tych osadów wynosi ponad 16 metrów. Przykryte s¹ utworami o mi¹¿szoœci 2,80 m, w obrêbie których wyró¿niono
piaski z licznym ¿wirem, szarozielone mu³ki i i³y (+++ HCl) piaski przewarstwione mu³kami,
sinoszare silnie za¿elazione mu³ki i ró¿noziarniste piaski ze ¿wirem.
W analogicznej sytuacji geologicznej wystêpuj¹ po³o¿one w s¹siednim stanowisku, podobne i o zbli¿onej mi¹¿szoœci zbadane tylko ekspertyzowo osady biogeniczne w Babcu Piasecznym. W podobnej sytuacji wystêpuj¹ osady biogeniczne w Nadolniku. S¹ to: mu³ki, piaski, szara gytia ³upkowata, szare i szarobr¹zowe ³upki, szare ³upki torfiaste, szarobr¹zowy
torf, zapiaszczony torf i piaski ze storfia³¹ substancj¹ organiczn¹, o ³¹cznej mi¹¿szoœci 4,50 m.
Przykryte s¹ one 4 metrow¹ warstw¹ piasków strefowo ze ¿wirem, w obrêbie których wystêpuje 0,60 m warstwa sinoszarych, laminowanych mu³ków warwowych. Glina zwa³owa
wystêpuje obocznie. Osady biogeniczne interglacja³u eemskiego wystêpuj¹ce w po³o¿onych
o 1,5 km na S od Nadolnika, D¹brówkach mog³y, lecz nie musia³y byæ przykryte przez
l¹dolód zlodowacenia wis³y. S¹ to zalegaj¹ce na ró¿noziarnistych piaskach, szare mu³ki ilaste,
zró¿nicowane morfologicznie i genetycznie gytia wapienna, torf, ciemnoszary namu³ torfiasty, szara, o zró¿nicowanym stopniu zapiaszczenia interstadialna gytia wapienna i szare piaski.
Ich ³¹czna mi¹¿szoœæ wynosi ponad 6 metrów. W obrêbie 3,5 metrowej warstwy przykrywaj¹cych osadów kolejno wystêpuj¹: ¿wir z kamieniami, mu³ki i mu³ki piaszczyste i ró¿noziarniste piaski ze ¿wirem. W innej sytuacji geologicznej wystêpuj¹ osady biogeniczne interglacja³u eemskiego w po³o¿onym ok. 1,5 km na E od D¹brówek, Œniedzanowie. Nie stwierdzono faktów dowodz¹cych ich przykrycia przez l¹dolód zlodowacenia wis³y. Ich mi¹¿szoœæ
wynosi 6,80 m. S¹ to zalegaj¹ce na piaskach ze ¿wirem: zró¿nicowana morfologicznie i genetycznie gytia ilastowapienna i gytia wapienna, strefowo skrytolaminowana, w górnej strefie
drobno i grubodetrytyczna, ciemnoszary dobrze roz³o¿ony torf, ciemnoszary, intensywnie odbarwiaj¹cy rêce namu³ (osad popo¿arowy, jego popielnoœæ to 90–91 %), ciemnoszary namu³
torfiasty, torf i jasnoszare piaski. Przykryte s¹ mu³kami, piaskami, ró¿noziarnistymi piaskami
o ³¹cznej mi¹¿szoœci 2,70 m. Osady biogeniczne interglacja³u eemskiego wystêpuj¹ce w Zieluniu, Lubowidzu, oko³o 30 km na N od wczeœniej opisanych stanowisk, nie by³y przykryte
przez l¹dolód zlodowacenia wis³y. S¹ to przewa¿nie torfy, torfy z piaskiem i mu³ki z substancj¹ organiczn¹, o wyraŸnie mniejszej mi¹¿szoœci (2,70 m i 1,00 m) przykryte piaskami
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o mi¹¿szoœci oko³o 9 metrów, strefowo ze ¿wirem lub z przewarstwieniami szarych, wyraŸnie
laminowanych mu³ków.
W pobranych o nienaruszonej strukturze rdzeniach osadów biogenicznych i wytypowanych próbach oznaczono: zawartoœæ wody (metod¹ suszarkow¹), zawartoœæ substancji organicznej (strata pra¿enia) i popio³u ogólnego (metod¹ spalania w temperaturze 550°C) oraz
zawartoœæ wêglanów w przeliczeniu na CaCO3 (metod¹ Scheiblera). Opracowano paleobotanicznie 6 rdzeni osadów biogenicznych, wykonuj¹c analizê py³kow¹ ponad 340, z pobranych
ponad 770 próbek.
Wyniki badañ niektórych cech fizykochemicznych m³odoplejstoceñskich osadów ze
zbiorników akumulacji biogenicznej wymienianych stanowisk, wykaza³y du¿e zró¿nicowanie w zawartoœci wody, zwi¹zane z ich du¿¹ zmiennoœci¹ litologiczn¹ i genetyczn¹.
Najwiêksz¹ wilgotnoœæ wykaza³y nieroz³o¿one torfy, nieco mniejsz¹ torfy roz³o¿one, grubodetrytyczne gytie torfiaste i namu³y torfiaste. WyraŸnie mniejsz¹ zawartoœæ wody wykaza³y
namu³y, gytie wapienne, najmniejsz¹ mu³ki i piaski. W odró¿nieniu od osadów holoceñskich
podobne lub zbli¿one litologicznie i genetycznie utwory nie wykaza³y ró¿nic zwi¹zanych
z g³êbokoœci¹ zalegania, czyli uwarunkowanych zró¿nicowaniem stopnia kompakcji. Jest to
cecha wyraŸnie ró¿ni¹ca osady plejstoceñskie od holoceñskich. Wyj¹tkowo du¿¹ stabilnoœæ
pod tym wzglêdem wykazuj¹ poszczególne rodzaje plejstoceñskiej gytii wapiennej. Uzyskane wyniki oznaczeñ ich wilgotnoœci s¹ zbli¿one do podobnej litologicznie i genetycznie gytii wapiennej interglacja³u mazowieckiego z rejonu Bia³ej Podlaskiej (Krupiñski, 1990, 1991,
1995).
Zawartoœæ substancji organicznej (strata pra¿enia) i popio³u ogólnego czyli surowego
w osadach z badanych stanowisk jest wyraŸnie zró¿nicowana i jest ona zwi¹zana z charakterem i genez¹ osadów. Zdecydowanie najwiêksz¹ zawartoœci¹ substancji organicznej
(96–88%), a jednoczeœnie najmniejsz¹ popielnoœci¹ (4–12%) cechuj¹ siê nieroz³o¿one torfy,
nieznacznie mniejsz¹ (82–68%) zawartoœæ substancji organicznej wykaza³y s³abo i œrednio
roz³o¿one torfy i grubodetrytyczne gytie torfiaste. WyraŸnie mniejsz¹, lecz zró¿nicowan¹
zawartoœæ substancji organicznej (68–28%) i wiêksz¹ zawartoœæ popio³u (32–72%) wykazuj¹
cechuj¹ce siê ró¿nym stopniem zapiaszczenia namu³y i namu³y torfiaste. Popielnoœæ wysokowêglanowych, jasnych i szarooliwkowych gytii wapiennych jest bardzo wysoka
(70–92%), a g³ównym sk³adnikiem popio³u jest CaCO3. Podobn¹ lub zbli¿on¹ popielnoœci¹
cechuj¹ siê gytie wapiennoilaste, wyraŸnie wiêksz¹ (94–98%) gytie ilaste oraz wystêpuj¹ce
w dolnej czêœci wiêkszoœci badanych rdzeni szare i jasnoszare mu³ki i mu³ki ilaste (90–88%).
Najwiêksz¹ popieloœci¹ i najmniejsz¹ zawartoœci¹ substancji organicznej cechuj¹ siê szare
i jasnoszare piaski, ich popielnoœæ dochodzi do 98%. Bardzo du¿¹ popielnoœæ (90–91%) wykazuj¹ wystêpuj¹ce strefowo w rdzeniu ze Œniedzanowa ciemnoszare osady ilaste (g³êb.
5,26–5,50 m) bêd¹ce pozosta³oœci¹ po po¿arze podziemnym torfowiska.
Zawartoœæ wêglanów w przeliczeniu na CaCO3 w badanych osadach jest wyraŸnie zró¿nicowana i zwi¹zana jest z ich charakterem litologicznym i genetycznym. W jasnoszarych
i szarych mu³kach waha siê od 9 do 18%, gytiach ilastych od 5 do 23%, gytiach wapiennoilastych i ilastowapiennych od 18 do 43%, szarej, ciemnoszarej, szarooliwkowej i jasnoszarej
gytii wapiennej od 31 do 90%, zaœ w drobno i grubodetrytusowej gytii wapiennej jest ona wyraŸnie zró¿nicowana i waha siê od 49% do 2%, wreszcie w wy¿ej zalegaj¹cej w profilu Sudzieniec i D¹brówki jasnoszarej, szarej i szarooliwkowej, o zró¿nicowanej zawartoœci piasku,
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gytii interstadialnej, od 12 do 52%. Pod tym wzglêdem gytie holoceñskie nie ró¿ni¹ siê od gytii plejstoceñskich.
W obszarach biogenicznych z badanych paleobotanicznie stanowisk wydzielono zró¿nicowan¹, w niektórych znaczn¹ liczbê L PAZ (lokalnych zespo³ów poziomów py³kowych).
Zdecydowanie najwiêksz¹ ich liczbê — 24, obejmuj¹c¹ najd³u¿szy odcinek m³odszego plejstocenu wyró¿niono w rdzeniu z otworu wiertniczego Studzieniec ST. 1/99. Ich akumulacja
obejmuje znaczny odcinek póŸnego glacja³u zlodowacenia warty, ca³y interglacja³ eemski
i ca³y wczesny vistulian, z dwoma w jego obrêbie ociepleniami o charakterze interstadialnym,
nazwanymi Studzieniec I i Studzieniec II, skorelowanymi z interstadia³em Amersfoort,
Brörup i Odderade oraz byæ mo¿e pocz¹tek œrodkowego vistulianu. W osadach
biogenicznych z pozosta³ych stanowisk — o wyraŸnie mniejszej mi¹¿szoœci — wyró¿niono
zdecydowanie mniejsz¹ liczbê L PAZ: D¹brówki i Nadolnik — po 14, Œniedzanowo — 12,
Zieluñ — 9, Lubowidz — 4, obejmuj¹cych zdecydowanie krótszy odcinek m³odszego plejstocenu. W osadach biogenicznych ze Œniedzanowa zaznaczaj¹ siê du¿e, uwarunkowane
przez po¿ar podziemny torfowiska, luki palinostratygraficzne. Podobna luka stratygraficzna
zaznacza siê miêdzy stropem zachowanych osadów biogenicznych interglacja³u eemskiego
(Nadolnik) lub wczesnego vistulianu (Œniedzanowo, D¹brówki, Studzieniec), a wy¿ej zalegaj¹cymi jasnoszarymi i szarozielonymi mu³kami o charakterze warwowym, których spektra
py³kowe posiadaj¹ redepozycyjny charakter i cechuj¹ siê znacznym udzia³em zredeponowanych sporomorf roœlin trzeciorzêdowych i planktonu morskiego z grup¹ Hystrichosphaeridae.
W interpretacji paleobotanicznej uznano je jako warstwy w sensie geologicznym. Korelacjê
wyró¿nionych R PAZ cechuj¹cych na terenie Wysoczyzny P³ockiej sukcesjê zbiorowisk roœlinnych interglacja³u eemskiego, z charakteryzuj¹cych sukcesjê py³kow¹ tego interglacja³u na
terenie Polski (Mamakowa, 1989), obszarze Warszawy (Krupiñski, 2002a) lub w rejonie Konina (Tobolski, 1991), przedstawiono w tabeli, zamieszczonej w opracowaniu znajduj¹cym
siê w CAG PIG (Krupiñski, 2002b) lub w z³o¿onym do druku w Pracach PIG.
Stwierdzenie osadów biogenicznych interglacja³u eemskiego i wczesnego vistulianu
w stanowisku Studzieniec, Babiec Piaseczny i Nadolnik utworów glacigenicznych, b¹dŸ residuum potwierdza pogl¹d sformu³owany na podstawie przes³ankek geomorfologicznych o
przebiegu po³udnikowym linii maksymalnego zasiêgu l¹dolodu zlodowacenia wis³y, nieznacznie na wschód od Sierpca.
Wyniki oznaczeñ cech fizykochemicznych osadów biogenicznych pozwoli³y zdecydowanie lepiej poznaæ badane osady, ich genezê, procesy sedymentacyjne i postsedymentacyjne,
zw³aszcza zaburzeniowe osadów.
Wystêpuj¹ce w osadach biogenicznych z 6 stanowisk elementy florystyczne i osi¹gniête
w spektrach py³kowych przez te taksony wartoœci, pozwalaj¹ wi¹zaæ akumulacje tych osadów
z interglacja³em eemskim, z póŸnym glacja³em w dalszym odcinku oraz ca³ym wczesnym vistulianem w górnym odcinku, w obrêbie którego wyró¿niono dwa ocieplenia o charakterze
interstadialnym.
Wa¿nym sk³adnikiem zbiorowisk leœnych m³odszego odcinka fazy leszczynowej by³ dotychczas rzadko wyró¿niany cis. Jego wartoœæi w spektrach dochodz¹ do 9%. Odnotowano
równie¿ nieliczne ziarna py³ku: Hedera, Viscum, Ligustrum, Ilex, Vitis i Fagus.
W rdzeniach osadów biogenicznych z wiêkszoœci stanowisk zaznaczaj¹ siê wyraŸnie luki
stratygraficzne lub przerwy sedymentacyjne.
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W diagramie i w osadach ze Œniedzanowa zaznaczaj¹ siê wyraŸne cechy sukcesji popo¿arnej.
W interglacjale eemskim pó³nocna czêœæ Wysoczyzny P³ockiej by³a wielkim pojezierzem, z du¿ym dominuj¹cym i g³êbokim zbiornikiem w Studzieñcu. Jeziora lub znaczna ich
czêœæ, funkcjonowa³a prawdopodobnie w jednym systemie hydrologicznym.
Referowane opracowanie wype³nia bia³¹ plamê, jak¹ by³a dotychczas Wysoczyzna
P³ocka na mapie stanowisk flory interglacja³u eemskiego obszaru Polski.
Wystêpowanie badanych osadów biogeniecznych interglacja³u eemskiego — w niektórych
stanowiskach równie¿ wczesnego vistulianu — na podobnym lub zbli¿onym poziomie hipsometrycznym (108–114 m n.p.m.) mu³ków i i³ów warwowych, czyli analogicznym, jak w strefie
brze¿nej Wielkiego Zastoiska Warszawskiego, pozwala wysun¹æ przypuszczenie, ¿e zasiêg Zastoiska Warszawskiego móg³ byæ znacznie wiêkszy, ani¿eli s¹dzono dotychczas lub osady te
pochodz¹ z odrêbnego, regionalnego zastoiska po³o¿onego na pó³noc od Zastoiska Warszawskiego na obszarze przynajmniej zachodniej czêœci „pradoliny raci¹skiej”.
W koñcowej czêœci referatu wstêpne wyniki badañ zawartoœci trwa³ych izotopów i Cladocera w osadach ze Studzieñca i wynikaj¹ce z tych badañ wnioski przedstawi³y: dr Joanna
Miros³aw- Grabowska i mgr Monika Niska z Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie. Wnioski wynikaj¹ce z tych badañ s¹ zbie¿ne, wzmacniaj¹ i uzupe³niaj¹ wnioski wynikaj¹ce z badañ fizykochemicznych i peleobotanicznych tych osadów. Zosta³y równie¿ rozpoczête ich badania okrzemkowe przez doc. dr hab. Barbarê Marciniak.

W dyskusji brali udzia³: K. Kenig, T. Krzywicki, T. Madeyska, W. Morawski, K. Piotrowska, K. Szeroczyñska,
H. Winter i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 15 kwietnia 2003 r.

Jacek LANDOWSKI: Torfowiska wschodniej czêœci sandru tucholskiego

Celem wykonanych badañ by³o okreœlenie wystêpowania i historia zbiorników akumulacji biogenicznej znajduj¹cych siê we wschodniej czêœci Borów Tucholskich, w œrodkowej
czêœci Nadleœnictwa D¹browa.
Badany obszar wg Kondrackiego zaliczany jest do makroregionu Pojezierzy Po³udniowoba³tyckich, do mezoregionu Borów Tucholskich (Równiny Tucholskiej).
Obszar badañ po³o¿ony jest na wysokoœci od 55 do 100 m n. p. m., z czego wiêksza czêœæ
znajduje siê na wysokoœci od 90 do 100 m n. p. m. Najwiêksze ró¿nice wysokoœci wzglêdnych wystêpuj¹ w rejonie dolin rzecznych, przede wszystkim rzeki M¹tawy.
Przewa¿aj¹ca czêœæ obszaru badañ po³o¿ona jest na równinie sandrowej zwanej sandrem
M¹tawy (Pietrucieñ, 1963), która stanowi wschodni¹ czêœæ sandru tucholskiego. Sandr ten
powsta³ w fazie pomorskiej vistulianu i zbudowany jest g³ównie z piasków z wk³adkami ¿wirów, g³azików i otoczaków. Po³udniowo-wschodnia czêœæ badanego obszaru po³o¿ona jest na
wysoczyŸnie morenowej. Na ca³ym obszarze badañ wystêpuj¹ liczne bezodp³ywowe
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zag³êbienia po martwym lodzie. W znacznej czêœci zag³êbieñ znajduj¹ siê jeziora i torfowiska. Wystêpuj¹ równie¿ liczne rynny subglacjalne, wspó³czeœnie zajête w g³ównej mierze
przez system rzeczny M¹tawy, Sobiñskiej Strugi oraz Sinowej Strugi. W systemach rynien
³¹cz¹cych siê ze sob¹ powsta³y liczne jeziora, wspó³czeœnie podlegaj¹ce intensywnemu procesowi eutrofizacji. Do takich rynien mo¿na zaliczyæ miêdzy innymi rynnê przebiegaj¹c¹ od
J. Szczerbinek, poprzez Rybno Du¿e, Rybno Ma³e oraz ³¹kê Krêpa.
Badany obszar w przesz³oœci podlega³ tak¿e intensywnym procesom eolicznym, na co
wskazuj¹ liczne, aczkolwiek niewielkich rozmiarów wydmy, które znajduj¹ siê g³ównie w jego centralnej czêœci.
Badania zbiorników akumulacji biogenicznej na terenie wschodniej czêœci Borów Tucholskich polega³y na okreœleniu g³êbokoœci, miejsca ich wystêpowania oraz opisu roœlinnoœci. Osady pobierano za pomoc¹ sondy typu „Instorf” opisuj¹c je metod¹ Troels-Smitha. Dla
wybranych obiektów wykonano przekroje geologiczne oraz schematyczne plany przedstawiaj¹ce rozmieszczenie poszczególnych odwiertów. Zawartoœæ CaCO3 w osadach oznaczana
jest aktualnie metod¹ Scheiblera, a zawartoœæ substancji organicznej, metod¹ spalania w temperaturze 550°C.
Do referatu wybrano spoœród 148 obiektów 2 torfowiska: torfowisko Krzewiny oraz torfowisko Piêæmorgi.
Najwiêksze na badanym obszarze torfowisko Krzewiny po³o¿one jest na po³udnie od
osady Krzewiny i zajmuje obszar ok. 93,6 ha. Jego powierzchnia le¿y 78,5 m n.p.m. Jest otoczone niewielkimi wzniesieniami o maksymalnej wysokoœci dochodz¹cej do 91,4 m n.p.m.
Na brzegu torfowiska wystêpuje kilkumetrowej szerokoœci, wype³niona wod¹ strefa brze¿na,
zwana okrajkiem. Jej g³êbokoœæ ulega w ci¹gu roku wahaniom od ok. 30 cm jesieni¹ do ok.
80 cm latem.
Sp¹g torfowiska w czêœci wschodniej schodzi poni¿ej 67,5 m n.p.m. Maksymalna g³êbokoœæ torfowiska nie jest znana. W wykonanym w czêœci zachodniej odwiercie o g³êbokoœci
11 m nie osi¹gniêto sp¹gu osadów.
W pó³nocnej czêœci znajduje siê piaszczysta „wyspa” poroœniêta drzewostanem sosnowym. Podobny pod wzglêdem budowy i pokrywy roœlinnej obszar znajduje siê w po³udniowej czêœci torfowiska.
Na podstawie analizy map topograficznych z pocz¹tku i koñca XX w. mo¿na stwierdziæ,
¿e torfowisko to poddawane by³o licznym dzia³aniom melioracyjnym, g³ównie odwadnianiu.
Sieæ kana³ów w pocz¹tkach XX w. by³a znacznie wiêksza, ni¿ wspó³czesna. Obecnie jedynie
w pó³nocnej czêœci zachowa³y siê niepog³êbiane ju¿ kana³y melioracyjnye.
Wyp³ycenie misy jeziornej oraz towarzysz¹ca mu sukcesja roœlinnoœci torfotwórczej doprowadzi³a do wype³nienia ca³ego zbiornika osadami biogenicznymi jak piasek z niewielk¹
iloœci¹ gytii detrytusowej lub wapiennej, ponad którym zalega g³ównie gytia detrytusowa lub
wapienna z piaskiem. Mi¹¿szoœæ osadów limnicznych, g³ównie gytii drobnodetrytycznej czasem ze szcz¹tkami mchów torfowcowych oraz roœlinnoœci zielnej dochodzi do 11 m. Nie
stwierdzono wystêpowania typowych torfów mszystych i zielnych, które jedynie mo¿na spotkaæ w czêœci stropowej torfowiska.
W sekwencji osadów, na g³êbokoœci od ok. 0,3–2,2 m wystêpuje woda. Osady po³o¿one
poni¿ej i powy¿ej s¹ silnie rozwodnione. W obrêbie misy, w strefie przejœciowej pomiêdzy
gyti¹, a piaskiem zauwa¿ono wystêpowanie wêgli drzewnych. Na podstawie ich po³o¿enia,
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a tak¿e braku osadów biogenicznych pochodzenia l¹dowego mo¿na stwierdziæ, i¿ s¹ one pochodzenia allochtonicznego i zosta³y zdeponowane w obrêbie istniej¹cego tutaj niegdyœ jeziora. W kilku odwiertach, na ró¿nych g³êbokoœciach stwierdzono wystêpowanie ziaren jezierzy mniejszej (Najas minor).
Torfowisko Piêæmorgi po³o¿one jest w pod³u¿nym, w¹skim obni¿eniu znajduj¹cym siê na
pó³nocny wschód od wsi Piêæmorgi. Powierzchnia torfowiska zajmuje obszar ok. 9,56 ha
i po³o¿one jest 70,6 m n.p.m. Od strony wschodniej i zachodniej otoczone jest wzniesieniami,
których maks. wysokoœæ dochodzi do 88 m n.p.m. cechuj¹cymi siê znacznym stopniem nachylenia. W pó³nocno-wschodniej czêœci torfowiska znajduje siê Ÿród³o przep³ywaj¹cego strumienia, który jest jednym z dop³ywów Sinowej Strugi. Centralna czêœæ torfowiska jest silnie
podtopiona wodami przep³ywaj¹cego strumienia. Miejsce wyp³ywu wód strumienia,
po³o¿one w pó³nocnej czêœci ma cechy obszaru Ÿródliskowego. Pó³nocna i œrodkowa czêœæ
torfowiska pokryta jest w ca³oœci zbiorowiskiem leœnym, w którym przewa¿aj¹ brzozy oraz
ogromne sosny.
Mi¹¿szoœæ osadów biogenicznych dochodzi maksymalnie do 9 m. Sp¹g osadów stanowi
gytia wapienna z gyti¹ drobnodetrytyczn¹, poni¿ej której znajduje siê piasek z domieszk¹ gytii wapiennej. Na g³êbokoœci 3,9 m do 7 m pod poziomem terenu zalega gytia drobnodetrytyczna z domieszk¹ sk³adnika zielnego, wœród której znaleziono ziarna jezierzy mniejszej (Najas minor). Powy¿ej, a¿ do powierzchni torfowiska wystêpuj¹ osady z³o¿one w przewa¿aj¹cej
czêœci z torfów mszystych z dodatkiem sk³adnika zielnego. Na g³êbokoœci 2,6–2,8 m oraz na
powierzchni stwierdzono wystêpowanie substancji humusowej. Lokalnie, w niektórych miejscach torfowiska w osadach wyraŸnie widaæ soczewki wody.
W zachodniej czêœci torfowiska, na g³êbokoœci 3,1–3,5 m stwierdzono znaczn¹
domieszkê piasku, dochodz¹c¹ a¿ do 90% masy osadów. Poni¿ej, do 4,5 m pod powierzchni¹
terenu zalega gytia wapienna z gyti¹ drobnodetrytyczn¹, z dodatkiem stalowoszarego mu³ku.
Œwiadczy to o intensywnych procesach stokowych zachodz¹cych w tym miejscu. We
wschodniej czêœci torfowiska, w najp³ytszym odwiercie, na g³êbokoœci 1–1,8 m znaleziono
przewarstwienia wêgli drzewnych, informuj¹ce o po¿arach na tym obiekcie.
W referacie przedstawiono charakterystykê dwu ze 148 torfowisk wystêpuj¹cych w œrodkowej czêœci Nadleœnictwa D¹browa. Pochodzenie ich jest zwi¹zane z limnicznym, telmatycznym i terrestrycznym œrodowiskiem akumulacyjnym. Wiêkszoœæ z nich (42% przebadanych) ma genezê limnogeniczn¹. Torfowisko Piêæmorgi powsta³o w rynnie subglacjalnej,
o czym œwiadczy jego wyd³u¿ony kszta³t, stosunkowo znaczna g³êbokoœæ misy oraz otaczaj¹ce wysokie wzniesienia. W przesz³oœci by³o ono torfowiskiem wysokim. W torfowiskach takich wyraŸnie uwidacznia siê znaczna mi¹¿szoœæ osadów z³o¿onych w przewa¿aj¹cej
czêœci z torfów torfowcowych. Wspó³czeœnie takie obiekty maj¹ najczêœciej cechy torfowisk
przejœciowych. Spowodowane jest to g³ównie dzia³alnoœci¹ cz³owieka, przede wszystkim zaœ
niew³aœciw¹ ich melioracj¹
Torfowisko Krzewiny powsta³o natomiast w zag³êbieniu terenu, którego geneza mo¿e
byæ zwi¹zana z wytopieniem siê bry³y martwego lodu. Wystêpuj¹ce w osadach gytie wapienne z licznymi szcz¹tkami malakofauny, gytie drobnodetrytyczne ze szcz¹tkami roœlinnoœci wodnej œwiadcz¹ o tym, ¿e przez znaczny okres czasu zbiornik ten by³ jeziorem.
W tym przypadku dzia³alnoœæ cz³owieka (melioracyja) spowodowa³a znaczne przyspieszenie
zarastania zbiornika i jego zmianê w torfowisko.
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Na badanym obszarze zachowa³y siê te¿ torfowiska naturalne, w których dzia³alnoœæ
cz³owieka nie zosta³a wyraŸnie zaznaczona. Wœród zinwentaryzowanych torfowisk zajmuj¹
one ok. 32% powierzchni zbadanych, zaœ seminaturalne ok. 47% tej powierzchni.

W dyskusji udzia³ brali: K. Kenig, K. Krupiñski, Z. Krysiak, A. Makowska, K. Tobolski i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 27 listopada 2003 r.

Marcin ¯ARSKI, Micha³ PRZEZDZIECKI, Joanna PRZASNYSKA: Stanowisko
archeologiczne w Hucie Radoryskiej — wyniki badañ geologicznych
i archeologicznych

Tematem referatu by³o streszczenie badañ nad okreœleniem pozycji stratygraficznej osadów buduj¹cych wydmê i jej otoczenia oraz opracowanie zabytków krzemiennych pod
wzglêdem przynale¿noœci kulturowej. Materia³y do badañ zosta³y pozyskane w trakcie realizacji Szczegó³owej mapy geologicznej Polski 1:50 000 ark. Okrzeja oraz prac wykopaliskowych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydma
w Hucie Radoryskiej usytuowana jest w szerokim obni¿eniu dolinnym Ma³ej Bystrzycy,
wype³nionym torfami, oko³o 15 km na wschód od ¯elechowa (wschodnia czêœæ Wysoczyzny ¯elechowskiej). Wydma znajduje siê na pó³wyspie piaszczystym zbudowanym
z osadów rzecznych i eolicznych. Omawiany teren znajdowa³ siê w zasiêgu zlodowacenia
warty. Wysoczyzna otaczaj¹ca obni¿enie zbudowana jest z osadów wodnolodowcowych:
piasków i ¿wirów oraz utworów lodowcowych: glin zwa³owych. Wykonane wiercenia
w wydmie oraz w obni¿eniu dokumentuj¹ 5 g³ównych serii sedymentacyjnch: wodnolodowcow¹ i zastoiskow¹ zlodowacenia warty, rzeczn¹ z okresu interglacja³u eemskiego i zlodowacenia wis³y, eoliczn¹ ze schy³ku zlodowacenia wis³y, torfow¹ i eoliczn¹ z holocenu.
Obni¿enie dolinne Huty Radodoryskiej powsta³o po wytopieniu siê bry³y martwego lodu
z okresu zlodowacenia warty.
Wysokoœæ wydmy nie przekracza kilku metrów. Piaski wydmowe s¹ silnie eksploatowane i rozwiewane. Pod wspó³czeœnie nawianymi piaskami o mi¹¿szoœci 0,5–1 m stwierdzono kopaln¹ gleba bielicowo-darniow¹ z okresu póŸnego atlantyku, datowan¹ metod¹
14
C na 5020 lat. Wystêpuj¹ w niej nastêpuj¹ce poziomy glebowe: A1— próchniczny (ciemnoszary), A2 — wymywania (jasny), B1— wmywania (br¹zowy), B2 — wmywania (ciemnobr¹zowy), B/C — przejœciowy (br¹zowo-¿ó³ty), C — ska³y macierzystej (¿ó³ty). Omawiane poziomy buduj¹ g³ównie œrednioziarniste piaski kwarcowe z domieszka drobno
i gruboziarnistych, które by³y transportowane z niedu¿ej odleg³oœci. Piaski s¹ œrednio wysortowane o powierzchni ziaren matowej. Najwiêksz¹ zawartoœæ próchnicy stwierdzono
w poziome A1, B1 i B2.
Zabytki krzemienne w iloœci kilkuset sztuk znajdowane by³y na powierzchni wydmy. Pochodz¹ one z poziomu próchnicznego A1. Wœród materia³u krzemiennego dominowa³ suro-
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wiec lokalny: kredowy krzemieñ ba³tycki oraz œwieciechowski krzemieñ kredowy i krzemieñ
czekoladowy. Omawiane zabytki pochodz¹ g³ównie z okresu mezolitycznego i reprezentuj¹
kulturê komornick¹ i chojnicko-pieñkowsk¹. Ponadto stwierdzono materia³ krzemienny
z okresu póŸnego paleolitu oraz bifacjalny grocik krzemienny z epoki br¹zu. Dogodne po³o¿enie wydmy, na pó³wyspie piaszczystym otoczonym przez wody zarastaj¹cego zbiornika
wodnego sprzyja³y zasiedlaniu tego miejsca przez cz³owieka. Metody badañ geologiczne i archeologiczne pozwoli³y na szczegó³owe ustalenie stratygrafii osadów buduj¹cuch wydmê
oraz na uchwycenie zmian w paleoœrodowisku. Wydma w Hucie Radoryskiej jest pierwszym
udokumentowanym stanowiskiem archeologicznym w po³udniowo-wschodniej czêœci Wysoczyzny ¯elechowskiej.

W dyskusji brali udzia³: M. Krupiñski, K. Kenig, Z. Krysiak, M. Krawczyk i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 9 grudnia 2003 r.
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CENTRUM DOSKONA£OŒCI BADAÑ ŒRODOWISKA ABIOTYCZNEGO

Katarzyna JARMO£OWICZ-SZULC: Izotopy pierwiastków lekkich a studia
cementacji osadów

Wiêkszoœæ naturalnie wystêpuj¹cych pierwiastków sk³ada siê z wiêcej ni¿ jednego stabilnego izotopu. Dla pierwiastków l¿ejszych ni¿ wapñ, izotopy mog¹ ulegaæ frakcjonacji
w czasie procesów fizycznych, jako konsekwencja ró¿nicy mas pomiêdzy tymi izotopami.
Stopieñ frakcjonacji jest proporcjonalny do ró¿nicy mas.
Badanie izotopów stabilnych lekkich pierwiastków, takich jak wodór, wêgiel, tlen, azot
i siarka stanowi wa¿ne narzêdzie w geologii, gdy¿:
— pierwiastki te s¹ czêsto g³ównym sk³adnikiem wa¿nych geologicznie fluidów, co pozwala zarówno na badanie tych fluidów, jak i efektów interakcji fluid-ska³a;
— izotopy u¿ywane s¹ jako trasery do okreœlania Ÿród³a pierwiastka;
— izotopy s³u¿¹ jako paleotermometry;
— stanowi¹ œrodek badañ mechanizmów dyfuzji i reakcji w procesach geologicznych.
Badania izotopów stabilnych w kontekœcie studiów cementacji osadów przedstawiono dla
tlenu, wêgla i siarki. Omówiono podstawy metodyczne oznaczeñ izotopowych ze
szczególnym uwzglêdnieniem metod badañ punktowych w przypadku tlenu (kwarc w
obwódkach diagenetycznych) i wêgla (kalcyt).
Na podstawie badañ izotopowych dla ró¿nych pierwiastków lekkich przedstawiono mo¿liwoœci odtworzenia zapisu historii poprzez pogrzebanie nawet do warunków wspó³czesnych.
Jako przyk³ad interpretacyjny dla tlenu zaprezentowano interpretacjê oznaczeñ punktowych w kwarcu (obwódki autigeniczne w piaskowcach kwarcowych bloku £eby w Morzu
Ba³tyckim) oraz badania inkluzji fluidalnych (Jarmo³owicz-Szulc, 2001). Przyk³adami interpretacji wyników badañ izotopowych wêgla i tlenu by³y nastêpuj¹ce tematy: studium zlepieñców z kamienio³omu Zygmuntówka w Górach Œwiêtokrzyskich (Zbroja i in., 1998); badania dolomitów dewoñskich z obszaru Gór Œwiêtokrzyskich (Migaszewski i in., 1995); studia cementacji osadów permskich (czerwony sp¹gowiec: Maliszewska, 1997; Kuberska,
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2002). Mo¿liwoœci interpretacji wyników oznaczeñ izotopowych siarki zaprezentowano na
podstawie badañ cementacji bia³ego sp¹gowca (Michalik, 2001).

W dyskusji brali udzia³: A. Maliszewska, M. Sikorska, A. Langier-KuŸniar i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 11 lutego 2003 r.
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ODDZIA£ DOLNOŒL¥SKI

Zbigniew CYMERMAN: Czy na Mazurach by³o œcinanie?

Obecnie powszechnie uwa¿a siê, ¿e regionalne strefy tektoniczne o cechach uskoków
przesuwczych wp³ywa³y w sposób zasadniczy na rozmieszczenie tzw. anorogenicznych intruzji o wieku od oko³o 1,65–1,40 mld lat w po³udniowej czêœci tarczy ba³tyckiej i na obszarze
platformy wschodnioeuropejskiej. Zwi¹zane z tym magmatyzmem wyst¹pienia granitów
typu rapakiwi mia³y byæ zlokalizowane wzd³u¿ wczeœniejszych stref os³abienia w skorupie
w warunkach regionalnej ekstensji. Do anorogenicznych ska³ magmowych zaliczano asocjacje intruzje granitów rapakiwi i anortozytów oraz póŸniejsze intruzje magmowe w SW
Szwecji i w okolicach Rygi. Ten ostatni masyw granitów rapakiwi i anortozytów o wieku ca.
1,58 mld lat uwa¿a siê za zwi¹zany z równole¿nikow¹ stref¹ tektoniczn¹ (uskokow¹ i œcinania). Anorogeniczny kompleks mazurski (Dörr i in., 2002; Wiszniewska i in., 2002) o m³odszym wieku (ok. 1,5 mld lat) (Cleasson i in., 1995) oraz oddzielne, mniejsze wyst¹pienia podobnych ska³ na Litwie (Sundblad i in., 1994), uznano za zwi¹zane ze stref¹ tektoniczn¹ o cechach lewoskrêtnego uskoku przesuwczego.
Celem odczytu by³a próba odpowiedzi, czy istniej¹ wiarygodne dane potwierdzaj¹ce istnienie takiej równole¿nikowej strefy tektonicznej o cechach prawoskrêtnej strefy œcinania na
obszarze Polski Pó³nocnej, g³ównie Mazur i s¹siedniej Litwy. Badania tektoniczne ska³y krystalicznego pod³o¿a s¹ powa¿nie ograniczone ze wzglêdu na wystêpowanie pokrywy m³odszych ska³ osadowych o du¿ej mi¹¿szoœci, jak i nierównomiernego rozmieszczenie otworów
badawczych, niewielkiego procentowego zachowania materia³ów wiertniczych i brak orientowanych rdzeni. Badania tektoniczne wykonano na materia³ach wiertniczych z obszarów Kaszub, Warmii, Mazur, Suwalszczyzny i SW czêœci Litwy (region Lazdijai). Na obszarach tych
stwierdzono wystêpowanie ska³ magmowych zaliczanych do tzw. kompleksu mazurskiego.
Mazurskie granitoidy mezoproterozoiczne mia³y intrudowaæ w wielkoskalowej, równole¿nikowo przebiegaj¹cej nieci¹g³oœci w litosferze (Duchesne i in., 1998; Wiszniewska i in., 1999;
Wiszniewska i in., 2002). Wœród ska³ kompleksu mazurskiego wydzielono: leukogranity, monzonity kwarcowe, monzonity, granodiortyty i monzodioryty. Ostatnio kompleks ten zdefinio-
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wano jako tzw. strefê AMCG (anortozytowo-mangerytowo-czarnokitowo-granitow¹) (Bagiñski i in., 2001; Wiszniewska i in., 2002) z bimodalnym, wielofazowym anorogenicznym
magmatyzmem (Wiszniewska, Bagiñski, 2001). Geochemicznie monzodioryty z otworów
Krasnopol IG 6 i Boksze PIG 1 s¹ podobne do mangerytów, a granitoidy z otworów — Go³dap
IG 1 i Bartoszyce IG 1 — do granitów rapakiwi (Dörr i in., 2002; Wiszniewska i in., 2002).
Najnowsze datowania radiometryczne (Dörr i in., 2002) i nieco starsze (Claesson i in.,
1995) wskazuj¹ na ok. 25 milionów lat trwaj¹cy okres umiejscowiania siê granitoidów kompleksu mazurskiego (1525 ± 4–1499 ± 4 mln lat). Brak jest jednak korelacji miêdzy wiekiem
poszczególnych intruzji a danymi geochemicznymi i sk³adem petrograficznym granitoidów.
Dlatego spekulacyjna jest interpretacja, ¿e dioryty, granodioryty, monzonity kwarcowe
i monzonity intrudowa³y w ró¿nym czasie w ró¿nych miejscach kompleksu mazurskiego.
Mezoproterozoiczne granitoidy z SW czêœci Litwy (masywy Kabeliai i Gardasiai) mog¹ byæ
odpowiednikami kompleksu mazurskiego (Sundblad i in., 1994). Jednak granitoidy litewskie
nie s¹ intruzjami typu I, co jest sugerowane dla kompleksu mazurskiego, ale s¹ one typu A.
Podatne strefy œcinania powsta³y lokalnie we wszystkich ska³ach regionu suwalskiego, nie
wy³¹czaj¹c anortozytów masywu suwalskiego. W otworach wiertniczych dominuj¹ œrednie do
stromych k¹ty upadu foliacji S1, za wyj¹tkiem znacznej czêœci rdzenia z anortozytów (otwory
Boksze PIG 1, Jezioro Szlinokiemskie PIG 1 i Sejny IG 1), gdzie foliacja ta zapada na ogó³ pod
mniejszym k¹tem, a lineacja LM jest prawie zawsze równoleg³a do kierunku upadu foliacji S1.
Liczne wskaŸniki kinematyczne (porfiroklasty skaleniowe typu s, mikroklinowe i plagioklazowe oraz struktury mylonityczne typu S–C i skoœnoœæ mikrowiêŸby) dokumentuj¹ dobrze nasuniêciowy charakter deformacji podatnej w otworach suwalskiego masywu anortozytowego
i otworach po³o¿onych na po³udnie od kompleksu mazurskiego oraz na obszarze SW czêœci Litwy. Jednak, w prawie ka¿dym z otworów stwierdzono wskaŸniki œwiadcz¹ce tak¿e o ekstensyjnym charakterze deformacji. W oparciu o pomiary krzywizny stwierdzono, ¿e foliacja S1
przebiega (w wiêkszoœci otworów) w kierunku W–E i zapada ku N (m.in. otwory Jezioro Szlinokiemskie PIG 1 i Wigry PIG 1) lub ku S (otwór Filipów IG 1). Na W od masywu suwalskiego
przemieszczenia typu nasuniêciowego by³y skierowane ku N i NE. M³odsza od tych kompresyjnych deformacji by³a tektonika ekstensyjna do transtensyjnej.
W œwietle danych strukturalnych i kinematycznych z otworów Mazur i Suwalszczyzny oraz
s¹siednich obszarów nie do utrzymania wydaje siê pogl¹d o istnieniu regionalnej przesuwczej,
prawoskrêtnej strefy œcinania na Mazurach, odpowiedzialnej za umiejscowienie m.in. granitoidów rapakiwi-podobnych. Natomiast, dominuj¹cy nasuniêciowy charakter œcinania prostego
(rotacyjnego), ale silnie heterogenicznego i zlokalizowanego, wskazuje na mo¿liwoœæ umiejscowienia siê granitoidów rapakiwi-podobnych z kompleksu mazurskiego w warunkach kompresyjnych, nasuniêciowych w strefie przejœciowej miêdzy doln¹ a górn¹ skorup¹.

W dyskusji brali udzia³: W. Bobiñski, S. Cwojdziñski, M. Michniewicz, J. Siemi¹tkowski i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 7 stycznia 2003 r.
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Zbigniew CYMERMAN: Krystalinik Bia³orusi

Na terytorium Bia³orusi przebiega jedna z najwa¿niejszych nieci¹g³oœci litosfery w obrêbie kratonu wschodnioeuropejskiego. Nieci¹g³oœci¹ t¹ jest strefa pogranicza Fenoskandii (tarczy ba³tyckiej) i Sarmacji (tarczy ukraiñskiej). Sarmacja jest zbudowana ze ska³ krystalicznych przewa¿nie o wieku archaicznym i rozwinê³a siê jako stabilny kraton oko³o 2,1–2,0 mld
lat temu. Z kolei Fenoskandia, po³o¿ona na NE od Sarmacji, wykazuje juwenilny charakter
i wiek paleoproterozoiczny. Strefa pogranicza Fenoskandii–Sarmacji wyra¿ona jest wieloma
zmianami w obrazie geofizycznym, a tak¿e rozwojem mezo- i neoproterozoicznego aulakogenu Wo³yñ–Orsza.
Pasmo magmowe Osnitsk–Mikaszewiczi (oko³o 2,0–1,95 mld lat) o szerokoœci
200–250 km, po³o¿one na po³udnie od tego aulakogenu, reprezentuje aktywny brzeg kontynentalny NW fragmentu Sarmacji. Pasmo to zbudowane jest g³ównie z kalk-alkalicznych ska³
plutonicznych (od gabr po granity, zdominowane przez granodioryty). Ska³y te buduj¹ du¿e
batolity i s¹ na ogó³ s³abo zmetamorfizowane i zdeformowane. Podrzêdnie wystêpuj¹ ska³y
wulkaniczne (bazalty, andezyty i riolity) z przewarstwieniami ska³ metaosadowych, czasem
zmetamorfizowanych nawet w warunkach facji granulitowej. W paœmie tym wystêpuj¹ tak¿e
granity typu rapakiwi o wieku 1,8–1,75 mld lat, podobne do granitów z masywu Korosten z
pó³nocnej czêœci tarczy ukraiñskiej.
Pasmo magmowe Osnitsk–Mikaszewiczi graniczy ze stref¹ (pasmem, terranem) centralnobia³oruskim. Liczne uskoki dziel¹ tê strefê na bloki zbudowane ze ska³ facji amfibolitowej
i granulitowej. Jednym z nich jest uskok Miñska, przebiegaj¹cy w kierunku SW–NE i stromo
zapadaj¹cy ku NW. Przyjmuje siê, ¿e rozwój tego podatnego uskoku jak i wielu innych
w strefie centralno-bia³oruskiej by³ zwi¹zany z re¿imem kompresyjnym i procesami œcinania
oko³o 1,71–1,67 mld lat temu (Bogdanova i in., 2001; Tarran, Bogdanova, 2001).
W zachodniej czêœci Bia³orusi przebiegaæ ma tak¿e granica strefy centralnobia³oruskiej
z granulitowym pasmem bia³orusko-ba³tyckim. Granica ta, okreœlana jako kolejna strefa szwu
kolizyjnego, przebiegaæ ma w kierunku NNE–SSW. Rekonesansowe badania na cyrkonach
i monacytach (metoda U–Pb) oraz na hornblendzie (metoda Ar/Ar), a tak¿e wieki ca³ej ska³y
(metoda Sm–Nd) (Cleasson i in., 1994, 2001; Bibikova i in., 1995, 1996; Bogdanova i in.,
2001), wskazuj¹, ¿e pod³o¿e krystaliczne w tych dwóch pasmach jest paleoproterozoiczne,
a nie archaiczne, jak wczeœniej powszechnie zak³adano. Pasmo bia³orusko-ba³tyckie zbudowane jest g³ównie z maficznych granulitów i czarnokitów z enderbitami.
W NW czêœci Bia³orusi pasmo bia³orusko-ba³tyckie kontaktuje z pasmem wschodniolitewskim. To ostatnie pasmo jest zbudowane przewa¿nie ze ska³ maficznych i metasedymentów (przewa¿nie metaszarog³azów i marmurów) zmetamorfizowanych w warunkach
facji amfibolitowej, oraz gabr i granitoidów. W paœmie wschodniolitewskim rozpoznano dwa
typy maficznych metawulkanitów (amfibolitów). Amfibolity z metagabrami dozna³y metamorficznej przebudowy i procesów œcinania oko³o 1,62–1,67 mld lat temu w czasie ich wynoszenia. Procesy metamorfizmu i pierwszej (g³ównej ?) deformacji odby³y siê wczeœniej,
prawie 1,8 mld lat w czasie orogenezy swekofeñskiej. Juwenilne cia³a maficzne uleg³y œcinaniu i metamorfozie oko³o 1,5 mld lat temu (oznaczenia hornblendy metod¹ Ar/Ar, Bogdanova i in., 1996, 2001). Granitoidy z pasma wschodniolitewskiego s¹ ró¿nej genezy i wieku.
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Wiele z nich uwa¿ano wczeœniej za anatektyczne lub migmatytowe. Wystêpuj¹ tam tak¿e granitoidy grubokrystaliczne, niezdeformowane o teksturach magmowych, przypominaj¹ce
wygl¹dem granity typu rapakiwi. Wiek granitoidów (ca. 1,5 mld lat) jest zgodny z zak³adanymi w tej strefie g³ównymi deformacjami w czasie orogenezy gotyjskiej, zwi¹zanej z kolizj¹
Fenoskandii z Sarmacj¹ (Skridlaite, Motuza, 1997).
Prekambryjskie pod³o¿e krystaliczne Bia³orusi wystêpuje ju¿ na g³êbokoœci od oko³o
200 m i st¹d m.in. jest rozpoznane przez ponad 5 tysiêcy otworów wiertniczych. Prelegent
przedstawi³ w³asne obserwacje strukturalne i kinematyczne rdzeni wiertniczych z wybranych 52 archiwalnych otworów z terytorium Bia³orusi. Badaniami strukturalno-kinematycznymi objêto wiercenia z ró¿nych czêœci Bia³orusi, koncentruj¹c siê g³ównie na obszarze
NW czêœci Bia³orusi:
— z pogranicza polsko-litewskiego w rejonie Grodna (otwory: Glinjany 2, GR 1–3, GR
5–15, GR 17–20 i Laszjewniczi 1) i Wo³kowyskaja (otwory: Wo³kowysk WO 1–7, WO
14–16, WO 19–22, WO 25–27, WO 30–37, WO 39–41, WO 43–45, WO 48–58);
— z rejonu Brzeœcia (otwory: WR 1, WR 1C, WR 14);
— ze strefy œrodkowobia³oruskiej (otwory: Ljachowiczi 4, 2¯, 10¯, 18¯, ¯ 33);
— z okolic Piñska (otwory: PN 12, PN 55, PN 450);
— oraz z okolic Miñska (otwory: MN 507, MN 510).
Wyniki tych badañ tektonicznych wykaza³y, ¿e procesy podatnego œcinania prostego doprowadzi³y do powstania gnejsów o ró¿nym stopniu mylonityzacji. Heterogenicznie zmylonityzowane gnejsy rozwija³y siê z kwaœnego protolitu magmowego (ortognejsy) lub zasadowego (metagabra, ortoamfibolity). Analiza strukturalna wykaza³a dominacjê nasuniêciowego charakteru deformacji zwi¹zanego z podatnymi nasuniêciami pakietów skalnych
o zwrocie skierowanym ku „górze” wiercenia. Znacznie rzadziej obserwowane i na ogó³
m³odsze struktury ekstensyjne zwi¹zane by³y z normalnym, podatnym uskokowaniem. Generalnie dane strukturalne i kinematyczne z obszaru NW czêœci Bia³orusi s¹ bardzo podobne
do danych tektonicznych z terenu Polski (a zw³aszcza z regionu Suwalszczyzny i Polesia)
i z po³udniowej czêœci Litwy.
Prelegentowi nie uda³o siê ustaliæ sekwencji deformacji ska³ krystalicznego pod³o¿a
Bia³orusi. W wyniku badañ strukturalno-kinematycznych stwierdzono dominacjê mechanizmów podatnej deformacji ze œcinania prostego w warunkach metamorfizmu regionalnego
facji amfibolitowej i granulitowej z heterogenicznymi procesami migmatytyzacji i anateksis.
Wnioski te s¹ zbli¿one do danych. Rozpoznano strefy podatnego œcinania prostego (rotacyjnego) g³ównie ze sk³adow¹ inwersyjn¹ na œrednio- i niskok¹towych upadach foliacji mylonitycznej. W otworze ¯itkowiczi 925 (¯G 925) rozpoznano ska³y metaosadowe (metakonglomeraty) o wygl¹dzie melan¿y, które zosta³y intensywnie zdeformowane w wyniku deformacji rotacyjnej.
Zmiany w litologii pod³o¿a krystalicznego i przebiegu struktur tektonicznych mog¹ siê
zaznaczaæ w obrazie anomalii magnetycznych i grawimetrycznych. Strome gradienty w obrazie anomalii grawimetrycznych wzd³u¿ granic ró¿nych pasm mog¹ sugerowaæ, ¿e granice te
s¹ regionalnymi nieci¹g³oœciami skorupowymi. Nieci¹g³oœci takie mog³y powstaæ zarówno
podczas kolizji ró¿nych terranów prekambryjskich, jak i przez odk³ucia i œcinania, prowadz¹ce do podzia³u tych pasm na jednostki dolnoskorupowe zbudowane ze ska³ metamorfi-
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cznych powsta³ych w warunkach facji granulitowej oraz na jednostki górnoskorupowe ze
ska³ami z facji amfibolitowej.

W dyskusji brali udzia³: W. Bobiñski, M. Michniewicz, J. Siemi¹tkowski, A. Stachowiak i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 14 stycznia 2003 r.

Zbigniew CYMERMAN: Ewolucja strukturalna kompleksu kaczawskiego

Kompleks kaczawski jest zbudowany z utworów paleozoicznych zmetamorfizowanych
w facji zieleñcowej w czasie orogenezy waryscyjskiej. W kompleksie tym strefy œcinania s¹
wykszta³cone g³ównie w ³upkach kwarcowo-serycytowych i serycytowo-chlorytowych.
Koncentracja odkszta³ceñ ze œcinania prostego (rotacyjnego) zlokalizowana by³a czêsto
wzd³u¿ nieci¹g³ych stref translacji, wykorzystuj¹cych granice litologiczne. Heterogeniczne
strefy œcinania charakteryzuj¹ siê ró¿nym stopniem intensywnoœci rozwoju, na ogó³ od protomylonitu do mylonitu.
Nawet w ³upkach serycytowo-kwarcowych, najbardziej
zmylonityzowanych w skali regionalnej, wystêpuj¹ domeny o jedynie zacz¹tkowym rozwoju
stref œcinania obok typowych struktur mylonitycznych.
Szczegó³owa analiza strukturalna i kinematyczna wykonana dla ca³ego obszaru tego kompleksu wskazuje na dwa etapy deformacji (D1 i D2) ska³ kompleksu. Do rozwoju miejscami
penetratywnej foliacji S1 i lineacji ziarna mineralnego L1 dosz³o podczas g³ównej deformacji
D1, która charakteryzowa³a siê rozwojem heterogenicznych stref œcinania podatnego z lokaln¹ dominacj¹ sk³adowej œcinania prostego. WskaŸniki kinematyczne (m.in. struktury mylonityczne typu S–C i porfiroklasty typu s) dokumentuj¹ g³ównie przemieszczenia nasuwcze
do transpresyjnych podczas deformacji D1. W czasie m³odszego etapu deformacji (D2), odbywaj¹cego siê ju¿ w bardziej kruchych warunkach, dosz³o do lokalnego rozwoju struktur
ekstensyjnych, g³ównie asymetrycznych pasemek œcinania typu C’.
W obrazie kinematycznym kompleksu kaczawskiego podczas etapu deformacji D1 dominowa³ W i NW kierunek transportu tektonicznego, oprócz dwóch regionów. Jeden z nich
obejmuje W fragmenty pó³nocnej czêœci Gór Kaczawskich, a drugi, najbardziej E obszar
kompleksu na bloku przedsudeckim. Zmiana kierunku transportu tektonicznego w W czêœci
jednostki Z³otoryi mo¿e byæ pierwotna lub wtórna. Ta ostatnia mog³a byæ wywo³ana rotacjami i (lub) wychyleniami bloków na obrze¿u depresji pó³nocnosudeckiej podczas ruchów
alpejskich. Jednak bardziej prawdopodobne, ¿e zmiany te odzwierciedlaj¹ dyspersjê kierunku
transportu tektonicznego podczas deformacji waryscyjskiej. Podobna zmiana kierunku transportu tektonicznego w czêœci E kompleksu wywo³ana by³a najprawdopodobniej odmiennym
kierunkiem transportu domen skalnych. Podczas m³odszego, ekstensyjnego etapu deformacji
(D2) dane kinematyczne wskazuj¹ na dominuj¹cy kierunek transportu tektonicznego ku E,
oprócz trzech regionów: od Bolkowa po Wojcieszów, na N od depresji Œwiebodzic i obszar
na E od linii Strzegom–Œroda Œl¹ska.
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W œwietle nowych danych strukturalnych i kinematycznych, nie da siê utrzymaæ pogl¹du
o po³udniowym kierunku nasuwania p³aszczowin w kompleksie kaczawskim. Dominuj¹cym
kierunkiem transportu by³ kierunek zbli¿ony do równole¿nikowego. W tym te¿ kierunku
przemieszczane by³y ³uski lub pakiety ³usek. Udowodniony kierunek transportu o zwrocie ku
W podczas deformacji D1 u³atwia odczytanie trójwymiarowej budowy kompleksu kaczawskiego. Prawie równole¿nikowo przebiegaj¹ce granice pomiêdzy ró¿nymi jednostkami tektonicznymi nale¿y rozpatrywaæ w wiêkszoœci przypadków jako boczne powierzchnie nasuniêæ i ³usek, wyznaczone przez domeny z prawie horyzontaln¹ lineacj¹ L1 równoleg³¹ do
biegu foliacji S1. Domeny sp¹gowe charakteryzuj¹ siê lineacj¹ L1 prawie prostopad³¹ do biegu
foliacji S1. Domeny takie mog¹ byæ sp¹gowymi powierzchniami nasuniêæ, albo w rzadszych
wypadkach, powierzchniami czo³owymi nasuniêæ. Domeny skoœne s¹ poœrednim typem i wyznaczaj¹ partie naro¿nikowe p³aszczowiny lub ³usek, gdzie powierzchnia boczna danej struktury staje siê powierzchni¹ czo³ow¹.
W kompleksie kaczawskim rozpoznano w kilku regionach sp¹gowe powierzchnie nasuniêæ. Lokalnie wystêpuj¹ one na kontaktach jednostek tektonicznych, ale w wiêkszoœci
wewn¹trz tych jednostek. Do pierwszej grupy nale¿¹ niektóre fragmenty stref granicznych
jednostek Rzeszówka i Jakuszowej, Dobromierza i Bolkowa, Wlenia i Œwierzawy oraz strefy
kontaktowej Pyszczyñskiej Góry z metamorfikiem Domanic. Sp¹gowe powierzchnie nasuniêæ wystêpuj¹ tak¿e wewn¹trz jednostek tektonicznych, jak w czêœci W jednostki Z³otoryi,
w du¿ej czêœci jednostki Bolkowa, w niektórych fragmentach jednostki Dobromierza, w jednostce Cieszowa, a przede wszystkim w jednostce Luboradza. Obszary Luboradza i Jenkowa
zosta³y zinterpretowane jako powierzchnie sp¹gowe pakietu ³usek, a byæ mo¿e nawet zespo³u
dupleksowego, gdzie na ³upki szarog³azowe i kwarcytowe nasuniête zosta³y pakiety ³usek,
zbudowane ze zmylonityzowanych ³upków kwarcowo-serycytowych i fyllitów serycytowych. Sp¹gowe stopnie rampowe charakteryzuj¹ nasuniêcie jednostki Rzeszówka na melan¿e jednostki Jakuszowej oraz nasuniêcie jednostki Dobromierza na jednostkê Bolkowa,
a tak¿e prawdopodobnie rozgraniczaj¹ czêœæ W jednostki Œwierzawy od jednostki Wlenia.
Tak¿e strefa kontaktu metabazytów jednostki Pyszczyñskiej Góry z metamorfikiem Domanic mo¿e byæ zinterpretowana jako sp¹gowy stopieñ rampowy. Za granice boczne ³usek
uznano prawie wszystkie granice wydzieleñ litologicznych przebiegaj¹ce prawie równole¿nikowo, gdzie orientacja lineacji L1 jest zbli¿ona do biegu foliacji S1 (g³ównie jednostki
Lubania, Pilchowic, Radzimowic, Œwierzawy, Che³mca i Dobromierza).
Piêæ jednostek tektonicznych (Jakuszowej, Dobromierza, Cieszowa, Pyszczyñskiej Góry
i Œrody Œl¹skiej) zbudowanych z metabazytów o cechach MORB-u (skorupy oceanicznej)
zosta³o nasuniêtych ku W wzd³u¿ strefy Kaczawy na jednostki allochtoniczne: Che³mca, Rzeszówka, Wlenia, Radzimowic, Bolkowa, Sadów Górnych i Domanic (Krukowa). Z kolei te
jednostki, tak¿e tworz¹ce struktury imbrykacyjne, zosta³y nasuniête ku W ale na mniej zdeformowane autochtoniczne jednostki: Lubania, Pilchowic, Œwierzawy, Luboradza i nienazwan¹ jednostkê z okolic Boles³awca.
Kluczowe znaczenie w tektonice nasuniêciowej podczas deformacji D1 odegra³a strefa
Kaczawy, bêd¹ca rozleg³ym nasuniêciem z odk³ucia o nieregularnym przebiegu. W proponowanym modelu ewolucji tektonicznej zachodnia czêœæ kompleksu kaczawskiego, oddzielona stref¹ Kaczawy, nale¿y do terranu saksoturyñskiego z utworami stoku kontynentalnego,
a p³aszczowiny i zespo³y ³usek po³o¿one na E od tej strefy uznano za oderwane i nasuniête
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fragmenty W czêœci terranu œrodkowosudeckiego z metabazytami o cechach MORB. G³ówne
struktury tektoniczne kompleksu kaczawskiego powsta³e w wyniku tektoniki transpresyjnej
(etap deformacji D1) i zosta³y potem zmodyfikowane przez lokalny rozwój waryscyjskich
struktur ekstensyjnych (etap deformacji D2) i jeszcze póŸniejszych deformacji alpejskich.

W dyskusji brali udzia³: S. Cwojdziñski, W. Kozdrój, C. Sroga, A. Stachowiak i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 21 stycznia 2003 r.

Zbigniew CYMERMAN: Mapa tektoniczna Dolnego Œl¹ska w skali 1:200 000

Na Dolnym Œl¹sku wykonywane s¹ od ponad 40 lat szczegó³owe badania tektoniczne
oparte na metodach analizy strukturalnej. Znacz¹cy postêp w tych badaniach umo¿liwi³ lepsze
zrozumienie ewolucji tektonicznej tego obszaru, stanowi¹cego fragment waryscydów œrodkowoeuropejskich. By³ to jeden z g³ównych powodów wykonania Mapy tektonicznej Sudetów
i bloku przedsudeckiego w skali 1:200 000. Tektonika Sudetów i bloku przedsudeckiego by³a
przedstawiana przy okazji wykonywania mapach tektonicznych Polski (Ksi¹¿kiewicz i in.,
1974; Po¿aryski, Karnkowski, 1992; Znosko, 1998). W przypadku dwóch ostatnich map autorem obrazu tektonicznego Dolnego Œl¹ska by³ Grocholski, a autorem pierwszej mapy, Oberc.
W Atlasie tektonicznym Polski podstawowa mapa zestawiona jest w skali 1:500 000 (red. Znosko, 1998). Ze wzglêdu na udzia³ Grocholskiego w opracowaniu tektoniki obszaru Sudetów i
Przedsudecia, treœæ tej mapy tektonicznej nie odbiega zasadniczo od wczeœniejszej mapy dolnoœl¹skich internidów waryscyjskich (Po¿aryski, Karnkowski, 1992). Jednak znacznemu rozbudowaniu uleg³a legenda tej nowszej wersji mapy z wydzieleniem szeregu ró¿nych kompleksów fa³dowych w ujêciu wiekowym. Mapa hipotetycznych terranów w Sudetach zosta³a
przedstawiona jako dodatkowa mapa. Czeska czêœæ Sudetów by³a wielokrotnie przedstawiana
na ma³oskalowych mapach tektonicznych (Biely i in., 1968; Mahel i in., 1984), gdzie wydzielono jednostki: kadomskie przebudowane podczas orogenez hercyñskiej i kaledoñskiej.
Wykonana przed dwoma laty jednoarkuszowa Mapa tektoniczna Sudetów i bloku przedsudeckiego w skali 1:200 000 obejmuje ca³¹ ods³oniêt¹ polsk¹ czêœæ internidów waryscyjskich (dolnoœl¹skich). Mapa ta ze zdjêtymi osadami kenozoiku, obejmuje obszar po³o¿ony pomiêdzy 14°50’ a 18° E d³ugoœci geograficznej oraz miêdzy 50° a 51°35’ N szerokoœci geograficznej. Mapa ta obrazuje, w sensie geologicznym, ca³y obszar Sudetów bez ich najbardziej SE czêœci i bez zakrytej i ma³o poznanej czêœci NW (peryklina ¯ar).
W przeciwieñstwie do wydzielanych tradycyjnie kilku ró¿nowiekowych stref orogenicznych w Sudetach na prezentowanej mapie zaliczono do piêtra kadomskiego jedynie blok
³u¿ycki i kompleks Sudetów Wschodnich z obszaru Wysokiego Jesenika z kopu³ami metamorficznymi Keprnika i Desny. Nie wydzielono osobno pasm ska³ mylonitycznych i blastomylonitycznych, poniewa¿ wystêpuj¹ one praktycznie we wszystkich ska³ach metamorficznych Dolnego Œl¹ska. Strefy œcinania podatnego wyra¿one rozwojem ska³ mylonitycznych

Oddzia³ Dolnoœl¹ski

27

i blastomylonitycznych s¹ czêsto heterogeniczne i anastomozuj¹ce, co czyni je praktycznie
niemo¿liwymi do przedstawienia w skali opracowanej mapy tektonicznej.
Do podstawowych zagadnieñ nale¿y problem podzia³u Sudetów i bloku przedsudeckiego
na poszczególne jednostki tektoniczne oraz próba ujednolicenie nazewnictwa wydzielonych
jednostek tektonicznych. Wprowadzono dziesi¹tki nazw jednostek tektonicznych. Przy ich
nazewnictwie starano siê zachowaæ, o ile to tylko by³o mo¿liwe, najczêœciej stosowane terminy. Jednym z elementów interpretacji tektonicznej jest wydzielenie jednostek o ró¿nej randze. Za element najwy¿szy rang¹ uznano blok tektoniczny, zbudowany co najmniej z dwóch
ni¿szych rang¹ kompleksów, najni¿sza rang¹ jest jednostka tektoniczna. Podzia³ ten nie dotyczy niezmetamorfizowanych formacji skalnych oraz cia³ magmowych. Dla tych ostatnich
zarezerwowano niezale¿ny termin — masywy. Utwory osadowe piêtra platformowego wystêpuj¹ na obszarach depresji œl¹sko-opolskiej, pó³nocnosudeckiej i œródsudeckiej razem z rowem górnej Nysy K³odzkiej. Ska³y molasy póŸnowaryscyjskiej ³¹cznie ze ska³ami subsekwentnego bimodalnego wulkanizmu znajduj¹ siê tak¿e w basenie po³udniowych Karkonoszy
i w rowach tektonicznych Œwierzawy, Wlenia, Wierzchos³awic i Czerwieñczyc. Natomiast
wczesnowaryscyjskie ska³y molasowe i fliszowe zachowane s¹ na obszarze depresji Œwiebodzic, depresji œródsudeckiej, w rowach tektonicznych Gór Sowich, struktury bardzkiej
i kulmowym basenie morawsko-œl¹skim.
Ze wzglêdu na skalê mapy 1:200 000 jest ona bogata w ró¿ne elementy strukturalne. Na
mapie tej przedstawiono najbardziej reprezentacyjne dane strukturalne i kinematyczne. Zaznaczono przede wszystkim orientacje g³ównej foliacji Sm i lineacji ziarna mineralnego Lm
oraz wybrane wskaŸniki kinematyczne wyznaczaj¹ce g³ówny kierunek i dominuj¹cy zwrot
transportu tektonicznego w kompleksach metamorficznych. Trajektorie foliacji Sm obok wyznaczenia przebiegu tej dominuj¹cej struktury planarnej wskazuj¹ tak¿e na stopieñ metamorfizmu regionalnego ró¿nych jednostek tektonicznych Dolnego Œl¹ska. Na obszarze Sudetów wystêpuj¹ licznie hetereogeniczne, zlokalizowane i anastomozuj¹ce strefy œcinañ
o ró¿nych rozmiarach. Strefy te odznaczaj¹ siê zmienn¹ pod wzglêdem stopnia intensywnoœci
deformacj¹ typu œcinania prostego.
Na obszarze Sudetów i bloku przedsudeckiego wystêpuj¹ setki, a mo¿e i tysi¹ce uskoków
o ró¿nej randze; trudne do bezpoœredniego rozpoznania. Tylko najwa¿niejsze i najlepiej udokumentowane w obrazie kartograficznym uskoki znajduj¹ siê na mapie. Do najwa¿niejszych
z nich nale¿¹: brze¿ny uskok sudecki, uskok Domanowa, uskok œródsudecki i uskok œrodkowej
Odry. Struktury te mo¿na uznaæ za tzw. uskoki ramowe. Do najwa¿niejszych nasuniêæ kruchych w Sudetach nale¿¹ nasuniêcia: ³u¿yckie, Poøici-Hronov, Zieleñca, Krowiarek i andelskohorskie. Wa¿ne s¹ tak¿e nasuniêcia Strugi, Wierzchos³awic, Jerzmanic i Kletna. Najwa¿niejsze nasuniêcia w Sudetach s¹ pogórnokredowe. Do tych struktur nale¿¹ nasuniêcia:
³u¿yckie, Poøici-Hronov, Zieleñca, Krowiarek, Jerzmanic i Kletna. Za najstarsze (waryscyjskie)
nasuniêcie w Sudetach uznano nasuniêcie andelskohorskie w Sudetach Wschodnich.

W dyskusji brali udzia³: W. Bobiñski, S. Cwojdziñski, A. Grocholski, W. Kozdrój, J. Siemi¹tkowski i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 28 stycznia 2003 r.
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Jacek KOZMA: Ekofizjografia doliny Odry — wybrane problemy metodologiczne

Na przyk³adzie prezentacji metodyki sporz¹dzania regionalnych opracowañ ekofizjograficznych przedstawiono problematykê ochrony œrodowiska w procedurach planowania przestrzennego, ze szczególnym uwzglêdnieniem gospodarki z³o¿ami kruszyw naturalnych obszaru doliny Odry. W treœci referatu znalaz³y siê nastêpuj¹ce zagadnienia: definicja i pojêcie
ekofizjografii w ujêciu obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych, zarys systemu planowania przestrzennego, miejsce ekofizjografii w systemie planowania przestrzennego, zakres i rodzaje
opracowañ ekofizjograficznych, narzêdzia i metody realizacji opracowañ ekofizjograficznych oraz prezentacja przyk³adów map ekofizjograficznych z obszaru doliny Odry. Referat
przedstawia³ wyniki prac prowadzonych w Oddziale Dolnoœl¹skim PIG w ramach tematu
(pkt. pl. 6.22.2203.00.0) pt. „Dokumentacja ekofizjograficzna obszaru doliny Odry dla potrzeb opracowania projektu strategii rozwoju regionalnego oraz oceny wp³ywu jego ustaleñ
na œrodowisko ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ gospodarki kopalinami”.
Procedury planowania przestrzennego nale¿y uznaæ jako niezmiernie istotny instrument
ochrony œrodowiska. Wynika to z faktu, ¿e w ramach planowania przestrzennego decyduje
siê o tym co i na jakich warunkach mo¿na w przestrzeni robiæ, które obszary s¹ chronione
przed przekszta³ceniami, które mog¹ byæ zainwestowane i w jaki sposób. Decyzje o przeznaczeniu terenu i sposobie jego zagospodarowania w istotny sposób wp³ywaj¹ na potencjalne
przekszta³cenie œrodowiska, powstawanie konfliktów w dostêpie do zasobów oraz kszta³towanie warunków ¿ycia mieszkañców (Korzeniak, 1998).
Instrumenty ochrony œrodowiska stosowane w procedurach planistycznych znajduj¹ swoje Ÿród³o w stosownych regulacjach prawnych. Za szczególnie wa¿ny, z punktu widzenia
omawianego tematu, nale¿y uznaæ zapis ustawy prawo ochrony œrodowiska , tj. art. 72, który
wymaga aby w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w tym równie¿ w planach
wojewódzkich, zapewnione zosta³y warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami œrodowiska. Wymagania te odnosz¹ siê równie¿ do analizowanych zagadnieñ z³ó¿ kopalin.
W dalszej czêœci przepis ten odwo³uje siê do nowatorskiego narzêdzia warsztatowego jakim jest opracowanie ekofizjograficzne, wskazuj¹c je jako podstawê dla realizacji koncepcji
zrównowa¿onego rozwoju w procesie planistycznym. W rozumieniu prawa opracowanie to
powinno charakteryzowaæ poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objêtym planem,
uwzglêdniaæ ich wzajemne powi¹zania i co istotne, musi byæ wykonywane na etapie poprzedzaj¹cym realizacje dokumentacji planistycznej.
Opracowanie ekofizjograficzne jest konsekwencj¹ wy¿szego poziomu œwiadomoœci
ekologicznej, zmian w hierarchii wartoœci powodowanych rozwojem cywilizacji i wzrastaj¹cym ograniczeniem swobodnego dostêpu do zasobów i walorów przyrodniczych,
a w koñcu prób¹, uwiarygodnienia procesu planowania zagospodarowania przestrzennego,
jako œwiadomej i celowej dzia³alnoœci s³u¿¹cej wdra¿aniu zasad zrównowa¿onego rozwoju
(Kowalczyk, 2001)
Doœwiadczenia realizacji tematu wskazuj¹, miêdzy innymi ¿e sporz¹dzanie opracowañ
ekofizjograficznych bezwzglêdnie wymaga: zastosowania technik komputerowych z za-
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kresu systemu informacji przestrzennej GIS, przeprowadzenia etapu diagnozy, wykonania
„fotografii” stanu œrodowiska i jest najbardziej pracoch³onnym etapem realizacji. W wypadku opracowañ odnosz¹cych siê do planów miejscowych, gdzie brak jest informacji
o stanie œrodowiska, mo¿e zaistnieæ potrzeba przeprowadzania odrêbnych jego badañ
z zaanga¿owaniem interdyscyplinarnych zespo³ów badawczych w tym np. geologów, hydrogeologów, przyrodników itd.
Bardzo dobr¹ podstaw¹ dla realizacji ekofizjograficznych opracowañ problemowych, odnosz¹cych siê do du¿ych regionów s¹ ró¿notematyczne mapy w skali 1:50 000, w tym
w szczególnoœci Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w skali 1:50 000. Jej zakres oraz
przydatnoœæ dla planowania przestrzennego opisano równie¿ w publikacjach (Koz³owski,
1998; Koz³owski, Sikorska-Maykowska, 1998; Myszka, Nieæ, 1998).
W zwi¹zku z prawnym wymogiem sporz¹dzania opracowañ ekofizjograficznych do wielu rodzajów dokumentów z zakresu gospodarki przestrzennej w najbli¿szym czasie nast¹pi
wzrost zapotrzebowania na informacje o œrodowisku, prezentowan¹ w formie kartograficznej, czêsto w ma³ych skalach.

W dyskusji brali udzia³: S. Cwojdziñski, W. Kozdrój, A. Wojtkowiak, M. Michniewicz i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 4 marca 2003 r.

Jacek SIEMI¥TKOWSKI: Co to jest chondra?

Wœród meteorytów, które spad³y na Ziemiê najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ chondryty, meteoryty kamienne zawieraj¹ce ma³e kuliste agregaty zwane chondrami. Z polskich meteorytów
przyk³adami s¹: chondryt Pu³tusk, który spad³ w roku 1868 i chondryt Baszkówka z roku 1994.
Definicje chondr s¹ formu³owane zale¿nie od potrzeb od bardzo ogólnych do rozwiniêtych opatrzonych równie¿ szerokim komentarzem. Z polskiej literatury naukowej oraz
najnowszych opracowañ œwiatowych mo¿na przytoczyæ szeœæ typowych definicji: 1. Chondry to ma³e kuliste agregaty minera³ów krzemianowych (pirokseny i oliwiny) — Manecki,
1972; 2. Chondry to przewa¿nie kuliste lub zaokr¹glone ziarna (po grecku — chondros) krzemianowe o wymiarach od u³amków milimetra do kilku milimetrów — Hurnik, Hurnik, 1992;
3. Chondry s¹ ma³ymi cz¹steczkami materia³u krzemianowego, które by³y stopione zanim zosta³y po³¹czone w cia³o macierzyste — chondryt — Hewins, 1996; 4. Chondry to kuliste lub
prawie kuliste cia³a o rozmiarach milimetrowych magmowego (ogniowego) pochodzenia
znajduj¹ce siê w chondrytach zwyczajnych (H, L, LL), wêglistych (C) poza CI, enstatytowych (E) i R-chondtytach — Norton, 2002; 5. Chondry to ma³e zaokr¹glone okruchy wielkoœci milimetrowej, „kropelki ognistego deszczu”, które powsta³y z maleñkich kawa³ków
materii wa³êsajacej siê w ogromnych przestrzeniach miêdzy gwiazdami, z której powsta³a
mg³awica S³oneczna o wieku 4,5 (4,56) miliarda lat — McSween, 1995; 6. Chondry (chondrule) s¹ to krople stopionego materia³u skalnego, które zestali³y siê w stanie rozproszenia.
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Sk³adaj¹ siê one g³ównie z oliwinu i ortopiroksenu w zmiennych proporcjach. W wielu przypadkach s¹ w nich obecne równie¿ drobne iloœci wapniowego piroksenu, stopu ¿elazo-niklowego (kamacytu), troilitu, chromitu i resztkowego szkliwa (skaleniowego). Minera³y te
w wiêkszoœci chondrytów zwyczajnych miewaj¹ nadzwyczaj jednorodny sk³ad wzajemnie
zrównowa¿ony chemicznie (mineralogicznie) — Wood, 1983.
Geneza chondr budzi³a zawsze wielkie zainteresowanie i koncentrowa³a uwagê badaczy
chondrytów. Istnieje obszerna literatura przedmiotu, któr¹ zapocz¹tkowa³ Sorby w 1864
a echo tej pracy odbija siê w definicji McSween’a z 1995 roku s³owami „kropelkami ognistego deszczu”. Organizowane s¹ równie¿ œwiatowe konferencje poœwiêcone tylko temu
problemowi: w Huston w Teksasie w 1982 — „Chondry i ich pochodzenie” (ed. King, 1983)
i w Albuguerne w Nowym Meksyku w 1995 — „Chondry a protoplanetarny dysk” (eds. Hewins i in., 1996).
Warunki jakie maj¹ spe³niæ kuliste twory precyzyjnie okreœli³ J. T. Wasson w swoim artykule pod tytu³em „Ograniczenia w powstawaniu chondr” z roku 1993. Warunków tych jest
dziewiêæ i mo¿na je sformu³owaæ nastêpuj¹co: ograniczone rozmiary chondr i ich
fragmentów (0,04–5 mm); obecnoœæ ziaren reliktowych, nie stopionych wraz z chondr¹;
obecnoœæ umiarkowanej dyferencjacji w trudno topliwych inkluzjach bogatych w wapñ i glin
(CAI); brak zdyferencjowanej materii w chondrytach w tym pierwiastków ziem rzadkich
(REE); obecnoœæ ³atwo topliwych sk³adników w tym doœæ licznego troilitu i skaleni; z³o¿one
chondry s¹ zwykle bliŸniacze, czyli o podobnym sk³adzie i strukturze; z³o¿one chondry
dwóch generacji (o ró¿nym sk³adzie i strukturze) maj¹ podobny stosunek FeO do
(FeO + MgO); du¿a czêœæ chondr lamelkowych (p³ytkowych) zwanych po polsku niefortunnie „paskowymi”, jest chondrami z³o¿onymi. Mo¿na równie¿ dodaæ: obecnoœæ produktów
rozpadu izotopów „wygas³ych”: Mg i Xe po promieniotwórczych: Al i J; obecnoœæ skorupek
(obwódek) na powierzchni chondr a w innych chondrach obecnoœæ skutków ablacji powierzchni chondr. Jak wykaza³y badania chondrytu Baszkówka, a potwierdzaj¹ to i inne
chondryty, istnieje bardzo du¿a ró¿norodnoœæ struktur chondr i ich rozmiarów w jednym meteorycie co pozwala autorowi na stwierdzenie, ¿e ka¿da chondra ma swoj¹ indywidualnoœæ.
S¹ równie¿ chondryty, w których nie ma tej ró¿norodnoœci. A jak chondry powstaj¹ to ju¿
osobny, z³o¿ony i bardzo kontrowersyjny problem.

W dyskusji brali udzia³: W. Bobiñski, S. Cwojdziñski, A. Stachowiak i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 1 kwietnia 2003 r.

Adam IHNATOWICZ, Andrzej BOSSOWSKI: Atlas geologiczny Dolnoœl¹skiego
Zag³êbia Wêglowego

Atlas jest drugim wykonanym w okresie powojennym, a dotycz¹cym Dolnoœl¹skiego
Zag³êbia Wêglowego. Pierwszy z 1971 r., sk³ada³ siê z dwóch czêœci i zosta³ opracowany
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przez K. Augustyniaka i A. Grocholskiego. Obecny Atlas dotyczy stanu wiedzy na temat budowy geologicznej Zag³êbia do koñca 2001 r. Zestawiono go po zakoñczeniu eksploatacji
górniczej w DZW.
Na przestrzeni 30 lat od chwili wydania pierwszego Atlasu nast¹pi³ znaczny przyrost iloœci informacji geologicznej. Uzyskano je dziêki wykonywanym przez PIG pracom kartograficznym powierzchniowym, odwierconym otworom strukturalnym, programom poszukiwawczym z³ó¿ rud miedzi i uranu, robotom górniczym w kopalniach wêgla kamiennego (udostêpniono nowe poziomy wydobywcze) i otworom dokumentacyjnym wykonanym na zlecenie
przemys³u wêglowego. Wykorzystano równie¿ niedostêpne przez wiele lat materia³y by³ych
Zak³adów Przemys³owych R-1 w Kowarach (profile otworów, szybików, rowów poszukiwawczych) oraz wyniki badañ podstawowych (szczególnie sedymentologicznych i litostratygraficznych) wykonanych przez ró¿ne oœrodki badawcze na obszarze basenu œródsudeckiego.
W miarê istniej¹cych mo¿liwoœci przy opracowaniu Atlasu nawi¹zano do materia³ów z czeskiej czêœci basenu.
W ramach referatu przedstawiono i omówiono za³¹czniki (40 sztuk) wchodz¹ce w sk³ad
opracowania, m.in.: mapê geologiczn¹ odkryt¹ w skali 1:100 000 wraz z przekrojami, mapy
strukturalne, tabele z profilami otworów i szybów, mapy mi¹¿szoœci, mapy zawartoœci izolitów, mapy wêglonoœnoœci, mapy paleogeograficzne zestawione dla formacji z Wa³brzycha,
z Bia³ego Kamienia, z ¯aclerza i z Glinika oraz mapy typów wêgli kamiennych wystêpuj¹cych w osadach wêglonoœnych karbonu górnego.

W dyskusji brali udzia³: W. Bobiñski, Z. Cymerman, E. Gawlikowska, A. Grocholski, W. Kozdrój, J. KoŸma,
G. Nowak, A. Stachowiak i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 9 kwietnia 2003 r.

Wies³aw KOZDRÓJ: Geodynamiczna historia waryscydów na obszarze Mapy
geologicznej Lausitz–Jizera–Karkonosze w skali 1:100 000

Waryscydy s¹ orogenem kolizyjnym zbudowanym ze spojonych fragmentów kadomskiego-neoproterozoicznego pod³o¿a oraz m³odszej sekwencji dolnopaleozoicznej
(Cm/O–C1), rozwiniêtej jako platformowy nadk³ad tego pod³o¿a lub jako wype³nienie rozdzielaj¹cych je morskich basenów sedymentacyjnych podœcielonych przynajmniej czêœciowo
przez nowo wygenerowan¹ skorupê maficzn¹ (o czym œwiadczy obecnoœæ bazaltów typu
N-MORB). Waryscyjska pryzma akrecyjna, na obszarze objêtym Map¹ geologiczn¹ Lausitz
–Jizera–Karkonosze, zbudowana jest z jednostek nale¿¹cych w wiêkszoœci do tzw. strefy sakso-turyngijskiej. Pryzma tworzy³a siê od koñca dolnego dewonu do wizenu w sposób diachroniczny, sektorowo, z sukcesywnie postêpuj¹c¹ kompresj¹ zwi¹zan¹ z zapadaj¹c¹ ku
W–NW stref¹ subdukcji pod SE krawêdŸ strefy reno-hercyñskiej (tzw. p³yty Wschodniej
Avalonii). Wyró¿niæ w niej mo¿na piêæ sektorów ró¿ni¹cych siê litostratygrafi¹, stylem de-
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formacji oraz czasem i stopniem metamorfizmu. Poszczególne sektory reprezentuj¹ nastêpuj¹ce jednostki litotektoniczne:
— sektor 1 — blok Gór Sowich i niecka Œwiebodzic. Blok Gór Sowich stanowi element
który jako pierwszy, po metamorfizmie w strefie subdukcji w dewonie dolnym (epizod
HT/HP, facja granulitowa) i metamorfizmie w œrodkowym dewonie (epizod HT/MP) zosta³
wydŸwigniêty i poddany erozji podczas tzw. wydarzenia Eo-waryscyjskiego (D2/D3). Niecka
Œwiebodzic wype³niona osadami wieku górny fran–dolny turnej stanowi synorogeniczny basen przedgórski w stosunku do bloku Gór Sowich;
— sektor 2 — kompleksy metamorficzne: bloku przedsudeckiego, Gór Kaczawskich, Gór
Izerskich, wschodnich i po³udniowych Karkonoszy, Gór Jesztedzkich oraz niecka œródsudecka. Serie metamorficzne reprezentuj¹ kolejne fragmenty kadomskiego pod³o¿a i osadów paleozoicznych otwartego basenu morskiego w³¹czane w pryzmê akrecyjn¹ i metamorfizowane pocz¹wszy od œrodkowego dewonu (epizod LT/HP), przez turnej (epizod MT/MP)
po górny wizen (epizod LT/LP), który znamionuje g³ówn¹ fazê orogenezy waryscyjskiej.
W górnym wizenie dosz³o do wydŸwigniêcia i erozji kompleksów metamorficznych i zainicjowania na ich przedpolu synorogenicznego basenu niecki œródsudeckiej;
— sector 3 — blok ³u¿ycki i niecka Doberlug–Torgau. £u¿yce reprezentuj¹ sztywny blok
kadomskiego pod³o¿a, z lokalnie zachowan¹ pokryw¹ paleozoiczn¹, który nie uleg³
wci¹gniêciu w strefê subdukcji i generalnie nie podlega³ waryscyjskim procesom
dynamometamorficznym podczas kolizji z s¹siaduj¹cym od zachodu blokiem
œrodkowoniemieckiego wyniesienia krystalicznego (sektor 4). Na granicy miêdzy nimi powsta³ w górnym wizenie synorogeniczny basenu niecki Doberlug–Torgau. Blok £u¿yc pe³ni³
te¿ rolê masy oporowej w stosunku do granicz¹cych od wschodu silnie deformowanych ska³
sektora 2;
— sektor 4 — kompleks metamorficzny Prettin–Drehna. Wchodzi w sk³ad tzw.
po³udniowej strefy fyllitowej stanowi¹cej czêœæ œrodkowoniemieckiego wyniesienia krystalicznego, które w dolnym karbonie (a w SW czêœciach wyniesienia ju¿ w sylurze) tworzy³o
³uk magmowy rozwijaj¹cy siê wzd³u¿ po³udniowej krawêdzi strefy reno-hercyñskiej;
— sektor 5 — strefa £aby i Góry Kruszcowe. Regiony te wykazuj¹ podobieñstwa
w litologii, czasie i stylu deformacji z sektorem 2. W strefie £aby, w wizenie, zaznaczy³y siê
szczególnie synorogeniczne ruchy przesuwcze wzd³u¿ granicy z po³udniow¹ krawêdzi¹
bloku ³u¿yckiego.
W wyniku skrócenia tektoniczego s¹siaduj¹ dziœ jednostki, które w dewonie kszta³towane
by³y przez odmienne re¿imy geotektoniczne. Na przyk³ad, na pocz¹tku konwergencji, synchronicznie z metamorfizmem w strefie subdukcji ska³ bloku Gór Sowich (sektor 1) czy serii
skalnych po³udniowych i wschodnich Karkonoszach (sektor 2) w nadleg³ym basenie morskim wci¹¿ trwa³a spokojna sedymentacja. Zró¿nicowanie geochemiczne ska³ bazytowych
wskazuje, ¿e pierwsze przejawy typowego wulkanizmu nadsubdukcyjnego (typu ³uku wyspowego), pojawiaj¹ siê dopiero w górnym dewonie sektora 3 (Zgorzeleckie Góry £upkowe,
antyklinorium ³u¿yckie). W tym samym czasie w sektorze 2 (Góry Jesztedzkie) i w sektorze 5
(strefa £aby) sedymentacji towarzyszy³ ekstensyjny, wewn¹trz-p³ytowy wulkanizm. Maksimum synorogenicznego i synkolizyjnego plutonizmu (np. gabra i granity kompleksu
Pretzch–Prettin, granity strefy £aby) i wulkanizmu (np. wulkanity basenu Doberlug–Torgau
i niecki œródsudeckiej) na ca³ym omawianym obszarze mia³o miejsce w wizenie. Waryscyjska
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kompresja orogeniczna zosta³a zakoñczona wraz z umiejscowieniem siê post-kinematycznych granitów wieku wizen/namur i m³odszych (325 Ma +).

W dyskusji brali udzia³: S. Cwojdziñski, J. Siemi¹tkowski, A. Stachowiak i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 13 maja 2003 r.

Krzysztof HORBOWY, Dariusz CZERSKI: Komputerowa archiwizacja SMGS —
wstêp do cyfrowej edycji

Poniewa¿ prace nad edycj¹ Szczegó³owej mapy geologicznej Sudetów 1:25 000 (SMGS)
trwa³y kilkadziesi¹t lat, nak³ady wielu sukcesywnie wydawanych arkuszy s¹ bliskie wyczerpania, a szereg istniej¹cych egzemplarzy jest w z³ym stanie. Dlatego zrealizowano ideê zeskanowania i zarchiwizowania w formie elektronicznej ca³oœci mapy. Nastêpnie opracowano
bazê danych zawieraj¹c¹ podstawowe informacje o ka¿dym arkuszu. Zaprojektowana zosta³a
strona WWW, która pozwala na ogóln¹ orientacjê w treœci poszczególnych arkuszy oraz w lokalnej budowie geologicznej. Taka forma archiwizacji u³atwi:
— wykorzystanie scyfrowanych materia³ów dla uzupe³nienia edycji SMGS;
— wydanie mapy Sudetów w skali 1:50 000;
— dystrybucjê w formie cyfrowej b¹dŸ w formie wydruków ploterowych.
W 1996 r. wydano now¹ „Instrukcjê opracowania i wydania Szczegó³owej mapy geologicznej Polski (SMGP) w skali 1:50 000”. Instrukcja przewiduje cyfrowanie materia³ów autorskich, wprowadzenie ich do specjalnie utworzonej w systemie Arc/Info bazy danych, a nastêpnie ich komputerow¹ redakcjê i przygotowanie do druku poszczególnych arkuszy.
Utworzona w ten sposób cyfrowa mapa geologiczna Polski, ma obj¹æ zasiêgiem ca³y kraj za
wyj¹tkiem Sudetów.
Prace nad Szczegó³ow¹ map¹ geologiczn¹ Sudetów zosta³y zakoñczone w 1996 r. Jednak¿e trudno uznaæ edycjê za wydan¹ zgodnie z pierwotnymi za³o¿eniami w sytuacji gdy dla
ponad 30 arkuszy nie opracowano objaœnieñ. Zarz¹dzenie nr 20 Prezesa CUG w sprawie
opracowania i wydania Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 (ostatni akt
prawny odnosz¹cy siê do opracowania Szczegó³owej mapy geologicznej Sudetów 1:25 000)
definiuje mapê geologiczn¹ jako opracowanie w formie graficznej i opisowej, a mapê geologiczn¹ obszaru Sudetów jako czêœæ Szczegó³owej mapy geologicznej Polski, opracowan¹ w
skali 1:25 000. Tak wiêc zarz¹dzenie to zak³ada³o pokrycie ca³ego kraju jednolit¹ map¹ wraz
z objaœnieniami o skali dok³adnoœci dostosowywanej do potrzeb i warunków lokalnych. Poniewa¿ takie ujêcie wydaje siê najtrafniejsze dlatego nale¿y mieæ nadziejê, ¿e zostanie
dostrze¿ona koniecznoœæ uzupe³nienia i opracowania cyfrowej mapy równie¿ dla obszaru Sudetów. Je¿eli mia³aby ona rzeczywiœcie zast¹piæ mapê tradycyjn¹ jej skala wydawnicza nie
powinna byæ mniejsza od skali obecnej SMGS (tj.1:25 000).
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Oprócz wykorzystania obrazów rastrowych jako podk³adu przy wektoryzacji SMGS,
mog¹ one byæ przydatne dla opracowania mapy Sudetów w skali 1:50 000. Szczególnie
wa¿n¹ zalet¹ bêdzie tu ³atwoœæ ich przeskalowywania i zestawiania w wiêksze ca³oœci.
Na pewno usprawniona równie¿ zostanie dystrybucja mapy wœród odbiorców dziêki czemu
bêdzie ona szerzej wykorzystana w planowaniu przestrzennym i dla celów gospodarczych.

W dyskusji brali udzia³: W. Bobiñski, E. Gawlikowska, W. Kozdrój, A. Wojtkowiak, M. Michniewicz, J. KoŸma,
A. Stachowiak, E. Sztromwaser, B. Przybylski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 20 maja 2003 r.

Stefan CWOJDZIÑSKI: Pióropusze p³aszcza a dynamika wnêtrza Ziemi

Pióropusze p³aszcza stanowi¹ pêcherze gor¹cej materii p³aszcza, o ni¿szej gêstoœci i lepkoœci w stosunku do otoczenia, które podnosz¹ siê ku górze dziêki zjawisku p³ywalnoœci izostatycznej. Jako pierwszy Tuzo Wilson (1963) uzna³, i¿ linijne u³o¿enie wysp i wulkanów
podmorskich Hawajów jest wynikiem ruchu p³yty pacyficznej ponad stacjonarnym pióropuszem p³aszcza. Zdaniem Morgana (1972) pióropusze p³aszcza pochodz¹ z granicy
j¹dro/p³aszcz i s¹ stacjonarne wzglêdem siebie o ile wystêpuj¹ w obrêbie jednej p³yty litosfery. Ta ich cecha jest niezwykle istotna z punktu widzenia teorii geotektonicznych. Skoro
bowiem pochodz¹ one z wielkich g³êbokoœci i zachowuj¹ pozycjê stacjonarn¹ to powstaje pytanie dlaczego, przyjmowane przez tektonikê p³yt, pr¹dy konwekcyjne w p³aszczu Ziemi, stanowi¹ce zasadniczy mechanizm napêdowy ruchu p³yt, nie zak³ócaj¹ przebiegu pióropuszy
lub ca³kiem ich nie niszcz¹. Choæ wiêc podstawowa teoria pióropuszy p³aszcza jest dziœ dobrze uzsadniona, wiele ich cech jest niejasnych i kontrowersyjnych.
•ród³em informacji o pióropuszach p³aszcza i odpowiadaj¹cych im na powierzchni plamom gor¹ca s¹ dane powierzchniowe, a zw³aszcza geotermiczne i grawimetryczne, a tak¿e
geochemia i wiek ska³ wulkanicznych œródp³ytowych plateau i wysp bazaltowych oraz badania struktury wg³êbnej Ziemi przy zastosowaniu metod sejsmicznych i tomografii sejsmicznej. Dane o szybkoœciach fal P i S wewn¹trz Ziemi pozwalaj¹ na wyznaczenie granic
sejsmicznych I i II rzêdu oddzielaj¹cych od siebie „warstwy” o ró¿nym sk³adzie petrologicznym i parametrach fizycznych.
Litosfera, o zmiennej gruboœci 50–300 km to warstwa „sztywna” podzielona na p³yty litosfery; jej zewnêtrzn¹ czêœæ tworzy skorupa ziemska o zmiennej gruboœci od 5–70 km. Litosfera kontynentalna o gruboœci do 300 km (wg. danych tomografii sejsmicznej, nawet do
450 km pod starymi trzonami prekambryjskimi kontynentów) cechuje siê skomplikowan¹ histori¹ geologiczn¹ i polifazow¹ ewolucj¹; podstawowym mechanizmem jej powstawania jest
bazalna akrecja prekambryjska (2,5 Ga) od strony p³aszcza Ziemi. Litosfera oceaniczna jest
tworzona przez astenosferê poprzez och³adzanie jej w strefach ryftowych, odznacza siê ona
m³odym wiekiem (180 Ma — dziœ.) WyraŸna zmiana szybkoœci fal sejsmicznych nastêpuje na
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zmiennej g³êbokoœci 50–300/400 km (korzenie kontynentów), gdzie rozpoczyna siê astenosfera siêgaj¹ca do g³êbokoœci 660 km. W stropie górnego p³aszcza wystêpuje strefa niskich
szybkoœci sejsmicznych (Low velocity zone — LVZ; niekiedy termin astenosfera jest ograniczany tylko do LVZ) o zmiennej gruboœci od 50–100 km. Jej cechy to: niskie szybkoœci fal
sejsmicznych, silne rozpraszanie energii tych fal, wysokie przewodnictwo elektryczne. Zbudowana jest ona z materii górnego p³aszcza (lherzolity granatowe) o udziale od 1–5% stopu
miêdzyziarnowego. Dolna granica LVZ jest zwi¹zana z zanikiem wystêpowania frakcji p³ynnej i znacz¹cym zwiêkszeniem sztywnoœci górnego p³aszcza. Warstwa LVZ odgrywa
ogromna rolê jako strefa poœlizgowa, po której maj¹ wêdrowaæ p³yty litosfery. Tymczasem
samo istnienie i gruboœæ LVZ zale¿y od stopnia geotermicznego. W strefach ryftowych jej
gruboœæ osi¹ga 100–200 km, pod platformami kontynentalnymi jest s³abo wyra¿ona, a pod
kratonami prekambryjskimi zupe³nie nie wystêpuje (geoizotermy nie przecinaj¹ tu krzywej
solidusa ska³ górnego p³aszcza). Po czym wiêc poruszaj¹ siê p³yty litosfery, skoro LVZ nie
jest struktur¹ ci¹g³¹ ?
Pod LVZ wzrasta sztywnoœæ górnego p³aszcza. Nastêpne nieci¹g³oœci sejsmiczne wystêpuj¹ na g³êbokoœci 410 km w obrêbie astenosfery oraz na g³êbokoœci 660 km. Szczególnie
wa¿na jest globalna nieci¹g³oœæ sejsmiczna 660 km (granica górnego i dolnego p³aszcza).
Nastêpuje tu wzrost szybkoœci fal sejsmicznych o 5–7%, a gêstoœci o 8%. Gruboœæ strefy to
5 km, jej powierzchnia stropowa jest nierówna. Wywo³uj¹ tê nieci¹g³oœæ zmiany fazowe typu:
spinel magnezowy–perowskit i magnezjowustyt (przy p = 23 GPa). Ten typ przejœcia fazowego hamuje przyjmowane przez tektonikê p³yt toniêcie ch³odnych fragmentów litosfery
(subduction slabs) w p³aszczu dolnym. Natomiast powierzchnia ta nie jest przeszkod¹ dla
gor¹cej, szybko podnosz¹cej siê od do³u materii pióropuszy p³aszcza. Od nieci¹g³oœci 660 km
a¿ do g³êbokoœci 2900 km le¿y p³aszcz dolny (mezosfera) granicz¹cy bezpoœrednio z j¹drem
Ziemi (od 2900 do 6 360 km), podzielonym na j¹dro zewnêtrzne (2900–5200 km) i wewnêtrzne (5200–6360 km). Dolny p³aszcz zbudowany jest z perowskitu magnezowego o stosunku Fe/Mg wiêkszym ni¿ w p³aszczu górnym. Dane izostatyczne i grawimetryczne œwiadcz¹ o tym, ¿e lepkoœæ p³aszcza roœnie z g³êbokoœci¹ o 2 rzêdy wielkoœci. Najwiêkszy skokowy
jej wzrost nastêpuje na granicy 660 km. Tak wiêc toniêcie fragmentów subdukowanych p³yt
w dolnym p³aszczu jest praktycznie niemo¿liwe. Tektonika p³yt stawia w zwi¹zku z tym pytanie czy mo¿liwa jest konwekcja obejmuj¹ca ca³y p³aszcz Ziemi (konwekcja jednowarstwowa), czy te¿ jest ona dwuwarstwowa, odrêbna w górnym i dolnym p³aszczu ?
Wysoka lepkoœæ dolnego p³aszcza jest potwierdzana przez istnienie wielkich (dziœ
dwóch) jego megawypiêtrzeñ oraz izolacjê geochemiczn¹ domen w p³aszczu dolnym
o trwa³oœci rzêdu 109 lat, potwierdzon¹ przez badania geochemiczne ska³ magmowych generowanych przez plamy gor¹ca. Czy zatem realne jest istnienie systemu konwekcyjnego
w p³aszczu Ziemi ?
Tradycyjnie pr¹dy konwekcyjne s¹ uwa¿ane za motor napêdzaj¹cy ruch p³yt litosfery.
W p³aszczu Ziemi powinna zatem dzia³aæ konwekcja jedno lub dwuwarstwowa. Konwekcja
jednopiêtrowa obejmuj¹ca ca³y p³aszcz zdaje siê byæ potwierdzana przez tomografiê sejsmiczn¹. Tymczasem klasyczny model konwekcji, czyli pr¹d wstêpuj¹cy pod strefami ryftowymi stoi w sprzecznoœci z obrazem geotektonicznym wokó³ Afryki i Antarktydy. Tektonika p³yt przyjmuje w tym wypadku, ¿e grzbiety oceaniczne s¹ strukturami p³ytko zakorzenionymi i odsuwaj¹ siê od tych kontynentów razem z narastaj¹c¹ w nich symetrycznie lito-
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sfer¹ oceaniczn¹. Taka interpretacja stwarza jednak mnóstwo trudnoœci. Jeœli bowiem
„napêd” ruchu p³yt jest tak p³ytki, jak mo¿e on poradziæ sobie z przemieszczaniem kontynentów zakorzenionych g³êboko w p³aszczu górnym ? Na granicy p³aszcz/j¹dro wystêpuje
tzw. warstwa przejœciowa D”. Ma ona œredni¹ gruboœæ 200–250 km w zakresie od 100 do 500
km. W obrêbie warstwy D” zmniejsza siê powoli gradient szybkoœci fal sejsmicznych i gêstoœci, gwa³towny skok nastêpuje na granicy z j¹drem, w sp¹gu warstwy D”. Strefa jest silnie
heterogeniczna lateralnie i bardzo skomplikowana; tworzy dwa kopulaste megawypiêtrzenia
stropu: pacyficzne i afrykañskie. W obrêbie tych wypiêtrzeñ szybkoœci fal sejsmicznych P i S
s¹ ni¿sze ni¿ poza nimi;. na powierzchni Ziemi odpowiadaj¹ im anomalie ujemne geoidy.
Z megawypiêtrzeniami warstwy D” zwi¹zane s¹ liczne pióropusze p³aszcza docieraj¹ce poprzez p³aszcz a¿ do powierzchni Ziemi. Warstwa ta jest stref¹ intensywnej chemicznej i fizycznej interakcji j¹dra i krzemianowego p³aszcza Ziemi.
Reasumuj¹c, tektoniczno-p³ytowa interpretacja danych o wspó³czesnej dynamice wnêtrza
Ziemi prowadzi do szeregu sprzecznoœci. Najwa¿niejsze z nich to:
— stacjonarna pozycja pióropuszy p³aszcza przy przyjmowanej konwekcji w p³aszczu
Ziemi;
— konwekcja w p³aszczu, a dane o lepkoœci materii p³aszczowej i obecnoœæ nieci¹g³oœci
sejsmicznych;
— mo¿liwoœæ horyzontalnych przemieszczeñ p³yt litosfery po strefie LVZ, która jest
warstw¹ nieci¹g³¹ i która zanika pod g³êboko zanurzonymi „korzeniami” kontyntów;
— model oddalania siê grzbietów œródoceanicznych od Afryki i Antraktydy i jego niezgodnoœæ z danymi geologicznymi;
— stwierdzone oddalanie siê od siebie plam gor¹ca wystêpuj¹cych w obrêbie s¹siednich
p³yt.
Ju¿ tylko ta krótka lista zasadniczych sprzecznoœci miêdzy faktami, a interpretacj¹ tektoniczno-p³ytow¹ wskazuje na s³aboœæ tej teorii geotektonicznej. Staj¹ siê one natomiast sprzecznoœciami pozornymi na Ziemi ekspanduj¹cej.

W dyskusji brali udzia³: A. Stachowiak, C. Sroga, J. Wojewoda i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 4 listopada 2003 r.

Marek MICHNIEWICZ: G³ówne etapy przemian geochemicznych ³upków pasma
Starej Kamienicy (Sudety Zachodnie)

Elementem odniesienia dla prezentowanego zagadnienia jest charakterystyka geochemiczna g³ównych kompleksów litologicznych i litogeochemicznych, wystêpuj¹cych w strukturze pasma ³upkowego Starej Kamienicy. Charakterystyka ta jest oparta na rezultatach 1281
analiz wskaŸnikowych, którymi objête by³y próbki reprezentuj¹ce 8 ca³oœciowych profili tzw.
otworów reperowych, usytuowanych w 4 przekrojach poprzecznych (po 2 otwory), roz-
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mieszczonych równomiernie na obszarze zachodniej czêœci pasma kamienickiego. Spektrum
analityczne obejmowa³o 20 sk³adników (Sn, Cu, Co, Ni, Bi, Pb, Zn, Ga, B, Mo, Zr, Sr, Rb, V,
Fe, Mn, Na, K, Ca i Mg), przy czym szczegó³owa specyfikacja zastosowanych metod analitycznych znajduje siê we wczeœniejszym opracowaniu (Michniewicz i in., 1990). Dane analityczne zosta³y poddane obróbce statystycznej w nawi¹zaniu do zbiorów g³ównych kompleksów litologicznych i litogeochemicznych.
Ca³oœciowa analiza wspomnianych materia³ów (analitycznych i statystycznych) pozwala,
w nawi¹zaniu do wyników innych obserwacji geologicznych, na stwierdzenie obecnoœci
dwóch g³ównych etapów przemian, o charakterze allochemicznym, w obrêbie pierwotnie bardziej jednorodnego kompleksu ska³ ³upkowych, o cechach geochemicznych odpowiadaj¹cych ³upkom p³onnym.
Starszy etap, premetamorficzny, spowodowany by³ dzia³alnoœci¹ roztworów hydrotermalnych zwi¹zanych genetycznie ze starszymi granitoidami (póŸniejsz¹ formacj¹ gnejsów
izerskich). Dzia³alnoœæ tych roztworów objê³a œrodkow¹ partiê serii ³upkowej zawartej miêdzy obecnymi gnejsami ogniwa g³ównego a gnejsami ogniwa œród³upkowego i doprowadzi³a
do powstania kompleksu ³upków cynonoœnych. Kompleks ten cechuje siê wzbogaceniem
w cynê, ¿elazo oraz krystalizuj¹ce w nastêpnym stadium pierwiastki chalkofilne (Cu, Co, Bi),
a tak¿e zubo¿eniem w sód oraz bor, przy czym rozk³ad tego ostatniego nie jest tak jednoznaczny, z uwagi na obecnoœæ wtórnych, na³o¿onych lokalnie, wzbogaceñ w ten sk³adnik.
M³odszy etap przemian allochemicznych, poprzedzaj¹cy intruzjê granitu karkonoskiego,
zaznaczy³ siê g³ównie w strefie g³êbokiego nasuniêcia, biegn¹cego wzd³u¿ po³udniowej granicy pasma ³upkowego Starej Kamienicy. Ca³oœciowy zakres przemian jest tu bardzo z³o¿ony, przy czym w obserwowanym profilu ³upków zaobserwowano wzrost z g³êbokoœci¹
zawartoœci sodu i boru, przy spadku zawartoœci ¿elaza, manganu, wanadu, potasu i rubidu. Intensywnoœæ obserwowanych przemian geochemicznych wzrasta, w stopniu wysoce istotnym
statystycznie, ku centrum strefy nasuniêciowej, gdzie roœnie równie¿ liczba wzajemnie skorelowanych pierwiastków. Makroskopowo przejawia siê to intensyfikacj¹ rozwoju procesów
leukokratyzacji ska³, prowadz¹cych do powstania: w przypadku ³upków — kompleksu leptynitowego, zaœ w przypadku gnejsów i granitów — leukognejsów i leukogranitów.

W dyskusji brali udzia³: A. Wojtkowiak, S. Cwojdziñski, A. Stachowiak i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 9 grudnia 2003 r.

Zbigniew CYMERMAN: Strefy œcinañ w suwalskim masywie anortozytowym —
czêœæ I (z³o¿e „Udryñ”)

Prelegent przedstawi³ wyniki szczegó³owych badañ strukturalno-kinematycznych ca³ego
zachowanego materia³u wiertniczego z 12 otworów zlokalizowanych w centralnej czêœci suwalskiego masywu anortozytowego. Otwory te wykonano w latach 1964–1983 w ramach
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rozpoznania z³o¿a rud ilmenitowo-magnetytowych „Udryñ” (Subieta i in., 1985). W otworach przewiercono od 1200 (otwór Udryñ IG 1) do 2003,1 metrów (otwór Udryñ IG 7) ska³
krystalicznych. £¹cznie nawiercono prawie 23 000 metrów ska³ krystalicznych (Parecki,
1998); prelegent zbada³ ponad 9 100 metrów rdzenia. Pod³o¿e krystaliczne na obszarze z³o¿a
„Udryñ” wystêpuje od g³êbokoœci 630,0 m p.p.m. (otwór Udryñ IG 7) do g³êbokoœci 655,9 m
p.p.m. (otwór Udryñ IG 10). Wystêpuj¹ tu g³ównie anortozyty, podrzêdnie noryty i leukonoryty (Juskowiak, 1998; Wiszniewska, ed., 1998)
Heterogeniczne strefy œcinania o ró¿nej mi¹¿szoœci i stopniu wykszta³cenia stwierdzono
we wszystkich otworach i zespo³ach skalnych z obszaru z³o¿a „Udryñ”. Na foliacjê SO pochodzenia magmowego (foliacja z p³yniêcia) jest na³o¿ona wspó³planarnie foliacja mylonityczna SM, tworz¹c struktur¹ z³o¿on¹ (SO + SM), która zapada przewa¿nie pod k¹tem 40–55°,
czasem pod wiêkszym k¹tem, do 70°. S³abo wykszta³cona lineacja ziarna mineralnego (ekstensyjna) LM jest zawsze prawie równoleg³a do kierunku upadu foliacji SO + SM. Na ogó³
w domenach zmylonityzowanych (podatnych strefach œcinania) w p³aszczyŸnie prostopad³ej
do foliacji SO + SM i równoleg³ej do lineacji ziarna mineralnego LM mo¿na obserwowaæ wiele
ró¿nych asymetrycznych struktur tektonicznych. Struktury asymetryczne, kluczowe w rozpoznawaniu ska³ mylonitycznych, umo¿liwiaj¹ tak¿e okreœlenie zwrotu œcinania prostego (rotacyjnego) w warunkach podatnych. We wszystkich otworach z obszaru z³o¿a „Udryñ” wskaŸniki kinematyczne dokumentuj¹ kompresyjny (nasuniêciowy) re¿im deformacji. W rdzeniach z 12 otworów z³o¿a „Udryñ” stwierdzono g³ównie porfiroklasty skaleniowe i piroksenowe typu s i d, oraz struktury mylonityczne typu S–C, a w obrazie mikroskopowym —
skoœnoœæ mikrowiêŸby. Bardzo rzadko wystêpuj¹ asymetryczne pasemka œcinania typu C’,
i rybokszta³tne („rybie”) ³yszczyki. Równie rzadko podobne w formie porfiroklasty typu s
wskazuj¹ na normalne œcinanie podatne.
Metodê skrzywienia osi otworu do ustalenia orientacji struktur tektonicznych zastosowano dla 12 zbadanych tektonicznie otworów z obszaru z³o¿owego „Udryñ”. Podczas wiercenia
obrotowego gryzer ma tendencjê do ustawiania siê prostopadle do p³aszczyzn anizotropii
w rozwiercanej skale. W wyniku tego procesu oœ otworu d¹¿y do ustawienia siê równolegle
do normalnej p³aszczyzn anizotropii ska³y (foliacji). Krzywizna otworów z obszaru z³o¿a
„Udryñ” by³a mierzona na ogó³ co 25 m za pomoc¹ inklinometru lub ¿yroskopu. Najbardziej
wiarygodne s¹ dane, gdy foliacja SO + SM zapada w tym samym kierunku z umiarkowanymi
upadami w przedziale g³êbokoœci co najmniej kilkuset metrów i przy k¹cie skrzywienia, który
powinien wynosiæ co najmniej kilka stopni. W przypadku bardzo stromych lub pionowych
upadów foliacji SO +SM przewód wiertniczy mo¿e mieæ tendencjê do ustawiania siê równolegle do kierunku upadu foliacji SO + SM (np. w otworze Udryñ IG 16). Nie zmieni to ustalenia
biegu foliacji SO + SM, lecz kierunek upadu foliacji SO + SM bêdzie ró¿niæ siê o 180°.
Jednoznaczne wyznaczenie biegu foliacji na obszarze z³o¿a „Udryñ” nie jest ³atwe ze
wzglêdu na ró¿ne geofizyczne metody pomiaru krzywizny otworu (fotoinklinometry magnetyczne ró¿nego typu i ¿yroskop). Na dewiacje w azymucie mia³y te¿ wp³yw liczne strome strefy
uskokowe i partie zbrekcjonowane (np. w otworze Udryñ IG 16). Po analizie danych dominuj¹
zdecydowanie odchylenia osi ku SW (otwory Udryñ IG 6, IG 8, IG 10 i IG 11). Odchylenia osi
ku SE i SSE stwierdzono w otworach Udryñ IG 1, IG 2, IG 3, IG 7, ku NE w otworze Udryñ IG
18, a ku E i W w otworze Udryñ IG 16. Brak danych o azymucie skrzywienia z otworów Udryñ
IG 4 i IG 5. Dane te, oprócz otworu Udryñ IG 16 pozwalaj¹ wyznaczyæ biegi foliacji SO + SM
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w kierunku NW–SE (otwory Udryñ IG 6, IG 8, IG 10, IG 11 i IG 16) i jej upady ku NE lub biegi
foliacji SO + SM w kierunku SW–NE do prawie równole¿nikowych z upadami ku NW lub N.
Dane te potwierdzaj¹ tak¿e (niestety niezbyt liczne) tzw. z³uszczenia rdzenia (prawie horyzontalne kliwa¿e spêkaniowe), które pozwalaj¹ wyznaczyæ kierunki osi wspó³czesnego pola naprê¿eñ. A znaj¹c wspó³czesny stan naprê¿enia w Polsce NE (prawie po³udnikowy), mo¿na wyznaczyæ orientacje badanego fragmentu rdzenia wzglêdem pó³nocy geograficznej. Wszystkie
dane sugeruj¹ prawie po³udnikowe do NW–SE przebiegi foliacji SO + SM, co dodatkowo potwierdza analiza stref wystêpowania zespo³ów skalnych o podobnych asocjacjach mineralnych
oraz korelacja miedzy otworami stref mineralizacji rudnych.
O ile przebieg foliacji SO + SM w kierunku WNW–SES jest zbli¿ony do kierunku podanego przez Kubickiego (NW–SE) lub Pareckiego (W–E), to jednak kierunek upadu foliacji
SO + SM jest odwrotny, to znaczy skierowany ku NNE, a nie ku SW lub po³udniowi. Taka
orientacja foliacji (metamorficznej i magmowej) a tak¿e cia³ rudnych (ferrolitów) jest poparta
analiz¹ przekroi wykonanych w kierunku WNW–SES z prawie horyzontaln¹ orientacj¹ zespo³ów skalnych, a tak¿e przekroi na liniach SWS–ENE, gdzie stwierdza siê najlepsz¹ korelacjê w litologii ska³ i pakietów (cia³) rudnych. Przy tak ustalonej orientacji foliacji i dokumentowanym we wszystkich otworach z obszaru z³o¿a „Udryñ” kompresyjnym (nasuniêciowym) re¿imem deformacji nale¿y zak³adaæ transport tektoniczny ku SW do S w œrodkowej
czêœci suwalskiego masywu anortozytowego. W takim przypadku z³o¿e rud magnetytowo-ilmenitowych „Udryñ” znajdujê siê strukturalnie powy¿ej podobnego z³o¿a rud „Krzemianka”.

W dyskusji brali udzia³: A. Ihnatowicz, W. Kozdrój, J. KoŸma, G. Nowak, C. Sroga, A. Stachowiak i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu16 grudnia 2003 r.
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Maria KARWASIECKA, S³awomir WILK: Analiza parametrów pola cieplnego Ziemi
w obszarze LZW

Badania geologiczne prowadzone w latach miêdzywojennych przez J. Samsonowicza na
Wo³yniu, kontynuowane w PIG przez zespó³ pod kierownictwem J. Porzyckiego, doprowadzi³y do wyznaczenia naturalnych granic basenu karboñskiego i do udokumentowania w jego
obrêbie zag³êbia wêglowego o przemys³owym znaczeniu w SE Polsce. Równolegle z rozpoznaniem wiertniczym w omawianym rejonie prowadzone by³y badania geotermiczne w oko³o
400 otworach, tym w oko³o 150 pomiarów wykonano w warunkach zbli¿onych do ustalonej
równowagi cieplnej. Ponadto wykonano pomiary laboratoryjne w³asnoœci cieplnych ska³ pobranych z rdzeni wiertniczych 36 otworów.
Obszar badañ jest rozpoznany w stopniu bardzo nierównomiernym, zarówno w zakresie
g³êbokoœci penetracji, jak równie¿ lokalizacji powierzchniowej z uwagi na intensyfikacjê
badañ w rejonach perspektywicznych z punktu widzenia eksploatacji wêgla kamiennego.
Podstawowy problem, dotychczas nie eksponowany dostatecznie, to prognoza temperatury
górotworu poni¿ej poziomu bezpoœrednich pomiarów.
Ekstrapolacja temperatur górotworu, na podstawie obserwowanych œrednich gradientów
geotermicznych, mo¿e prowadziæ do znacz¹cych b³êdów. Mo¿e byæ natomiast efektywnie
prowadzona na podstawie znanych wartoœci gêstoœci strumienia cieplnego Ziemi.
B³¹d oszacowania gêstoœci strumienia cieplnego jest sum¹ b³êdów zwi¹zanych z obliczeniem gradientu geotermicznego oraz ekwiwalentnej przewodnoœci cieplnej.
Opracowano normogramy prognostyczne dla oceny gradientu geotermicznego oraz przewodnoœci cieplnej w oparciu o znan¹ treœæ litologiczn¹ profilu ustalon¹ na podstawie wyników badañ geofizycznych oraz makroskopowy opis rdzenia. Obliczenia zosta³y przeprowadzone z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy regresji. W charakterze empirycznych
danych jako zmienne prognozowane przyjêto wyniki laboratoryjne pomiarów przewodnoœci
cieplnej ska³ oraz wartoœci interwa³owych gradientów geotermicznych.
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Œrednia wartoœæ efektywnej przewodnoœci cieplnej dla utworów formacji lubelskiej szacowana w kierunku transferu ciep³a (praktycznie prostopadle do uwarstwienia), zgodnie
z modelem po³¹czenia szeregowego, przyjmuje wartoœæ 1,83 ± 0,09 W/m°C. Obliczona wartoœæ stanowi doln¹ granicê. Œrednia wartoœæ przewodnoœci cieplnej szacowana w kierunku
równoleg³ym do uwarstwienia jest wy¿sza o oko³o 17% i stanowi jej górn¹ granicê. Prognozowana œrednia wartoœæ gradientu geotermicznego w obrêbie analizowanej formacji przyjmuje wartoœæ 3,45 ± 0,4°C/100 m. Natomiast œrednia wartoœæ gêstoœci strumienia cieplnego
Ziemi wynosi 6,27 ± 0,09 mW/m2 i jest znacz¹co wy¿sza od wartoœci typowych dla jednostek
geostrukturalnych o pregotyjskiej konsolidacji pod³o¿a (~ 40 mW/m2).

W dyskusji brali udzia³: Z. Bu³a, J. Wagner, A. Zdanowski i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 9 stycznia 2003 r.

Anna JURCZAK-DRABEK: Kopalnia Soli „Solino” na arkuszu Inowroc³aw MGGP

W ramach realizacji Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000, w 2002
roku wykonano arkusz Inowroc³aw (400), który le¿y w granicach woj. kujawsko-pomorskiego i prawie w ca³oœci w powiecie inowroc³awskim.
Pó³nocna i œrodkowa czêœæ arkusza wg podzia³u geologiczno-strukturalnego Polski po³o¿ona
jest w granicach wa³u kujawskiego. W budowie wa³u kujawskiego istotny udzia³ odegra³a tektonika salinarna zapocz¹tkowana w górnym triasie, w fazie laramijskiej i trwaj¹ca do czwartorzêdu.
W wyniku intensywnych ruchów górotwórczych masy solne zosta³y wypiêtrzone w formie wysadów. Na obszarze arkusza Inowroc³aw wystêpuj¹ dwa wysady solne: w Inowroc³awiu i w Górze.
Wysad solny w Górze przedstawiany jest jako wyciœniêty diapir, ograniczony od pó³nocy
dyslokacj¹ równole¿nikow¹, a od wschodu i zachodu dyslokacj¹ zbli¿on¹ do kierunku
pó³noc–po³udnie. Tak wiêc trzy œciany diapiru s¹ na znacznych odcinkach zbli¿one do pionowych. Œciana po³udniowa jest mniej stroma.
W przekroju poziomym wysad jest zbli¿ony do owalu o promieniu 2,0 i 1,5 km zwiêkszaj¹cym siê ku sp¹gowi.
Najstarsze w obrêbie wysadu s¹ utwory solonoœne cechsztyñskie o nie przewierconej
mi¹¿szoœci ponad 1400 m. Wystêpuj¹ one pod czap¹ i³owo-gipsow¹, b¹dŸ anhydrytowo-gipsow¹ o mi¹¿szoœci od 10 do 128 m, a przykryte s¹ seri¹ osadów trzecio- i czwartorzêdowych. Os³onê wysadu tworz¹ utwory jury (wapienie, dolomity, mu³owce, margle,
³upki ) oraz dolnej kredy (mu³owce, piaskowce, i³owce), hakowato wygiête do góry.
W miejscowoœci Góra zosta³o udokumentowane z³o¿e soli kamiennej, w kat. B + C1 + C2.
Powierzchnia udokumentowanego z³o¿a „Góra” w czêœci stropowej wynosi 552 000 m2 (55
ha), a w czêœci sp¹gowej (na g³êbokoœci 1400 m) 1 011 000 m2 (101 ha). G³ówn¹ masê wy-
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sadu stanowi¹ sole starsze (cyklotem Stassfurt). Zajmuj¹ one g³ównie centraln¹ i po³udniow¹
czêœæ wysadu, a reprezentowane s¹ przez œrednio i gruboziarnist¹ sól kamienn¹ o zawartoœci
NaCl powy¿ej 95%. W pó³nocnej czêœci wysadu wystêpuj¹ przewa¿nie sole m³odsze (cyklotem Leine) i najm³odsze (cyklotem Aller) o zawartoœci NaCl od 82 do 95%.
Œrednie parametry jakoœciowe kopaliny do g³êbokoœci 1400 m ze z³o¿a „Góra” wynosz¹:
NaCl — 96,74%; Mg — 0,09%; K — 0,08%; czêœci nierozpuszczalne — 1,3%. Mi¹¿szoœæ
serii z³o¿owej przeznaczonej do eksploatacji wynosi od 225 do 1400 m. W nadk³adzie
o mi¹¿szoœci od 101 do 120 m wystêpuje czapa wysadu, w po³udniowej czêœci anhydrytowo-gipsowa, a w czêœci pó³nocnej i³owo-gipsowa. Mi¹¿szoœæ czapy jest bardzo zró¿nicowana i wynosi od niespe³na 10 do ponad 100 m. Miejscami na utworach czapy zalegaj¹
osady jury i trzeciorzêdu. Ca³¹ powierzchniê z³o¿a pokrywaj¹ utwory czwartorzêdowe w postaci glin zwa³owych, piasków, ¿wirów lub mu³ków o mi¹¿szoœci od oko³o 15 do 120 m.
Warunki hydrogeologiczne w rejonie wysadu solnego w Górze zwi¹zane s¹ z utworami
kilku piêter. W utworach czwartorzêdowych (piaskach i ¿wirach) zwierciad³o wód gruntowych stabilizuje siê na g³êbokoœci 1,6–15,5 m p.p.t., w czapie gipsowej na oko³o 50 m p.p.t.,
a w utworach jurajskich na g³êbokoœci 68 m p.p.t. Wody poziomu jurajskiego pozostaj¹
prawdopodobnie w kontakcie z nadleg³ymi wodami trzecio- i czwartorzêdowymi, a przez
boczny kontakt z wodami czapy gipsowej.
Z³o¿e soli kamiennej „Góra” wg klasyfikacji sozologicznej zaliczono do klasy 2B —
z³o¿e rzadkie w skali kraju, konfliktowe. Konfliktowoœæ z³o¿a wynika z faktu, ¿e przy
wschodniej granicy terenu górniczego przebiega strefa ochrony poœredniej ujêcia wody pitnej
„Trzaski”, z którego zaopatrywane jest miasto Inowroc³aw.
Z³o¿e soli kamiennej „Góra” jest eksploatowane od 1968 r. w sposób ci¹g³y, obecnie
przez Inowroc³awskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. w Inowroc³awiu na podstawie uzyskanej
koncesji w1996 r. na okres 10 lat.
Obszar na który wydano koncesjê wynosi 1 766 814 m2 (176 ha), a powierzchnia terenu
górniczego jest równa 2 761 490 m2 (276 ha). Eksploatacja odbywa siê otworami z powierzchni, które zakoñczone s¹ wie¿¹ eksploatacyjn¹ WP-32/80 lub czêœciej pomostem eksploatacyjnym.
Eksploatacja odbywa siê systemem komorowo-filarowym z ekranizacj¹ olejow¹, metod¹
strefowego i wielostopniowego rozwoju komór. Stosowany system eksploatacji polega na
wybieraniu soli od do³u do góry strefami o wysokoœci oko³o 100–200 m. Otwory eksploatacyjne rozmieszczone s¹ w siatce trójk¹tów równobocznych o boku 100 m (do tej pory odwiercono 26 otworów badawczo-eksploatacyjnych, latach 1965–2001 ). W 11 otworach zakoñczona jest ju¿ eksploatacja. W jednym otworze z powodu znacznych przerostów anhydrytu
i soli K–Mg zaprzestano eksploatacji. Aktualnie eksploatacja prowadzona jest w 12 otworach, z czego 5 znajduje siê w koñcowej fazie.
Ka¿dy otwór wyposa¿ony jest w rury solankowe o œrednicy 41/2”. G³êbokoœæ ich posadowienia dobrana jest odpowiednio dla ka¿dego otworu (tzn. do 10 m nad dnem otworu) oraz
w rury wodne o œrednicy 75/8” posadowione 50–100 m powy¿ej buta rur solankowych. Przestrzeñ miêdzy rurami wodnymi a ociosem otworu wype³niona jest olejem ekranizuj¹cym. Wodê
o wydajnoœci 40–70 m3/h zat³acza siê przestrzeni¹ miêdzyrurow¹ do czasu uzyskania docelowej
œrednicy wrêbu. Ca³kowite zu¿ycie wody w kopalni wynosi œrednio oko³o 450 m3/h. Jest to
woda przemys³owa z ujêcia przemys³owego na Noteci, pobierana na podstawie umowy
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z zak³adu „Soda-M¹twy” w Inowroc³awiu. Nastêpnie rury wodne i solankowe podnosi siê ponad wyeksploatowan¹ czêœæ komory i powtarza siê kolejny cykl eksploatacji.
W celu zachowania statecznoœci górotworu zachowuje siê oko³o 50-metrowe filary miêdzykomorowe oraz ochronn¹ pó³kê stropow¹ o mi¹¿szoœci oko³o 250 m, w tym 150 m w utworach solnych. W trakcie prowadzenia eksploatacji zaobserwowano zjawisko wzajemnego
³¹czenia siê komór eksploatacyjnych. Pierwszy raz takie zjawisko zaobserwowano w 1976 r.
S¹ to po³¹czenia 2 lub 3 komór, a wynikaj¹ one z nadmiernej krzywizny otworu lub s¹ to przyczyny geologiczne takie jak np. wystêpowanie warstw szybciej ³ugowanych. Po³¹czenia miêdzykomorowe utrudniaj¹ eksploatacjê, lecz nie wymagaj¹ wy³¹czenia ich z ruchu.
Solanka po wyp³yniêciu na powierzchniê (wydajnoœæ wyp³ywu wynosi 50–100 m3/h ) odprowadzana jest ruroci¹gami o œrednicy 150 mm, a nastêpnie t³oczona jest przez pompy do szeœciu zbiorników naziemnych o pojemnoœci ³¹cznej 18 000 m3. Ze zbiorników solanka przekazywana jest ruroci¹gami podziemnymi do pompowni g³ównej, a nastêpnie t³oczona jest do
trzech podziemnych ruroci¹gów solankowych o œrednicy 400 mm ³¹cz¹cych kopalniê z odbiorcami.
Odbiorcami solanki s¹: Inowroc³awskie Zak³ady Chemiczne Soda-M¹twy S.A; Zak³ady
Chemiczne „Zachem” S.A. w Bydgoszczy; Zak³ady Azotowe „Anwil” S.A. we W³oc³awku.
Z kopalni „Góra” dostarczana jest równie¿ solanka do tê¿ni w Inowroc³awiu.
Roczne wydobycie soli kamiennej (zgodnie z zapotrzebowaniem) wynosi 1 190 790 ton
(3,5 mln m3 solanki). Surowiec wykorzystywany jest w przemyœle spo¿ywczym i chemicznym.
W komorach kopalni „Góra” ³¹czna objêtoœæ wy³ugowanych pustek wype³nionych solank¹ przekracza obecnie 14 mln m3.
Kopalnia Soli „Solino” S.A. (jej g³ówny udzia³owiec PKN „Orlen”) czyni starania o uzyskanie koncesji na wykorzystanie czêœci tej przestrzeni na budowê „Podziemnego Magazynu
Ropy i Paliw Góra”. Magazyn bêdzie spe³nia³ rolê strategiczn¹, operacyjn¹ oraz inwestycyjno-koniunkturaln¹ dla kraju. W pierwszym etapie wykorzystanych bêdzie 5 komór na magazyny ropy naftowej, nastêpnie do magazynowania oleju napêdowego dwie komory (dwa
rodzaje: „zimowy” i „letni”) i jedna do magazynowania benzyny.
Objêtoœæ magazynowa pojedynczej komory wynosiæ bêdzie ok. 580 tys. m3, co odpowiada ok. 500 tys. ton ropy.

W dyskusji brali udzia³: A. Zdanowski, R. Habryn, M. Karwasiecka, J. Wagner, J. Buga³a, J. Kwarciñski,
M. Markowiak i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 16 stycznia 2003 r.
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Katarzyna STRZEMIÑSKA: Prezentacja arkusza Bydgoszcz Wschód Mapy
geologiczno-gospodarczej Polski

Arkusz Bydgoszcz Wschód Mapy geologicznog-ospodarczej Polski w skali 1:50 000
opracowany zosta³ w 2003 roku w Oddziale Górnoœl¹skim PIG w Sosnowcu. Obszar objêty
arkuszem le¿y w œrodkowozachodniej czêœci województwa kujawsko-pomorskiego i obejmuje miasto Bydgoszcz oraz powiaty bydgoski i toruñski. W u¿ytkowaniu ziemi dominuj¹ tu
lasy (ok. 70% powierzchni obszaru arkusza) wchodz¹ce w obrêb Puszczy Bydgoskiej; u¿ytki
rolne zajmuj¹ tylko ok. 5% powierzchni. Ludnoœæ skupiona jest w aglomeracji miejskiej Bydgoszczy stanowi¹cej znaczny oœrodek przemys³owy, z zak³adami chemicznymi, elektrotechnicznymi, mechanicznymi, celulozowo-papierniczymi i innymi. Najbardziej uprzemys³owione tereny rozci¹gaj¹ siê po obu brzegach Brdy.
Geologicznie obszar arkusza le¿y w obrêbie wa³u pomorskiego (blok Wiêcborka) i niecki
pomorskiej. Najstarsze rozpoznane utwory nale¿¹ do jury górnej i kredy. Pod³o¿e mezozoiczne wystêpuje na zró¿nicowanej g³êbokoœci, od kilkunastu do 150–200 metrów. Na utworach mezozoicznych le¿¹ osady trzeciorzêdowe stanowi¹ce na ogó³ ci¹g³¹ pokrywê. S¹ one
reprezentowane przez utwory ilasto-mu³owcowe i piaszczyste oligocenu, miocenu i pliocenu.
Utwory czwartorzêdowe wystêpuj¹ na ca³ym omawianym obszarze i reprezentowane s¹
przez osady: lodowcowe, wodnolodowcowe, rzeczne i jeziorne, powsta³e w czasie od zlodowaceñ po³udniowopolskich po holocen.
Obszar arkusza Bydgoszcz Wschód jest stosunkowo ubogi pod wzglêdem surowcowym,
udokumentowano tu tylko cztery z³o¿a, w tym trzy kruszywa naturalnego (dwa z nich s¹ eksploatowane) i jedno i³ów ceramiki budowlanej (eksploatowane). Z³o¿a te zosta³y zakwalifikowane do klasy z³ó¿ powszechnych, licznie wystêpuj¹cych i ³atwo dostêpnych (klasa 4). Z punktu widzenia ochrony œrodowiska, z³o¿a kruszywa naturalnego zaliczono do klasy B — z³ó¿ konfliktowych, a z³o¿e i³ów ceramiki budowlanej do klasy A — z³ó¿ ma³okonfliktowych.
Ze wzglêdu na specyficzny charakter omawianego rejonu (du¿e kompleksy leœne oraz zabudowa miasta Bydgoszcz) istniej¹ bardzo ograniczone mo¿liwoœci poszerzenia istniej¹cej
bazy zasobowej. W dolinie Wis³y wyznaczono jeden perspektywiczny obszar wystêpowania
piasków kwarcowych i jeden torfów. Brak jest podstaw do wyznaczenia prognostycznych lub
perspektywicznych obszarów wystêpowania kruszywa naturalnego i surowców ilastych,
a tak¿e innych surowców naturalnych.
Obszar arkusza Bydgoszcz Wschód nale¿y w wiêkszoœci do zlewni Wis³y; jedynie jego
po³udniowo-zachodni fragment jest odwadniany przez rzekê Noteæ, nale¿¹c¹ do zlewni Odry.
Obydwa dorzecza ³¹czy Kana³ Bydgoski. G³ównymi rzekami omawianego obszaru s¹ Wis³a,
wraz z lewobrze¿nym dop³ywem — Brd¹ oraz rzeka Noteæ. W po³udniowo-zachodniej czêœci
obszaru arkusza znajduje siê Jezioro Jezuickie, które pe³ni funkcjê rekreacyjn¹. Wa¿nym problemem na omawianym obszarze jest znaczne zanieczyszczenie wód Wis³y i Brdy.
Wody podziemne wystêpuj¹ w utworach jury górnej, kredy, trzeciorzêdu i czwartorzêdu,
przy czym najwiêksze znaczenie u¿ytkowe maj¹ wody piêter kredowego i czwartorzêdowego.
Zlokalizowanych jest tu 16 du¿ych (o udokumentowanych zasobach powy¿ej 100 m3/h) przemys³owych i komunalnych ujêæ wód podziemnych. Centraln¹ i po³udniowo-zachodni¹ czêœæ
obszaru arkusza zajmuj¹ g³ówne zbiorniki wód podziemnych — czwartorzêdowy nr 138 —
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Pradolina Toruñ–Eberswalde (Noteæ) i trzeciorzêdowy nr 140 — Subzbiornik Bydgoszcz. Ze
wzglêdu na silne uprzemys³owienie omawianego obszaru stwierdzono istnienie kilku ognisk
zanieczyszczeñ rzutuj¹cych na jakoœæ wód podziemnych. Du¿e zagro¿enie wód podziemnych
istnieje zw³aszcza w œrodkowej czêœci omawianego obszaru.
Znaczn¹ czêœæ arkusza Bydgoszcz Wschód zajmuj¹ tereny chronione przyrodniczo i krajobrazowo, bêd¹ce czêœci¹ tzw. Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Nale¿¹ do
niego rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu i parki krajobrazowe, najwa¿niejsze z nich to:
— Obszar Chronionego Krajobrazu „£¹ki Nadnoteckie” wokó³ Kana³u Noteckiego z torfowiskami przeobra¿onymi i naturalnymi; w obrêbie tego obszaru znajduje siê rezerwat leœny
„Dziki Ostrów” chroni¹cy œwietlist¹ d¹browê z rzadkimi gatunkami kserotermicznymi;
— Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruñsko-Bydgoskiej obejmuj¹cy
pola wydmowe Pradoliny Wis³y;
— Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawêdziowej Kotliny Toruñskiej;
— Park Krajobrazy Doliny Dolnej Wis³y; na jego obszarze znajduj¹ siê dwa rezerwaty leœne „Las Mariañski” i „Wielka Kêpa” chroni¹ce las ³êgowy i gr¹dowy.
Za najwa¿niejsze zadania dla regionu wed³ug „Strategii zrównowa¿onego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego” uznane zosta³y: przedsiêwziêcia zwi¹zane z popraw¹
stanu czystoœci wód i powietrza, budowa autostrady A1 i dróg ekspresowych, modernizacja
dróg krajowych, rozwój infrastruktury i rozwój dzia³alnoœci gospodarczej w celu tworzenia
miejsc pracy. Liczne walory krajobrazowe, przyrodnicze oraz cenne zabytki znajduj¹ce siê
w wielu miejscowoœciach sprzyjaj¹ rozwojowi turystyki i rekreacji.

W dyskusji brali udzia³: A. Zdanowski, M. Karwasiecka, A. Jurczak-Drabek, B. Ptak i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 23 stycznia 2003 r.

Jadwiga WAGNER: U¿ytkowy charakter karboñskich poziomów wodonoœnych
w obszarach wp³ywu dzia³alnoœci górnictwa

Podczas realizacji Mapy hydrogeologicznej Polski, w skali 1: 50 000, wykonanej w latach
1995–2002 na obszarze Górnego Œl¹ska, autorzy arkuszy œl¹skich stanêli przed wyzwaniem
rozwi¹zania i zilustrowania zagadnienia u¿ytkowego charakteru naturalnych wód podziemnych, dop³ywaj¹cych do wyrobisk górniczych i ujmowanych w wyrobiskach górniczych,
pompowanych na powierzchniê.
Teren, w województwie œl¹skim, po³o¿ony na pó³nocy miêdzy D¹brow¹ Górnicz¹ i Gliwicami, Wodzis³awiem Œl¹skim, Brzeszczami i Libi¹¿em na po³udniu, zajmuje zwarty pas
obszarów górniczych kopalñ wêgla kamiennego. Jest to obszar wystêpowania zbiornika podziemnych wód zwyk³ych i u¿ytkowych (mineralizacja ogólna do 3000 mg/dm3), eksploatowanych dla zaopatrzenia aglomeracji miejsko-przemys³owej Górnego Œl¹ska. W zwi¹zku
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ze szczególnie wysokim zaludnieniem i uprzemys³owieniem terenu jest to obszar mocno
zmieniony antropogenicznie.
Na obszarze tym stwierdzono deficyt wody. Wody pitne s¹ pozyskiwane w wyniku przesy³u wód z retencyjnych zbiorników powierzchniowych, po³o¿onych na peryferiach regionu.
Na omawianym terenie wody u¿ytkowe, pompowane s¹ selektywnie i ujmowane w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz lokalnie nielicznymi studniami.
Na obszarze Górnego Œl¹ska w 15 kopalniach 30 szybami, pompowane s¹ wody u¿ytkowe w iloœci 167 tys. m3/dobê (co stanowi ok. 40% ca³kowitej iloœci wód dop³ywaj¹cych do
wyrobisk podziemnych kopalñ — 404 tys. m3/dobê).
Sumaryczny obszar zasobowy zajmuje ok. 630 km2 (ok. 36% ca³kowitej powierzchni obszaru wp³ywu drena¿u górniczego na wody podziemne w poziomie karbonu, gdy ca³y obszar
leja depresyjnego liczy ok. 1750 km2).
Od ponad dwustu lat w kopalniach odbywa siê ci¹g³a intensywna eksploatacja wêgla kamiennego. Eksploatacji towarzyszy pompowanie wód do³owych — drena¿ górniczy,
wywo³any oddzia³ywaniem wielu, zmieniaj¹cych siê w czasie i przestrzeni, oœrodków drena¿u na obszarze po³¹czonych wyrobisk i s¹siaduj¹cych kopalñ. W wyniku pompowania wód
nast¹pi³y ogromne zmiany warunków hydrodynamicznych i hydrochemicznych w zbiorniku
karbonu produktywnego.
W zwi¹zku z istnieniem drena¿u górniczego autorzy arkuszy œl¹skich wypracowali specyficzne dla regionu rozwi¹zania wzbogacaj¹ce treœæ instrukcji MhP. W obszarze eksploatacji górniczej (regionalnego leja depresyjnego wód podziemnych s³odkich i solanek) wyznaczono na ka¿dym arkuszu jednostkê hydrogeologiczn¹ w poziomie karbonu górnego.
Wydajnoœæ potencjaln¹ studni wierconej, okreœlon¹ na obszarze leja depresyjnego, przyjêto poni¿ej 10 m3/h. W granicach leja depresyjnego, optymalne parametry poziomu u¿ytkowego zgodnie z instrukcj¹ MhP, lokalnie nie s¹ spe³nione. Stwierdzono, ¿e studnie wiercone
w poziomie karbonu produktywnego s¹: nieliczne, czynne okresowo, charakteryzuj¹ siê zbyt
ma³¹ wydajnoœci¹ lub nisk¹ jakoœci¹ wód.
W granicach leja depresyjnego, trudno jest graficznie przedstawiæ powierzchniê
wyj¹tkowo zmiennego w czasie i przestrzeni pola hydrodynamicznego, dlatego w arkuszach
MhP przedstawiono tylko kierunki przep³ywu wód podziemnych ku oœrodkom drena¿u wód
u¿ytkowych, wód które stwierdzono w interwale g³êbokoœci od powierzchni do 400 m p.p.t.
Sk³ad chemiczny wód podziemnych, badanych w granicach leja depresyjnego, uleg³ równie¿ zmianie. W wyrobiskach górniczych stwierdzono wody wodorowêglanowe, siarczanowe i chlorkowe. S¹ to wody s³odkie i mineralne (sucha pozosta³oœæ 130–2430 mg/dm3),
wody s³abokwaœne i s³abozasadowe. W wyniku drena¿u nast¹pi³a degradacja jakoœci wód
podziemnych, maj¹cych aktualnie jakoœæ œredni¹ i czasem z³¹.
Jakoœæ wód powierzchniowych, p³yn¹cych w granicach leja depresyjnego, jest najczêœciej
ni¿sza od jakoœci wód stwierdzonych w ciekach poza nim, z uwagi na obecnoœæ licznych
punktów zrzutu, dostarczaj¹cych setki tysiêcy m3 na dobê wód kopalnianych i przemys³owych do cieków powierzchniowych.
Stopieñ zagro¿enia u¿ytkowego poziomu wodonoœnego okreœlono jako œredni dla jednostek wyznaczonych w karbonie górnym, na obszarze intensywnych odwodnieñ górniczych,
gdzie istnieje izolacja czêœciowa (czas migracji zanieczyszczeñ 25–100 lat). Ostatecznej klasyfikacji dokonano po uwzglêdnieniu m.in.: typu oœrodka wodonoœnego (szczeli-
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nowo-porowy), g³êbokoœci wystêpowania poziomu u¿ytkowego (na ogó³ ponad 50 m p.p.t.),
pozycji hydrodynamicznej jednostki hydrogeologicznej (zasilanie g³ównie na drodze infiltracji opadów lub boczne z po³¹czonych hydraulicznie innych wodonoœców, drena¿ w wyniku odwadniania wyrobisk górniczych).
Klasy modu³u zasobów odnawialnych i modu³u zasobów dyspozycyjnych, dla jednostek
wyznaczonych w poziomie zdegradowanym eksploatacj¹ górnicz¹, s¹ jednakowe, z uwagi na
potencjaln¹ mo¿liwoœæ wykorzystania ca³ej iloœæ wód u¿ytkowych ujmowanych na dole w
kopalniach i pompowanych wyrobiskami górniczymi z kopalni na powierzchniê w granicach
wyznaczonych przez lej depresyjny jednostek karboñskich.
Kryteria wyznaczenia jednostek hydrogeologicznych, jakie zastosowano przy realizacji
œl¹skich arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski, w skali 1:50 000, daj¹ spójnoœæ grafiki map
i treœci objaœnieñ, wymagaj¹ jednak komentarza wyjaœnieñ dla potencjalnego u¿ytkownika.

W dyskusji brali udzia³: A. Chmura, A. Pacholewski, I. Pluta, L. Razowska-Jaworek, A. Zdanowski i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 30 stycznia 2003 r.

Joanna FAJFER, Anita BARSZCZ: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami — sektor
gospodarczy

Odpady powstaj¹ce w sektorze gospodarczym stanowi¹ najwiêkszy strumieñ odpadów
wytwarzanych w Polsce. W wyniku dzia³alnoœci gospodarczej, a w szczególnoœci przemys³owej, powstaj¹ ró¿norodne, niekiedy specyficzne rodzaje odpadów. W zwi¹zku z powy¿szym analizê stanu aktualnego w zakresie gospodarki odpadami opracowano dla nastêpuj¹cych ga³êzi przemys³u: wydobywczego, chemicznego, energetycznego, hutniczego, remontowo-budowlanego, rolno-spo¿ywczego oraz drzewnego, celulozowego i papierniczego.
Bilans odpadów w poszczególnych sektorach wraz ze struktur¹ gospodarki przedstawia Tabela 1 oraz Figura 1.
Podczas szczegó³owej analizy strumienia odpadów powstaj¹cych w sektorze gospodarczym (innych ni¿ niebezpieczne) stwierdzono, ¿e ponad 75% iloœci wytwarzanych odpadów
jest poddawanych procesom odzysku i/lub unieszkodliwiania (z wyj¹tkiem sk³adowania) i nie
stwarzaj¹ one obecnie wiêkszych problemów (z wyj¹tkiem odpadów tzw. masowych).
Jednak¿e problemem wymagaj¹cym rozwi¹zania jest poddanie procesom odzysku/unieszkodliwiania odpadów, które obecnie deponowane s¹ na sk³adowiskach. Dotyczy to
odpadów z nastêpuj¹cych grup:
— z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemys³u chemii nieorganicznej;
— z odlewnictwa ¿elaza i metali nie¿elaznych;
— z procesów termicznych;
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Tabela 1
Bilans odpadów i struktura gospodarki odpadami wg bran¿ sektora gospodarczego w Polsce w 2000 r.

Ÿród³o: dane za 2000 r. wg GUS oraz SIGOP

Fig. 1. Struktura gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym
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Fig. 2. Instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego

— z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania pow³ok ochronnych (farb, lakierów
emalii ceramicznych, kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich);
— powstaj¹cych przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud
oraz innych kopalin;
— z budowy, remontów i demonta¿u obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej;
— z przemys³u skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego;
— z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemys³u
syntezy organicznej.
Przeprowadzona szczegó³owa analiza iloœci sk³adowanych odpadów w poszczególnych
grupach oraz bran¿ach wykaza³a, ¿e istniej¹ rodzaje odpadów, dla których obecnie brak jest
dostêpnych i ekonomiczne uzasadnionych metod pozwalaj¹cych na ograniczenie ich sk³a-
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dowania. S¹ to odpady flotacyjne z przeróbki rud miedzi, rud cynku i o³owiu, fosfogipsy, ¿u¿le z drugiego przetopu w hutnictwie cynku oraz ¿u¿le z przetopu o³owiu w hutnictwie o³owiu.
W celu rozwi¹zania powy¿szych problemów nale¿y prowadziæ dzia³ania w kierunku
opracowywania nowych technologii oraz kontynuacji prac badawczo-rozwojowych nad rozwi¹zaniami w zakresie minimalizacji powstawania oraz odzysku lub unieszkodliwiania tych
rodzajów odpadów. Nale¿y równie¿ dostosowaæ prawodawstwo polskie do projektu dyrektywy w sprawie gospodarowania odpadami pochodz¹cymi z poszukiwania, wydobywania,
przeróbki (w tym przeróbki mechanicznej) i sk³adowania minera³ów w czasie ca³ego cyklu
produkcyjnego kopalni i kamienio³omów po zatwierdzeniu projektu dyrektywy.
W przypadku pozosta³ych rodzajów odpadów, które s¹ deponowane na sk³adowiskach
mo¿na stwierdziæ, ¿e m.in.: usprawnienie organizacji zbiórki, magazynowania i transportu
(w szczególnoœci w sektorze ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw), prowadzenie dzia³añ informacyjno-edukacyjnych, kontynuacja prac badawczych w zakresie minimalizacji powstawania odpadów, wdra¿anie technologii ma³oodpadowych oraz w niektórych przypadkach
modernizacja procesów technologicznych pozwoli na poddanie procesom odzysku/unieszkodliwiania (poza sk³adowaniem) pozosta³ych iloœci wytworzonych odpadów. W kraju istniej¹
instalacje pozwalaj¹ce na odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów. Lokalizacjê instalacji
do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (z uwzglêdnieniem sk³adowania) z sektora gospodarczego przedstawia Figura 2.
W wyniku przeprowadzonej analizy stanu aktualnego oraz potrzeb w zakresie gospodarki
odpadami w sektorze gospodarczym zosta³y okreœlone dzia³ania inwestycyjne i pozainwestycyjne. Zadania inwestycyjne obejmuj¹ przedsiêwziêcia w zakresie budowy niezbêdnego potencja³u technicznego warunkuj¹cego w³aœciwe zagospodarowanie odpadów (budowa obiektów, zakup i instalacja urz¹dzeñ). Zadania pozainwestycyjne dotycz¹ przede wszystkim:
opracowania i wdro¿enia rozwi¹zañ prawnych i organizacyjnych w zakresie gospodarki odpadami (m.in.: transpozycja norm UE, opracowanie nowych lub uzupe³nienie istniej¹cych
norm dla stosowania odpadów np. odpadów z odsiarczania spalin, pozwolenia, organizacja
systemów zbiórki, transportu i przerobu, ewidencja, rejestracja, monitoring), wdra¿ania mechanizmów ekonomicznych, które wp³yn¹ na op³acalnoœæ stosowania surowców z odzysku,
prac badawczych i rozwojowych w zakresie minimalizacji i technologii ma³oodpadowych,
edukacji i szkolenia.

W dyskusji brali udzia³: A. Pacholewski, A. Kotas, J. Kwarciñski i prelegentki.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 20 lutego 2003 r.

Lidia RAZOWSKA-JAWOREK: Fluor w wodach podziemnych trzeciorzêdowego
piêtra wodonoœnego w rejonie Nysy

Stê¿enie fluoru w wodach podziemnych trzeciorzêdowego piêtra wodonoœnego w rejonie
Nysy nale¿y do najwy¿szych w Polsce. W ramach prac uzupe³niaj¹cych dla arkusza Nysa
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(904) Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 (Razowska-Jaworek, Cudak, 2002) dokonano
charakterystyki rozprzestrzenienia strefy wysokich stê¿eñ fluoru w wodach podziemnych
piêtra trzeciorzêdowego w rejonie Nysy w celu okreœlenia stopnia u¿ytkowoœci tego piêtra
w tym rejonie.
W wodach tych œrednia zawartoœæ fluoru wynosi 2,6 mg/l, przy wartoœci minimalnej poni¿ej 0,10 mg/l i maksymalnej 8,56 mg/l. Wartoœæ odchylenia standardowego wynosi
2,754 mg/l. Najwy¿sze stê¿enia fluoru wystêpuj¹ na terenie miasta Nysa oraz na pó³nocny-wschód od miasta. Strefa wysokich stê¿eñ kontynuuje siê równie¿ na zachodzie, na obszarze arkusza Otmuchów. Wyniki badañ potwierdzi³y zjawisko wzrostu zawartoœci fluoru
wraz z g³êbokoœci¹. Wspó³czynnik korelacji zawartoœci fluoru z g³êbokoœci¹ jest wysoki
i wynosi 0,74. W przedziale g³êbokoœci od 0–20 m stê¿enia fluoru s¹ ni¿sze od granicy oznaczalnoœci (0,10 mg/l), i do g³êbokoœci 100 m nie przekraczaj¹ one wartoœci dopuszczalnych
dla wód pitnych (1,5 mg/l). Jest to zwi¹zane z dop³ywem wód infiltracyjnych ubogich w fluor.
Najwy¿sze stê¿enia wystêpuj¹ w wodach na g³êbokoœci ponad 100 m. W wyniku analizy
wyników oznaczeñ fluoru wykonywanych przez laboratorium wodoci¹gów w Nysie i stacjê
SANEPiD mo¿na stwierdziæ, ¿e stê¿enia fluoru badane regularnie do 1997 roku, wykazywa³y
du¿¹ stabilnoœæ i zgodny rytm wahañ.
Do roku 1997 sieæ wodoci¹gowa w Nysie by³a zasilana z dwóch Ÿróde³: ujêcia powierzchniowego na rzece Nysie K³odzkiej oraz ze studni ujmuj¹cych wody piêtra trzeciorzêdowego. W roku 1997 uruchomiono ujêcie infiltracyjne wód na rzece Bia³ej
G³ucho³askiej i wszystkie studnie ujmuj¹ce piêtro trzeciorzêdowe u¿ytkowane przez wodoci¹gi w Nysie zosta³y wy³¹czone z eksploatacji i s¹ obecnie nieczynne. Nadal jednak u¿ytkowane s¹ studnie ujmuj¹ce wody tego piêtra w niektórych zak³adach produkcyjnych na terenie Nysy (m.in. Zak³ady: Chio-Chips i Urz¹dzeñ Przemys³owych), jak równie¿ w ujêciach
wiejskich poza miastem.
Opieraj¹c siê na wynikach powy¿szych badañ, trzeciorzêdowe piêtro wodonoœne w rejonie Nysy zosta³o uznane przez autorów arkuszy MhP za nieu¿ytkowe. Autorka uzna³a za koniecznoœæ kontynuacjê badañ zanieczyszczenia fluorem wód podziemnych w tym rejonie.

W dyskusji brali udzia³: M. Guzik, J. Markiewicz, B. Ptak, J. Wagner, M. Zembal i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 27 marca 2003 r.

W³odzimierz KRIEGER: Odpady z górnictwa i przeróbki kopalin w Krajowym
Planie Gospodarki Odpadami

W Oddziale Górnoœl¹skim i Dolnoœl¹skim PIG (Cezary Sroga) podjêto prace nad
sporz¹dzeniem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) w czêœci dotycz¹cej odpadów grupy 01, do której nale¿¹ odpady powstaj¹ce przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin. Ze wzglêdu na specyfikê tej grupy
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odpadów, najistotniejszym elementem podjêtych prac by³o wskazanie Ÿróde³ ich wytwarzania, a tak¿e ich zbilansowanie w skali ca³ego kraju.
Odpady grupy 01 stanowi¹ pod wzglêdem iloœciowym bardzo znacz¹c¹ grupê spoœród
wszystkich odpadów gromadzonych w kraju, co wynika przede wszystkim ze specyfiki ich
wytwarzania i skali dzia³alnoœci górniczej. Kopaliny bowiem, jako jedyne pierwotne Ÿród³o
surowców mineralnych, niemal nigdy nie maj¹ w stanie surowym w³asnoœci umo¿liwiaj¹cych
ich bezpoœrednie wykorzystanie. Pomimo postêpuj¹cej restrukturyzacji polskiego przemys³u
niejako z koniecznoœci utrzymuje siê wysoki poziom wydobycia surowców, w szczególnoœci
energetycznych. Dla porównania: w 1991 r. wydobyto 380 mln ton kopalin sta³ych, a w roku
2000 — 384 mln ton. Tak du¿a skala eksploatacji kopalin, uwzglêdniaj¹c nawet wprowadzanie nowoczeœniejszych technologii urabiania i przeróbki oraz racjonalne wykorzystanie surowców, musi prowadziæ do wytwarzania olbrzymich iloœci odpadów. Wed³ug danych GUS
z koñcem roku 2000 na sk³adowiskach zgromadzono niemal 1,5 mld ton odpadów z grupy 01.
•ród³em wytwarzania odpadów grupy 01 s¹ przede wszystkim zak³ady górnicze (kopalnie), zwi¹zane technologicznie i organizacyjnie z czynnymi z³o¿ami. Nie do pominiêcia s¹
jednak zlikwidowane zak³ady górnicze, stanowi¹ce do niedawna bardzo istotne Ÿród³o wytwarzania odpadów.
Odrêbnym zagadnieniem przy bilansowaniu Ÿróde³ wytwarzania odpadów jest uwzglêdnienie odpadów zdeponowanych na starych sk³adowiskach (ha³dach kopalnianych,
zwa³owiskach zewnêtrznych i osadnikach) przy nieistniej¹cych ju¿ zak³adach.
Aktualnie do najwa¿niejszych Ÿróde³ wytwarzania odpadów nale¿¹ kopalnie wêgla kamiennego i zak³ady górnicze rud metali, prowadz¹ce flotacjê urobku. Masowym dostawc¹
odpadów grupy 01 s¹ odkrywkowe kopalnie wêgla brunatnego, pomijane czêsto w statystykach pañstwowych. W czynnych zak³adach górnictwa surowców skalnych najwiêcej
odpadów powstaje w procesie pozyskiwania: kruszyw ³amanych drogowych i budowlanych,
kruszyw naturalnych, surowców wêglanowych dla przemys³u cementowego i wapienniczego, kamiennych elementów dla budownictwa i drogownictwa.
Z ogólnej liczby odpadów przemys³owych nagromadzonych na sk³adowiskach na koniec
roku 2000 (wg danych GUS — 2 011 034,5 tys. ton) odpady grupy 01 stanowi¹ 73,1%. Równie¿ wobec ca³kowitej iloœci odpadów wytworzonych w 2000 r. (wg danych GUS —
125 484,1 tys. ton) masa odpadów grupy 01 jest znacz¹ca i stanowi 58,6%. Dane GUS odnoœnie do ca³oœci nagromadzonych odpadów grupy 01 s¹ niedoszacowane o oko³o 73%. Najbardziej zani¿one (a¿ 15-krotnie) s¹ dane GUS o sk³adowanych odpadach z wydobywania
minera³ów (0101). Niedoszacowanie w stosunku do odpadów z przeróbki rud metali (0103)
wynosi oko³o 30%, a wobec odpadów z przeróbki surowców nie zawieraj¹cych rud metali
(0104) — oko³o 27%.
W roku 2000 wed³ug statystyki GUS z ogólnej masy 73 568,9 tys. ton wytworzonych odpadów grupy 01 wykorzystano 60 076,1 tys. ton (81,7%), sk³adowano (unieszkodliwiono) —
12 634,2 tys. ton (17,2%), przejœciowo zgromadzono — 832,3 tys. ton (1,1%).
Sytuacja w dziedzinie gospodarowania odpadami z wydobywania i wzbogacania kopalin
nie jest zadowalaj¹ca. Sk³adaj¹ siê na to dwie grupy przyczyn: zaniedbania z lat poprzednich
(sytuacja zastana) i problemy bie¿¹ce. Na aktualny stan rzutuje przede wszystkim sytuacja
z lat poprzednich:
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— zaniedbania wynikaj¹ce z wadliwej struktury gospodarki (zbyt wysoki w stosunku do
potrzeb poziom wydobycia surowców mineralnych; priorytet wykonania planu wydobycia
i przeróbki; rabunkowa gospodarka z³o¿ami; dominacja przemys³u paliwowo-energetycznego);
— brak uregulowañ prawnych odnoœnie wykorzystywania kopalin towarzysz¹cych i surowców odpadowych (m.in. wy³¹czenie nadk³adu w kopalniach wêgla brunatnego spod pojêcia odpadów);
— nadmierna koncentracja górnictwa na wybranych obszarach i zajmowanie coraz to nowych terenów pod sk³adowiska;
— stosowanie przestarza³ych technologii przeróbki kopalin;
— brak mechanizmów ekonomicznych sprzyjaj¹cych odzyskowi surowców odpadowych;
— zmiany struktury w³asnoœciowej w górnictwie.
Dla poprawy efektywnoœci odzysku odpadów mineralnych i lepszego gospodarowania
odpadami aktualnie wytwarzanymi niezbêdne jest podjêcie nastêpuj¹cych dzia³añ organizacyjno-prawnych:
— pilne zakoñczenie ewidencjonowania odpadów nagromadzonych i wytwarzanych;
— inwentaryzacja starych sk³adowisk wraz z okreœleniem zagro¿eñ dla œrodowiska, jakie
powoduj¹ sk³adowiska najbardziej uci¹¿liwe (w tym: zawieraj¹ce odpady niebezpieczne);
— wdro¿enie jednolitego systemu informacji o odpadach mineralnych (na bazie systemu
SIGOM i MIDAS);
— opracowanie planów gospodarki odpadami na szczeblu gminy, powiatu i województwa;
— weryfikacja pozwoleñ na wytwarzanie odpadów pod k¹tem ich nowej klasyfikacji;
— rozpatrzenie celowoœci dalszego wy³¹czania nadk³adu w górnictwie wêgla brunatnego
spod uregulowañ ustawy o odpadach;
— wprowadzenie preferencji podatkowych dotycz¹cych recyklingu i odzysku odpadów.
Spoœród dzia³añ technicznych i technologicznych do najpilniejszych nale¿y ograniczenie
iloœci odpadów. Redukcja odpadów w miejscu ich powstawania (u Ÿród³a) zwi¹zana jest ze
zmian¹ technologii w celu lepszego wykorzystania surowca, uzyskania produktu o wy¿szej
jakoœci, b¹dŸ zastosowania odpadu jako efektywnego substytutu. Zasadê recyklingu, zwiêkszenie stopnia wykorzystania odpadów, których powstawania na obecnym poziomie techniki
i technologii nie da siê unikn¹æ, nale¿y realizowaæ poprzez odzysk sk³adników u¿ytecznych
z odpadów lub usuwanie z nich zanieczyszczeñ (pozwalaj¹ce na ich ponowne wykorzystanie), a tak¿e poprzez sukcesywne przetwarzanie odpadów nagromadzonych w poprzednich
latach. Pozosta³a czêœæ odpadów, których nie sposób wykorzystaæ z uwagi na ich iloœæ, brak
metod lub op³acalnych technologii odzysku, musi byæ sk³adowana w sposób selektywny
i bezpieczny dla œrodowiska. Mo¿na to uzyskaæ poprzez lokowanie odpadów w wyrobiskach
podziemnych oraz ich wykorzystanie do rekultywacji obszarów pogórniczych na
powierzchni.
W celu minimalizacji oddzia³ywania na œrodowisko wytwarzanych odpadów mineralnych nale¿y podj¹æ nastêpuj¹ce dzia³ania:
— weryfikacja lokalizacji dotychczas istniej¹cych sk³adowisk odpadów (zakoñczenie
eksploatacji sk³adowisk zape³nionych, rozbudowa sk³adowisk spe³niaj¹cych wymogi
œrodowiskowe);
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— sporz¹dzenie wykazu terenów zdegradowanych, przeznaczonych do rekultywacji;
— wyznaczenie w œrodowisku geologicznym nowych sk³adowisk odpadów mineralnych,
zarówno dla odpadów obojêtnych jak i niebezpiecznych;
— prowadzenie geochemicznego monitoringu procesów zachodz¹cych na sk³adowiskach
i wokó³ nich przez powo³ane w tym celu instytucje i agendy;
— skuteczne egzekwowanie op³at za sk³adowanie odpadów i kar;
— popularyzacja nowoczesnych technologii eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych.
W dyskusji brali udzia³: A. Zdanowski, J. Kwarciñski, A. Chmura i prelegent.

Posiedzenie odby³o siê w dniu 10 kwietnia 2003 r.

Katarzyna STRZEMIÑSKA: Ochrona przyrody i krajobrazu w po³udniowej czêœci
doliny rzeki Brdy (arkusze Gostycyn i Tuchola MGGP)

Rzeka Brda nale¿y do najpiêkniejszych nizinnych rzek w Polsce. Wyp³ywa z Jeziora
Smo³owego, a wpada do Wis³y w Bydgoszczy. Jej ca³kowita d³ugoœæ wynosi 238 km. P³ynie
przewa¿nie wœród lasów z dala od skupisk ludzkich. Jest podstawowym Ÿród³em zaopatrzenia
w wodê mieszkañców Bydgoszczy (ujêcie Czy¿kówko). W granicach województwa kujawsko-pomorskiego Brda wykazuje pocz¹tkowo II klasê czystoœci wód, a poni¿ej zbiornika Koronowskiego rzeka prowadzi wody o III klasie czystoœci. Najbardziej zanieczyszczony jest ujœciowy fragment rzeki, do którego odprowadzane s¹ zanieczyszczenia z Bydgoszczy. S¹ to
wody pozaklasowe.
Oprócz dolnego biegu, silnie zanieczyszczonego, rzeka Brda jest g³ówn¹ atrakcj¹ turystyczn¹
regionu przez który p³ynie i stanowi jeden z piêkniejszych w Europie szlaków kajakowych. Od
kilkudziesiêciu lat organizowane s¹ na niej miêdzynarodowe, letnie i zimowe, sp³ywy kajakowe.
Istniej¹cy na rzece Zbiornik Koronowo stanowi atrakcyjny teren do uprawiania ró¿nych form turystyki i wypoczynku, zw³aszcza turystyki wodnej — kajakowej i ¿eglarskiej.
W praktyce ochrony przyrody w œwiecie i w Polsce za szczególnie efektywn¹ uznaje siê
wielkoobszarow¹ ochronê przyrody. Powsta³a koncepcja ³¹czenia stosunkowo dobrze zachowanych i bogatych ekosystemów korytarzami ekologicznymi w Ekologiczny System
Obszarów Chronionych. Korytarze te s³u¿¹ migracji fauny i flory. W³aœnie tego rodzaju, wielkoobszarowymi formami ochrony przyrody objêta jest zdecydowana wiêkszoœæ regionu,
przez który p³ynie Brda.
W pó³nocnej czêœci omawianego obszaru znajduje siê Tucholski Park Krajobrazowy.
Chroni on malowniczy i cenny przyrodniczo fragment Borów Tucholskich, porastaj¹cych
równinê sandrow¹ w dorzeczu Brdy i Str¹¿ki. Najcenniejszym walorem parku s¹ lasy, stanowi¹ce oko³o 70% jego powierzchni. Dominuj¹cym typem siedliskowym jest bór œwie¿y,
a g³ównym gatunkiem w drzewostanie sosna zwyczajna z domieszk¹ brzozy brodawkowatej.
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Gdzieniegdzie rosn¹ bory bagienne, a na zboczach dolin rzadkie gr¹dy i ³êgi olszowe. Bardzo
bogaty jest równie¿ œwiat zwierz¹t. Najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ ptaki, wœród których najcenniejsze to: bielik, bocian czarny, puchacz, ¿uraw, derkacz, cyranka i czapla siwa. Mieszka
tu równie¿ wiele gatunków p³azów, gadów i ssaków. Wraz z pozosta³ymi parkami Borów Tucholskich i obszarami chronionego krajobrazu, Tucholski Park Krajobrazowy tworzy zwarty
system ekologiczny, sk³adaj¹cy siê na unikatowy, bardzo cenny obiekt przyrody, pretenduj¹cy do statusu rezerwatu biosfery. Tucholski Park Krajobrazowy wchodzi w sk³ad utworzonego w 1995 r. Leœnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie”. Na omawianym
obszarze znajduje siê równie¿ niewielki fragment utworzonego w 1998 roku Krajeñskiego
Parku Krajobrazowego. W jego obrêbie znajduje siê najwiêksze nagromadzenie ozów w Polsce. Roœlinnoœæ parku jest bardzo zró¿nicowana, bogata w gatunki reliktowe, chronione
i rzadkie. Zachowa³y siê tu równie¿ rzadkie na terenie kraju gatunki p³azów, ssaków i ptaków.
W 1991 roku utworzono kilka obszarów chronionego krajobrazu. Pe³ni¹ one rolê p³atów
i korytarzy ³¹cz¹cych cenniejsze przyrodniczo obiekty w jeden spójny system ekologiczny.
Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Sêpolenki ustanowiony zosta³ na obszarze malowniczej doliny rzeki. Celem powo³ania Koronowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu by³a
ochrona terenów o ma³o zniekszta³conym œrodowisku, zachowuj¹cych zdolnoœæ równowagi
biologicznej. Charakteryzuje siê on wybitnymi walorami przyrodniczymi i turystycznymi.
Oko³o 70% powierzchni obszaru zajmuj¹ jeziora i lasy. Obszar Chronionego Krajobrazu
Rynny Jezior Byszewskich zajmuje znakomicie wykszta³con¹ i dobrze zachowan¹ rynnê polodowcow¹ z licznymi jeziorami o dobrej jakoœci wód. Celem powo³ania Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Kamionki by³a ochrona doliny rzeki i otaczaj¹cych j¹ ³¹k, szuwarów,
a w czêœci zachodniej terenu tak¿e lasów.
Na obszarach o wyj¹tkowych walorach krajobrazowo-przyrodniczych ustanowione zosta³y dwa rezerwaty krajobrazowe: „Dolina rzeki Brdy” i „•ród³a rzeki St¹¿ki” oraz rezerwat
torfowiskowy „Bagna nad St¹¿k¹”. Na rzece Bielska Struga projektuje siê utworzenie rezerwatu krajobrazowego „Bielska Struga”, w celu ochrony jej wód przed degradacj¹ i dla zachowania cennych walorów krajobrazowo-przyrodniczych doliny. Planowane jest równie¿
powo³anie rezerwatu biosfery „Bory Tucholskie”, o powierzchni 5938,15 km2.
Na badanym obszarze ochron¹ pomnikow¹ objêto wiele drzew, g³ównie sosen zwyczajnych, dêbów szypu³kowych i lip drobnolistnych. Rosn¹ tu równie¿ rzadziej wystêpuj¹ce w Polsce drzewa jak: klon, jawor, grab zwyczajny, wierzba bia³a, cis pospolity i ca³kiem rzadkie jak:
¿ywotnik olbrzymi, jab³oñ dzika, karagana syberyjska, jarz¹b brekinia. Najciekawsze pomniki
przyrody ¿ywej to „Lipy Wyczó³kowskiego”, „D¹b cesarski” i „D¹b Sulis³awskiego”, uwiecznione na obrazach Leona Wyczó³kowskiego, sosny zroœniête ze sob¹ „BliŸniaczki” oraz „D¹b
Wisielca”. Ustanowiono tak¿e kilkanaœcie pomników przyrody nieo¿ywionej. S¹ to g³azy narzutowe o kilkumetrowych obwodach. Naj³adniejsza jest, znajduj¹ca siê w korycie Brdy, grupa
g³azów narzutowych o nazwie „Piekie³ko”. Znajduje siê tu równie¿ wiele u¿ytków ekologicznych, zlokalizowanych na gruntach Lasów Pañstwowych. Ochron¹ objêto œródleœne bagna,
torfowiska i ³¹ki z roœlinnoœci¹ bagienno-³¹kow¹ nadleœnictw Ró¿anna, Zamrzenica i Runowo,
maj¹ce szczególne znaczenie dla zachowania unikatowych typów œrodowisk.
Na omawianym obszarze znajduj¹ siê elementy sieci ekologicznej ECONET Polska. S¹ to
obejmuj¹cy rzekê Brdê i Zbiornik Koronowski, korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym
Brdy oraz miêdzynarodowy obszar wêz³owy, Bory Tucholskie. Korytarz Brdy jest wa¿nym
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w skali kraju szlakiem wêdrówek ptaków. Na mokrych i wilgotnych siedliskach doliny licznie
gniazduje ptactwo wodno-b³otne, m.in. gatunki zagro¿one wyginiêciem. Obszary wêz³owe
charakteryzuj¹ siê du¿¹ ró¿norodnoœci¹ gatunkow¹, krajobrazow¹ i siedliskow¹ oraz s¹ wa¿nymi ostojami dla gatunków rodzimych i wêdrownych, a zw³aszcza rzadkich i zagro¿onych
wyginiêciem. W systemie CORINE na tym obszarze wyznaczona zosta³a ostoja przyrodnicza
o znaczeniu europejskim — Bory Tucholskie.

W dyskusji brali udzia³: J. Wagner, A. Zdanowski, M. Zembal i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 3 kwietnia 2003 r.

Ma³gorzata
TRUSZEL:
Sk³ad
chemiczny
minera³ów
typomorficznych
z metasomatycznie zmienionych ska³ z rejonu krakowsko-lublinieckiego

Zagadnienie sk³adu chemicznego minera³ów typomorficznych stanowi wa¿n¹ czêœæ podsumowuj¹cego opracowania utworów skarnowych z trzech rejonów: Myszkowa, Kozieg³ów
i Zawiercia.
Badane rejony zlokalizowane s¹ w bezpoœrednim s¹siedztwie strefy tektonicznej
Kraków–Lubliniec. Rejon Myszkowa i Zawiercia po³o¿ony jest po stronie bloku ma³opolskiego, a rejon Kozieg³ów po stronie bloku górnoœl¹skiego.
Skarny powsta³y w procesie metamorfizmu termiczno-metasomatycznego, g³ównie ska³
wêglanowych (ordowickich i dewoñskich), podrzêdnie ska³ ilastych (wendyjskich).
Iloœciowy sk³ad chemiczny wybranych minera³ów obliczony zosta³ na podstawie mikroanalizy rentgenowskiej. Jako minera³y wskaŸnikowe przebadane zosta³y: granaty, pirokseny,
amfibole, epidoty i chloryty.
Granaty pochodz¹ce ze skarnów z rejonu Myszkowa reprezentuj¹ odmiany ¿elazowe —
andradyty oraz granaty manganowo-¿elazowe nale¿¹ce do almandynu-spessartynu. W skarnach z rejonu Zawiercia oznaczono andradyt o budowie pasowej o zmiennej zawartoœci TiO2,
FeO i CaO. Równie¿ granaty odmian ¿elazistych — andradyty stwierdzone zosta³y w skarnach pochodz¹cych z rejonu Kozieg³ów.
Pirokseny s¹ minera³ami powszechnie wystêpuj¹cymi w badanych ska³ach. Sk³ad chemiczny piroksenów jest zró¿nicowany. Wyniki analiz naniesione na trójk¹t klasyfikacyjny
wg Morimoto (1988) wskazuj¹, ¿e pirokseny pochodz¹ce z rejonu Myszkowa reprezentuj¹
augit i fasanit. Pirokseny z rejonu Zawiercia i Kozieg³ów nale¿¹ g³ównie do cz³onów diopsydu i hedenbergitu.
Epidoty s¹ kolejn¹ grup¹ analizowanych minera³ów. Zbadane w rejonie Myszkowa i Zawiercia epidoty reprezentuj¹ odmiany s³abo zró¿nicowane. Stosunek wskaŸnika FeO/Al2O3 +
FeO wynosi w badanych próbkach od 0,2–0,4 i jest charakterystyczny dla epidotu w³aœciwego wg Miyashiro (1972).
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Amfibole to nastêpna grupa badanych minera³ów skarnowych. Wystêpuj¹ce w rejonie
Myszkowa amfibole nie wykazuj¹ du¿ej zmiennoœci sk³adu chemicznego. Chemizm minera³ów wg klasyfikacji Leake`a (1978) wskazuje na aktynolit.
Chloryty s¹ ostatni¹ grup¹ analizowanych minera³ów. Chloryty pochodz¹ce ze skarnów
z rejonu Zawiercia naniesione na trójk¹t klasyfikacyjny wg Hey’a (1954) wskazuj¹ na chloryt
magnezowy szeregu penin-klinochlor-skeridonit, gdzie punkty projekcyjne mieszcz¹ siê
w polu peninu, blisko granicy z klinochlorem. Chloryty wystêpuj¹ce w skarnach z rejonu Kozieg³ów reprezentuj¹ penin-klinochlor oraz diabantyt. Minera³y te powsta³y prawdopodobnie
w wyniku retrogresywnych przeobra¿eñ minera³ów skarnowych w temperaturze poni¿ej
400°C, pod wp³ywem hydroterm koñcowego stadium procesów mineralizacji.
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Chemizm minera³ów typomorficznych wskazuje, ¿e przeobra¿enia metamorfizmu termiczno-metasomatycznego w badanych ska³ach zachodzi³y w temperaturze 350–500°C.
W ni¿szych temperaturach 350–400°C powstaj¹ pirokseny serii diopsyd-hedenbergit oraz
amfibole szeregu aktynolitowego 350–370°C (Deer i in., 1962); poni¿ej temperatury 400°C
powstaj¹ chloryty.
2. Przeobra¿enia metamorfizmu termiczno-metasomatycznego maj¹ zwi¹zek z waryscyjsk¹ intruzj¹ ska³ magmowych. S¹ to zmiany egzokontaktowe, a skarny maj¹ charakter infiltracyjny.

W dyskusji brali udzia³: A. Jurczak-Drabek, R. Habryn, Z. Bu³a, A. Chmura, K. Lasoñ i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 22 maja 2003 r.

Bogumi³ GAJOWIEC, Andrzej WIJURA, S³awomir WILK: Stan rozpoznania
warunków hydrogeologicznych w zlewni œrodkowej Warty

Rejon prezentowanych badañ zawiera siê w obszarze dorzecza Warty, od Liswarty po
Œrem wraz ze zlewni¹ Widawki. Prace wykonane w powy¿szym rejonie przeprowadzono
w celu zaprojektowania prac geologicznych dla udokumentowania zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych. Przedmiotowy obszar obejmuje obszar zlewni œrodkowej Warty od ujœcia
Liswarty w rejonie miejscowoœci Kule — województwo œl¹skie, po wodowskaz Œrem,
w miejscowoœci o tej samej nazwie — województwo wielkopolskie. Do rozwa¿añ merytorycznych w³¹czono równie¿ obszary zlewni lewostronnych dop³ywów Warty (m.in. Prosny
i Lutyni — województwa: opolskie i wielkopolskie) oraz prawostronnych (z najwiêkszymi
ciekami w postaci: Widawki, Neru i Kana³u Œlesiñskiego — województwa: ³ódzkie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie). Omawiany obszar administrowany jest w 36 powiatach i 188
gminach.
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Powierzchnie zamkniête w granicach obszaru projektowanych badañ wynosz¹
Ap = 18 437,8 km2. Na potrzeby badañ hydrogeologicznych z zastosowaniem modeli numerycznych autorzy projektu za³o¿yli wykorzystanie informacji z zewnêtrznego, okalaj¹cego
badany obszar, pasa terenu o szerokoœci oko³o 3–6 km. Daje to ³¹czn¹ powierzchniê rejonu
projektowanych badañ AT = 21 623,6 km2. W granicach obszaru projektowanych badañ wydzielono 4 obszary bilansowe (OB) ze wstêpnymi zasiêgami rejonów badañ modelowych
(RM). Powierzchnie zachodz¹cych na siebie obszarów RM, w brze¿nych i okalaj¹cych graniczne obszary zlewni œrodkowej Warty rejonach, daj¹ sumaryczn¹ powierzchniê oko³o
A = 25 390 km2.
Populacja punktów hydrogeologicznych w granicach przedmiotowej zlewni osi¹gnê³a
liczbê 8 328 natomiast wraz z pasem okalaj¹cym zlewniê wynios³a 10 005 punktów.
Obszar badañ rozci¹ga siê na terenie 82 arkuszy mapy w skali 1:50 000, w Pañstwowym
Uk³adzie Wspó³rzêdnych „1942”, stanowi¹cym podk³ad topograficzny dla czêœciowo wykorzystanej w opracowaniu, Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000.
Obszar badañ geologicznych by³ przedmiotem kilku etapów prac systematyzuj¹cych podzia³ na regionalne jednostki hydrogeologiczne. Najistotniejsze, jako wynik rozpoznania badanego obszaru, s¹ dwie syntezy hydrogeologiczne prac wykonanych pod kierunkiem: C.
Kolago i B. Paczyñskiego. W omawianym obszarze w latach 1983–1985 przeprowadzono
kartowanie hydrogeologiczne w postaci Map hydrogeologicznych Polski 1:200 000 pod redakcj¹ C. Kolago.
W wyniku przeprowadzonych prac dokonano podzia³u obszaru na nastêpuj¹ce jednostki
hydrogeologiczne:
III. Region pomorsko-kujawski
III.3 Podregion kujawski
X. Region kutnowsko-tomaszowski
X.C. Rejon Kutna–£êczycy
XI. Region ³ódzki
XI.A. Rejon doliny koniñsko-kolskiej
XI.B. Rejon £odzi–Zgierza
XI.C. Rejon Ozorkowa
XI.2. Podregion piotrkowski
XI.2A. Rejon Piotrkowa Trybunalskiego
XI.2B. Rejon Ruszczyna (rów Be³chatowa)
XII. Region mogileñski
XII.D. Rejon wielkopolskiej doliny kopalnej
XII.E. Rejon Pradoliny Warciañsko-Obrzañskiej (Warszawsko-Berliñskiej)
XIII. Region wielkopolski
XIII.A. Rejon wielkopolskiej doliny kopalnej
XIII.B. Rejon Pradoliny Warciañsko-Odrzañskiej (Warszawsko-Berliñskiej)
XIII.C. Rejon Œrody Wielkopolskiej
XIII.D. Rejon Koœciana–Chwa³kowa Koœcielnego
XIII.1. Podregion poznañski
XIII.1A. Rejon pradoliny ¯erkowsko-Rydzyñskiej
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XIII.1B. Rejon Jarocina–Dobrzycy
XIII.1C. Rejon Ostrowa Wielkopolskiego–Gorzyc Wielkich
XIII.2. Podregion kaliski
XIII.2A. Rejon Z³oczewa–Osjakowa
XIII.2B. Rejon doliny Prosny
XIII.3. Podregion wielkopolsko-œl¹ski
XIII.3A. Rejon Ostrowa Wielkopolskiego–Gorzyc Wielkich
XIII.3B. Rejon Obornik Œl¹skich–Trzebnicy–Ostrzeszowa
XIV. Region kluczborsko-lubliniecki
XVII. Region wieluñsko-krakowski
XVII.1. Podregion wieluñski
XVII.2. Podregion krakowsko-czêstochowski
XVIII. Region nidziañski.
Innego podzia³u regionalnego omawianego obszaru na jednostki hydrogeologiczne dokona³ Paczyñski (1995). Wydzielono w wyniku powy¿szych prac nastêpuj¹ce jednostki hydrogeologiczne:
VI — region wielkopolski
VI2 — subregion lubusko-poznañski
VI3 — subregion gnieŸnieñsko-kujawski (mogileñski)
VI3A — rejon gnieŸnieñsko-kujawska czêœæ wielkopolskiej doliny kopalnej
VI4 — subregion pradoliny warszawsko-berliñskiej
VI5 — subregion zielonogórsko-leszczyñski
VI5A — rejon jarociñsko-pleszewski
VI6 — subregion pradoliny barycko-g³ogowskiej
VI7 — subregion trzebnicki
VII — region ³ódzki
VII1 — subregion ³ódzko-piotrkowski
VII2 — subregion be³chatowski
VIII — region kutnowski
XI — region nidziañski
XII — region œl¹sko-krakowski
XII3 — subregion jurajski.
Warunki hydrogeologiczne badanego obszaru kszta³towane s¹ w znacznym stopniu
w wyniku silnych zmian antropogenicznych przejawiaj¹cych siê w postaci oddzia³ywañ górnictwa wêgla brunatnego i w mniejszym stopniu soli kamienej, rozleg³ych obszarów poddanych melioracji rolniczej oraz przekszta³ceniom hydrotechnicznym sieci cieków powierzchniowych. Na ww uwarunkowania, w okresie lat 90-tych XX w., nak³ada³y siê zmiany
w technice i ekonomii gospodarowania wodami, spowodowane zmianami gospodarczoustrojowymi Polski oraz przewaga lat mokrych.
Jakoœæ wód podziemnych obszaru projektowanych badañ oceniono na podsdtawie kryteriów stosowanych przy opracowywaniu arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski, 1:50 000.
Przy zestawianiu mapy zagro¿eñ oraz jakoœci wód podziemnych w skali 1:200 000 wyró¿niono cztery klasy jakoœci wód wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
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I — jakoœæ bardzo dobra, wody podziemne, które bez uzdatniania spe³niaj¹ warunki stawiane wodzie do picia zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada
2002 r. (Dz. U. nr 203., poz.1718)
IIa — jakoœæ œrednia, wody podziemne wymagaj¹ce prostego uzdatniania ze wzglêdu na
nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej w Rozporz¹dzeniu MZ wartoœci, nie wiêcej ni¿ dwu
z nastêpuj¹cych wskaŸników jakoœci:
Fe £ 2,0 mg/dm3, Mn £ 0,1 mg/dm3,
mêtnoœæ £ 5 mg SiO2/dm3; barwa £ 20 mg Pt/dm3
IIb — jakoœæ œrednia, wody podziemne wymagaj¹ce od¿elaziania i/lub odmanganiania ze
wzglêdu na wyraŸnie podwy¿szon¹ wartoœæ tych wskaŸników jakoœci:
2,0 mg/dm3 < Fe £ 5,0 mg/dm3; 0,1 mg/dm3 < Mn £ 0,5 mg/dm3 dopuszcza siê równie¿
podwy¿szon¹ mêtnoœæ > 5 mg SiO2/dm3; barwê 20 mg Pt/dm3) pod warunkiem wartoœci
wskaŸników: NH4 £ 1,5 mg/dm3, H2S £ 0,2 mg/dm3, utlenialnoœæ £ 4 mg O2/dm3, zasadowoœci > 4,5 mval/dm3, pH>7 (przy spe³nieniu wymagañ jakoœciowych wobec pozosta³ych
wskaŸników)
III — jakoœæ niska — woda wymaga skomplikowanego uzdatniania.
Jak mo¿na zauwa¿yæ zdecydowanie dominuje powierzchnia wód klasy IIb niemal dwukrotnie wiêksza od obszaru wystêpowania wód klasy IIa. Wody o skrajnych klasach jakoœci I
i III wystêpuj¹ na relatywnie niewielkich obszarach.
Z analizy czêstotliwoœci wystêpowania parametrów fizykochemicznych wód podziemnych badanego obszaru wynika, ¿e o klasie jakoœci wód najczêœciej decydowa³y nietoksyczne
sk³adniki chemiczne w postaci: jonów Fe oraz Mn.
Zagro¿enie wód podziemnych równie¿ oceniono na podstawie kryteriów stosowanych
przy opracowaniu MhP w skali 1:50 000.
Wyró¿niono 5 stopni zagro¿enia wód podziemnych:
— bardzo wysoki — obecnoœæ licznych ognisk zanieczyszczeñ na terenach o niskiej odpornoœci (a, ab) g³ównego poziomu wodonoœnego, niektóre ogniska zanieczyszczeñ ju¿ spowodowa³y kontaminacjê wód podziemnych. Odpornoœæ g³ównego poziomu wodonoœnego,
zdefiniowana w tekœcie niniejszego projektu wyra¿a siê stopniem izolacji: a — brak izolacji, b
— izolacja s³aba, c — izolacja dobra;
— wysoki — obecnoœæ licznych ognisk zanieczyszczeñ na terenach o niskiej odpornoœci
(a, ab) g³ównego poziomu wodonoœnego;
— œredni — obszar o niskiej odpornoœci (a, ab) ale ograniczonej dostêpnoœci (parki narodowe, rezerwaty, masywy leœne) g³ównego poziomu wodonoœnego, bez ognisk
zanieczyszczeñ lub obszar o œredniej odpornoœci poziomu g³ównego (b) z ogniskami zanieczyszczeñ;
— niski — obszar o œredniej odpornoœci (b) g³ównego poziomu wodonoœnego, bez ognisk
zanieczyszczeñ;
— bardzo niski — obszar o wysokiej odpornoœci (c) g³ównego poziomu wodonoœnego
lub obszar o œredniej odpornoœci poziomu g³ównego i ograniczonej dostêpnoœci.
Obliczone powierzchnie dla poszczególnych stopni zagro¿enia wód podziemnych przyjmuj¹ nastêpuj¹ce wartoœci:
— bardzo wysoki stopieñ zagro¿enia wód podziemnych: 885,9 km2 (4,80% powierzchni
obszaru badañ);
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— wysoki stopieñ zagro¿enia wód podziemnych: 3 416,6 km2 (18,53% powierzchni obszaru badañ);
— œredni stopieñ zagro¿enia wód podziemnych: 5 246,6 km2 (28,46% powierzchni obszaru badañ);
— niski stopieñ zagro¿enia wód podziemnych: 3 879,3 km2 (21,04% powierzchni obszaru
badañ);
— bardzo niski stopieñ zagro¿enia wód podziemnych: 5009,3 km2 (27,17% powierzchni
obszaru badañ).
Jak mo¿na zauwa¿yæ wody podziemne omawianego rejonu wystêpuj¹ g³ównie w obszarach
o œrednim stopniu zagro¿enia. Kolejne obszary zagro¿enia wód podziemnych oceniane s¹
w stopniach: bardzo niskim, wysokim i marginalnie bardzo wysokim. Tak ma³y stopieñ zagro¿enia wód podziemnych nale¿y wi¹zaæ z postêpuj¹c¹ popraw¹ stanu œrodowiska naturalnego
w poszczególnych gminach.
Zasoby wód podziemnych obszaru projektowanych badañ geologicznych by³y przedmiotem wielokrotnych badañ regionalnych i szczegó³owych nieregionalnych.
W wyniku prac geologicznych dokumentuj¹cych zasoby eksploatacyjne poszczególnych
ujêæ wód podziemnych autorzy rozpoznali strukturê sumarycznych zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych w ujêciu stratygraficznym (Tabela 1).
Najwiêkszym u¿ytkownikiem wód podziemnych tego obszaru jest zespó³ odkrywkowych
kopalni wêgla brunatnego w rejonie Be³chatowa, gdzie wskutek odwodnienia pobiera siê
oko³o 6 m3/s wód podziemnych. Lokalnie obTabela 1
ni¿enie
pierwotnego
zwier
ciad³a
przekracza
Struktura sumarycznych zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych w
ujêciu stratygraficznym, obliczona dla obszaru projektowanych badañ
200
m.
Zasi
êg od(na podstawie CBDH „HYDRO” wg stanu na grudzieñ 2002 r.)
dzia³ywania tego odwodnienia
obejmuje
zlewnie górnej Widawki, prawobrze¿n¹
czêœæ po³udniowego dorzecza Warty i wykracza na wschód poza rejon dorzecza Warty.
Wp³yw tych dzia³añ
spowodowa³ ca³kowit¹
zmianê systemu hydrodynamicznego wód
podziemnych tego rejonu i spowodowa³ koniecznoœæ zmian hydrotechnicznych
w
przebiegu sieci rzecznej. Wed³ug stanu na
lata 1990–95, ³¹czna po-
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wierzchnia bezpoœredniego i poœredniego wp³ywu górnictwa odkrywkowego KWB
„Be³chatów” na piêtra wodonoœne w utworach czwartorzêdowych i jurajskich wynosi
480 km2, a zasiêg drenuj¹cego wp³ywu eksploatacji górniczej — 1600 km2. Drena¿ kopalniany wywo³uje tutaj bardzo du¿y wp³yw na system wodonoœny znacznej czêœci zlewni bilansowej i terenów przyleg³ych.

W dyskusji brali udzia³: L. Jaworek, B. Ptak, S. Wilanowski i prelegent (B. Gajowiec).
Posiedzenie odby³o siê w dniu 20 listopada 2003 r.

Jolanta MARKIEWICZ: Charakterystyka petrograficzno-geochemiczna granitoidów
strefy Kraków–Lubliniec

Jedn¹ z najwa¿niejszych struktur tektonicznych w po³udniowej Polsce jest strefa Kraków–Lubliniec, oddzielaj¹ca blok górnoœl¹ski od bloku ma³opolskiego. Wzd³u¿ linii tego uskoku,
w krawêdziowej czêœci bloku ma³opolskiego lokalizuj¹ siê wszystkie znane rejony intensywnego
magmatyzmu granitoidowego: Myszkowa–Mrzyg³odu, Zawiercia, Pilicy i Doliny Bêdkowskiej.
Z przeprowadzonych badañ oraz przegl¹du materia³ów archiwalnych wynika, ¿e granitoidy koncentruj¹ce siê wy³¹cznie w krawêdziowej czêœci bloku ma³opolskiego w rejonach:
Myszkowa–Mrzyg³odu, Pilicy, Zawiercia i Doliny Bêdkowskiej, wykazuj¹ wiele wspólnych
cech tworz¹c cia³a intruzywne, stosunkowo niewielkich rozmiarów, zastyg³e w warunkach
hipabisalnych. Z uwagi na towarzysz¹c¹ im mineralizacjê Cu-Mo nale¿¹ one do najlepiej rozpoznanych ska³ w regionie krakowsko-czêstochowskim.
Charakterystyka petrograficzna. Megaskopowo ska³y granitoidowe wykazuj¹ wyraŸne zró¿nicowanie zabarwienia i struktury. Zró¿nicowanie to zwi¹zane jest z wp³ywem
procesów autometasomatycznych i hydrotermalnych oraz z warunkami panuj¹cymi podczas
krystalizacji. Granitoidy stosunkowo nieznacznie przeobra¿one maj¹ barwy jasnoszare lub
szaro-ró¿owe. Wraz z nasileniem przeobra¿eñ hydrotermalnych i metasomatycznych zmieniaj¹ siê one na ró¿owe, czerwono-ró¿owe, ¿ó³to-zielone, brunatne. Struktura jest zwykle œrednioziarnista, porfirowa z makroskopowo widocznymi fenokryszta³ami skalenia, kwarcu
i biotytu. Najgrubiej ziarniste s¹ granitoidy z Doliny Bêdkowskiej, drobniejsze z Pilicy, a najdrobniejsze z rejonu Myszkowa–Mrzyg³odu i Zawiercia.
Pod mikroskopem granitoidy wykazuj¹ struktury hipautomorfowoziarnist¹, porfirowat¹
lub porfirow¹, w których obok fenokryszta³ów stwierdzono niewielkie iloœci drobnoziarnistego, mikrogranitoidowego t³a skalnego. Przewa¿aj¹cymi sk³adnikami granitoidów s¹ plagioklazy, podrzêdnymi kwarc, skaleñ potasowy, biotyt, niekiedy amfibol. Akcesorycznie wystêpuje cyrkon, apatyt, tytanit, monacyt. W sk³adzie mineralnym badanych ska³ zró¿nicowanie
dotyczy udzia³u hornblendy. Jest on wyraŸnie wy¿szy w granodiorytach z Doliny Bêdkowskiej, a ni¿szy (akcesoryczny) w rejonach Myszkowa–Mrzyg³odu i Pilicy. W granitoidach
z Zawiercia nie stwierdzono tego minera³u w ogóle, byæ mo¿e z powodu bardzo silnych prze-
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obra¿eñ tych ska³. Iloœciowy sk³ad mineralny granitoidów ze wszystkich badanych rejonów,
mimo pewnej zmiennoœci, odpowiada zwykle granodiorytom. Tylko lokalnie, w strefach
objêtych metasomatoz¹ alkaliczn¹, maj¹ one charakter w³aœciwy dla granitów.
Sk³ad chemiczny. Zasadniczo nie ujawniaj¹ siê ró¿nice pomiêdzy chemizmem granodiorytów z ró¿nych rejonów. Je¿eli s¹, dotycz¹ one poszczególnych próbek, w obrêbie badanych ska³ i wynikaj¹ zapewne z intensywnoœci przeobra¿eñ (autometasomatycznych i pomagmowych), którym uleg³y wszystkie badane granitoidy.
Zbadane ska³y odznaczaj¹ siê wysok¹, typow¹ dla granodiorytów zawartoœci¹ krzemionki
SiO2 = 65,06–71,39% wag. oraz glinki Al2O3 = 14,18–17,95% wag. Zawartoœæ alkaliów jest
zmienna w zakresie 2,94–4,85% wag. dla Na2O i w zakresie 3,29–5,26% wag. dla K2O. Zawartoœci CaO wahaj¹ siê od 1,12–2,75% wag. W stosunku do przeciêtnego sk³adu, omawiane
granodioryty odznaczaj¹ siê wyraŸn¹ przewag¹ K2O nad Na2O.
Wszystkie zbadane granodioryty wykazuj¹ zbli¿on¹ zawartoœæ wiêkszoœci pierwiastków
œladowych. Nieco wiêksze zró¿nicowanie dotyczy udzia³ów Ba, Sr i Rb, przy czym koncentracje baru i strontu na ogó³ przekraczaj¹ ich œrednie zawartoœci w granodiorytach, a rubidu s¹
obni¿one w stosunku do przeciêtnych zawartoœci Rb w granodiorytach. Ogólnie niskie s¹ równie¿ zawartoœci pierwiastków niekompatybilnych, takich jak: Zr, Hf, Nb, Y i Ta. Wymienione pierwiastki na ogó³ nie wykazuj¹ wyraŸnej korelacji z krzemionk¹.
Zbadane ska³y cechuje niezbyt wysoka zawartoœæ pierwiastków ziem rzadkich (SREE =
ok. 70–163 ppm). Wszystkie próbki wykazuj¹ zbli¿ony rozk³ad pierwiastków ziem rzadkich.
REE s¹ wyraŸnie wzbogacone w LREE w stosunku do HREE. Wystêpuje niewielka ujemna
anomalia Eu (Eu/Eu* = 0,52–0,84).
Pochodzenie magmy. Pod wzglêdem charakteru aluminowego zbadane granitoidy nale¿¹ g³ównie do peraluminowych i mog³yby nale¿eæ do typu S granitów wyró¿nionych przez
White’a i Chappell’a (1974). Tego typu granitoidy powstaj¹ wskutek anateksis ska³ osadowych g³ównie podczas kolizji kontynentalnych.
Na anatektyczn¹ genezê badanych ska³ mo¿e wskazywaæ brak autolitów, przy licznie i powszechnie wystêpuj¹cych enklawach ska³ otaczaj¹cych. Powy¿szy pogl¹d potwierdzaj¹ wysokie, typowe dla górnej skorupy kontynentalnej wartoœci Th/Nb oraz Zr/Hf.
Pozycja geotektoniczna. Próba okreœlenia srodowiska tektonicznego granitoidów na
podstawie diagramów opartych na rozdziale pierwiastków œladowych (Pearce i in., 1984) wykaza³a charakterystyki zbli¿one do granitoidów kolizyjnych (synkolizyjnych) i ³uków wulkanicznych (VAG + Syn-COLG) oraz VAG i czêœciowo granitów wewn¹trzp³ytowych
(WPG). Chocia¿ za pomoc¹ wymienionych diagramów nie mo¿na œciœle okreœliæ œrodowiska
geotektonicznego, to jednak podobnie zgrupowane punkty projekcyjne uwa¿ane s¹ za charakterystyczne dla granitów kolizyjnych (Pearce i in., 1984).
Projekcja analizowanych granitoidów na diagramie podzia³u ska³ wed³ug re¿imu tektonicznego (Batchelor, Bowden, 1985) zajê³a w³aœciwe dla ska³ pochodzenia skorupowego
po³o¿enie w polu anatektycznych magm synkolizyjnych.

W dyskusji brali udzia³: Z. Bu³a, R. Habryn, A. Jurczak-Drabek, B. Ptak, J. Wagner, A. Zdanowski i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 18 grudnia 2003 r.
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Józef CHOWANIEC: Wodonoœnoœæ utworów fliszu podhalañskiego w œwietle
wyników badañ wodoch³onnoœci

Utwory fliszu podhalañskiego, wieku eocen górny–oligocen, stanowi¹ seriê zalegaj¹c¹ powy¿ej eocenu numulitowego. Maksymaln¹ ich mi¹¿szoœæ — 2996 m, stwierdzono w otworze
Chocho³ów PIG 1 zlokalizowanym w zachodniej czêœci niecki podhalañskiej. Profil utworów
fliszowych obejmuje warstwy: szaflarskie, zakopiañskie, chocho³owskie oraz najm³odsze —
ostryskie.
We fliszowym poziomie wodonoœnym przep³yw wód odbywa siê g³ównie systemem
po³¹czonych szczelin. W latach szeœædziesi¹tych XX wieku, na Podhalu, w rejonie Kojsówki,
Szaflar i Jurgowa, wykonano wiercenia, które pozwoli³y okreœliæ przepuszczalnoœæ pewnych
odcinków profili na podstawie badañ wodoch³onnoœci. Wartoœæ wodoch³onnoœci jednostkowej
(w) równa 0,01 dm3/min/m/0,01 MPa przyjmowana jest jako granica szczelnoœci górotworu.
W Kojsówce, w pobli¿u Witowa, wykonano miêdzy innymi 18 wierceñ o g³êbokoœci 40–75
m, w których przeprowadzono badania wodoch³onnoœci. Pod³o¿e zbudowane jest tutaj ze œrednio- i grubo³awicowych piaskowców z wk³adkami ³upków ilasto-marglistych, nale¿¹cych do
warstw chocho³owskich dolnych i górnych. W rejonie tym nie stwierdzono wiêkszych dyslokacji, jednak¿e ska³y by³y silnie spêkane, szczególnie na lewym zboczu. Z rezultatów uzyskanych
podczas badañ wodoch³onnoœci wynika, ¿e nie w ka¿dym otworze na lewym zboczu uda³o siê
osi¹gn¹æ strefê szczeln¹, a na prawym zboczu oraz w dnie doliny strefê tê osi¹gniêto dopiero na
g³êbokoœci 70–75 m. Dane te wskazuj¹ na istnienie znacznej mi¹¿szoœci strefy ska³ wodoch³onnych, zw³aszcza w dnie doliny, co œwiadczy o doœæ g³êbokim zasiêgu infiltracji.
Analizie statystycznej poddano wyniki pomiarów wodoch³onnoœci w 18 otworach
wykonanych w warstwach chocho³owskich w rejonie Kojsówki. W sumie dysponowano
zbiorem licz¹cym 293 dane. Zmiany wodoch³onnoœci z g³êbokoœci¹ aproksymowano funkcj¹ logarytmiczn¹ oraz wielomianami stopnia n = 1–3. Dla funkcji logarytmicznej uzyskano
krzyw¹ z maksimum na powierzchni (1,674) i minimum poni¿ej 100 m. Zale¿noœæ liniow¹
przedstawia prosta przecinaj¹ca oœ rzêdnych na g³êbokoœci 81 m, natomiast wielomian
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stopnia trzeciego posiada minimum na g³êbokoœci
73 m. Przeprowadzona analiza wykaza³a, ¿e najŒrednie wartoœci wspó³czynnika filtracji bardziej przepuszczalna jest strefa do g³êbokoœci
obliczone na podstawie badañ
20 m, w której wodoch³onnoœæ jednostkowa wywodoch³onnoœci
nosi powy¿ej 0,5 dm3/min/m/0,01MPa. Dobrze
przepuszczalna jest równie¿ strefa na g³êbokoœci
G³êbokoœæ
Wspó³czynnik filtracji
20–60 m, gdzie wodoch³onnoœæ maleje od 0,5 do
[m]
[m/s]
0,2 dm3/min/m/0,01MPa. Strefê trzeci¹ mo¿na
0–20
1,88 x 10–5
wydzieliæ na g³êbokoœci 60–100 m.
20–60
6,08 x 10–6
Wystêpowanie tych stref mo¿na scharakteryzowaæ wartoœciami wspó³czynników filtracji ob60–100
1,74 x 10–6
liczonymi na podstawie badañ wodoch³onnoœci (Tabela 1).
W rejonie Szaflar i Jurgowa stwierdzono zdecydowanie ni¿sze wartoœci wodoch³onnoœci i mniejsz¹ mi¹¿szoœæ strefy przepuszczalnej. Zwi¹zane jest to z ³upkowym wykszta³ceniem warstw szaflarskich i warstw z Brzegów (Tabela 2).
Tabela 1

Tabela 2
Mi¹¿szoœæ strefy przepuszczalnej w utworach fliszu podhalañskiego na podstawie badañ
wodoch³onnoœci
Miejscowoœæ

Kojsówka

Szaflary

Jurgów

Badane warstwy

Mi¹¿szoœæ strefy
przepuszczalnej
[m]

Œredni wsp. filtracji k
[m/s]

Iloœæ
otworów

chocho³owskie

80–100

5,71 x 10–6

18

nieprzepuszcz.
(przy ciœ. 0,2 Mpa)

6,21 x 10–8

1

30 (przy 0,5 MPa)

3,19 x 10–6

–

15 (przy 0,2 MPa)

2,43 x 10

–6

1

20 (przy 0,5 Mpa)

2,43 x 10–6

–

szaflarskie

chocho³owskie
górne (z Brzegów)

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ¿e dla przep³ywu wód w ska³ach fliszu
podhalañskiego znaczenie ma spêkana i przepuszczalna strefa o mi¹¿szoœci maksymalnej dochodz¹cej do 80–100 m w piaskowcowych warstwach chocho³owskich i zaledwie do 20–30
m w ³upkowych warstwach szaflarskich i chocho³owskich górnych (z Brzegów). Jak z powy¿szego wynika, mi¹¿szoœæ tej strefy nie jest jednorodna i zale¿y przede wszystkim od wykszta³cenia litologicznego utworów fliszowych oraz po³o¿enia morfologicznego.

W dyskusji brali udzia³: B. Olszewska, J. Skulich, K. ¯ytko i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 6 czerwca 2002 r.
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Józef CHOWANIEC, Krzysztof WITEK: Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000
obszaru Karpat (podsumowanie)

W 2002 roku zakoñczono realizacjê arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50
000 z obszaru Karpat. W sumie wykonano 80 arkuszy, z których 60 usytuowanych jest na obszarze Karpat. Na 20 arkuszach oprócz regionu karpackiego znajduje siê po³udniowy skrawek
zapadliska przedkarpackiego. Arkusze opracowane zosta³y w nastêpuj¹cych instytucjach:
Pañstwowy Instytut Geologiczny Oddzia³ Karpacki (51), Przedsiêbiorstwo Geologiczne S.A. w
Krakowie (17), Krakowskie Przedsiêbiorstwo Geologiczne „PROGEO” (10), Uniwersytet
Warszawski (2). Najwiêcej arkuszy wykonano w PIG OK — 51, z których 15 zlokalizowanych
jest na granicy regionów hydrogeologicznych: Karpat i zapadliska przedkarpackiego.
Ca³kowita powierzchnia wykonanych przez pracowników Oddzia³u Karpackiego PIG arkuszy wynosi 16 250 km2. Wydzielono na nich u¿ytkowe poziomy wodonoœne o ca³kowitej
powierzchni 8446 km2, co stanowi 52% obszaru opracowanych arkuszy. Najwiêksz¹ powierzchniê zajmuj¹: trzeciorzêdowy — fliszowy (3512 km2) i czwartorzêdowy poziom wodonoœny (3051 km2). W sumie obejmuj¹ one ok. 40% ogólnej powierzchni wydzielonych
u¿ytkowych poziomów wodonoœnych. Poziomy te rozpoznane zosta³y 3626 otworami
hydrogeologicznymi, z czego poziom czwartorzêdowy rozpoznany zosta³ w 2517 (69,5%), a
trzeciorzêdowy (fliszowy) w 856 (23,5%) odwiertach.
Dla rozpoznania warunków hydrogeologicznych wykorzystano równie¿ informacje pochodz¹ce z 573 studni kopanych i 883 Ÿróde³. Pobrano 726 próbek wody do analiz fizykochemicznych, które zosta³y wykonane w Centralnym Laboratorium Chemicznym PIG w Warszawie. Oprócz tych rezultatów, do interpretacji wykorzystano tak¿e wyniki analiz fizykochemicznych pochodz¹cych z 44 punktów krajowej sieci stacjonarnych obserwacji hydrogeologicznych (SOH), 48 punktów krajowej sieci monitoringu jakoœci zwyk³ych wód podziemnych oraz setek analiz archiwalnych.
Obszar Karpat charakteryzuje siê znacznymi ró¿nicami pod wzglêdem wydzielonych powierzchni u¿ytkowych poziomów wodonoœnych (upw) na poszczególnych arkuszach MhP.
Arkuszem z najmniejsz¹ powierzchni¹ upw w stosunku do ca³kowitej powierzchni arkusza
jest Krzywcza, na którym poziomy te zajmuj¹ zaledwie 37 km2, co stanowi jedynie 11,5% powierzchni arkusza. Na arkuszu Lesko sytuacja przedstawia siê o wiele korzystniej, poniewa¿
u¿ytkowe poziomy wodonoœne zajmuj¹ 224,5 km2, co stanowi 67% powierzchni arkusza.
Podobnie przedstawia siê problem rozpoznania poziomów wodonoœnych na poszczególnych arkuszach. Na arkuszu Nowy S¹cz zarejestrowano 179 otworów hydrogeologicznych,
podczas gdy na arkuszu DŸwiniacz Górny (arkusz niepe³ny) nie zosta³ zarejestrowany ¿aden
odwiert ujmuj¹cy wody podziemne.
Na obszarze Karpat, czwartorzêdowy poziom reprezentowany jest g³ównie przez utwory
akumulacji rzecznej, rzadziej wodnolodowcowe (Kotlina Orawsko-Nowotarska). Z poziomu
czwartorzêdowego, z pojedynczego otworu, uzyskuje siê najczêœciej wydajnoœæ w granicach
5–10 m3/h, chocia¿ zdarzaj¹ siê miejsca, gdzie mo¿na eksploatowaæ ponad 50 m3/h wody.
Wspó³czynniki filtracji osi¹gaj¹ wartoœci od n x 10–3 do n x 10–5, œrednio n x 10–4 do m/s.
Wody poziomu czwartorzêdowego posiadaj¹ mineralizacjê zwykle od 300 do 500 mg/dm3
i s¹ na ogó³ typu wodorowêglanowo-wapniowo-magnezowego, czêsto z du¿¹ zawartoœci¹ jo-
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nów siarczanowych. Jakoœæ wody jest dobra i œrednia (IIa, IIb) a najczêœciej wystêpuj¹ ponadnormatywne zawartoœci jonów ¿elaza, manganu i zwi¹zków azotu.
Poziom fliszowy zwi¹zany ze stref¹ spêkañ utworów piaskowcowo-³upkowych
siêgaj¹c¹ do ok. 80–100 m p.p.t. charakteryzuje siê zdecydowanie ni¿szymi wydajnoœciami, ni¿ opisany powy¿ej poziom czwartorzêdowy. Najczêœciej mieszcz¹ siê one w granicach 2–5 m3/h z pojedynczego ujêcia, sporadycznie osi¹gaj¹c wartoœci rzêdu kilkunastu
m3/h. Wspó³czynnik filtracji waha siê w granicach od n x 10–6 do n x 10–8 m/s. Wody poziomu fliszowego charakteryzuj¹ siê zbli¿onymi do poziomu czwartorzêdowego w³asnoœciami fizykochemicznymi. Na uwagê zas³uguje wy¿sza jakoœæ wód poziomu fliszowego
— z wystêpuj¹cymi w przewadze wodami bardzo dobrej i dobrej jakoœci (I, IIa).

W dyskusji brali udzia³: L. Jankowski, W. Ry³ko, R. Patorski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 21 listopada 2002 r.

Piotr NESCIERUK, Andrzej SZYD£O: Pozycja warstw istebniañskich w Beskidzie
Morawsko-Œl¹skim

Badania mikropaleontologiczne oparto na zespo³ach otwornicowych pochodz¹cych z wytypowanych profili warstw istebniañskich: Ma³a Tresna, Oczków i Kamesznica. Na bazie
oznaczonych otwornic scharakteryzowano granicê litofacjaln¹ pomiêdzy dolnymi i górnymi
warstwami istebniañskimi oraz wyznaczono przebieg granicy wiekowej kreda-paleocen w badanych osadach jednostki œl¹skiej.
Próbki pobrane w Ma³ej Tresnej i Kamesznicy ze stropu dolnych warstw istebniañskich (seria piaskowcowo-zlepieñcowa) zawiera³y zespo³y otwornicowe z³o¿one wy³¹cznie z otwornic
aglutynuj¹cych. Najczêœciej spotykano wœród nich liczne okazy kilku gatunków: Rzehakina
inclusa (Grzybowski), Rz. epigona (Rzehak) i Hormosina gigantea Geroch. Wprawdzie wyznaczone asocjacje nie zawiera³y póŸnokredowych otwornic wapiennych (Globotruncana,
Praeglobotruncana, Globigerinella, Rugoglobigerina, Pseudotextularia, Bolivina) to jednak
obejmowa³y wymienione ju¿ formy krzemionkowe, które liczne wystêpuj¹ w senoñskich zespo³ach dolnych warstw istebniañskich Beskidu Œl¹skiego (Geroch, 1960; Geroch et al., 1967).
Podczas gdy w dolnych warstwach istebniañskich odnotowano brak póŸnokredowych
form przewodnich, próbki pobrane z górnych warstw istebniañskich, w których opisywano
dotychczas wy³¹cznie mikrofaunê aglutynuj¹c¹ (Geroch, 1960; Geroch et al., 1967), zawiera³y tak¿e wapienne otwornice. Odnotowano je zarówno w sp¹gu (Ma³a Tresna) jak i w
stropie (Kamesznica) serii ³upkowej („³upki istebniañskie dolne”) usytuowanej w najni¿szej
czêœci górnych warstw istebniañskich. W Ma³ej Tresnej, tu¿ powy¿ej granicy pomiêdzy dolnymi i górnymi warstwami istebniañskimi, zanotowano zespó³ z Glomospirella grzybowskii
(Jurkiewicz). Zawiera³ on obok form krzemionkowych z prze³omu kredy i paleocenu tak¿e
nieliczne otwornice planktoniczne z grupy globigerin o wyraŸnie skorodowanych skorup-
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kach, które wskazywa³y na paleocen. Bardziej zró¿nicowane, chocia¿ nadal niezbyt liczne
otwornice wapienne zosta³y odnotowane nieco poni¿ej œrodkowego kompleksu górnych
warstw istebniañskich (seria piaskowcowa) w Kamesznicy. Zanotowana mikrofauna nale¿a³a
do stosunkowo nielicznych, jak na górne warstwy istebniañskie, otwornic aglutynuj¹cych:
Rz. epigona (Rzehak), Remessela varians (Glaessner) i niespotykanych w tych utworach
ró¿norodnych wapiennych form przewodnich dla paleocenu: Nuttalides trumpyi (Nuttall),
Chiloguembelina crinita (Glaessner) Ch. morsei (Kline), Subbotina triloculinoides (Plummer), Globigerina trivialis Subbotina i Parasubbotina pseudobulloides (Plummer). Wœród
form planktonicznych odnotowano tak¿e gatunki typowe dla wy¿szej czêœci paleocenu: Planorotalites pseudomenardii (Bolli) i Acarinina mckannai (White).
W stropie „³upków istebniañskich dolnych” (Oczków) odnotowano tak¿e znany ze sp¹gu
tego kompleksu zespó³ krzemionkowych otwornic z G. grzybowskii.
W obrêbie górnych warstw istebniañskich otwornice aglutynuj¹ce pojawi³y siê ponownie
dopiero w wy¿szej serii ³upkowej — „³upkach istebniañskich górnych” (Oczków), gdzie
odnotowano charakterystyczn¹ form¹ Glomospira diffundens Cushman i Renz. W œrodkowej
czêœci (seria piaskowcowa) górnego kompleksu warstw istebniañskich mikrofauny nie stwierdzono.
Prezentowane powy¿ej wyniki przedstawione na tle dotychczasowych badañ mikropaleontologicznych (Geroch, 1960; Geroch et al., 1967) wskazuj¹ na mo¿liwoœæ uszczegó³owienia standardów lito- i biostratygraficznych, które obowi¹zywa³y dotychczas dla warstw
istebniañskich w polskich Karpatach Zewnêtrznych.
Dolne warstwy istebniañskie to seria piaskowcowo-zlepieñcowa, która zawiera liczne
okazy gatunków Rzehakina inclusa (Grzybowski) i Hormosina gigantea Geroch i zwykle
wspó³wystêpuj¹ce z nimi otwornice wapienne wieku senoñskiego. Górne warstwy istebniañskie to kompleks z³o¿ony z dwóch serii ³upkowych — dolnej i górnej, które s¹ rozdzielone
seri¹ piaskowcow¹. W ³upkach istebniañskich dolnych i górnych obecna jest g³ównie mikrofauna krzemionkowa (G. grzybowskii, G. diffundens), a w dolnej serii ³upkowej mog¹ pojawiaæ
siê wapienne otwornice bentoniczne i planktoniczne. Zarówno te krzemionkowe jak i wapienne
s¹ typowe dla paleoceñskich pstrych osadów jednostki podœl¹skiej (Jednorowska, 1975).
Sukcesja zespo³ów otwornicowych wskazuje, ¿e granica kreda-paleocen oscyluje na pograniczu dolnych i górnych warstw istebniañskich.

W dyskusji brali udzia³: B. Olszewska, R. Kopciowski, Z. Paul, P. Marciniec i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 27 lutego 2003 r.

Piotr FREIWALD, Przemys³aw KUKLA, Robert PATORSKI: Wykorzystanie
instytutowych baz danych na przyk³adzie Banku Hydro

Informacja geologiczna w Pañstwowym Instytucie Geologicznym pochodzi z ró¿nych
Ÿróde³, m.in.: MIDAS, Bank Hydro, System Obserwacji Hydrogeologicznej (SOH), Mapa
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hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 (MhP), Mapa geologiczno-gospodarcza Polski w
skali 1:50 000 (MGGP), badania osuwisk, badania stratygraficzne, magnetotelluryczne, egzotyków i magazynów rdzeni.
Dostêp do poszczególnych danych nie jest bezpoœredni i szybki. Dane s¹ rozproszone
(poszczególne informacje znajduj¹ siê fizycznie na osobnych komputerach), programy, czy
aplikacje obs³uguj¹ce zgromadzone informacje (np. Geomedia, MGE, Acces, Excel, Hydro2000) posiadaj¹ swoiste interfejsy oraz generuj¹ pliki w ró¿ni¹cych siê miêdzy sob¹ formatach. Wystêpuje te¿ du¿a iloœæ i ró¿norodnoœæ danych.
Dla zilustrowania sytuacji, przygotowano prosty przyk³ad z wykorzystaniem danych Banku Hydro. Problem dotyczy³ przedstawienia rozk³adu anomalii hydrogeochemicznych w Kotlinie Nowos¹deckiej.
Pierwszym etapem dla rozwi¹zania postawionego zadania by³o wybieranie danych z
bazy, przy pomocy programu Hydro2000. Program wybra³ potrzebne informacje i wyeksportowa³ je do arkusza kalkulacyjnego Excel. Nastêpnie wykreœlono krzywe kumulacyjne, aby
wyznaczyæ t³o hydrogeochemiczne oraz wartoœci anomalnie niskie i anomalnie wysokie. Kolejny etap to przenoszenie punktów z anomaliami do programu Microstation, aby utworzyæ
ich obraz kartograficzny. Koñcowy efekt uzyskano w programie Corel.
Wiêkszoœæ czasu poœwiêcono wiêc na odczyt i przenoszenie danych miêdzy programami.
Poniewa¿ iloœæ punktów by³a niewielka (ok. 200, w tym ok. 20 z anomaliami), wykonano to
stosunkowo szybko. Jednak przy wiêkszej ich iloœci, a zw³aszcza danych wynikowych, proces obróbki i analizy znacznie by siê wyd³u¿y³, a przecie¿ nale¿y jeszcze dane zinterpretowaæ,
skonfrontowaæ z opracowaniami archiwalnymi itd. Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e zbyt
wiele czasu zajmuje pozyskanie i wstêpna analiza danych, a nie ich interpretacja. Najwa¿niejsze jest to, aby wiêkszoœæ czasu poœwiêciæ w³aœnie na interpretacjê a wiêc skupiæ siê na zasadniczym temacie.
Dodatkowo wystêpuje brak mo¿liwoœci przeprowadzenia analizy w czasie (zdecydowana
wiêkszoœæ otworów posiada tylko jedn¹ analizê). Dla dok³adniejszej analizy nale¿a³oby zaimportowaæ dane z bazy SOH, MhP lub innej. W bazie SOH dane na temat monitoringu (jeden
punkt znajduje siê w omawianym obszarze) wystêpuj¹ w formatacie niekompatybilnym z formatem danych bazy Oracle dla MhP. Pomiêdzy wszystkimi Ÿród³ami danych (bazami) brak
jest ³¹cznoœci. Powoduje to dodatkowe wyd³u¿enie czasu pozyskiwania danych. Dla rozwi¹zania bardziej z³o¿onych problemów (np. analiza paleohydrogeologiczna przy wykorzystaniu Banku Hydro) brak jest dok³adnych informacji np. na temat stratygrafii. Oczywiœcie na
potrzeby Banku Hydro wystarcz¹ okreœlenia stratygraficzne: jura, kreda, czy trzeciorzêd, ale
w innych przypadkach przyda³yby siê bardziej precyzyjne okreœlenia stratygrafii, czy wieku
bezwzglêdnego. Natomiast dostêp do badañ stratygraficznych polega na przeczytaniu o nich
w pliku doc.
Konsekwencje tego stanu rzeczy to:
— powolne pobieranie danych;
— powolne sortowanie i w rezultacie niewystarczaj¹cy dobór odpowiednich danych potrzebnych w realizacji konkretnego projektu;
— problem z ich opanowaniem i analiz¹, zwiekszaj¹cy siê wraz ze wzrostem iloœci danych;

70

Posiedzenia Naukowe PIG

— brak mo¿liwoœci pe³nej oceny posiadanych danych, co utrudnia planowanie dalszych prac
— wyd³u¿enie czasu trwania prac;
— brak pewnoœci, czy wykorzystano wszystkie dostêpne dane — koszty realizacji projektu mog¹ byæ wy¿sze ni¿ potrzeba;
— wysokie koszty pomocy technicznej dla okreœlonych aplikacji obs³uguj¹cych bazy danych.
W zwi¹zku z powy¿szym proponuje siê:
— wspólny i ogólnie znany interfejs dla wszystkich u¿ytkowników (klientów) —
przegl¹darka internetowa (IE, Sylaba lub inna);
— stworzenie wewnêtrznej sieci — profesjonalnie zaimplementowany i wdro¿ony intranet;
— wykorzystanie bezp³atnych pakietów, u¿ywanych i sprawdzonych w dzia³aniu przez
wiêkszoœæ firm i serwisów w Polsce i na œwiecie; mo¿na wykorzystaæ najpopularniejszy serwer WWW Apache jako modu³ WindowsNT lub jako serwer poœrednicz¹cy, jednolit¹ dla
wszystkich Ÿróde³ danych warstwê metadanych uzyskan¹ poprzez sterowniki ODBC oraz
bezp³atn¹ bazê danych mysql, jêzyki programowania aplikacji sieciowych — PHP (ze wzglêdu na szybkoœæ i prostotê programowania) oraz XML (ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zaprogramowania w³asnego systemu znaczników, a co za tym idzie ³atwiejszego, szybszego i adekwatnego do postawionego zapytania wyszukiwania informacji w sieci);
— w przypadku informacji niejawnych dostêp autoryzowany;
— wykorzystanie pozosta³ych informacji (stratygrafia, egzotyki, magazyn rdzeni, biblioteka, archiwum itd.);
— stworzenie dodatkowych warstw informacyjnych dla istniej¹cych ju¿ baz i powi¹zanie
ich spójnym i ³atwym w obs³udze dla wszystkich interfejsem (w/w przegl¹darka internetowa).
Wynikaj¹ st¹d nastêpuj¹ce korzyœci:
— bezpoœredni, szybki i niezale¿ny dostêp do danych oraz mo¿liwoœæ szybkiej ich oceny;
— wykorzystanie wszystkich mo¿liwych Ÿróde³ informacji jako punktu wyjœciowego do
dalszych analiz i projektowania badañ;
— skrócenie czasu pozyskiwania informacji;
— skrócenie czasu trwania prac nad projektem oraz czasu jego realizacji;
— mo¿liwoœæ aktualizacji i dodawania nowych informacji na bie¿¹co — systematyczne
powiêkszanie zasobów;
— stworzenie takiego systemu, który mo¿na dopasowywaæ do specyficznych potrzeb Instytutu;
— brak zale¿noœci od dostawców oprogramowania — mniejsze koszty; wiêksza elastycznoœæ — mo¿liwoœæ szybkich zmian, dodawania nowych modu³ów oprogramowania we
w³asnym zakresie, usuwania i poprawy b³êdów, pe³na kontrola nad kodem, prosta obs³uga;
— ogólnie zwiêkszenie szybkoœci dzia³ania i dok³adnoœci oceny, a w konsekwencji
mobilnoœci ca³ej firmy.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e Pañstwowy Instytut Geologiczny posiada bardzo du¿¹ iloœæ
ró¿norodnych danych. W zwi¹zku z tym wydaje siê, ¿e w dalszym etapie, w celu nowoczesnego zarz¹dzania nimi oraz maksymalnego ich wykorzystania, mo¿na zastosowaæ technologiê hurtowni danych (Data Mining). W przysz³oœci mo¿na równie¿ pokusiæ siê o zastosowanie sztucznej inteligencji przy projektowaniu systemów ekspertowych (np. w celu uzys-
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kania poprawnej gospodarki z³o¿ami na terenie kraju, czy dokonywania ekspertyz dotycz¹cych ochrony œrodowiska naturalnego).

W dyskuscji brali udzia³: A.Tomaœ, A.Wójcik, P. Nescieruk i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 27 marca 2003 r.

Robert KOPCIOWSKI, Barbara OLSZEWSKA: Otwornice w s³u¿bie stratygrafii
sekwencji na przyk³adzie jednostki œl¹skiej polskich Karpat Zewnêtrznych

Do interpretacji sekwencji zastosowano model Exxonu gdzie sekwencja definiowana jest
pomiêdzy niezgodnoœciami erozyjnymi — pomiêdzy pocz¹tkiem regresji a koñcem transgresji czyli pocz¹tkiem nastêpnego cyklu regresywnego.
Profil jednostki œl¹skiej rozpoczynaj¹ dolne ³upki cieszyñskie nie maj¹ce charakteru fliszowego poza nielicznymi wk³adkami turbidytowymi (Ksi¹¿kiewicz, 1975), a ich dolna granica litostratygraficzna ma charakter tektoniczny (Bieda i in., 1963) i s¹ prawdopodobnie
zwi¹zane z ci¹giem transgresywnym (transgressive system tract) i z ci¹giem systemów wysokiego W.M.P (high-stand system tract).
Pierwsz¹ w pe³ni wykszta³con¹ sekwencjê rozpoczyna horyzont z Ropic (osuwiska podmorskie), bêd¹cy tu granic¹ sekwencji — wystêpuj¹cy w najni¿szej czêœci wapieni cieszyñskich. Wydaje siê, ¿e powstanie tych osadów mo¿na wi¹zaæ z ci¹giem systemów niskiego stanu W.M.P (low-stand system tract), a rozwiniête powy¿ej górne ³upki cieszyñskie z ci¹giem
transgresywnym.
Warstwy wierzowskie — ich doln¹ czêœæ nale¿y wi¹zaæ z ci¹giem systemów wysokiego
W.M.P. Wystêpuj¹ce powy¿ej kana³owe osady zlepieñców i piaskowców grodziskich (w ich
sp¹gu stanowi¹ce granice sekwencji jak równie¿ megasekwencji) daj¹ pocz¹tek du¿emu cyklowi sedymentacyjnemu. Ich powstanie nale¿y wi¹zaæ z pocz¹tkiem ci¹gu systemu niskiego
stanu W.M.P. Wydaje siê, ¿e interwa³ czasowy w jakim powsta³y warstwy grodziskie mia³
charakter krótkotrwa³y i dalsza czêœæ sedymentacji warstw wierzowskich by³a generalnie
zwi¹zana z ci¹giem transgresywnym i z ci¹giem systemów wysokiego W.M.P.
Warstwy lgockie le¿¹ce powy¿ej zwi¹zane by³y z ci¹giem systemu niskiego stanu W.M.P
a ich sp¹g by³ granic¹ sekwencji (piaskowce grubo³awicowe). Powy¿ej wystêpuj¹cy kompleks cienko³awicowych turbidytów wi¹zaæ nale¿y z ci¹giem transgresywnym. W najwy¿szej
czêœci warstw lgockich wystêpuj¹ rogowce mikuszowickie i powy¿ej ³upki radiolariowe oraz
czarne ³upki manganowe. W obrêbie tej czêœci profilu nale¿y siê doszukiwaæ poziomu maksymalnego zalewu.
Wystêpuj¹ce powy¿ej pstre ³upki powsta³y w czasie ci¹gu systemu wysokiego W.M.P.
Ponad nimi zalegaj¹ warstwy godulskie, których sp¹g jest zarówno granic¹ sekwencji, jak
i megasekwencji. Granica ta wi¹¿e siê równie¿ z du¿¹ luk¹ erozyjn¹, której stopa erozji siêgnê³a miejscami warstw lgodzkich.
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Dolna i œrodkowa czêœæ warstw godulskich zwi¹zana jest niew¹tpliwie z ci¹giem systemu niskiego stanu W.M.P. Czêœæ górna (cienko³awicowe turbidyty) ma natomiast
zwi¹zek z ci¹giem transgresywnym.
Wystêpuj¹ce powy¿ej warstwy istebniañskie otwieraj¹ depozycjê nastêpnej megasekwencji, a co za tym idzie sygnalizuj¹ obecnie brak osadów zwi¹zanych z ci¹giem systemu wysokiego W.M.P. Luka erozyjna wystêpuj¹ca w tym miejscu profilu jest charakterystyczna nie tylko dla osadów wystêpuj¹cych w obrêbie jednostki œl¹skiej, ale równie¿ jest obecna w profilach
innych jednostek np. magurskiej, dukielskiej i zwi¹zana by³a prawdopodobnie z przebudow¹
basenu i jego re¿imów depozycyjnych, erozyjnych i obszarów alimentacyjnych.
Warstwy istebniañskie dolne (których sp¹g jest granic¹ sekwencji jak i megasekwencji)
z³o¿one s¹ g³ównie z grubo³awicowych piaskowców i zlepieñców. Ich powstanie nale¿y
wi¹zaæ z ci¹giem systemu niskiego stanu W.M.P.
Zaliczane do warstw istebniañskich górnych, ³upki istebniañskie dolne zwi¹zane s¹ z
ci¹giem transgresywnym. Wydaje siê, ¿e osady zwi¹zane z ci¹giem systemu wysokiego
W.M.P. w wiêkszoœci zosta³y wyerodowane po czym nast¹pi³a depozycja piaskowców istebniañskich górnych zwi¹zanych z ci¹giem systemu niskiego stanu W.M.P. Piaskowce te przykryte s¹ przez warstwy ³upków istebniañskich górnych, zwi¹zane s¹ ci¹giem transgresywnym, a w ich przystropowej czêœci wystêpuje prawdopodobnie granica maksymalnego
zalewu. Utwory te przechodz¹ w ³upki pstre zwi¹zane ci¹giem systemu wysokiego W.M.P.
W ni¿szej czêœci profilu, w obrêbie ³upków pstrych obserwujemy piaskowce ciê¿kowickie. Ogniwo to reprezentowane jest przez grubo³awicowe piaskowce i zlepieñce. Wydaje
siê, ¿e epizody zwi¹zane z powstaniem piaskowców ciê¿kowickich by³y bardzo dynamiczne
ale krótko trwa³e. Piaskowiec ciê¿kowicki powstawa³ prawdopodobnie w wyniku wymuszonej regresji, mo¿liwe ¿e efekt ten by³ zwi¹zany z eustatyk¹, która przewa¿a³a nad czynnikiem tektonicznym. Powstanie piaskowców ciê¿kowickich nale¿y wi¹zaæ z ci¹giem systemu
niskiego stanu W.M.P., a towarzysz¹ce mu osady nadgroblowe (typ warstw hieroglifowych)
z ci¹giem transgresywnym. Rozdzielaj¹ce masy piaskowca ³upki pstre mo¿na interpretowaæ
jako wynik ci¹gu systemu wysokiego W.M.P.
Nadleg³e warstwy hieroglifowe przechodz¹ w ³upki zielone i tê czêœæ profilu nale¿y
wi¹zaæ z ci¹giem transgresywnym.
Wystêpuj¹ce powy¿ej margle globigerinowe to charakterystyczny poziom margli
bêd¹cych zjawiskiem globalnym zwi¹zanym z eustatycznym podniesieniem siê poziomu morza; w profilu jednostki œl¹skiej zwi¹zany jest z maksimum zalewu.
Ponad nimi rozwiniête s¹ warstwy menilitowe. W sp¹gowej czêœci tych warstw wystêpuj¹
piaskowce grubo³awicowe (niekiedy zwane piaskowcem porogowcowym, piaskowcem cergowskim). Piaskowce te zwi¹zane s¹ z ci¹giem niskiego W.M.P; ci¹giem transgresywnym i
ewidentnie zwi¹zane s¹ z wymuszon¹ regresj¹ spowodowan¹ wynoszeniem przez ruchy tektoniczne obszarów alimentacyjnych tej czêœci basenu. Jest to widoczne na tle ogólnie wysokiego
poziomu morza zwi¹zanego z eustatyk¹, co odzwierciedla siê w warstwach menilitowych jednostki skolskiej w tym interwale wiekowym, gdzie wp³yw tektoniki jest znikomy. W sp¹gu
tych piaskowców przebiega granica sekwencji bêd¹ca zarazem granic¹ megasekwencji. Kilkadziesi¹t metrów nad sp¹giem wystêpuje poziom rogowców z wystêpuj¹cymi niekiedy marglami krzemienistymi. Prawdopodobnie ta czêœæ menilitów jest zwi¹zana z poziomem maksymalnego zalewu a ich wy¿sza czeœæ zwi¹zana jest z ci¹giem systemu wysokiego W.M.P.
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Ponad warstwami menilitowymi wystêpuj¹ warstwy kroœnieñskie. W obrêbie warstw
kroœnieñskich zastosowanie stratygrafii sekwencji nastrêcza powa¿ne problemy ze wzglêdu na
œciœle tektoniczny charakter kontroli sedymentacji w basenie (zamykanie i silne transformacje
tej czêœci basenu). W wyniku tego, czêœæ zjawisk kontrolowanych tektonicznie na t¹ skalê mo¿e
byæ mocno diachronicznych i dlatego ta czêœæ profilu wymaga bardzo wnikliwych badañ. Wystêpuj¹cy w obrêbie warstw kroœnieñskich chronostratygraficzny poziom wapieni jasielskich pokazuje jedynie namiastkê tych problemów przecinaj¹c w poprzek wiele ró¿nych facji.
Analizuj¹c historiê sedymentacji w basenie Karpat Zewnêtrznych ³atwo jest zauwa¿yæ, ¿e
w okresie tyton–póŸny eocen, pokrywa siê ona z tendencjami wystêpuj¹cymi w NW Tetydzie. Podobieñstwa w ewolucji œrodowisk sedymentacyjnych powodowa³y, ¿e zespo³y mikroskamienia³oœci mia³y podobny sk³ad gatunkowy, co umo¿liwia³o wykorzystanie tych samych form jako wskaŸników zmian.
Do form tych nale¿¹, przede wszystkim radiolarie (biomarkery I-go rzêdu) — wskaŸniki
maksymalnego zasiêgu transgresji. Radiolariom towarzyszy zespó³ prymitywnych otwornic
krzemionkowych tzw. „biofacja B”. Okresy wysokiego stanu morza charakteryzuje masowe
wystêpowanie wapiennych organizmów planktonicznych (kalpionelle, wapienne dinocysty,
otwornice planktoniczne — biomarkery II-go rzêdu). Okresy miêdzy momentami zmian charakteryzuje wystêpowanie gatunków otwornic uznawanych za „kolonizatorów” nowych œrodowisk. W sukcesji fliszowej Karpat s¹ to: Pseudoreophax cisovnicensis (wapienie cieszyñskie, tyton póŸny), Verneuilinoides neocomiensis (³upki cieszyñskie górne, walan¿yn-hoteryw), Trochammina vocontiana (warstwy wierzowskie, apt), Recurvoides sp./Haplophragmoides sp. (warstwy lgockie, alb), Uvigerinammina jankoi (warstwy godulskie, turon), Caudammina gigantea i Rzehakina epigona (ni¿sza czêœæ warstw istebniañskich dolnych, santon–kampan), Gavelinella beccariiformis (strop warstw istebniañskich dolnych, mastrycht),
Nuttalides truempyi (warstwy hieroglifowe, eocen).

W dyskusji brali udzia³: K. ¯ytko, L. Jankowski, P. Nescieruk i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 10 kwietnia 2003 r.

Barbara OLSZEWSKA: Jak rozumieæ mikropaleontologiê stosowan¹

Mikropaleontologia — dzia³ paleontologii zajmuj¹cy siê bezkrêgowcami o rozmiarach
mniejszych ni¿ 10 cm jest w zasadzie nauk¹ u¿ytkow¹. Dziedzina ta pocz¹tkowo rozwija³a siê w
odpowiedzi na zapotrzebowanie przemys³u naftowego poszukuj¹cego wêglowodorów. Z biegiem czasu wzros³o tak¿e znaczenie mikropaleontologii stosowanej w rozwi¹zywaniu problemów geologii in¿ynierskiej, zagro¿eñ naturalnych i oceny zmian œrodowiska naturalnego.
Rola mikropaleontologii stosowanej w poszukiwaniu wêglowodorów przejawia siê poprzez:
— okreœlenie wieku i korelacjê osadów,
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— identyfikacjê niezgodnoœci,
— identyfikacjê wydzieleñ litostratygraficznych,
— wyznaczanie sekwencji ni¿szego rzêdu,
— charakterystykê paleoœrodowisk,
— wyznaczanie ska³ zbiornikowych, Ÿród³owych i ekranów pu³apek,
— okreœlenie stopnia uwêglenia materii organicznej w osadach.
Nale¿y tu wspomnieæ, ¿e kolebk¹ mikropaleontologii stosowanej s¹ Karpaty a jej
prekursorem Józef Grzybowski profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Mikropaleontologia stosowana w geologii in¿ynierskiej umo¿liwia:
— szczegó³owe rozpoznanie stratygraficzne, zw³aszcza przy ma³ej iloœci badanego materia³u,
— identyfikacjê uskoków lub powtórzeñ tektonicznych,
— stwierdzenie lub wykluczenie materia³u allochtonicznego/przerobionego,
— identyfikacja specyficznych litofacji.
Dane te maj¹ ogromne znaczenie dla du¿ych inwestycji typu tunel pod kana³em La Manche.
Mikropaleontologia stosowana jest równie¿ bardzo u¿yteczna w ochronie œrodowiska.
W przypadku ruchów masowych pozwala ona na wyznaczanie p³aszczyzn osuniêcia i rekonstrukcjê profilu osuniêtych ska³ poprzez identyfikacjê wydzieleñ litostratygraficznych
bior¹cych udzia³ w osuwisku.
Mikroskamienia³oœci (otwornice, ma³¿oraczki) s¹ równie¿ dobrymi bioindykatorami
poniewa¿ reaguj¹ na zmiany chemicznych parametrów œrodowiska. Na przyk³ad pestycydy
powoduj¹ istotne zmiany w ornamentacji skorupek ma³¿oraczków oraz aberrantne formy
otwornic. Zmiany sk³adu gatunkowego zespo³ów mikroskamienia³oœci oraz cech osobniczych tworz¹cych je okazów (np. otwornic), pozwalaj¹ œledziæ zmiany klimatu i okreœlaæ
ich charakter.

W dyskusji brali udzia³: B. Radwanek-B¹k, W. Granoszewski, L. Jankowski, T. Mrozek, W. R¹czkowski, J.
Skulich, A. Szyd³o i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 10 kwietnia 2003 r.

Barbara OLSZEWSKA: Nowe kierunki w badaniach otwornic. Morfogrupy
otwornicowe i ich znaczenie dla interpretacji paleoœrodowiskowej utworów
Karpat Zewnêtrznych

Sk³ad gatunkowy otwornic zasiedlaj¹cych dane œrodowisko zale¿ny jest w sposób zasadniczy od panuj¹cych tam warunków fizykochemicznych. Do wa¿niejszych czynników
nale¿¹: charakter pod³o¿a, naœwietlenie, temperatura i natlenienie wód, zasolenie wód i ich
nasycenie wêglanem wapnia oraz dostêpnoœæ i rodzaj po¿ywienia. Obserwuj¹c (lata 50-te)
sposób ¿ycia wspó³czesnych otwornic bentonicznych w hodowlach laboratoryjnych stwierdzono, ¿e przyjmuj¹ one okreœlon¹ pozycjê wzglêdem osadu, na którym lub w którym ¿yj¹.
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Fakty te wp³ynê³y na powstanie hipotezy o zró¿nicowanym sposobie od¿ywiania siê otwornic. Ustalono, ¿e istnieje szeœæ zasadniczych typów otwornic w zale¿noœci od sposobu
od¿ywiania: roœlino¿ercy, „miêso¿ercy”, zawiesino¿ercy, detrytuso¿ercy, wszystko¿ercy.
W trakcie dalszych badañ wykazano, ¿e sposób od¿ywiania okreœlony przez œrodowisko
bytowania ma wp³yw na morfologiê skorupek otwornic (krzemionkowych i wapienno
skorupowych). W obrêbie grupy otwornic aglutynuj¹cych wyró¿niono cztery zasadnicze
morfogrupy (z podgrupami) zwi¹zane ze sposobem od¿ywiania:
A — wolno stoj¹cy zawiesino¿ercy (g³ównie formy rurkowate),
B — bytuj¹cy na powierzchni osadu (czêœciowa epifauna) roœlino¿ercy, detrytuso¿ercy
i wszystko¿ercy (formy kuliste lub p³asko zwiniête),
C — ¿yj¹cy w osadzie (infauna) detrytuso¿ercy i roœlino¿ercy (formy wielokomorowe,
wyd³u¿one lub czêœciowo zwiniête),
D — formy bytuj¹ce na roœlinnoœci, która stanowi zarazem podstawê ich po¿ywienia.
Pionowy rozk³ad poszczególnych morfogrup w œrodowisku morskim wskazuje na pewne
trendy w ich wystêpowaniu. Na przyk³ad przedstawiciele morfogrupy A zwi¹zani s¹ ze spokojnym œrodowiskiem batia³u i abysalu, podczas, gdy œrodowisko szelfu zdominowane jest
przez przedstawicieli morfogrup: B 3 (formy sp³aszczone lub soczewkowate), C1 (formy zwiniête trochospiralnie oraz jedno i wieloseryjne), i D (trochospiralni roœlino¿ercy).
Innymi parametrami œrodowiska morskiego, które mo¿na okreœliæ za pomoc¹ morfogrup
otwornicowych s¹: wielkoœæ dop³ywu materii organicznej, tempo sedymentacji, poziom natlenienia osadu, po³o¿enie granicy redox, oraz okreœlenie Ph osadu. Stwierdzono bowiem, ¿e
strukturê zespo³ów otwornic g³êbokowodnych kszta³tuj¹ wahania w dop³ywie materii organicznej, wahania po³o¿enia granicy redox oraz gruboœæ natlenionej warstwy wody.
Dane uzyskane z badañ nad otwornicami wspó³czesnymi, zosta³y wykorzystane, zgodnie
z zasad¹ aktualizmu do interpretacji morfogrupowej gatunków kopalnych. Wyniki tych analiz
przyczyni³y siê do pe³niejszego rozpoznania zmian paleoœrodowiska sedymentacji osadów.
Na przyk³ad zespo³y zawieraj¹ce biernych detrytuso¿erców, zawiesino¿erców i g³êbok¹ infaunê wskazuj¹ na oligotroficzne warunki œrodowiska, natomiast zespo³y z przewag¹ epifauny i
p³ytkiej infauny detrytuso¿ernej wskazuj¹ na warunki eutroficzne.
W Polsce badania nad zastosowaniem morfogrup otwornic do interpretacji œrodowiska
znajduj¹ siê w stadium pocz¹tkowym. Wyniki dotychczasowych badañ (np. ze œrodkowej
jury Pienin) wskazuj¹, ¿e mo¿na za pomoc¹ analizy morfogrupowej okreœliæ wzglêdne wahania poziomu morza, wahania tempa sedymentacji, okresy wzrostu lub spadku dostawy materii organicznej oraz wystêpowania stref upwellingu. Przeprowadzona przez prelegentkê
analiza morfogrupowa otwornic z warstw wierzowskich i lgockich p³aszczowiny œl¹skiej pozwoli³a na wyró¿nienie w basenie strefy dysaerobowej (warstwy wierzowskie) oraz strefy
warunków oligotroficznych ze zmiennymi dostawami materii organicznej (warstwy lgockie).

W dyskusji brali udzia³: A. Szyd³o, R. Kopciowski i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 17 kwietnia 2003 r.
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Barbara OLSZEWSKA: Nowe kierunki w badaniach otwornic. Microforaminifera —
czy traktowaæ je powa¿nie

W materiale przygotowanym do badañ palynologicznych prawie zawsze wystêpuj¹ formy przypominaj¹ce otwornice. Zwróci³ ju¿ na nie uwagê Ehrenberg (1854) opisuj¹c mikroskamienia³oœci uzyskane t¹ metod¹. PóŸnej stwierdzono, ¿e formy te s¹ dwojakiego rodzaju: wyœció³ki organiczne i wapienne hialinowe (Wilson i Hoffmeister, 1952). Formy te
nazwano „microforaminifera” z powodu rozmiarów nie przekraczaj¹cych 150 µm. Stwierdzono tak¿e, ¿e wystêpuj¹ one czêsto w preparatach petrograficznych z wapieni i ska³ krzemionkowych. Przypuszczano, ¿e zachowanie tych form jest mo¿liwe dziêki odpornej na
kwasy (HCl i HF) wyœció³ce organicznej (VanVeen, 1957; Taugourdeau-Lantz i Poignant,
1964). Wyœció³kê tê buduje glukozoaminoglikan i jest ona ró¿na u ró¿nych gatunków. Dalsze, aczkolwiek rzadkie, badania nad „microforaminifera” doprowadzi³y do powstania ró¿nych pogl¹dów na procesy ich powstawania. Pocz¹tkowo sugerowano (Wetzel, 1957), ¿e
formy te powstaj¹ w trakcie naturalnej dekalcyfikacji skorupek wapiennych, zastêpowania
œcianki skorupek przez piryt lub krzemionkê podczas diagenezy lub przez molekularne zastêpowanie materia³u œcianki podczas fosylizacji. Wed³ug innych pogl¹dów (Cohen i Gruber, 1968) „microforaminifera” powstaj¹ dopiero podczas przygotowania próbek do analizy palynologicznej wskutek dzia³ania na skorupkê HCl lub HF. Ostatnio (Misik i Sotak,
1998) pojawi³y siê sugestie o œrodowiskowej („formy stresowe”) przyczynie powstawania
tych form.
Omawianym formom otwornic przypisuje siê dwojakie znaczenie: stratygraficzne i œrodowiskowe. W biostratygrafii microforaminifera wykorzystywane s¹ pomocniczo, z zastosowaniem standardowej klasyfikacji taksonomicznej (Tappan i Loeblich, 1965).
Wspomnieæ jednak nale¿y o próbach odrêbnych klasyfikacji (Deak, 1964; Pantic i Bajraktarevic, 1988; Stancliffe, 1989). Ostatnia klasyfikacja jest systematyk¹ morfotypow¹.
Znaczenie paleoœrodowiskowe microforaminifera przejawia siê w tym, ¿e wskazuj¹ one
na pe³nomorskie warunki sedymentacji osadów oraz bliskoœæ stref upwellingu. Formy te czêste s¹ w ska³ach krzemionkowych (np. w czertach). Najczêœciej jako microforaminifera zachowuj¹ siê wyœció³ki organiczne otwornic aglutynuj¹cych z uwagi na ich specyficzn¹ budowê i gruboœæ co czyni je odporne na niszcz¹ce czynniki œrodowiska.
W Karpatach badania microforaminifera wykonano dla wapieni oksfordu sukcesji
czorsztyñskiej pieniñskiego pasa ska³kowego (Miski i Sotak, 1998). Zidentyfikowano tam 30
taksonów, g³ownie form aglutynuj¹cych. Stwierdzono, ¿e wiêkszoœæ zachowanych
microforaminifera wystêpuje w utworach powsta³ych w strefie upwellingu przy wolnej sedymentacji. Wykazano, ¿e ska³y krzemionkowe sprzyjaj¹ zachowaniu siê form zawieraj¹cych wyœció³kê organiczn¹. Zasugerowano, wreszcie zjawisko „niepe³nego rozwoju”
jako przyczynê powstawania microforaminifera. Stresowe warunki œrodowiska mia³y uniemo¿liwiæ otwornicom uformowanie skorupki.
W Polsce badania nad microforaminifera s¹ w stadium pocz¹tkowym. Na razie ograniczaj¹ siê one do rejestracji wyst¹pieñ tych form. Stwierdzono je, miêdzy innymi w krzemie-
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niach oksfordu i kimerydu na obszarze Gór Œwiêtokrzyskich w trakcie badañ nad genez¹ tych
krzemieni wykonywanych wspólnie z Z. Migaszewskim (Akademia Œwiêtokrzyska, Kielce).

W dyskusji brali udzia³: J. Skulich i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 24 kwietnia 2003 r.

Józef CHOWANIEC, Jan GOLONKA: Geotermia Podhala i Orawy a problematyka
g³êbokiego wiercenia (ODDP)

W grudniu 1999, Polska do³¹czy³a do programu wierceñ kontynentalnych — International Continental Scientific Drilling Program. W ramach którego przygotowywany jest projekt g³êbokiego wiercenia w zachodniej czêœci Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, w strefie kontaktu terranu Karpat Wewnêtrznych i p³yty pó³nocnoeuropejskiej.
Projektowane wiercenie „Orawa” by³oby usytuowane w rejonie Jab³onki–Chy¿nego na
linii przekroju sejsmicznego CELEBRATION CEL01 (Guterch i in., 2001) oraz w niedalekim s¹siedztwie g³êbokiego przekroju geologicznego Kraków–Zakopane (Sikora i in., 1980),
a tak¿e na linii przekroju Andrychów–Chy¿ne (Oszczypko, 1998). Przekroje Kraków–Zakopane i Andrychów–Chy¿ne zosta³y wykonane na podstawie szeregu wierceñ Pañstwowego
Instytutu Geologicznego i PGNiG, a tak¿e wyników badañ sejsmicznych i magnetotellurycznych. Mo¿liwoœæ lokalizacji wiercenia w rejonie przygranicznym pozwoli na miêdzynarodow¹ wspó³pracê z geologami i geofizykami s³owackimi.
Projektowane wiercenie ma na celu wyjaœnienie szeregu problemów badawczych. Do
podstawowych nale¿y problem m³odych i wspó³czesnych ruchów tektonicznych w Karpatach. Jak wykaza³y dotychczasowe badania, przez obszar karpacki przebiega granica europejskiego pola plam gor¹ca, wyznaczona neogeñskim wulkanizmem oraz rozk³adem strumienia cieplnego. Na obszarze pomiêdzy Oraw¹ a Górnym Œl¹skiem, linia graniczna ³¹cz¹ca
neogeñskie wulkanity Zakarpacia z andezytami rejonu przypieniñskiego i bazaltami Dolnego
Œl¹ska, przecina skoœnie nasuniêcia jednostek fliszowych Karpat Zewnêtrznych. Ponadto, w
rejonie Orawy, do pieniñskiego pasa ska³kowego skoœnie dochodzi oœ karpackiej, ujemnej
anomalii grawimetrycznej, a pod³o¿e skonsolidowane wystêpuje na g³êbokoœci nie wiêkszej
ni¿ 6–9 km, a wiêc jest w zasiêgu g³êbokiego wiercenia, co sugeruj¹ wyniki badañ megnetotellurycznych (¯ytko, 1999) i magnetycznych. Wypiêtrzenie to, przy generalnym zapadaniu
pod³o¿a platformy europejskiej pod Karpaty ku po³udniowi, mo¿e byæ spowodowane warunkami geotermicznymi, na skutek podnoszenia siê astenosfery i wystêpowania pióropuszy
p³aszcza. Pióropusze te mog¹ byæ niezale¿ne od karpackiej kompresji i subdukcji. Z pióropuszami ³¹czy siê lokalna i regionalna ekstensja w warunkach megaregionalnej kompresji. Tego
rodzaju zjawiska nie s¹ jeszcze dok³adnie poznane, aczkolwiek wystêpuj¹ w kilku miejscach
na œwiecie (np. Panteleria na Morzu Œródziemnym). Opracowanie zagadnienia roli pióropuszy p³aszcza i okreœlenie ich relacji do kolizji i subdukcji maj¹ zasiêg globalny, a ich wyjaœnie-
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nie w rejonie karpackim pozwoli na stworzenie uniwersalnego modelu ewolucji orogenów.
Nie jest wykluczone, ¿e mamy do czynienia z orogenez¹ „modyfikowan¹” przez pióropusz
p³aszcza.
Istnienie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej na granicy Karpat Wewnêtrznych i Zewnêtrznych mog³oby wiêc mieæ zwi¹zek z riftingiem spowodowanym wp³ywem pióropuszy
p³aszcza na pograniczu dwóch p³yt. Ryft ten jest obrze¿ony miêdzy innymi wyniesieniami
Babiej Góry i Orawskiej Magury. Z ryftem mo¿e byæ zwi¹zany wulkanizm ukryty pod neogeñskimi utworami niecki orawskiej a widoczny jako wysokooporowe cia³a na profilach
megnetotellurycznych. Tektonikê tego obszaru komplikuje wystêpowanie uskoków przesuwczych o ró¿nym przebiegu i orientacji a tak¿e zwi¹zane z nimi tworzenie siê basenów typu
pullapart.
Wykonanie wiercenia na Orawie bêdzie mia³o zasadnicze znaczenie dla rozpoznania zagadnieñ hydrogeologicznych, w szczególnoœci wystêpowania wód termalnych. Wody termalne stosunkowo dobrze rozpoznane zosta³y w niecce podhalañskiej. Karpaty Zewnêtrzne
charakteryzuj¹ siê niewielkim rozpoznaniem termiki wód podziemnych, w zwi¹zku z czym
ograniczone s¹ mo¿liwoœci szczegó³owej interpretacji. Wa¿nym wskaŸnikiem charakteryzuj¹cym œrodowisko skalne wystêpowania wód podziemnych jest tzw. gradient geotermiczny, definiowany jako wielkoœæ przyrostu temperatury przypadaj¹cej na jednostkê
g³êbokoœci. Œrednia wartoœæ gradientu geotermicznego dla Karpat wynosi 2,35o/100 m, natomiast dla niecki podhalañskiej i jej pod³o¿a waha siê w zakresie 1,9–2,1o/100 m. Okreœlenie
wartoœci gradientu geotermicznego w rejonie Orawy przyczyni siê w znacznym stopniu do
rozpoznania termiki wód podziemnych na granicy Karpat Wewnêtrznych i Zewnêtrznych.
Wykonanie wiercenia na Orawie przyczyni³oby siê do uzyskania odpowiedzi na postawione wy¿ej problemy. Dla okreœlenia dok³adnej lokalizacji wiercenia i jego w³aœciwej interpretacji geologicznej konieczne bêdzie wykonanie dodatkowych prac geofizycznych.
P³ytka sejsmika wyjaœni³aby zasiêg utworów neogeñskich i pozycjê pieniñskiego pasa
ska³kowego pod utworami neogenu, zaœ g³êboka sejsmika, a zw³aszcza zdjêcie 3-D przyczyni³oby siê do lepszego rozpoznania tektoniki wg³êbnej.

W dyskusji brali udzia³: R. Florek, A. Górka, R. Kopciowski, M. Kr¹piec, T. Malata, B. Olszewska, W. Ry³ko, A.
Tomaœ, K. ¯ytko i prelegenci.
Posiedzenie oby³o siê w dniu 8 maja 2003 r.

Barbara OLSZEWSKA: Nowe kierunki w badaniach otwornic. Dojrza³oœæ termiczna
— nowe zastosowanie otwornic w poszukiwaniu wêglowodorów

Badania termicznej dojrza³oœci materii organicznej s¹ integraln¹ czêœci¹ analizy basenów
sedymentacyjnych (w jej aspekcie praktycznym) czyli dla poszukiwania wêglowodorów.
WskaŸnikami dojrza³oœci materii organicznej s¹ parametry organiczne (np. refleksyjnoœæ wi-
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trynitu) i mineralogiczne (iloœæ i rodzaj minera³ów ilastych, g³ównie stosunek smektytu do illitu).
Otwornice maj¹ du¿¹ wartoœæ dla analizy basenowej, z uwagi na znaczenie dla okreœlenia
wieku osadów i ich korelacji. Obecnie uwa¿a siê równie¿ (McNeil, 1996), ¿e mog¹ byæ pomocne w odtworzeniu historii termicznej osadów, poniewa¿ skorupkê buduje materia organiczna (parametr organiczny) oraz ziarna mineralne (parametr mineralogiczny). Na otwornice
znajduj¹ce siê w osadzie dzia³a szereg czynników takich jak: wczesna diageneza, pogrzebanie
osadów, nadciœnienie p³ynów porowych i dzia³alnoœæ wód meteorycznych. Proces wczesnej
diagenezy decyduje o pocz¹tkowym stadium fosylizacji otwornic w górnych kilku metrach
osadu. Proces ten jest zdominowany przez chemiczne i biologiczne interakcje zale¿ne od natury wód porowych (pH), iloœci i rodzaju materii organicznej, iloœci aktywnego Fe, tempa sedymentacji i aktywnoœci bakterii (aerobowych i anaerobowych).
Wp³yw tych czynników na zachowanie skorupek otwornic jest znaczny. Na przyk³ad wysokie tempo sedymentacji sprzyja zachowaniu materii organicznej. Bakterie aerobowe,
dzia³aj¹ce w strefie natlenionej wp³ywaj¹ na zachowanie wapiennych skorupek otwornic.
Bakterie dzia³aj¹ce w strefie s³abego natlenienia powoduj¹c redukcjê siarczanów i Fe, prowadz¹ do pirytyzacji skorupek.
Procesy diagenezy zwi¹zane z pogrzebaniem osadu wystêpuj¹ na g³êbokoœciach miêdzy 2
a 8 km i temperaturach miêdzy 75–200°C (Mc Neil, 1996). Otwornice wykazuj¹ szereg klasycznych przejawów zmian termalnych zarówno odnoœnie materii organicznej (wyœció³ki organicznej, cementu) jak odnoœnie sk³adu mineralnego skorupki.
Zmiany cementu organicznego (glukozoaminoglikan) przejawiaj¹ siê coraz ciemniejszym
zabarwieniem skorupki. Na tej podstawie opracowano 10-cio stopniow¹ skalê kolorystyczn¹
(Foraminiferal Colouration Index) wskazuj¹c¹ na stopieñ dojrza³oœci termicznej skorupek.
Zmianom ulega tekstura œcianek skorupki. Najbardziej rozpowszechniona jest wtórna sylifikacja skorupek. W warunkach normalnej subsydencji basenu zjawisko sylifikacji skorupek poprzez wytr¹canie siê kwarcu z p³ynów porowych zachodzi w temperaturze wy¿szej od 90°C.
WskaŸnikami procesów diagenezy zwi¹zanych ze znacznymi zmianami temperatury s¹
równie¿ minera³y ilaste w³¹czone w materia³ skorupki otwornic: smektyt, illit i chloryt. Illit
jest minera³em diagnostycznym dla g³êbokoœci ni¿szych od 3,5 km i temperatury wy¿szej od
110°C. W przypadku otwornic o skorupkach wêglanowych, wraz ze wzrostem temperatury
aragonit przechodzi w kalcyt, który z kolei ulega chlorytyzacji.
Z badañ wynika, ¿e sylifikacja skorupek otwornic aglutynuj¹cych jest zwi¹zana z procesami
powoduj¹cymi nadciœnienie p³ynów porowych i mo¿e byæ wykorzystana do wyznaczania stref
nadciœnienia podczas poszukiwania wêglowodorów. Jednym z czynników powoduj¹cych nadciœnienie p³ynów porowych mo¿e byæ tak¿e proces przechodzenia smektytu w illit.
Wody meteoryczne wystêpuj¹ce w strefach proksymalnych basenu do g³êbokoœci oko³o 2
km mog¹ równie¿ istotnie wp³ywaæ na zmiany mineralogii skorupek otwornic.
Z przytoczonych powy¿ej faktów wynika, ¿e podstawowym obiektem otwornicowej
analizy termicznej s¹ otwornice aglutynuj¹ce. Charakteryzuj¹ siê one specyficznym sposobem wystêpowania cementu organicznego, który przesyca œcianki znajduj¹c siê wewn¹trz
i na zewn¹trz skorupki i wype³nia przestrzenie miêdzy poszczególnymi ziarnami mineralnymi. Drugim powodem preferowania tych otwornic do analizy termicznej jest ich intensywna
reakcja na zmiany temperatury.
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Badanie tej reakcji jak i zmian mineralogicznych doprowadzi³o badaczy kanadyjskich do
wyró¿nienia kilku stref diagenezy zwi¹zanej z pogrzebaniem osadów, w których zachodz¹
opisane powy¿ej zjawiska. Strefy te przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
— strefa A, g³êbokoœæ: 0–2,4 km, temperatura: 0–75°C, wskaŸnik FCI: 0–2,5;
— strefa B, g³êbokoœæ: 2,4–3,4 km, temperatura: 75–110°C, wskaŸnik FCI: 2,5–3,5;
— strefa C, g³êbokoœæ: 3,5–5,0 km, temperatura: 110–140°C, wskaŸnik FCI: 3,5–7,5;
— strefa D, g³êbokoœæ: 6,0–8,0 km, temperatura: 150–250°C, wskaŸnik FCI: 7,5–10.
Przedstawiona powy¿ej metoda wykorzystania otwornic dla okreœlenia stopnia dojrza³oœci materii organicznej jest obecnie szeroko stosowana przez kanadyjski przemys³ naftowy w utworach klastycznych zasobnych w otwornice aglutynuj¹ce. Jest ona tania i uwiarygodniona przez eksperymentaln¹ pirolizê w warunkach s³abego natlenienia i inne metody tradycyjne. Liczne wystêpowanie otwornic aglutynuj¹cych w polskich karpatach fliszowych
zachêca do wypróbowania tej metody tak¿e i u nas. Pilota¿owa analiza zespo³ów otwornic z
jednostki œl¹skiej wykonana przez dr Mc Neil’a z GSC przypisuje utwory kredy tej jednostki
do strefy C.

W dyskusji brali udzia³: L. Jankowski, R. Kopciowski, J. Skulich, A. Wójcik i prelegentka.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 15 maja 2003 r.

Tomasz
MALATA,
Ziemowit
ZIMNAL,
Wojciech
GRANOSZEWSKI:
M³odoczwartorzêdowe osady organiczne w Markowcach ko³o Sanoka

Profil Markowce po³o¿ony jest we wschodniej czêœci Do³ów Jasielsko-Sanockich (Karpaty
Zachodnie), 7,5 km na zachód od Sanoka. Osady organiczne wystêpuj¹ w obrêbie dna doliny
potoku So³otwina, lewobrze¿nego dop³ywu Sanoczka. Wype³niaj¹ one rozszerzenie tej doliny,
która ma formê niewielkiej kotliny o wymiarach 1,1 x 0,65 km i powierzchni 0,6 km2. W jej
pod³o¿u wystêpuj¹ g³ównie grubo³awicowe, rozsypliwe piaskowce warstw kroœnieñskich dolnych (oligocen), wykszta³cone w facji leskiej. S¹ to utwory ma³o odporne na erozjê i czêsto
tworz¹ siê na nich szerokie obni¿enia, wykorzystywane przez rzeki. W omawianym rejonie s¹
one dodatkowo os³abione przez strefê nasuniêcia fa³du Czaszyna-Hoczwi, przebiegaj¹c¹
prawdopodobnie pó³nocno-wschodnim krañcem kotliny oraz przez krzy¿uj¹ce siê tutaj dwa
du¿e uskoki przesuwcze (systemy uskoków). Jeden z nich ma kierunek N–S, drugi SSW–NNE
i obydwa s¹ wykorzystywane przez ró¿ne odcinki doliny Sanoczka.
Wystêpowanie osadów organogenicznych stwierdzone zosta³o podczas badañ terenowych przeprowadzonych w ramach realizacji arkusza Sanok (1041) Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000. Analizê palinologiczn¹ dla prezentowanego profilu wykona³ W. Granoszewski, a badania malakofauny wykona³a E. Stworzewicz. Materia³ do badañ pobrany zosta³ sond¹ torfow¹.
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W dnie kotliny, na utworach fliszowych zalega warstwa piasków drobno- i œrednioziarnistych, miejscami py³owatych, rzecznych, zawieraj¹cych malakofaunê, o mi¹¿szoœci
0,7–1,3 m. Strop piasków znajduje siê na g³êbokoœci 3,02 m p.p.t. Powy¿ej (na g³êbokoœci
2,52–3,02 m) zalega kreda jeziorna barwy bia³ej i jasnoszarej, zawieraj¹ca liczne skorupki œlimaków i ma³¿y. W górnej czêœci profilu wystêpuj¹ torfy s³abo roz³o¿one, barwy czarnej i brunatnej, z przewarstwieniami mu³ków ilastych. Ca³oœæ przykryta jest cienk¹ warstw¹ (0,45 m)
mu³ków br¹zowych.
W sp¹gowych piaskach rzecznych w sk³ad spektrów py³kowych wchodz¹: Pinus sylvestris, P. cembra, Betula alba t., B. nana, Larix, a wœród roœlin zielnych stwierdzono obecnoœæ
py³ku Poaceae undiff., Artemisia, Cyperaceae, Chenopodiaceae oraz Helianthemum nummularium t. Próbki zawieraj¹ bardzo du¿y udzia³ (ok. 60%) py³ku redeponowanego, wieku
trzeciorzêdowego. Z powy¿szego sk³adu spektrów py³kowych mo¿na wnosiæ, ¿e w trakcie
akumulacji tego osadu panowa³a roœlinnoœæ luŸnych lasów sosnowych. Obecne te¿ by³y zbiorowiska tundrowe (B. nana) oraz stepowe (Artemisia, Helianthemum nummularium t.).
Akumulacja tych osadów zwi¹zana jest ze schy³kiem m³odszego dryasu. Zespó³ malakofauny
jest ubogi i nieliczny, wystêpuj¹ tu pojedyncze okazy fauny wodnej.
W kredzie jeziornej zidentyfikowano 8 gatunków œlimaków wodnych i 2 gatunki ma³¿ów.
Obecnoœæ zimnolubnego zatoczka Gyraulus laevis, który wspó³czeœnie w Polsce jest rzadko
spotykany, natomiast czêsty w osadach czwartorzêdowych wskazuje, ¿e mo¿e ona pochodziæ
z jednej z zimnych faz plejstoceñskich lub wczesnoholoceñskich. Równie¿ groszkówka Pisidium obtusale jest reprezentowana przez formê lapponicum, która wspó³czeœnie wystêpuje
tylko w zimnej strefie klimatycznej, a w osadach pochodz¹cych z zimnych faz plejstocenu jest
czêsto spotykana. Natomiast wyniki analizy palinologicznej pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e akumulacja kredy jeziornej w Markowcach mia³a miejsce w okresie preborealnym. W spektrach
py³kowych zaznacza siê spadek NAP, limby (Pinus cembra) i modrzewia (Larix) oraz niewielki wzrost py³ku brzozy drzewiastej i sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris). W czasie
akumulacji kredy jeziornej panowa³y lasy sosnowo-brzozowe.
W stropowej czêœci kredy jeziornej i w sp¹gu torfów (na g³êbokoœci 2,60–2,40 m) w spektrach py³kowych zaznacza siê kulminacja py³ku wi¹zu (Ulmus) oraz wysokie udzia³y œwierka
(Picea abies) i sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris).
Maksimum rozprzestrzenienia leszczyny (Corylus) oraz ci¹g³e krzywe py³ku lipy (Tilia
cordata t.) i dêbu (Quercus) wyznaczaj¹ rozwój mieszanych lasów liœciastych okresu atlantyckiego. W spektrach notowany jest ci¹gle jeszcze wysoki udzia³ py³ku wi¹zu i œwierka.
Spektra py³kowe okresu subborealnego (230–140 cm) w badanym profilu charakteryzuje
obecnoœæ py³ku graba (Carpinus), jod³y (Abies) i buka (Fagus). Obecne s¹ równie¿ wskaŸniki
dzia³alnoœci cz³owieka np.: py³ek zbó¿ (Cerealia t.) oraz wypasu (Plantago lanceolata).
Wzrost py³ku Abies oraz Fagus od poziomu 140 cm wyznacza pocz¹tek okresu subatlantyckiego w rozwoju roœlinnoœci. W spektrach tego okresu zanotowano równie¿ zwiêkszone
udzia³y py³ku roœlin œwiadcz¹cych o dzia³alnoœci cz³owieka w badanym obszarze. Obecny
jest py³ek ¿yta (Seceale cereale), oraz Centaurea cyanus (chaber b³awatek). Ponadto, stwierdzono obecnoœæ py³ku konopi (Cannabis).
Diagram z Markowców stosunkowo ³atwo koreluje siê z sukcesj¹ roœlinnoœci zanotowan¹
w stanowisku Besko, wschodnia czêœæ Do³ów Jasielsko-Sanockich (Koperowa, 1970).
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Sedymentacja badanych osadów odbywa³a siê w warunkach zmieniaj¹cego siê poziomu
wody, co jest odzwierciedlone nie tylko w litologii osadów ale równie¿ w stanie zachowania
sporomorf i ich bezwzglêdnej frekwencji w osadzie.

W dyskusji brali udzia³: P. Marciniec, B. Olszewska, E. Stworzewicz, K. ¯ytko i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 15 maja 2003 r.

Piotr FREIWALD, Robert PATORSKI: Wstêpne dane na temat hydrogeologii Polesia
w œwietle prac nad arkuszami MhP w skali 1:50 000

W referacie przedstawiono wstêpne wyniki z przeprowadzonych prac terenowych nad realizacj¹ mapy MhP arkusze: Sosnówka, S³awatycze, Kaplonosy, W³odawa i Sobibór.
Badany obszar pod wzglêdem geologicznym nale¿y do niecki lubelskiej — struktury
zrêbowej podlasko-lubelskiej i jest zbudowany z utworów górnej kredy oraz lokalnie
trzeciorzêdu. Charakteryzuje siê on ma³o urozmaicon¹ rzeŸb¹ powierzchni podczwartorzêdowej, a jedyn¹ wyraŸn¹ struktur¹ jest Wa³ Uhruski. Na podstawie istniej¹cych materia³ów archiwalnych mo¿na tu wydzieliæ g³ówne linie tektoniczne (roz³amy, pêkniêcia lub
uskoki). Kierunki tych linii tylko w niewielkim stopniu nawi¹zuj¹ do starej sieci uskoków
NW–SE oraz NE–SW. Nowy system kierunków uskoków zwi¹zany jest najprawdopodobniej z najm³odszymi ruchami neotektonicznymi z okresu trzeciorzêdu a nawet czwartorzêdu i jest zbli¿ony do równole¿nikowego. Dodatkowo budowê geologiczn¹ komplikuj¹
zaburzenia glacitektoniczne i silny rozwój form krasowych.
Obszar objêty badaniami po³o¿ony jest w obrêbie lubelsko-podlaskiego regionu hydrogeologicznego (IX), subregionu poleskiego (IX2) (ark. Sobibór, Kaplonosy, W³odawa). Na
obszarze Polesia wystêpuj¹ trzy g³ówne poziomy wodonoœne: czwartorzêdowy — zwi¹zany
przede wszystkim z utworami aluwialnymi rzeki Bug, a tak¿e z utworami wodnolodowcowymi, trzeciorzêdowy — wystêpuj¹cy lokalnie w seriach piaszczystych, oraz kredowy —
zwi¹zany z kred¹ pisz¹c¹ i utworami marglistymi.
Na ogó³ wystêpuje jeden po³¹czony poziom wodonœny: czwartorzêdowo-kredowy,
b¹dŸ czwartorzêdowo-trzeciorzêdowo-kredowy poziom wodonoœny. Poni¿ej wystêpuje:
albski i jurajski poziom wodonoœny, bez znaczenia u¿ytkowego.
Na obszarze arkuszy Sobibór, W³odawa i Kaplonosy rozci¹ga siê GZWP wymagaj¹cy
szczególnej ochrony — zbiornik kredowy niecki lubelskiej (Che³m-Zamoœæ) nr 407.
Wykonane kratowanie hydrogeologiczno-sozologiczne dla realizowanych arkuszy MhP
oraz dane zawarte w materia³ach archiwalnych wykaza³y, ¿e stan rozpoznania hydrogeologicznego obszaru badañ otworami studziennymi jest nierównomierny (ark. Sosnówka — 16 otworów, S³awatycze — 10, Kaplonosy — 36, W³odawa — 40, Sobibór — 17). W zwi¹zku z tym na
terenie obejmuj¹cym arkusze Sobibór i Parczew wykonano odpowiednio 40 i 48 sond w których dokonano pomiaru g³êbokoœci wystêpowania zwierciad³a wody pierwszego od powie-
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rzchni poziomu wodonoœnego. W celu uchwycenia obrazu hydrochemicznego wód poziomów
wodonoœnych pobrano próby wody do analiz (33 próby pe³ne i 10 prób wskaŸnikowych).
Czwartorzêdowy poziom wodonoœny pod wzglêdem zasobnoœci jest zró¿nicowany
z uwagi na zmienn¹ mi¹¿szoœæ warstwy wodonoœnej oraz i jej przepuszczalnoœæ.
Wydajnoœci uzyskiwane z pojedynczych otworów dochodz¹ do kilkunastu, rzadziej
kilkudziesiêciu m3/h. Poziom ten rozpoznany jest w s³abym stopniu. Utwory czwartorzêdowe
s¹ zró¿nicowane pod wzglêdem mi¹¿szoœci (od kilku do 30,0 m — Lubieñ, ark. Kaplonosy)
i wykszta³cenia litologicznego. Pokrywaj¹ one prawie ca³¹ powierzchniê omawianego obszaru. Niewielkie wychodnie kredy pisz¹cej i margli mastrychtu górnego spotkaæ mo¿na np.
w okolicach Wa³u Uhruskiego. Czwartorzêdowy poziom wodonoœny zwi¹zany jest g³ównie z
holoceñskimi utworami aluwialnymi rzeki Bug i jego lewobrze¿nymi dop³ywami oraz glacjanymi i fluwioglacjanymi osadami plejstocenu.
Jakoœæ wód podziemnych, czwartorzêdowego poziomu wodonoœnego na obszarze arkuszy jest zró¿nicowana, na co wp³ywaj¹ zarówno czynniki naturalne jak i antropopresyjne. Na
znacznych obszarach zwierciad³o wód podziemnych wystêpuje stosunkowo p³ytko
i w zwi¹zku z tym zachodzi wysoka ewapotranspiracja, co ma znacz¹cy wp³yw na relacje pomiêdzy wodami utworów trzeciorzêdowych i kredowych, a w konsekwencji na ograniczenie
wielkoœci zasilania utworów górnej kredy.
Poziom wodonoœny zwi¹zany z utworami trzeciorzêdowymi jest praktycznie
nierozpoznany, a dotychczasowe badania wskazuj¹ na brak w obrêbie tych utworów horyzontów wodonoœnych o znaczeniu regionalnym. Poziom ten jest ma³o zasobny w wodê, charakteryzuje siê niskimi wydajnoœciami, najczêœciej nie przekraczaj¹cymi kilkanaœcie m3/h (arkusze K¹kolewnica, Miêdzyrzec Podlaski).
Kredowy poziom wodonoœny stanowi¹ szczelinowe utwory kredy górnej wykszta³cone
g³ównie w postaci kredy pisz¹cej oraz w mniejszym stopniu, utworów marglistych i opok.
Znacz¹ce dop³ywy uzyskuje siê przewa¿nie do g³êbokoœci oko³o 100 m. Warunki
hydrogeologiczne w obrêbie równomiernie spêkanego masywu czêsto s¹ zmienione w strefach zaburzonych tektonicznie (uskoki i towarzysz¹ce im strefy rozluŸnionego materia³u skalnego). Poni¿ej g³êbokoœci 100 m wystêpuje zjawisko zaciskania szczelin co powoduje,
¿e od 200 m masyw staje siê nieprzepuszczalny, izoluj¹c górnokredowy poziom wodonoœny
od ni¿ej le¿¹cych poziomów: albskiego i jurajskiego.
Wydajnoœci uzyskiwane z pojedynczych ujêæ wynosz¹ od kilku do 75 m3/h (Okuninka,
arkusz Sobibór) przy depresji siêgaj¹cej do 40 m (Sobibór). Zwierciad³o wody z poziomu kredowego ma charakter naporowy i stabilizuje siê od kilku do 16 m p.p.t. Wspó³czynniki filtracji obliczone na podstawie próbnych pompowañ w otworach studziennych kszta³tuj¹ siê w granicach 0,7–6,9 m/24h, a przewodnoœæ warstwy wodonoœnej wynosi od 29 do 308 m2/24h.
Pod wzglêdem chemicznym wody omawianego poziomu s¹ najczêœciej typu HCO3–Ca, a sucha pozosta³oœæ waha siê od 150 do 330 mg/dm3.
Poziom kredowy zasilany jest przewa¿nie w drodze bezpoœredniej infiltracji opadów atmosferycznych poprzez przepuszczalne utwory czwartorzêdowe i lokalnie trzeciorzêdowe.
Z³o¿ona budowa geologiczna, niekiedy silnie zaburzone osady oraz znaczny w nich udzia³
utworów pó³przepuszczalnych sprawia, ¿e przep³yw zarówno poziomy jak i pionowy wód
podziemnych jest w znacznym stopniu utrudniony. Na omawianym obszarze poziom górno-
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kredowy stanowi g³ówny poziom u¿ytkowy jednak jest on rozpoznany nielicznymi i nierównomiernie rozmieszczonymi otworami.
Charakterystyczn¹ cech¹ Polesia jest wystêpowanie licznych jezior, bagien, b³ot i torfowisk
niejednokrotnie objêtych œcis³¹ ochron¹ (np. Rezerwat ¯ó³wie B³ota, Trzy Jeziora, Magazyn).
Rejony te s¹ bezodp³ywowe i stanowi¹ wa¿ny element w bilansie wodnym badanego obszaru.

W dyskusji brali udzia³: B. Olszewska, A. Szczepañski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 26 czerwca 2003 r.

Józef CHOWANIEC: Wybrane zagadnienia z hydrogeologii Karpat Zachodnich

W referacie przedstawiono charakterystykê hydrogeologiczn¹ wód mineralnych zwi¹zanych z seri¹ wêglanow¹ karbonu dolnego, dewonu górnego i œrodkowego miêdzy Cieszynem
a Bielsko-Bia³¹. Badania prowadzono dla dokumentacji hydrogeologicznej zasobów
dyspozycyjnych wód leczniczych i towarzysz¹cych im lub wystêpuj¹cych odrêbnie wód
potencjalnie leczniczych na obszarze Karpat i zapadliska przedkarpackiego, wykonanej w
Przedsiêbiorstwie Geologicznym S.A. w Krakowie przy wspó³udziale Oddzia³u Karpackiego
Pañstwowego Instytutu Geologicznego. W pracy wykorzystano rezultaty badañ z licznych
otworów wykonanych na tym obszarze przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
oraz Pañstwowy Instytut Geologiczny.
Seriê wêglanow¹ karbonu dolnego, dewonu górnego i œrodkowego buduj¹ dolomity i wapienie z wk³adkami margli i piaskowców o zmiennej mi¹¿szoœci od 0,0 do oko³o 1000 m.
Strop tej serii zalega najp³ycej w okolicach Bielska-Bia³ej, na g³êbokoœci oko³o 800 m. Badania serii wêglanowej przeprowadzone w zasiêgu GZW w otworach: Maczki IG 1, Sosnowiec IG 1 i Gocza³kowice IG 1 wskazuj¹ na szczelnoœæ i praktycznie nieprzepuszczalnoœæ tej
serii. Wartoœci wspó³czynników filtracji obliczone na podstawie rezultatów badañ wykonanych w tych otworach wahaj¹ siê od 10–8 do 10–10 m/s. Uzyskano niewielkie wydajnoœci,
rzêdu 0,01–0,4 m3/h przy kilkusetmetrowych depresjach.
Seria wêglanowa w pó³nocnej czêœci obszaru przykryta jest na ogó³ klastycznymi utworami karbonu, a jedynie tylko w po³udniowej czêœci, wystêpuje bezpoœrednio pod nadk³adem
trzeciorzêdu. W strefie wystêpowania wychodni serii wêglanowej na powierzchniê podmioceñsk¹ mo¿liwy jest rozwój zjawisk krasowych. Zjawiska krasowe zaobserwowano w
wielu otworach usytuowanych zarówno bezpoœrednio w strefie wychodni (Kêty 3, Kêty 8),
jak równie¿ w pewnej odleg³oœci od wychodni (Kozy MT-3, Bestwina IG 1 i inne). Na
znaczn¹ skalê zaobserwowano rozwój krasu w otworach w Ustroniu, gdzie ponad seri¹ wêglanow¹ zalegaj¹ utwory klastyczne karbonu oraz serie fliszu zewnêtrznokarpackiego.
Utwory wêglanowe karbonu dolnego, dewonu górnego i œrodkowego tworz¹ zbiornik
hydrogeologiczny, w którym wystêpuj¹ wody zwi¹zane z systemem szczelin, spêkañ i pustek
krasowych w górotworze. Pomimo procesów diagenezy, kompakcji, rekrystalizacji i ceme-
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ntacji, prowadz¹cych do czêœciowego zaciœniêcia szczelin i pustek krasowych i tym samym
do zmniejszenia przepuszczalnoœci górotworu, to jednak seria wêglanowa stanowi najbardziej zasobny poziom wodonoœny na omawianym terenie. Poziom ten jest równie¿ najbardziej perspektywiczny pod k¹tem mo¿liwoœci zastosowania g³êbokiego zat³aczania.
Trudny do okreœlenia jest kierunek przep³ywu wód w poziomie wêglanowym. Prawdopodobnie, powolny ruch wód odbywa siê z SW na NE strefami uprzywilejowanymi, do których
nale¿¹ strefy dyslokacyjne i strefy skrasowia³e. Badania modelowe potwierdzaj¹ powy¿sz¹ hipotezê. W oparciu o wyniki tych badañ dokonano oceny zasobów dyspozycyjnych. Zasoby
dyspozycyjne wód mineralnych omawianego poziomu wynosz¹ 600,0 m3/24h dla obszaru zasobowego o powierzchni 759 km3, rozci¹gaj¹cego siê od Cieszyna przez Ustroñ do Bielska-Bia³ej. Obliczony œredni spadek hydrauliczny miêdzy obszarem zasilania (Morawy) a
Ustroniem wynosi 0,00309, a miêdzy Ustroniem a obszarem drena¿u od 0,00027 (rejon Dêbnika) do 0,00078 (rejon Siewierza). Generalnie, przep³yw wód odbywa siê przy niewielkich
spadkach hydraulicznych, których wartoœæ wzrasta dopiero w bezpoœrednim s¹siedztwie ujêæ
wód mineralnych. Ich eksploatacja powoduje ma³o znacz¹ce zmiany w uk³adzie pola hydrodynamicznego. Najwy¿sze wartoœci depresji, spowodowane eksploatacj¹ wód mineralnych w
wysokoœci podanych powy¿ej zasobów dyspozycyjnych, obserwuje siê w rejonie istniej¹cych
otworów. Depresje te wynosz¹ od 1,75 m w otworze Krasna 1 do 2,5 m w otworze Jaworze IG 2
i 4,2 m w otworze Ustroñ IG 3. Jak wykaza³y badania modelowe wykonane przez Szklarczyka,
zasiêg oddzia³ywania tych otworów bêdzie obejmowa³ oko³o 75% obszaru zasobowego.
Omawiany poziom wodonoœny, pod wzglêdem hydrochemicznym najlepiej zosta³
rozpoznany w rejonie Ustronia. Badania hydrochemiczne wykaza³y, ¿e solanki ustroñskie charakteryzuj¹ siê mineralizacj¹ ogóln¹ w granicach od 112,43 g/dm3 w otworze ch³onnym C-1
(1999 r.) do 114,68 g/dm3 w otworze Ustroñ IG 3 (2001 r.) i 121,76 g/dm3 w otworze Ustroñ-3A
(2001 r.). Wy¿sz¹ mineralizacjê ogóln¹ — 145,86 g/dm3 (1980 r.), posiadaj¹ wody mineralne
nawiercone w otworze Jaworze IG 2 z po³¹czonych poziomów: trzeciorzêdu i dewonu. Generalnie, s¹ to wody chlorkowo-sodowo-wapniowe, ¿elaziste, bromkowe, jodkowe, borowe.
Jak wykaza³y badania wykonane przez Zubera, wody mineralne omawianego poziomu s¹
wodami infiltracyjnymi, pochodz¹cymi z bardzo gor¹cego klimatu. Pogl¹d ten jest zgodny z rezultatami badañ innych autorów (np. Pa³ys, Dowgia³³o), wed³ug których s¹ to solanki wieku
permskiego.

W dyskusji brali udzia³: P. Nescieruk, B. Olszewska, J. Skulich. A. Szczepañski i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 26 czerwca 2003 r.

Andrzej SZYD£O: Korelacja graficzna jako narzêdzie badañ biostratygraficznych

Biostratygrafia jest niezwykle u¿ytecznym narzêdziem badañ w odszyfrowywaniu czasowych relacji i zale¿noœci oraz wieku badanych osadów. Biostratygraficzne wydarzenia za-
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pisane w osadzie s¹ zwykle odbiciem tych biologicznych czyli: pierwsze i ostatnie pojawienie
siê taksonów, które z kolei s¹ unikatowe w skali lokalnej, regionalnej, czy nawet globalnej.
Pojawienie siê w basenie ró¿norodnych gatunków mikro-, czy makroorganizmów, a nastêpnie ich migracja i rozprzestrzenienie, tworz¹ potencjalne horyzonty czasowe niezwykle
przydatne w korelacji biostratygraficznej.
W konwencjonalnej biostratygrafii relacje czasowe pomiêdzy przynajmniej dwoma profilami, czy ods³oniêciami obrazuje siê za pomoc¹ licznych linii koreluj¹cych ze sob¹ równowiekowe biohoryzonty. Jednak jeœli tego typu technika zostanie zastosowana w korelacji wiêkszej iloœci profili, które z³o¿one s¹ z osadów zawieraj¹cych dodatkowo ró¿norodne skamienia³oœci to z regu³y otrzymamy niezwykle z³o¿ony, niezbyt czytelny i czêsto niekompatybilny
zbiór danych obrazuj¹cych relacje czasowe pomiêdzy porównywanymi osadami. Zwykle taki
sposób korelacji dodatkowo komplikuje ró¿norodny stan zachowania i stopieñ zapisu w osadzie poszczególnych grup organizmów.
Przy du¿ej iloœci, ró¿norodnoœci, a tak¿e zmiennoœci danych konieczne jest ich usystematyzowanie i zhierarchizowanie. Wówczas tradycyjne badania zastêpuje siê czêsto nowymi
pó³iloœciowymi i iloœciowymi, które pozwalaj¹ na otrzymanie pe³nego i przejrzystego schematu biostratygraficznego o zdecydowanie wiêkszej rozdzielczoœci wiekowej.
W tych badaniach wykorzystuje siê dwie metody: deterministyczn¹ i probabilistyczn¹.
Pierwsza z nich (deterministyczna) d¹¿y do uzyskania ca³kowitego lub maksymalnego zasiêgu biostratygraficznego gatunku, natomiast druga (probabilistyczna) poszukuje najbardziej
prawdopodobnego lub przybli¿onego rozprzestrzenienia wiekowego taksonu.
Jakkolwiek obie metody, podobnie jak to jest w przypadku technik tradycyjnych, bazuj¹
na biohoryzontach to w ich modelowaniu najbardziej przydatne okazuje siê podejœcie
deterministyczne, które jest zdecydowanie prostsze w zastosowaniu i bardziej w³aœciwe przy
opracowywaniu tego typu danych. Uzyskany dziêki tej metodzie model biostratygraficzny
eliminuje b³êdne dane, gdy¿ opiera siê na szczegó³owej i bogatej dokumentacji
mikropaleontologicznej i w pe³ni odzwierciedla rzeczywisty zasiêg mikroskamienia³oœci, a
nie jest tylko przybli¿onym (statystycznym) obrazem ich rozprzestrzenienia, który uœrednia
wszystkie wyniki analiz, zarówno te b³êdne, jak i niekompletne (metoda probabilistyczna).
Najbardziej znan¹ wœród metod deterministycznych jest korelacja graficzna (Graphic
Correlation). W graficznej korelacji do ukazania relacji czasowych w badanych osadach
s³u¿y dwuwymiarowy wykres, gdzie do ka¿dej z osi przypisane s¹ poszczególne profile,
ods³oniêcia, czy przekroje tych¿e osadów. Umiejscowienie pierwszego, czy te¿ ostatniego
pojawienia siê markerowych taksonów w badanym osadzie jest równoznaczne z lokalizacj¹
próbki, w której zosta³ zidentyfikowany po raz pierwszy, b¹dŸ ostatni. Uzyskuje siê w ten
sposób zbiór punktów o dwóch wspó³rzêdnych, przez który prowadzi siê liniê korelacyjn¹
(Line of Correlation). Poprzez porównywanie danych mikropaleontologicznych z dwóch
profili uzyskuje siê jeden z³o¿ony profil (Composite Section). Dane mikropaleontologiczne
z ka¿dego nastêpnego profilu przyczyniaj¹ siê do powstania nowego sumarycznego profilu.
Proces ten mo¿na kontynuowaæ, a¿ do wyczerpania dostêpnych Ÿróde³ danych. Powstaje w
ten sposób modelowy profil badanych osadów na danym obszarze. Poprzez powtarzalnoœæ
tego procesu mo¿na odtworzyæ maksymalny zasiêg gatunków oraz sprecyzowaæ rzeczywiste rozprzestrzenienie badanej sukcesji w basenie.
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Uzyskany rzeczywisty wiek osadów mo¿na odnieœæ do standardowych (wiarygodnych i
pewnych) zasiêgów przewodnich gatunków, a tym samym do skali czasowej. Lokalny zasiêg
konkretnego gatunku mo¿na porównaæ z jego rozprzestrzenieniem dla danego basenu, regionu, czy œwiatowych standardów i wychwyciæ redepozycjê skamienia³oœci. Korelacja graficzna obrazuje równie¿ relacje pomiêdzy wydarzeniami biologicznymi i procesem sedymentacji w basenie. Interpretacja przebiegu linii koreluj¹cej wskazuje na zmiany tempa depozycji, luki sedymentacyjne, zaanga¿owanie tektoniczne.
Przedstawiona metoda pozwala na korelacjê nie tylko ró¿norodnego materia³u kopalnego
roœlin i zwierz¹t, ale tak¿e szeregu danych z zakresu innych dziedzin geologii znalaz³y
zastosowanie w œwiatowej biostratygrafii i biochronologii. Jest ona akceptowana i wykorzystywana od niemal czterdziestu lat przez biostratygrafów pracuj¹cych w zagranicznych firmach naftowych oraz instytucjach rz¹dowych i naukowych. Pierwsze opracowania oparte na
korelacji graficznej zosta³y zapocz¹tkowane przez Shaw’a w celu stworzenia centrum informatycznego w Oklahoma. Powsta³e w tym celu oprogramowanie (program GraphCor) zosta³o przystosowane przez firmê do gromadzenia i opracowywania ró¿norodnych danych
geologicznych w stacjach terenowych (Hood, 1986–2001).
Wspomniane oprogramowanie zosta³o zakupione przez OK PIG w 2003 roku i na jego
bazie jest realizowany temat kierowany przez autora streszczenia. Prowadzone badania zmierzaj¹ do stworzenia nowoczesnej dokumentacji biostratygraficznej osadów jednostki œl¹skiej
polskich Karpat Zewnêtrznych a tak¿e przeprowadzenia jednoznacznej i zgodnej ze œwiatowymi standardami korelacji biostratygraficznej osadów w oparciu o schemat rozprzestrzenienia wiekowego i geograficznego wytypowanych grup organizmów.

W dyskusji brali udzia³: K. ¯ytko, J. Skulich i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 9 paŸdziernika 2003 r.

Ma³gorzata JUGOWIEC-NAZARKIEWICZ, Leszek JANKOWSKI: Stratygrafia
nanoplanktonowa górnokredowych margli wêglowieckich jednostki podœl¹skiej

Jednostka podœl¹ska w polskich Karpatach Zewnêtrznych zosta³a wyró¿niona przez M.
Ksi¹¿kiewicza w 1951 roku na arkuszu Wadowice. Jest ona ³¹czona lateralnie i korelowana
na zachodzie z jednostk¹ ždanick¹ na Morawach (Unrug, 1979; Eliaš, 1979; S³omka, 1995;
Eliaš i Eliašowa, 1995). Ku wschodowi za jednostkê podœl¹sk¹ uwa¿a siê strefê zwan¹ niekiedy wêglowieck¹, która rozci¹ga siê od brzegu Karpat (okolice Brzeska) a¿ po okolice Leska, gdzie zanikaj¹ stanowi¹ce jej wyznacznik margle wêglowieckie a strefy tektonicznych
nasuniêæ nie zosta³y wykartowane w masie warstw kroœnieñskich wype³niaj¹cych „centraln¹
depresjê karpack¹”.
Profil strefy wêglowieckiej ró¿ni siê od profilu jednostki œl¹skiej jedynie wykszta³ceniem
osadów górnej kredy. Utwory starsze i eoceñsko-oligoceñskie s¹ podobne jak w seriach
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s¹siednich. Zatem zmiana sedymentacji w kredzie górnej wyznacza czas wyodrêbnienia siê
horstu wêglowieckiego, który przestaje byæ wyindywidualizowan¹ stref¹ pokrywan¹ utworami marglistymi (stref¹ zwykle osi¹gan¹ w czasie higstandu) a ostateczne pogrzebanie tego
wyniesienia nastêpuje w oligocenie (ujednolicenie basenu — facja menilitowo-kroœnieñska).
W profilach jednostki podœl¹skiej wystêpuje ogromna iloœæ margli o ró¿norakich kolorach
wyodrêbnianych na mapach (np. Burtan, 1964; Burtan i Skoczylas-Ciszewska, 1964; Szymakowska i ¯ytko, 1965) jako margle szare, margle pstre itd. Prawdopodobnie margle te stanowi³y pokrywê marglist¹ sk³onu, o pierwotnie szarym lub zielonym kolorze zmienionym
dzia³aniem utleniaj¹cych fluidów.
Czerwone margle górnokredowe s¹ w³aœciwe dla profilu jednostki podœl¹skiej a
w³aœciwie strefy wêglowieckiej. Na terenie Wêglówki jednostka podœl¹ska (wêglowiecka)
ukazuje siê w pó³oknie tektonicznym jednostki œl¹skiej.
Margle wêglowieckie z ods³oniêcia typowego w Wêglówce zaliczono do zon CC 21
Quadrum sissinghii (wczesny górny kampan), oraz CC 22 Quadrum trifidum (póŸny górny
kampan).
W badanych próbkach, w obrêbie zony CC 22 Quadrum trifidum oznaczono bardzo charakterystyczny gatunek P. copulatus, który do tej pory by³ opisywany z mastrychtu Francji
(Deflandre, 1959) oraz z szerokoœci geograficznych 30–40° na obu oceanach. Svabenicka
(1995) opisuje go z kampanu jednostki ždanickiej. Do tej pory zosta³ on tylko oznaczony w
obrêbie margli wêglowieckich w miejscu stratotypowym.
Margle wêglowieckie z ods³oniêcia w Bezmiechowej zaliczono do zon CC 25 Arkhangelskiella cymbiformis (górny mastrycht) oraz CC 26 Nephrolithus frequens (póŸny górny mastrycht).
Pozosta³e, czêsto ubogie próby zaliczono do zony CC 20 Ceratolithoides aculeus oraz CC
18 Aspidolithus parcus (obie reprezentuj¹ce kampan).
Margle z potoku Krzyworzeka (okno Wiœniowej) zaliczono do zony CC 18a Aspidolithus
parcus — najni¿sza czêœæ dolnego kampanu.
Osady potoku Wujskie w Za³u¿u, zaliczono do zon CC 20 Ceratolithoides aculeus (póŸny
dolny kampan) oraz CC 22 Quadrum trifidum (póŸny górny kampan).
Gatunki oznaczone w marglach wêglowieckich wykazuj¹ charakter nanoflory mieszanej
borealno-tetydzkiej. Wystêpuj¹ tu równie¿ nieliczne formy preferuj¹ce warunki p³ytkowodne,
mórz epikontynentalnych. Mieszany (borealno-tetydzki) charakter mikroflory mo¿e sugerowaæ
wystêpowanie po³¹czenia miêdzy tymi strefami w górnej kredzie. Strefa wêglowiecka reprezentowa³a byæ mo¿e wewn¹trzbasenowe wyniesienie po³¹czone ze stref¹ brzegow¹ basenu.
W ¿adnym z badanych ods³oniêæ nie uda³o siê udokumentowaæ przejœcia miêdzy kred¹ a
trzeciorzêdem.
Miejsce depozycji margli wêglowieckich (ods³oniêcia w Wêglówce i na wschód od niej)
zdaje siê znajdowaæ na wewn¹trzbasenowym wyniesieniu basenu o morfologii horst–rów.
Depozycja utworów typu wêglowieckiego jest najprawdopodobniej zwi¹zana z ogólnie
wysokim poziomem morza w basenie karpackim — pojawienie siê marglistej sedymentacji
na ca³ym jego obszarze (stosunkowo ma³y udzia³ klastyków) — charakter osadu, silna wapnistoœæ, prze³awicenia piaskowców nie nosz¹cych cech turbidytów i zespo³y nanoplanktonu
sugeruj¹ miejsce depozycji w strefie sk³onu lub nawet szelfu horstu wêglowieckiego.
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Hiatusy czasowe zawarte w opróbowanych sekwencjach wynikaj¹ ze zmian poziomu morza i brakiem, b¹dŸ erozj¹ osadów w przedziale górna kreda/eocen (brak dobrze udokumentowanej sekwencji paleoceñskiej). Sugerowana (Olszewska, 1997) kontynuacja sedymentacji
pstrych utworów typu wêglowieckiego a¿ po eocen (barton) jest kwesti¹ nierozstrzygniêt¹.
Próby do sporz¹dzenia tabeli by³y pobierane punktowo (Olszewska, inf. ustna) w zwi¹zku z
tym brak jest udokumentowanego ci¹g³ego przejœcia utworów mastrychtu do paleocenu.
Jednorowska (1975), opisuje z terenów zachodnich Karpat facje pstrych i³o³upków wapnistych zwi¹zanych z facj¹ mastrychtu typu Wêglówki. Owo „zwi¹zanie” nie okreœla pozycji litostratygraficznej badanych utworów a jedynie sugeruje powi¹zanie z facj¹ wêglowieck¹ ze
wschodu na podstawie barwy i wapnistoœci osadu. Opisuj¹c utwory z rdzenia wiertniczego pisze i¿ „ ...warstwy mastrychtu wystêpuj¹ w bezpoœrednim s¹siedztwie warstw dolnego paleocenu...” — co nie oznacza, ¿e s¹ one w ci¹g³oœci sedymentacyjnej z osadami mastrychtu. W ¿adnym profilu nie uzyskano te¿ ci¹g³ego i pe³nego, nie zaburzonego tektonicznie profilu paleocenu. Profil zosta³ z³o¿ony na podstawie zmian zespo³ów, co w ¿aden sposób nie udowadnia
ci¹g³oœci i nastêpstwa facji. W œwietle obecnych badañ stratygraficznych formy bentoniczne
wymienione przez Jednorowsk¹ (1975) wskazuj¹ raczej na górny paleocen (Olszewska, inf.
ustna) a z pracy nie wynika jednoznacznie czy zespó³ opisany jako paleoceñski pochodzi z jednej próbki czy te¿ s¹ to formy zebrane z jakiegoœ przedzia³u g³êbokoœciowego. Podobnie Huss
(1957) opisuj¹c profile wg³êbne okolic Wêglówki, tylko w jednym otworze wyznacza dan (na
podstawie zanikania form kredowych i masowego pojawiania globorotalii i globigeryn, mimo
braku form przewodnich dla dolnego paleocenu). Zespó³ który wymienia, w œwietle obecnych
danych biostratygraficznych jest charakterystyczny dla górnego paleocenu-dolnego eocenu
(Olszewska, 1996). Dotychczasowe dane oparte na otwornicach musz¹ ulec weryfikacji zgodnie z obecnymi standardami klasyfikacji. A wnioski na temat braku czy obecnoœci ci¹g³ego
przejœcia osadów mastrychtu w paleocen bêdzie mo¿na sformu³owaæ po przeprowadzeniu
szczegó³owych analiz porównawczych przy du¿ym udziale obserwacji litologicznych.
Na obecnym etapie badañ, nanoplankton wapienny nie wskazuje aby taka ci¹g³oœæ zachodzi³a, a najm³odsze oznaczone osady zaliczono do zony CC 26 — najwy¿szy mastrycht
(Bezmiechowa) a potem wystêpuj¹ dopiero utwory wy¿szego paleocenu i eocenu (nie by³y
dok³adnie klasyfikowane).
Najstarsze osady zaliczono do zony CC 18 (dolny kampan).
Utwory tzw. „facji wêglowieckiej” to bardzo du¿a iloœæ materia³u, którego szczegó³owe
opracowanie wymaga d³u¿szego czasu realizacji. Aktualne oznaczenia poziomów otwornicowych s¹ dopiero w druku (E. Machaniec) i bêd¹ mog³y byæ wykorzystane w celach porównawczych dopiero po ich opublikowaniu.

W dyskusji brali udzia³: B. Olszewska, R. Kopciowski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 20 listopada 2003 r.
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Józef CHOWANIEC, Krzysztof WITEK: Problemy ochrony wód leczniczych w
Rymanowie Zdroju

Rymanów Zdrój (popularne uzdrowisko w Karpatach) usytuowany jest w dolinie rzeki
Tabor na wschód od miejscowoœci uzdrowiskowej Iwonicz Zdrój, oko³o 4 km na S od szosy
³¹cz¹cej Krosno z Sanokiem. Pocz¹tki uzdrowiska Rymanowa Zdroju siêgaj¹ 1873 roku,
kiedy to ówczesny w³aœciciel Rymanowa hr. Stanis³aw Potocki odkry³ Ÿród³a mineralne w
korycie potoku Tabor we wsi Posada Górna. Analizê chemiczn¹ nowo odkrytych Ÿróde³
wykona³ Tytus S³awik i prof. Wesselsky z Wiednia. W myœl zaleceñ znanego wówczas balneologa prof. Boles³awa Lutostañskiego ze Lwowa, istniej¹ce wówczas 12 Ÿróde³ rozdzielono na trzy zdroje, daj¹c im nazwy: „Tytus”, „Klaudia” i „Celestyna”. Podzia³ ten zachowa³ siê do dzisiaj.
Omawiany obszar znany jest m.in., z wspó³wystêpowania wód s³odkich i mineralnych
na powierzchni lub p³ytko pod powierzchni¹ terenu, które wykorzystywane s¹ do celów kuracji pitnej i zabiegów balneologicznych. Z uwagi na ewentualne istnienie zale¿noœci
pomiêdzy eksploatacj¹ wód mineralnych w otworach Rymanów Zdrój 5 (Rymanów Zdrój
IG 2) i Rymanów Zdrój 6 a mineralizacj¹ wód w Ÿród³ach „Klaudia”, „Tytus” i „Celestyna”,
zachodzi koniecznoœæ przeprowadzenia stosownych badañ i wykonania dodatkowych prac
terenowych. Prawdopodobne mieszanie siê wód z poziomu I-go i III-go piaskowca ciê¿kowickiego (mo¿liwe, ¿e i z II-go piaskowca) podczas eksploatacji tych odwiertów, powoduje koniecznoœæ wykonania nowego otworu eksploatacyjnego, ujmuj¹cego tylko jeden
poziom wodonoœny (I-szy piaskowiec ciê¿kowicki). Ponadto, istotnym problemem jest, poszukiwanie nowych Ÿróde³ wód mineralnych o ni¿szej mineralizacji w stosunku do wód
eksploatowanych w wy¿ej wymienionych otworach dla celów konsumpcyjnych.
Omawiany teren buduj¹ utwory jednostki œl¹skiej. Od po³udnia, w sk³ad serii œl¹skiej
wchodz¹: warstwy kroœnieñskie dolne wykszta³cone w postaci piaskowców i ³upków (oligocen) i warstwy menilitowe reprezentowane przez ³upki, piaskowce, rogowce i margle (oligocen). W kierunku pó³nocnym pojawiaj¹ siê warstwy hieroglifowe wykszta³cone g³ównie jako
³upki pstre i piaskowce cienko³awicowe z wk³adkami grubo³awicowych piaskowców globigerynowych (eocen). Najstarszymi utworami wystêpuj¹cymi na powierzchni w tym rejonie
s¹ piaskowce ciê¿kowickie z wk³adkami ³upków pstrych (eocen). Wydzielono tutaj cztery
poziomy piaskowców ciê¿kowickich (2 z nich znane s¹ tylko na powierzchni — poziom I i II)
oraz cztery poziomy ³upków pstrych. Wy¿ej wymienione serie skalne nale¿¹ do struktury tektonicznej zwanej fa³dem Iwonicza Zdroju–Rudawki Rymanowskiej. Na jego przedpolu
wystêpuj¹ piaskowce i ³upki nale¿¹ce do warstw kroœnieñskich (nie rozdzielonych). Wzd³u¿
rzeki Tabor przebiega dyslokacja nieci¹g³a, której istnienie na powierzchni maskuj¹ utwory
czwartorzêdowe.
Wody mineralne wystêpuj¹ce w okolicach Rymanowa Zdroju charakteryzuj¹ siê zawartoœci¹ CO2 — od 1102 mg/dm3 (Ÿród³o „Tytus”) do 1276 mg/dm3 (Ÿród³o „Celestyna”).
Migruj¹cy z g³êbi ziemi, niezale¿ny od wody, dwutlenek wêgla nasyca wody infiltruj¹ce,
powoduj¹c powstanie wód mineralnych typu szczaw. •ród³a wód mineralnych „Tytus”,
„Klaudia”, i „Celestyna” wyp³ywaj¹ ze stropu II-go piaskowca ciê¿kowickiego. Woda ze
Ÿróde³ wykorzystywana jest w Zak³adzie Przyrodoleczniczym oraz pijalni. S¹ to wody od-
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powiednio: 0,87% Cl–HCO3–Na, Br, J, HBO2, CO2 („Tytus”); 0,85% Cl–HCO3–Na, Br, J,
HBO2, CO2 („Klaudia”); 0,89% Cl–HCO3–Na, Br, J, HBO2, CO2 („Celestyna”). Zasoby
eksploatacyjne zatwierdzone w kat. A dla Ÿróde³ „Tytus” i „Klaudia” wynosz¹ odpowiednio: 0,065 i 0,098 m3/h.
Na terenie Uzdrowiska Rymanów Zdrój istnieje 5 otworów hydrogeologicznych ujmuj¹cych wody lecznicze, zaœ szósty (Rymanów Zdrój 3) zlikwidowano zgodnie z sugesti¹
prof. S. Wdowiarza ze wzglêdu na jego ewentualny wp³yw na Ÿród³a „Tytus”, „Klaudia” i „Celestyna”. Otwór Rymanów Zdrój 5 (pierwotna nazwa — Rymanów Zdrój IG 2) zosta³ wykonany w 1977 roku do g³êbokoœci 562,0 m. Ujêto w nim osobno wody z I-go i III-go piaskowca
ciê¿kowickiego. Zatwierdzone dla niego zasoby eksploatacyjne w kat. B wynosz¹ odpowiednio: 2 i 6 m3/h na samowyp³ywach a wodê okreœlono jako: 0,12% HCO3–Na, HBO2 z I-go piaskowca ciê¿kowickiego i 0,66% HCO3–Cl–Na, HBO2 z III-go piaskowca ciê¿kowickiego.
Woda wykorzystywana jest na potrzeby ZPL Sanatorium „Zimowit”. Otwór Rymanów Zdrój 6
o koñcowej g³êbokoœci 250,0 m odwiercono w 1981 roku w odleg³oœci ok. 30,0 m od otworu
RZ-5. Ujêto nim poziom wodonoœny I-go piaskowca ciê¿kowickiego i zatwierdzono na samowyp³ywie zasoby eksploatacyjne w kat. B w iloœci 8,0 m3/h. Woda typu HCO3–Cl–Na, F,
HBO2 posiada mineralizacjê 1,7 g/dm3. Po up³ywie kilkunastu lat, mineralizacja eksploatowanej wody wzros³a do 3,5 g/dm3. Otwór eksploatowany jest dla potrzeb Rozlewni Wód Mineralnych w Desznie. Odwierty Rymanów Zdrój 5 i Rymanów Zdrój 6 zlokalizowane s¹ na lewym tarasie rzeki Tabor u podnó¿a wzniesienia Mogi³a (606,00 m n.p.m.).
Strefa zasilania Ÿróde³, jak wynika z przes³anek geologicznych i badañ izotopowych wód,
rozci¹ga siê na wschód i po³udniowy-wschód od Ÿróde³ „Celestyna”, „Tytus” i „Klaudia”.
Bardzo skomplikowana budowa geologiczno-tektoniczna, nie znane do koñca drogi kr¹¿enia
wód mineralnych powoduj¹, i¿ nie mo¿na z ca³¹ stanowczoœci¹ wykluczyæ wp³ywu eksploatacji otworów RZ-5 i RZ-6 na wydajnoœæ przedmiotowych Ÿróde³. Faktem natomiast jest generalny spadek wydajnoœci przedmiotowych Ÿróde³ w okresie ich wieloletniej eksploatacji.
Na uwagê zas³uguje stabilnoœæ sk³adu fizykochemicznego wód w Ÿród³ach na przestrzeni
ostatniego dziesiêciolecia. O trwa³oœci sk³adu chemicznego opisywanych Ÿróde³ na przestrzeni siedemdziesiêciu lat (1880–1950) pisa³ dr M. Dominikiewicz.
Po odwierceniu otworu RZ-6, mineralizacja wód z poziomu I-szego piaskowca ciê¿kowickiego wynosi³a 1,7 g/dm3 a woda by³a typu HCO3–Cl–Na. Obecnie woda posiada mineralizacjê 3,7 g/dm3 i jest typu Cl–HCO3–Na. Jak z powy¿szego wynika, nast¹pi³ znacz¹cy
wzrost mineralizacji (z 1,7 do 3,7 g/dm3) oraz zmiana typu wody (z HCO3–Cl–Na na
Cl–HCO3–Na). Mog³o to nast¹piæ w wyniku mieszania siê wód z poziomu I-go i II-go piaskowca ciê¿kowickiego w tym odwiercie lub poziomu I-go piaskowca ciê¿kowickiego w odwiercie RZ-6 z poziomem III-go piaskowca w otworze RZ-5, na skutek istnienia strefy dyslokacyjnej. Wp³yw eksploatacji odwiertów Rymanów Zdrój 5 i Rymanów Zdrój 6 zauwa¿ono ju¿ podczas prowadzenia próbnego pompowania otworu RZ-6 po jego odwierceniu. W
zwi¹zku z tym wydaje siê koniecznym odwiercenie nowego odwiertu, który ujmowa³by
wody tylko z pierwszego piaskowca ciê¿kowickiego. Po jego wykonaniu nale¿y zlikwidowaæ
otwór RZ-6.
W otworze RZ-5 eksploatowano pocz¹tkowo wodê z poziomu I-go piaskowca ciê¿kowickiego o mineralizacji 0,12% typu HCO3–Na. Do eksploatacji przystosowany by³ równie¿
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poziom III-go piaskowca ciê¿kowickiego (0,66% HCO3–Cl–Na). W chwili obecnej eksploatowany jest poziom III-go piaskowca ciê¿kowickiego.

W dyskusji brali udzia³: R. Kopciowski, D. Poprawa i prelegenci.
Posiedzenie oby³o siê w dniu 26 listopada 2003 r.

Pawe³ MARCINIEC, Wojciech GRANOSZEWSKI, Ewa STWORZEWICZ, Ziemowit
ZIMNAL: Utwory jeziorne na po³udnie od Œwilczy (Pogórze Dynowskie)

Podczas badañ terenowych przeprowadzonych w ramach realizacji arkusza G³ogów
Ma³opolski (981) (Szczegó³owa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000) w pó³nocnej czêœci Pogórza Dynowskiego (Karpaty Zachodnie) stwierdzono wystêpowanie osadów jeziornych. Profil Œwilcza-Cha³upki po³o¿ony jest oko³o 7 km na WNW od Rzeszowa i oko³o 1 km
na S od drogi krajowej nr 4 (E-22). Osady jeziorne ods³aniaj¹ siê na odcinku oko³o 800 m w
kilku miejscach w obrêbie skarpy, ci¹gn¹cej siê wzd³u¿ potoku Wê¿ówka, przep³ywaj¹cego
przez miejscowoœæ Œwilcza (przysió³ek Cha³upki). Wspó³rzêdne geograficzne badanego profilu: 50o03’48,4” N i 21o54’06,9” E, rzêdna stropu profilu wynosi 230,7 m n.p.m.
Ods³oniêcie w Œwilczy-Cha³upkach obejmuje profil osadów czwartorzêdowych o mi¹¿szoœci 3,2 m. W dolnej czêœci (3,20–2,12 m) wystêpuje kreda jeziorna z domieszk¹ mu³ków wapnistych. Utwór ten posiada br¹zowe zabarwienie, a w jego sp¹gu wystêpuje poziom za¿elezienia. Powy¿ej (2,12–1,21 m) zalega kreda jeziorna barwy szarej lub ciemnoszarej z cienkimi (oko³o 1 mm) czarnymi przewarstwieniami. Górn¹ czêœæ profilu (1,21–0,60 m) stanowi
kreda jeziorna barwy bia³ej i jasnoszarej, o strukturze ziarnistej lub w³óknistej, miêkka, porowata. Ca³oœæ przykryta jest cienk¹ warstw¹ mu³ków deluwialnych barwy br¹zowej.
Opisane powy¿ej osady jeziorne zosta³y zbadane metod¹ analizy palinologicznej. Ponadto, zosta³a wykonana analiza malakofauny.
Diagram py³kowy uzyskany dla utworów zalegaj¹cych na g³êbokoœci 3,20–2,10 m przedstawia zapis roœlinnoœci krajobrazu otwartego (wartoœci py³ku drzew wynosz¹ œrednio oko³o
50%). W czasie odk³adania siê tego osadu, w okolicy Œwilczy-Cha³upek rozwija³y siê zbiorowiska w typie laso-tundry z sosn¹ zwyczajn¹ (Pinus sylvestris) oraz modrzewiem (Larix). Niewielkie udzia³y py³ku Pinus cembra oraz Picea œwiadcz¹ o wystêpowaniu limby oraz œwierka
(Œrodoñ, 1990; Harmata, 1995) w stosunkowo niedalekiej odleg³oœci od zbiornika. W zbiorowiskach tundrowych wystêpowa³y: brzoza kar³owata (Betula nana), malina moroszka (Rubus
chamaemorus) oraz skalnice (Saxifraga). Siedliska bardziej suche, zajmowa³a roœlinnoœæ o
charakterze stepowym (Artemisia, Poaceae, Chenopodiaceae, Helianthemum, Ephedra). Od
g³ebokoœci 2,10 m do stropu osady nie zawieraj¹ sporomorf.
Porównanie badanej sukcesji py³kowej z sukcesj¹ ze Œwilczy (Mamakowa, 1962),
oddalonej od stanowiska w Œwilczy-Cha³upkach ok. 3 km na pó³noc, mo¿na wnosiæ, ¿e wiek
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badanych osadów (poni¿ej g³êbokoœci 2,1 m) odpowiada najprawdopodobniej interstadia³owi
AllerÝd oraz schy³kowi okresu poprzedzaj¹cego ten interstadia³.
Muszle miêczaków zosta³y znalezione niemal w ca³ym badanym profilu, z wyj¹tkiem jego
najni¿szej czêœci (3,20–3,00 m). W ods³oniêciu wyraŸnie zaznacza siê poziom na g³êbokoœci
2,40–1,90 m, gdzie malakofauna jest liczniej reprezentowana i na jej podstawie mo¿na pokusiæ
siê o wyci¹gniêcie wniosków paleoekologicznych i paleoklimatycznych. W pozosta³ych poziomach miêczaki wystêpowa³y nielicznie, czêsto w postaci nieoznaczalnych fragmentów
muszli. Ogó³em zidentyfikowano 15 taksonów œlimaków naziemnych, 4 taksony œlimaków
s³odkowodnych i 2 gatunki ma³¿ów. Charakterystyczn¹ cech¹ malakofauny z poziomu
2,40–1,90 m jest obecnoœæ stosunkowo licznych muszli zimnolubnych poczwarówek Vertigo genesii i V. geyeri, co wskazuje, ¿e osady te gromadzi³y siê w warunkach zimnego klimatu
oraz, ¿e œrodowisko by³o wilgotne, a nawet podmok³e. Obydwa wspomniane œlimaki zaliczane
s¹ do gatunków typowych dla schy³ku glacja³u. Obok nich liczniej wystêpuj¹ jeszcze dwa gatunki œrodowisk otwartych: Vallonia pulchella i Pupilla muscorum. Natomiast w górnej czêœci
profilu (na g³êbokoœci 1,90–0,50 m) malakofauna jest mniej liczna, ale doœæ urozmaicona.
Zimnolubne gatunki zanikaj¹, a pojawiaj¹ siê inne œlimaki wilgociolubne (Vertigo antivertigo),
mezofilne (Nesovitrea hammonis, Cochlicopa lubrica) oraz zamieszkuj¹ce okresowe zbiorniki
wodne (Lymnaea truncatula). Powstanie tego osadu zwi¹zane jest ju¿ z holocenem.

W dyskusji brali udzia³: M. Kr¹piec, B. Olszewska, W. R¹czkowski i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 27 listopada 2003 r.

Piotr FREIWALD: Problemy rekultywacji terenów po likwidowanych kopalniach
siarki, a œrodowisko naturalne

Drastyczny spadek cen na rynkach miêdzynarodowych zanotowany na pocz¹tku lat
90-tych XX w., spowodowa³ ograniczenie wydobycia siarki w Polsce, przy bardzo du¿ej redukcji zatrudnienia i likwidacji nierentownych kopalñ siarki oraz zbêdnego maj¹tku produkcyjnego. Trudn¹ sytuacjê ekonomiczn¹ komplikowa³a koniecznoœæ prowadzenia kosztownej
rekultywacji terenów zdegradowanych dzia³alnoœci¹ wydobywcz¹.
Intensywne wydobywanie siarki doprowadzi³o do degradacji œrodowiska naturalnego na
niespotykan¹ w Polsce skalê. Ujemny wp³yw eksploatacji siarki na œrodowisko naturalne
przejawia siê w jego licznych przekszta³ceniach. Zmiany te obejmuj¹ powierzchniê terenu,
krajobraz, degradacjê gleb i szaty roœlinnej, zaburzenia stosunków wodnych, zmiany chemizmu wód podziemnych i powierzchniowych oraz emisje szkodliwych py³ów i gazów do atmosfery. Rodzaj i skala tych zmian determinuj¹ kierunki rekultywacji zdegradowanych elementów œrodowiska naturalnego.
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Rekultywacja Kopalni Siarki „Piaseczno”
KS „Piaseczno” eksploatowa³a rudê siarki rodzimej w latach 1961–1971. Po zakoñczeniu
eksploatacji pozosta³y: wyrobisko o powierzchni oko³o 160 ha i g³êbokoœci 40 m, w dnie którego utworzy³ siê zbiornik wodny o powierzchni 80 ha, zwa³owisko wewnêtrzne o powierzchni 120 ha i wysokoœci 25 m, zwa³owisko zewnêtrzne o powierzchni 110 ha,
zwa³owisko oko³o 5,6 mln Mg piasków szklarskich na powierzchni oko³o 22 ha usypane na
zwa³owisku wewnêtrznym.
Dla KS „Piaseczno” przewidziany by³ leœny kierunek rekultywacji. Zwa³owisko zewnêtrzne jest w ca³oœci zrekultywowane, a efektem jest teren w pe³ni biologicznie czynny.
W 1996 r. opracowano koncepcjê równoczesnej likwidacji wyrobisk „Machów” i „Piaseczno”, polegaj¹c¹ na czasowym i technologicznym skojarzeniu likwidacji obu tych wyrobisk. Dla obydwu odkrywek przyjêto wodny kierunek rekultywacji.
Najwa¿niejszym zadaniem pozostaje wykonanie warstwy izoluj¹cej czwartorzêdowe
piêtro wodonoœne od trzeciorzêdowego. Projekt zak³ada wype³nienie dna wyrobiska
uszczelniaj¹cym tworzywem i³owo-alkalicznym. Warstwa ta powinna wype³niaæ wyrobisko
co najmniej do sp¹gu i³ów krakowieckich. Koñcowym etapem prac rekultywacyjnych bêdzie
samoczynne nape³nianie przygotowanego zbiornika wodami z czwartorzêdowego piêtra wodonoœnego.
Rekultywacja Kopalni Siarki „Machów”
Eksploatacjê siarki rodzimej w KS „Machów” prowadzono w latach 1969–1992.
Dla wyrobiska koñcowego ustalony zosta³ wodny kierunek rekultywacji o charakterze rekreacyjnym, a dla zwa³owiska wewnêtrznego i obrze¿y wyrobiska ustalono leœny kierunek
rekultywacji. Zasadniczym celem prac likwidacyjnych, jest wykonanie poziomej izolacji
pomiêdzy wodonoœnym piêtrem czwartorzêdowym i trzeciorzêdowym. Utworzenie nieprzepuszczalnej warstwy wynika z potrzeby eliminacji bezpoœredniego kontaktu wód z³o¿owych o du¿ej zawartoœci H2S (do 300 mg/dm3) z wodami powierzchniowymi przysz³ego
zbiornika rekreacyjnego. Koñcowa, projektowana powierzchnia zbiornika wyniesie 450 ha.
Dla zwa³owiska zewnêtrznego, zaproponowano rolno-leœny kierunek rekultywacji. W kierunku leœnym zagospodarowano 364 ha gruntów, a w kierunku rolnym 496 ha. Mo¿na spodziewaæ siê, ¿e w przysz³oœci bêdzie to obiekt o charakterze rekreacyjno-u¿ytkowym.
Kierunek rekultywacji osadnika odpadów poflotacyjnych „Cygany” okreœlony zosta³ jako
wodno-zadrzewieniowo-rolny. Koñcowym efektem ekologicznym bêdzie przekszta³cenie terenu ca³kowicie zdegradowanego w du¿y kompleks terenów zielonych o powierzchni 264 ha
ze zbiornikiem wodnym.
Rekultywacja terenu po sk³adowisku odpadów porafinacyjnych siarki tzw. „keku” polega³a na nawiezieniu humusu oraz obsianiu ca³ego terenu odpowiednio dobranymi mieszankami traw. Koñcowym efektem ekologicznym bêdzie uzyskanie 42 ha powierzchni biologicznie czynnej — ³¹k i terenów zadrzewionych.
Dla obszaru klarownika wód z³o¿owych ustalono parkowo-³¹kowy kierunek rekultywacji z
zadrzewieniami i zieleni¹ nisk¹ o charakterze krajobrazowo-ochronnym. Koñcowym efektem
ekologicznym bêdzie uzyskanie 13 ha (³¹ki i zadrzewienia) terenu biologicznie czynnego.
Rekultywacja Kopalni Siarki „Jeziórko”
W po³owie lat 70-tych ubieg³ego wieku na terenie z³o¿a „Jeziórko” przyjêto rolny kierunek
rekultywacji. Proces ten polega³ na neutralizacji kwaœnego odczynu gleby na terenach
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poeksploatacyjnych z wykorzystaniem odpadów poflotacyjnych z KS „Machów”. W zwi¹zku z
zaniechaniem wydobycia w KS „Machów” i zaprzestaniem wytwarzania wapna poflotacyjnego, a tak¿e ma³ym zainteresowaniem rolników do wykorzystywania odtworzonych u¿ytków
rolnych, opracowano projekt mieszanego kierunku rekultywacji (leœno-wodno-³¹kowo-rolny).
£¹cznie zrekultywowano obszar o powierzchni ponad 1300 ha.
Rekultywacja Kopalni Siarki „Grzybów”
Powierzchnia terenów poprzemys³owych o zró¿nicowanym stopniu degradacji w wy³¹czonej z eksploatacji kopalni otworowej „Grzybów” wynosi oko³o 800 ha. Czêœæ tych terenów w
latach 90-tych XX w. poddawana by³a zabiegom wapnowania. Obecnie obszary te wykorzystywane s¹ rolniczo i nie wymagaj¹ ¿adnych prac rekultywacyjnych. Na pozosta³ych terenach, o
wy¿szym stopniu degradacji (pola eksploatacyjne i przyleg³e strefy, tereny po likwidacji
zabudowy przemys³owej), przyjêto leœny kierunek rekultywacji. Zabiegi te wykonywane s¹ na
powierzchni oko³o 550 ha.
Niektóre pola eksploatacyjne wykazuj¹ tak du¿¹ dewastacjê i degradacjê chemiczn¹, wykluczaj¹c¹ docelowe rolnicze zagospodarowanie tych terenów.
Rekultywacja Kopalni Siarki „Basznia”
W Kopalni Siarki „Basznia”, trudny z technologicznego punktu widzenia proces rekultywacji, dodatkowo komplikuje sytuacja formalno-prawna kopalni. U¿ytkownik kopalni po zakoñczeniu wydobycia siarki nie wykona³ rekultywacji pola górniczego ani nie dope³ni³ obowi¹zku
likwidacji i zabezpieczeñ ujêcia wód powierzchniowych na rzece Smolince oraz ujêcia wód
podziemnych. Ponadto pozostawi³ bez konserwacji urz¹dzenia odwadniaj¹ce pole eksploatacyjne oraz obiekty zaplecza technicznego i urz¹dzenia usytuowane na polu eksploatacyjnym.
Wykonane ekspertyzy wykaza³y, ¿e istnieje prawdopodobieñstwo samoistnego wyp³ywu
wód z³o¿owych zawieraj¹cych siarkowodór z nieszczelnych instalacji eksploatacyjnych.
Wszelkie wycieki i s¹czenia z otworów oraz wymianê skorodowanych i uszkodzonych instalacji przy otworach eksploatacyjnych prowadzi siê na bie¿¹co. Do tej pory z terenu sk³adowiska usuniêto zwa³owiska zanieczyszczonej siarki. Na terenie kopalni zgromadzono wapno
poflotacyjne, które zostanie zastosowane przy rekultywacji gruntów pogórniczych zanieczyszczonych siark¹.
Rekultywacja i zagospodarowanie wyrobisk oraz terenów poeksploatacyjnych le¿¹ w
obowi¹zku przedsiêbiorcy górniczego, który koñczy dzia³alnoœæ górnicz¹ b¹dŸ to z powodu
wyczerpania zasobów kopaliny, b¹dŸ z przyczyn ekonomicznych. Procesy te s¹ przedsiêwziêciem z³o¿onym i kosztownym.
Likwidacja kopalñ oraz rekultywacja terenów eksploatacyjnych odbywa siê w trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiêbiorstw wydobywczych, wywo³uj¹c konflikty spo³eczne. S¹ to
trudne przedsiêwziêcia ze wzglêdu na kumulacjê i du¿y zakres prac oraz zagro¿enia ekologiczne, jakie wyst¹pi³yby w przypadku niezabezpieczenia wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych. Proces likwidacji wyrobisk i pól eksploatacyjnych wymaga prowadzenia badañ
monitoringowych wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza, gleb i roœlin.

W dyskusji brali udzia³: B. B¹k, W. Ry³ko, P. Marciniec i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 27 listopada 2003 r.
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Ryszard WYRWICKI: Mineralizacja wód holoceñskiej kredy jeziornej

Holoceñskie osady wapienne, nieskonsolidowane, nazywane s¹ kred¹ jeziorn¹. Tak
rozumiana kreda jeziorna w badaniach naukowych i na potrzeby dokumentowania z³ó¿, traktowana by³a jako bezwodna. Do suchej masy odnoszono m.in. sk³ad chemiczny i mineralny, a nawet niektóre w³aœciwoœci geologiczno-in¿ynierskie.
W rzeczywistoœci holoceñska kreda jeziorna jest ¿elem sk³adaj¹cym siê ogólnie bior¹c,
po po³owie z wody i czêœci sta³ych. Czêœci sta³e to g³ównie kalcyt i podrzêdnie fitogeniczna
substancja organiczna. Czêœæ p³ynna, która w kredzie stanowi przeciêtnie 54%, a w gytii
wapiennej 61% wagowych, jest wielojonowym roztworem wody. Woda jest zmineralizowana w ró¿nym stopniu — odpowiadaj¹cemu wodom ultra s³odkim, przez s³onawe do
s³onych. Rzecz¹ znamien¹ jest, ¿e mineralizacja wody nawet w granicach jednego z³o¿a,
wyró¿nia siê znaczn¹ anizotropi¹.
G³ównymi jonami mineralizuj¹cymi s¹: SO42– i Ca2+. Stanowi¹ one (wed³ug pomiarów
¯urek-Pysz) 72–87% mineralizuj¹cych sk³adników. Wody te mo¿na zakwalifikowaæ do siarczanowo-wapniowych. W kilku przypadkach, w dokumentacjach z³ó¿, odnotowano wyraŸnie podwy¿szon¹ zawartoœæ chloru, od 0,1 do 0,5% suchej masy. Sugeruje to, uwzglêdniaj¹c
zawartoœæ wody w kredzie, ¿e jej mineralizacja wynosi 1–8 g NaCl/dm3.
Przedmiotem referowanych studiów by³a siarczanowo-wapniowa mineralizacja wód w
z³o¿ach kredy jeziornej: Mo³stowo i Rusinowo, po³o¿onych w dolinie rzeki Mo³stowej (na
zachód od Œwidwina, w województwie zachodniopomorskim).
Analiza 66 próbek osadu naturalnej wilgotnoœci ze z³o¿a Mo³stowo wykaza³a, ¿e zawartoœæ
wody wynosi 22,8–77,1%, œrednio 55,5%, a jej mineralizacja przez SO42– i Ca2+ w warstwach i
pojedynczych próbkach waha siê od 0,00 do 9,2 m, w ca³ych profilach wynosi 0,12–4,1 a
œredniowa¿ona w z³o¿u wynosi 1,44 g/dm3. Osadów wapiennych z wod¹ s³odk¹ (< 1g/dm3 ) jest
66%, z wod¹ s³onaw¹ (1–5 g/dm3) — 29% i z wod¹ s³on¹ (> 5 g/dm3) — 5%.
Analiza 40 analogicznych próbek ze z³o¿a Rusinowo wykaza³a zawartoœæ wody
26,6–77,9% œrednio 49,5% jej mineralizacjê w warstwach i pojedynczych próbkach:
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0,00–11,4, w ca³ych profilach 1,4–7,3, a œredniowa¿ona w z³o¿u wynosi 5,17 g/dm3. Zaledwie 6% próbek osadów wapiennych zawiera wodê s³odk¹. Wodê s³onaw¹ stwierdzono w
44% próbek, a wodê s³on¹ a¿ w 50%.
Wy¿ej opisane z³o¿a zlokalizowane s¹ blisko siebie, z tym ¿e z³o¿e Rusinowo znajduje siê
bli¿ej plejstoceñskich osadów klastycznych, które mog¹ stanowiæ Ÿród³o alimentacji wapnia
jak równie¿ siarki.
Nale¿y dodaæ, ¿e analiza domniemanej mineralizacji wody z 34 przebadanych innych z³ó¿
(na podstawie zawartoœci SO3 w suchej masie kopaliny), wskazuje na obecnoœæ 20% osadów
z wod¹ s³odk¹, 63% z wod¹ s³onaw¹ i 27% z wod¹ s³on¹.
Siarczanowa mineralizacja wód wapiennych ¿elu oraz jej du¿a anizotropia jest zdaniem
autora, rezultatem posedymentacyjnych przemian geochemicznych substancji organicznej,
zarówno fito- jak i nader obfitej zoogenicznej; a tak¿e trwaj¹cej do dziœ diagenezy osadu.

W dyskusji brali udzia³: D. Trokowicz, J. Zachowicz, A. Tomczak, R. Pikies, U. ¯urek-Pysz, L. Jurys i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 14 stycznia 2003 r.

Ewa PRUSSAK: Wody podziemne Mierzei Wiœlanej

Referat jest efektem prac nad arkuszami MhP w skali 1:50 000, obejmuj¹cymi Mierzejê
Wiœlan¹ oraz nad dokumentacj¹ zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych ¯u³aw Wiœlanych i Mierzei Wiœlanej.
Tematem referatu s¹ wody podziemne wschodniej czêœci polskiego fragmentu Mierzei
Wiœlanej, od K¹tów Rybackich do granicy pañstwa, która obejmuje pas l¹du o szerokoœci
oko³o 500–2000 m, rozdzielaj¹cy wody Zalewu Wiœlanego i Zatoki Gdañskiej (Fig. 1). Dominuj¹c¹ form¹ morfologiczn¹ s¹ wydmy, na ogó³ nie przekraczaj¹ce wysokoœci 30 m n.p.m.
Obszar Mierzei w zasadzie pozbawiony jest œladów odp³ywu powierzchniowego. Elementami sieci hydrograficznej s¹ jedynie niewielkie zbiorniki wodne, podmok³oœci w obni¿eniach miêdzywydmowych, wype³nionych namu³ami i torfami oraz rowy melioracyjne.
Od po³udnia z Mierzej¹ kontaktuje siê Zalew Wiœlany, którego maksymalna g³êbokoœæ
wynosi oko³o 5 m. Zalew zasilany jest od po³udnia przez szereg niewielkich rzek, natomiast
od pó³nocy wlewami morskimi. Zasolenie wód Zalewu, znacznie ni¿sze ni¿ wód Zatoki
Gdañskiej, jest zmienne; w latach 1951–1970 waha³o siê od 0,85 do 3,34‰, podczas, gdy w
Zatoce Gdañskiej wynosi³o 7–7,5‰.
Pod³o¿em kenozoiku na Mierzei s¹ osady kredy górnej, nawiercone w Krynicy Morskiej
na g³êbokoœci oko³o 111 m. S¹ to margle piaszczyste z glaukonitem, krzemieniami i wk³adkami gez, na których lokalnie zalegaj¹ nie rozdzielone osady trzeciorzêdowe takie jak margle i i³y, mi¹¿szoœci do oko³o 40 m. W profilu osadów czwartorzêdowych najni¿ej le¿y kompleks warstw glacjalnych, fluwioglacjalnych i zastoiskowych mi¹¿szoœci od 50 do 70 m. Wy¿ej zalegaj¹ utwory interglacjalne eemu, lokalnie osady fluwioglacjalne zlodowacenia wis³y
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Fig. 1. Szkic sytuacyjny obszaru badañ

oraz na ca³ej powierzchni Mierzei, holoceñskie utwory rzeczne i morskie. Ca³a ta seria zbudowana jest z piasków œrednio- i drobnoziarnistych o mi¹¿szoœci od 40 do 60 m, rozdzielonych nieci¹g³¹ warstw¹ mad, torfów i i³ów mi¹¿szoœci oko³o 5 m. Piaski w partiach stropowych przekszta³cone s¹ przez procesy eoliczne w wa³y wydm. Ca³kowita mi¹¿szoœæ osadów
czwartorzêdu wynosi oko³o 110 m.
Na Mierzei Wiœlanej stwierdzono wystêpowanie wody w dwóch piêtrach wodonoœnych:
czwartorzêdowym i triasowym. Wody piêtra czwartorzêdowego wykorzystywane s¹ jako
wody pitne. Wody piêtra triasowego s¹ wysoko zmineralizowanymi solankami.
Wody poziomu plejstoceñsko-holoceñskiego s¹ jedynym Ÿród³em zaopatrzenia ludnoœci
w wodê pitn¹. Osadami wodonoœnymi s¹ tu piaski drobno- i œrednioziarniste, lokalnie rozdzielone piaskami pylastymi, mu³kowymi, mu³kami, namu³ami i torfami (Fig. 2). Zasilanie
poziomu wodonoœnego odbywa siê wy³¹cznie poprzez infiltracjê opadów atmosferycznych.
Zgromadzone w tej strukturze zasoby wodne s¹ ograniczone, gdy¿ podlegaj¹ drena¿owi przez
Zatokê Gdañsk¹ i Zalew Wiœlany.
Po³o¿enie Mierzei pomiêdzy akwenami wód zasolonych powoduje, ¿e wody podziemne
Mierzei wystêpuj¹ w formie soczewy wód s³odkich. Taki uk³ad wód s³onych i s³odkich jest
bardzo wra¿liwy na nadmiern¹ eksploatacjê wód s³odkich. Przekroczenie poboru wody ponad wielkoœæ zasilania, spowoduje zachwianie równowagi panuj¹cej miêdzy tymi dwoma
mediami, co mo¿e uruchomiæ boczny dop³yw do warstwy wodonoœnej wód zasolonych, od
strony Zatoki Gdañskiej lub Zalewu Wiœlanego.
W plejstoceñsko-holoceñskim poziomie wodonoœnym zwierciad³o wody jest swobodne
lub lokalnie napiête przez warstwê namu³ów. Poziom wodonoœny charakteryzuj¹ nastêpuj¹ce wartoœci podstawowych parametrów hydrogeologicznych: strop warstwy wodonoœnej wystêpuje na rzêdnej oko³o 1 m n.p.m., mi¹¿szoœæ w przedziale od 20 do ponad
40 m, przewodnoœæ œrednio 180 m2/24 h., wydajnoœæ potencjalna studni jest ograniczona do
30 m3/h z mo¿liwoœci¹ ingresji wód s³onych do warstwy wodonoœnej; zasilanie infiltracyjne
oszacowano na oko³o 500 m3/h.
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Fig. 2. Przekrój hydrogeologiczny A–B
Q — czwartorzêd, Cr — kreda

Triasowe piêtro wodonoœne przebadano w jednym otworze Krynica Morska IG 1. Zawodnione s¹ drobno- i œrednioziarniste piaskowce œrodkowego pstrego piaskowca, wystêpuj¹ce na g³êbokoœci 854–894 m. Mi¹¿szoœæ warstwy wodonoœnej wynosi oko³o 40 m.
Zwierciad³o wody jest napiête, stabilizuje siê 40 m nad powierzchni¹ terenu. Jest to znacznie
wy¿ej od powierzchni zwierciad³a wody poziomu czwartorzêdowego, co sprzyja ascenzji solanki z utworów triasowych do wy¿ej leg³ych czwartorzêdowych. Jednak przeciwdzia³a temu
znaczna mi¹¿szoœæ kompleksu utworów izoluj¹cych oba poziomy. Z otworu uzyskano na
samowyp³ywie wydajnoœci Q = 44,7 m3/h przy depresji S = 39 m. Wody piêtra triasowego w
Krynicy Morskiej uznane zosta³y za wody pochodzenia reliktowego i s¹ wodami termalnymi,
o temperaturze na wyp³ywie 241°C.
Z wyj¹tkiem podwy¿szonych zawartoœci ¿elaza, manganu i niekiedy amoniaku, wody te
pod wzglêdem fizykochemicznym odpowiadaj¹ wymaganiom ustalonym dla wód pitnych. S¹
to wody œredniej jakoœci i ze wzglêdu na podwy¿szone iloœci zwi¹zków ¿elaza i manganu wymagaj¹ prostego uzdatniania. Brak izolacji warstwy wodonoœnej od powierzchni terenu powoduje, ¿e s¹ one nara¿one na zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego. Lokalnie,
w rejonie K¹tów Rybackich, Przebrna i Krynicy Morskiej wody wykazuj¹ zanieczyszczenie
najprawdopodobniej pochodzenia antropogenicznego. Œwiadcz¹ o tym obserwowane podwy¿szone zawartoœci azotanów, amoniaku i siarczanów.
Wody triasowego piêtra wodonoœnego s¹ zmineralizowane, typ wody okreœlony zosta³
jako chlorkowo-sodowo-bromkowy, jodkowy i radonowy. Mineralizacja wody wynosi 38,1
g/dm3 i jest zbli¿ona do poziomu zasolenia otwartych wód oceanicznych. Aktualnie otwór,
którym s¹ ujmowane nie nadaje siê do eksploatacji ze wzglêdu na jego z³y stan techniczny.
Plejstoceñsko-holoceñski poziom wodonoœny eksploatowany jest g³ównie ujêciami komunalnymi, skupionymi na niewielkim obszarze w Krynicy Morskiej, K¹tach Rybackich i
Piaskach. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne na Mierzei wynosz¹ oko³o 410 m3/h (9816
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m3/24 h), wydano pozwolenia wodno-prawne na pobór wód podziemnych w iloœci oko³o
50% zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych, œredni pobór w 1998 roku wynosi³ oko³o
10% zatwierdzonych zasobów.
W wyniku modelowania matematycznego oceniono, ¿e wielkoœæ zasilania infiltracyjnego
na obszarze Mierzei od K¹tów Rybackich do Piasków licz¹cym 35 km2 wynosi 11 700 m3/24
h, a wielkoœæ zasobów dyspozycyjnych, mo¿liwych do pobrania bez naruszenia delikatnej
równowagi hydrochemicznej, oceniono na oko³o 70% tej wartoœci, tj. 8200 m3/24 h. Zasoby
te zosta³y zatwierdzone decyzj¹ KDH w 2001 roku.
Wielkoœæ obliczonych w wyniku modelowania zasobów dyspozycyjnych jest nieco
mniejsza od wielkoœci zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych. Zapewnienie wiêc
skutecznej ochrony iloœciowej i jakoœciowej wód podziemnych na tym terenie wymaga dokonania redyspozycji zasobów eksploatacyjnych pomiêdzy poszczególnych u¿ytkowników. Ponadto zadaniem, które powinno byæ uwzglêdnione przy uaktualnianiu warunków poboru wody z warstwy wodonoœnej jest koniecznoœæ rezygnacji z nadmiernej koncentracji otworów eksploatacyjnych na korzyœæ bardziej ich rozproszonego rozmieszczenia. Wi¹zaæ siê to mo¿e niestety w wielu przypadkach z dodatkowymi inwestycjami
spowodowanymi rozbudow¹ istniej¹cych, b¹dŸ budow¹ nowych ujêæ wód podziemnych.

Dyskusja nie odby³a siê.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 25 lutego 2003 r.

Regina KRAMARSKA: Wstêpne wyniki badañ osadów paleogeñskich w nowym
profilu wiertniczym P-1 na Sambii

Badania, których wstêpne wyniki by³y zaprezentowane w referacie, wykonywane s¹ we
wspó³pracy z Oddzia³em Atlantyckim Instytutu Oceanologii Rosyjskiej Akademii Nauk w Kaliningradzie. Przedmiotem badañ jest profil otworu badawczego P-1 wykonanego we wrzeœniu
2001 r. na dambie likwidowanej kopalni bursztynu „Pla¿owa” na Pó³wyspie Sambijskim, po
osi¹gniêciu granic udokumentowanego z³o¿a. Otwór osi¹gn¹³ g³êbokoœæ 75,05 m (rzêdna terenu 2,73 m n.p.m.). Do g³êbokoœci 9,3 m wiercono w sztucznym nasypie (damba) oddzielaj¹cym odkrywkê od otwartego morza.
Profil otworu zosta³ szczegó³owo opisany makroskopowo i opróbowany. Pobrano 67 próbek osadów z przeznaczeniem do badañ litologicznych i petrograficznych, mikrofaunistycznych, palinologicznych oraz chemicznych, wykonywanych w Pañstwowym Instytucie
Geologicznym i Instytucie Oceanologii RAN.
Na podstawie charakterystycznych zmian litologicznych i danych geofizyki otworowej
wydzielono wstêpnie jednostki chrono- i litostratygraficzne w nawi¹zaniu do stosowanych na
Sambii podzia³ów trzeciorzêdu. Mi¹¿szoœæ paleogenu w badanym otworze wynosi 57,1 m.
Na g³êbokoœci 64,4 m osi¹gniête zosta³y utwory kredy górnej reprezentowane przez margle
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szare do ciemnoszarych, miejscami szczelinowate, z licznymi szcz¹tkami belemnitów. Margle przewarstwiane s¹ mu³owcami kwarcowymi z glaukonitem, muskowitem a tak¿e
skaleniami. S¹ ciemnoszare z odcieniem zielonkawym.
Na utworach kredy spoczywa formacja lubawska o mi¹¿szoœci oko³o 15 m, zaliczana do
paleocenu dolnego. S¹ to mu³owce ciemnoszare do czarnych, miejscami zielonawe. Mu³owce
s¹ ilaste, zwiêz³e, lepkie i plastyczne z wk³adkami mu³owców skrzemienia³ych.
W wy¿szej czêœci profilu wystêpuje formacja sambijska gruboœci oko³o 14 m, reprezentuj¹ca eocen dolny. Seriê rozpoczyna poziom z konkrecjami fosforytowymi. Formacja sambijska podobnie do formacji lubawskiej zbudowana jest z mu³owców ciemnoszarych do czarnych, zwiêz³ych i twardoplastycznych z licznymi poziomami silifikacji. Miejscami jednak¿e
wystêpuj¹ wk³adki mu³owców piaszczystych glaukonitowych rytmicznie laminowanych
ciemnozielonymi i³ami.
Ponad formacj¹ sambijsk¹ le¿y piaszczysta seria formacji alkskiej, uto¿samiana ze
œrodkowym eocenem. Mi¹¿szoœæ formacji wynosi oko³o 18 m. Erozyjna powierzchnia
sp¹gowa zaznaczona jest ¿wirem kwarcowym przechodz¹cym w piaski kwarcowo-glaukonitowe z³o¿one z kilku cykli sekwencyjnych o ziarnie malej¹cym ku górze. Seria ta odpowiada prawdopodobnie ogniwu tzw. dzikiej ziemi dolnej. Wy¿sze ogniwo, tzw. b³êkitna ziemia
dolna, zbudowane jest z piasków drobnoziarnistych, zailonych, kwarcowo-glaukonitowych,
barwy szarozielonkawej z silnymi bioturbacjami. Najwy¿sz¹ czêœæ formacji tworz¹ piaski
œrednio- i drobnoziarniste glaukonitowo-kwarcowe, z nielicznym muskowitem, ¿ó³toszare z
wtr¹ceniami zielonkawoszarych mu³ków, wype³niaj¹cych liczne bioturbacje. Piaski
reprezentuj¹ wodonoœny poziom tzw. kurzawki dolnej.
Najwy¿sz¹ czêœæ profilu tworz¹ osady formacji pruskiej eocenu górnego. Formacja w badanym otworze ma mi¹¿szoœæ nieco ponad 9 m i jest dwudzielna — reprezentowana przez
ogniwo tzw. dzikiej ziemi i ogniwo tzw. b³êkitnej ziemi. Sp¹g formacji („dzika ziemia”)
z³o¿ony jest z piasków kwarcowo-glaukonitowych ze ¿wirem kwarcowym oraz licznymi
konkrecjami fosforytowymi i syderytowymi o œrednicach do 5 cm. „B³êkitna ziemia” zbudowana jest z szarozielonych mu³ków piaszczysto-ilastych z muskowitem. W ogólnej masie
drobnoziarnistego osadu wystêpuj¹ doœæ licznie grubsze, dobrze obtoczone ziarna kwarcu.
Miejscami w osadach mu³kowych widoczne s¹ œlady warstwowania podkreœlone jaœniejszymi smugami drobnoziarnistego piasku. Charakterystyczn¹ cech¹ „b³êkitnej ziemi” s¹ liczne okruchy bursztynu o rozmiarach do 1 cm i nieco wiêkszych.
Uœciœlenie granic i wieku wyró¿nionych makroskopowo jednostek litostratygraficznych
bêdzie mo¿liwe po zakoñczeniu i podsumowaniu specjalistycznych badañ litologicznych i
biostratygraficznych. Osady paleogenu s¹ ubogie pod wzglêdem mikrofaunistycznym. Nanoplankton wapienny jak równie¿ mikrofauna otwornicowa zosta³y wyró¿nione jedynie w
próbkach z utworów kredowych, z g³êbokoœci wiêkszych ni¿ 67 m. Oznaczone przez B. Olszewsk¹ i M. Gareck¹ zespo³y reprezentuj¹ mikrofaunê kampañsk¹. Uzyskano dobry materia³
porównawczy z wynikami badañ zespo³ów otwornic wykonanych równolegle w Kaliningradzie przez N. £ukaszinê. W wy¿szych partiach profilu nie stwierdzono mikroszcz¹tków organicznych lub obserwowano tylko sporadycznie (g³ównie elementy g¹bek). Rozpoziomowanie wiekowe paleogenu opieraæ siê bêdzie zatem g³ównie na wynikach badañ palinologicznych analizie py³kowej i fitoplanktonowej. Badania te wykonywane s¹ równolegle w
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Pañstwowym Instytucie Geologicznym przez B. S³odkowsk¹ i w Instytucie Geologicznym
RAN przez G. N. Aleksandrow¹.

W dyskusji brali udzia³: J. Zachowicz, S. Uœcinowicz, E. Prussak i prelegentka.

Posiedzenie odby³o siê w dniu 25 marca 2003 r.

Wojciech JEGLIÑSKI: Budowa geologiczna i rozwój delty Redy w póŸnym holocenie

Celem pracy by³o rozpoznanie wieku i budowy geologicznej delty Redy oraz próba rekonstrukcji jej rozwoju w okresie póŸnego holocenu. Delta znajduje siê na zachodnim wybrze¿u Zatoki Puckiej, w odleg³oœci 2,5 km na pó³nocny zachód od miejscowoœci Rewa. Pracê oparto g³ównie na wynikach analiz próbek pobranych z 7 p³ytkich otworów wiertniczych
zlokalizowanych wzd³u¿ koryta rzeki w obrêbie równi deltowej. Przeprowadzono równie¿
analiz¹ zdjêæ lotniczych z lat 1957 i 1997.
Na podstawie wyników datowañ radiowêglowych i analiz litologicznych wyró¿niono
dwa podstawowe kompleksy osadów:
Kompleks A (osady pod³o¿a delty) — zbudowany jest z póŸnoglacialnych i wczesnoholoceñskich osadów piaszczystych oraz przykrywaj¹cej je warstwy torfów (9690 do 5330 lat
BP). Charakterystyczn¹ cech¹ osadów klastycznych tego kompleksu jest dominacja piasków
drobno- i œrednioziarnistych, umiarkowanie i Ÿle wysortowanych o oliwkowoszarej barwie i o
niskiej zawartoœci wêglanu wapnia oraz substancji organicznej. Piaski zalegaj¹ pod koreluj¹c¹ siê miêdzy otworami Reda 3, Reda 2 i Reda 0 warstw¹ torfu.
Kompleks B (osady delty Redy) — zbudowany jest z osadów klastycznych o bardzo
mocno zró¿nicowanej litologii oraz mi¹¿szoœci (g³ównie piaski i mu³ki). Osady te porozdzielane s¹ utworami pochodzenia organicznego. W obrêbie równi zalewowej ca³oœæ osadów deltowych przykrywa warstwa najm³odszych torfów. Charakterystyczn¹ cech¹ tego kompleksu
jest czêste zaleganie m³odszych osadów torfowych poni¿ej osadów starszych (przestawienie
dat). Osady torfowe uk³adaj¹ce siê w tak zaburzonej sekwencji czasowej prawdopodobnie nie
wykszta³ci³y siê w miejscu ich zalegania, lecz zosta³y tam przetransportowane. Zaburzenia
tego typu wraz z widocznymi na ró¿nych poziomach œladami kontaktów erozyjnych, œwiadcz¹ o przynajmniej okresowo silnej dynamice œrodowiska sedymentacyjnego.
Rozwój delty Redy w œwietle analizy zdjêæ lotniczych
Wynikiem tego etapu prac jest wyznaczenie obok paleoform stosunkowo m³odych
zwi¹zanych z obecnym po³o¿eniem koryta rzeki, form starszych zwi¹zanych z po³o¿eniem
koryta Redy z okresu przed pocz¹tkiem tworzenia delty w obecnym miejscu. Œlady starszego
paleokoryta Redy po³o¿onego na pó³noc od wspó³czesnego, pozwalaj¹ przypuszczaæ, ¿e we
wczeœniejszym okresie ujœcie Redy usytuowane by³o w rejonie tzw. beki cypla znajduj¹cego
siê na pó³noc od obecnej delty Redy. Analizuj¹c kszta³t i usytuowanie tej formy mo¿na s¹dziæ,
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¿e jest to stara delta rzeczna, która jest obecnie mocno zmieniona zarówno przez procesy torfotwórcze na jej powierzchni jak i niszcz¹c¹ dzia³alnoœci¹ wód zalewu na linii brzegowej.
Jednym z bardziej charakterystycznych elementów na zdjêciu lotniczym jest wyraŸna granica, oddzielaj¹ca nawodny obszar delty od reszty l¹du. Odpowiada on prawdopodobnie suchej, piaszczystej powierzchni terenu w formie wa³u stanowi¹cego pozosta³oœæ starego wa³u
brzegowego, który funkcjonowa³ w tym miejscu zanim rzeka zaczê³a budowaæ tu swoj¹ deltê.
Przebieg starej linii brzegowej, pozwala dok³adnie wyznaczyæ wielkoœæ i zasiêg obecnej delty
Redy.
Stwierdzono, ¿e delta zwiêkszy³a, swoj¹ powierzchniê w badanym przedziale czasowym
pomimo równoczesnego szybkiego wzrostu œredniego poziomu Zalewu Puckiego. Najbardziej intensywne procesy akumulacji osadów rzecznych widoczne s¹ w rejonie samego ujœcia rzeki. Powierzchnia nadwodnej czêœci delty, nadbudowana w latach 1957–1997 wynosi
oko³o 34 tys. m2. Jednoczeœnie mo¿emy zaobserwowaæ, ¿e akumulacja piasku niesionego
przez rzekê w czêœci podwodnej przebiega w nieco odmiennych kierunkach od tych, które
wskazuje kierunek przyrastania czêœci nadwodnej (akumulacja skierowana jest bardziej ku
pó³nocy). Analiza obszaru delty zarówno w czêœci, która by³a l¹dem przed rokiem 1957 jak i
tej, która przyros³a w latach 1957–1997 wskazuje, ¿e mechanizm dobudowywania kolejnych
obszarów delty przebiega wg schematu: w obszarze funkcjonowania koryt rozprowadzaj¹cych, w podwodnej czêœci równi deltowej powstaj¹ z czasem bariery przyujœciowe, które w
sprzyjaj¹cych warunkach hydrodynamicznych ulegaj¹ stabilizacji. Odizolowane zag³êbienia,
pocz¹tkowo wype³nione wod¹, podlegaj¹ zamuleniu i wraz z wkraczaniem roœlinnoœci — zatorfieniu.
Wiek delty Redy
Na podstawie wyników datowañ 14C w rdzeniach, stwierdzono liczne zaburzenia w chronologii zalegania warstw torfów, które sugeruj¹, ¿e przewarstwienia torfów w osadach delty
nie wystêpuj¹ in situ. Jednoczeœnie rzêdne kilku przewarstwieñ torfowych wydaj¹ siê zbyt niskie w stosunku do ówczesnego poziomu morza — ich wiek 14C i g³êbokoœæ zalegania wzajemnie siê wykluczaj¹. W takiej sytuacji wnioskowanie na podstawie datowañ 14C co do wieku obecnej delty Redy jest mocno niepewne.
Wykorzystanymi metodami umo¿liwiaj¹cymi oszacowanie czasu rozpoczêcia akumulacji
obecnej delty Redy s¹: ekstrapolacja danych o tempie jej przyrostu w latach 1957–1997 oraz
ocena tempa przyrostu powierzchniowej warstwy torfu w rejonie nasady delty. Na tej podstawie ustalono wiek delty Redy na 210 do 270 lat.
Procesy litodynamiczne i œrodowiska depozycji osadów
W celu przedstawienia charakterystyki osadów klastycznych buduj¹cych deltê Redy i jej
pod³o¿e przeprowadzono analizê grup, w której porównano próbki na podstawie zawartoœci
poszczególnych frakcji granulometrycznych. Na tej podstawie wydzielono dwie grupy próbek, w których dodatkowo wyró¿niono osady kompleksów A (pod³o¿a delty) i B (osadów
deltowych). Dla ka¿dej z grup obliczono wartoœci œrednie, min., max., oraz odchylenie standardowe wskaŸników uziarnienia (Mz, sI, SkI, KG).
Grupa 1. Piaski drobno- i bardzo drobnoziarniste. Dla osadów pod³o¿a delty œrednia wartoœæ Mz wynosi 2,77j przy odchyleniu standardowym 0,48 j. Osady s¹ Ÿle i umiarkowanie wysortowane, najczêœciej o skoœnoœci dodatniej oraz symetrycznej i sp³aszczeniu leptokurtycznym
oraz bardzo leptokurtycznym. Osady deltowe wykazuj¹ bardzo zbli¿one parametry Mz, sI, KG.
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Jedynie SkI wyró¿nia nieznacznie te dwa kompleksy wiekowo-genetyczne. W osadach deltowych wystêpuj¹ czêœciej rozk³ady symetryczne i ujemnie skoœne.
Grupa 2. Piaski œrednio- i gruboziarniste. Osady pod³o¿a delty charakteryzuj¹ siê œredni¹
wartoœci¹ Mz wynosz¹c¹ 1,53j przy odchyleniu standardowym 0,36j, s¹ najczêœciej
umiarkowanie wysortowane, posiadaj¹ symetryczne i dodatnio skoœne oraz mezo- i leptokurtyczne rozk³ady wielkoœci ziarna. Próbki osadów deltowych wykazuj¹ nieco odmienne
parametry rozk³adu wielkoœci ziarna. Œrednia wartoœæ Mz wynosi 1,17j przy odchyleniu
standardowym 0,49j. Osady s¹ czêœciej Ÿle wysortowane oraz czêœciej maj¹ ujemnie skoœne i
leptokurtyczne rozk³ady wielkoœci ziarna.
Do interpretacji warunków dynamicznych œrodowiska sedymentacji osadów klastycznych wykorzystano równie¿ wartoœci pierwszego centyla (C) i mediany (M). Zale¿noœci
pomiêdzy wartoœciami C i M przedstawione zosta³y na diagramie wg Passegi, Byramje. Œrednie parametry rozk³adu wielkoœci ziarna oraz typy osadów wed³ug diagramu C-M wskazuj¹,
¿e:
— póŸnoplejstoceñskie i wczesnoholoceñskie osady pod³o¿a delty (kompleks A) by³y
akumulowane w œrodowisku cechuj¹cym siê œredni¹ i wysok¹ dynamik¹ oraz stosunkowo
du¿¹ zmiennoœci¹ przep³ywu. Osady piaszczyste tego kompleksu powsta³y prawdopodobnie
w œrodowisku rzecznym lub strefie przybrze¿nej du¿ego zbiornika wodnego.
— klastyczne osady deltowe (kompleks B) powsta³e w okresie póŸnego holocenu by³y deponowane w œrodowisku o jeszcze wiêkszej energii i wiêkszej zmiennoœci parametrów
przep³ywu ni¿ osady pod³o¿a. W wiêkszoœci reprezentowane s¹ przez piaski drobno-, œrednio- i gruboziarniste, korytowe oraz czo³a delty oraz rzadziej, przez osady piaszczysto-muliste równi deltowej.

W dyskusji brali udzia³: A. Styszyñska, A. Marsz, J. Zachowicz, W. Prussak, S. Uœcinowicz, R Kramarska i
prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 15 kwietnia 2003 r.

Rados³aw PIKIES, Ewa STARNAWSKA, Jakub ¯MUDA: Budowa geologiczna Mierzei
Wiœlanej na odcinku Stegna–Piaski

W celu poszerzenia stanu znajomoœci budowy geologicznej Mierzei Wiœlanej wykonano w
2000 i 2001 r. trzy 30 m otwory wiertnicze, zlokalizowane na brzegu mierzei od strony Zalewu
Wiœlanego; szeœæ 20 m otworów wiertniczych, zlokalizowanych na brzegu mierzei od strony
Zatoki Gdañskiej; szeœæ 10 m otworów wiertniczych, zlokalizowanych na podwodnym sk³onie
mierzei od strony Zatoki Gdañskiej i jedno wiercenie wykonane w dnie Zalewu Wiœlanego.
W ramach prac laboratoryjnych wykonano 307 analiz uziarnienia, 195 analiz zawartoœci
CaCO3, 101 analiz strat pra¿eniowych i 16 analiz obtoczenia ziaren kwarcu. Wykonano równie¿ 16 analiz mikrorzeŸby powierzchni ziaren kwarcu za pomoc¹ mikroskopu skaningowego
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(typ LEO 1430), 106 analiz malakofaunistycznych i 17 datowañ 14C osadów biogenicznych lub
skorupek morskich ma³¿y. W wyszczególnionej czêœci mierzei wykonano 6 przekrojów geologicznych poprzecznych i jeden pod³u¿ny, wzd³u¿ odmorskiego brzegu mierzei. Wykonany
zakres prac i badañ geologicznych stanowi³ podstawê realizacji tematu pt. „Wydzielenie i korelacja jednostek litologicznych w obrêbie osadów holoceñskich Mierzei Wiœlanej”.
Podstaw¹ przeprowadzonej korelacji litostratygraficznej by³y wyniki analizy granulometrycznej i obliczonych na ich podstawie parametrów rozk³adu wielkoœci ziarna metod¹ Falka i
Warda (1957). Porównanie zbiorów tych parametrów pozwoli³o na litostratygraficzne rozpoziomowanie badanych osadów.
Wykonane datowania osadów biogenicznych metod¹ 14C pozwoli³y okreœliæ wiek trzech
poziomów tych osadów (9,30–9,13 ka; 8,20–6,82 ka; 1,79–1,21 ka BP).
Badania malakofaunistyczne pozwoli³y w paru przypadkach okreœliæ czy badany osad powstawa³ w zbiorniku morskim o normalnym zasoleniu, zbiorniku brakicznym czy s³odkowodnym.
Wa¿nym etapem badañ by³a korelacja uzyskanego rozpoziomowania z wynikami badañ
mikrorzeŸby ziaren kwarcu za pomoc¹ mikroskopu skaningowego.
Analiza granulometryczna materia³u osadowego pozwoli³a wyró¿niæ cztery podstawowe
grupy osadów: piaski drobnoziarniste z domieszk¹ piasków mulistych (klasa I), piaski
drobnoziarniste z niewielk¹ domieszk¹ piasków œrednioziarnistych (klasa II), piaski œrednioziarniste z niewielk¹ domieszk¹ piasków drobnoziarnistych (klasa III) i piaski ró¿no- i gruboziarniste (klasa IV) (Tabela 1).
W obrêbie osadów holoceñskich Mierzei Wiœlanej wyró¿nia siê jej doln¹ czêœæ (preborealno-dolnoatlantyck¹), ograniczon¹ dolnym i œrodkowym poziomem osadów biogenicznych i
czêœæ górn¹, zalegaj¹c¹ na œrodkowym poziomie osadów biogenicznych. Doln¹ czêœæ buduj¹
osady rzeczne, reprezentowane przez piaski drobnoziarniste z niewielk¹ domieszk¹ frakcji
œredniopiaszczystej (kl. II) oraz piaski drobnoziarniste z niewielk¹ domieszk¹ frakcji mulistych (kl. I). Badania mikrorzeŸby powierzchni ziaren piasku wskazuj¹, ¿e powszechnie wystêpuj¹ tutaj ziarna nieregularne i po³amane o powierzchni znacznie zniszczonej, z licznymi
powierzchniami korozyjnymi, w¿erami i roztrawieniami. Widoczne s¹ równie¿ v-kszta³tne
ubytki, dziurki, œwiadcz¹ce o kolizji w czasie transportu.
Górna czêœæ osadów holoceñskich Mierzei Wiœlanej powsta³a w czasie transgresji
litorynowej Ba³tyku. Buduj¹ j¹ osady wszystkich czterech klas ale przewa¿aj¹ piaski
œrednioziarniste z niewielk¹ domieszk¹ frakcji drobnopiaszczystej (kl. III) i piaski
drobnoziarniste z domieszk¹ frakcji mulistych (kl. I).
W czêœci SW Mierzei Wiœlanej sp¹gow¹ czêœæ osadów morskich buduj¹ piaski œrednioziarniste (kl. III), której koniec akumulacji, jak œwiadcz¹ datowania 14C, przypada na oko³o 5
ka BP. W tej dolnej serii licznie wystêpuj¹ ziarna obtoczone, owalne. Ziarna o pokroju kostkowym maj¹ najczêœciej wyg³adzon¹ powierzchniê. Na powierzchni widoczne s¹ liczne
drobne dziurki, powsta³e w wyniku zderzeñ. Podane cechy dobrze odpowiadaj¹ transgresywnemu charakterowi dolnej czêœci osadów morskich.
Powy¿ej wymienionych osadów, w czêœci SW mierzei wystêpuj¹ piaski drobnoziarniste
z domieszk¹ frakcji mulistych (kl. I). Wœród ziaren kwarcu dominuj¹ formy wrzecionowate,
po³amane, blokowe, ostrokrawêdziste. Te cechy œwiadcz¹ o uspokojeniu warunków sedymentacji w zbiorniku morskim.
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Tabela 1
Cechy litologiczne wyró¿nionych warstw

Klasy
osadów i ich
opis
litologiczny

Zawartoœæ
frakcji w %
gr/œr/dr/m.

Iloœæ
analiz

Mz

dI

SkI

KG

I A p.dr. i
p.m.

0,0–0,0
0,0–10,0
68,0–94,0
5,0–20,5

43

2,70/0,17

0,503/0,157

–0,011/0,08

1,15/0,18

II A p.dr.

0,0–3,3
6,3–24,0
61,0–87,0
0,0–7,0

29

2,41/0,12

0,58/0,125

–0,074/0,10

1,22/0,17

III A p.œr. i
p.dr.

1,0–33,0
18,0–87,8
20,0–67,0
0,0–0,0

82

1,79/0,23

0,68/0,24

–0,09/0,19

1,11/0,20

IV A p.gr i
p.r.

20,0–65,5
18,8–65,8
10,0–34,0
0,0–0,0

19

1,03/0,25

1,02/0,35

–0,19/0,17

1,03/0,15

I B p.dr.

0,0–0,0
0,0–0,0
84,0–95,1
3,2–9,6

10

2,69/0,08

0,38/0,04

–0,01/0,03

1,02/0,07

II B p.dr.

0,0–0,0
4,7–14,0
77,0–89,0
0,0–0,0

20

2,50/0,064

0,43/0,08

–0,06/0,04

1,17/0,165

A — osady morskie wieku atlantycko-saubatlantyckiego, B — osady rzeczne wieku preborealnodolnoatlantyckiego; gr. — grubopiaszczyste, pr. — ró¿nopiaszczyste, œr. — œredniopiaszczyste, dr. — drobnopiaszczyste, m. — muliste; w liczniku: Mz, dI, SkI, KG — podano wartoœci œrednie, w mianowniku odchylenie
standardowe

W czêœci NE Mierzei, stropow¹ czêœæ osadów morskich buduj¹ ¿wiry o ró¿nej granulacji,
piaski gruboziarniste, piaski ró¿noziarniste (kl. IV). W osadzie tym, wystêpuj¹ g³ównie ziarna
nieregularne i po³amane. Na powierzchni ziaren widoczne s¹ ró¿norodne naciêcia, schodkowe ubytki, dziurki zwi¹zane z kolizjami. Wystêpuj¹ te¿ ziarna fragmentarycznie owalne i
fragmentarycznie kostkowe, co œwiadczy o ich rozkruszaniu. Podane cechy mog¹ œwiadczyæ,
¿e energia œrodowiska by³a bardzo wysoka i jednoczeœnie krótkotrwa³a.
W podsumowaniu warto zaznaczyæ, ¿e cechy litologiczne wyró¿nionych klas osadów dobrze odzwierciedlaj¹ dynamikê œrodowiska sedymentacyjnego. Stan energii œrodowiska, pokazuje tak¿e stopieñ obróbki ziaren kwarcu, oraz charakter ich powierzchni.
W dyskusji brali udzia³: J. Zachowicz, M. Mas³owska, S. Uœcinowicz i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 20 maja 2003 r.
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Szymon UŒCINOWICZ, Joanna ZACHOWICZ: Zmiany poziomu wód Zalewu
Puckiego w holocenie

Referat zosta³ przygotowany na podstawie wyników badañ otrzymanych w trakcie
realizacji grantu Komitetu Badañ Naukowych Nr 6PO4D 018 17 — „Zmiany poziomu morza
w okresie ostatnich 5500 lat w oparciu o badania osadów z dna Zalewu Puckiego”.
Celem projektu by³o uszczegó³owienie wiedzy o koñcowym okresie transgresji atlantyckiej, a zw³aszcza o historii zmian poziomu morza w ostatnich 5000 tys. lat. Podjêto tak¿e
próbê odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
— kiedy transgresja litorynowa (atlantycka) zosta³a zakoñczona i jaki by³ zakres zmian
poziomu morza w ci¹gu ostatnich 5000 lat ?
— czy transgresje tzw. politorynowe mia³y charakter cykliczny i jaki by³ zakres zmian poziomu morza w tym czasie ?
— czy hipoteza o szybkim i znacznym (1,0–1,5 m) wzroœcie poziomu morza oko³o 1000
lat temu wysuwana na podstawie danych archeologicznych (Zbierski, 1986) i morfologicznych (Tomczak, 1995) znajduje potwierdzenie w faktach geologicznych ?
Materia³ badawczy stanowi³y, rdzenie osadów pobrane w trakcie prac terenowych (z
dok³adn¹ geodezj¹) z dna i wybrze¿y Zalewu Puckiego oraz materia³y archiwalne (Kramarska i in., 1995). Miejsca poboru rdzeni wytypowano na podstawie analizy materia³ów archiwalnych, map topograficznych i wizji terenowej. Zdecydowano siê na 9 stanowisk badawczych znanych z wyst¹pieñ torfu bezpoœrednio na powierzchni terenu i dna Zalewu Puckiego
lub pod cienk¹ pokryw¹ piaszczyst¹. Na ka¿dym stanowisku wyznaczano profil badawczy
wzd³u¿ którego pobierano rdzenie osadów.
Zalew Pucki po³o¿ony jest w pó³nocno-zachodniej czêœci Zatoki Gdañskiej. Powierzchnia
Zalewu Puckiego wynosi 102,7 km2, œrednia g³êbokoœæ 3,13 m, a g³êbokoœæ maksymalna 9,4
m, przy czym ok. 30% powierzchni dna Zalewu po³o¿one jest w zakresie g³êbokoœci od 0 do 2
m (Nowacki, 1993). Zalew Pucki odizolowany jest od otwartych wód Zatoki Gdañskiej poprzez Pó³wysep Helski oraz przez czêœciowo zatopion¹ barierê, tzw. Rewê Mew. Od zachodu
Zalew Pucki ograniczaj¹ wysoczyzny morenowe Kêp Puckiej i Swarzewskiej oraz pradoliny
Redy i P³utnicy. Wspó³czesne pionowe ruchy skorupy ziemskiej na zachodnich wybrze¿ach
Zalewu Puckiego wynosz¹ ok. 0,0 mm/rok (Wyrzykowski, 1985).
Próbê zrekonstruowania zmian poziomu wód Zalewu Puckiego podjêto na podstawie
oko³o 100 dat radiowêglowych z licznych rdzeni osadów z dna i wybrze¿y Zalewu oraz wyników kilkudziesiêciu analiz palinologicznych i okrzemkowych. Pomimo du¿ej liczby analiz
wystêpuje szereg problemów interpretacyjnych.
Strop torfów najczêœciej jest erozyjny, a datowania muszli ma³¿y morskich nieliczne. Jak
dot¹d nie natrafiono na profil osadów organicznych, bez luk sedymentacyjnych, który by pozwoli³ na konstrukcjê pe³nych diagramów py³kowych, okrzemkowych i malakologicznych
oraz na dog³êbn¹ rekonstrukcjê rozwoju tego zbiornika.
Po³o¿enie i wiek stropu torfów pozwala równie¿ stwierdziæ, ¿e poziom wód Zalewu Puckiego w okresach subborealnym i subatlantyckim kszta³towa³ siê nastêpuj¹co: 5000 lat BP —
by³ oko³o 2,5–2,3 m ni¿szy od wspó³czesnego, 4000 lat BP — ok. 1,3–1,0 m, 3500 lat BP—
ok. 1,2–1,1 m, 3000 lat BP — ok. 1,0–0,8 m, 2500 lat BP — ok. 1,0–0,8 m, 2000 lat BP —
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0,9–0,7 m, 1500 lat BP — 0,6–0,5 m, 1000 lat BP — 0,4–0,3 m, 500 lat BP — 0,3–0,2 m ni¿szy od wspó³czesnego. Mo¿liwe s¹ trzy interpretacje zbioru danych o wieku i po³o¿eniu próbek torfów i muszli miêczaków morskich (Uœcinowicz i in., 2002). Krzywe „wyg³adzona”,
„³amana” i „quasi-cykliczna” ró¿ni¹ siê stopniem uœrednienia zbioru danych. Krzywa
„wyg³adzona” opisuje uœredniony wzrost poziomu morza, przy za³o¿eniu, ¿e w ci¹gu ostatnich 5000 lat tempo wzrostu poziomu morza stopniowo spada³o. Nie uwzglêdnia tak¿e mo¿liwych oscylacji krótkookresowych. Krzywa „³amana” opisuje uœredniony wzrost poziomu
morza uwzglêdniaj¹c mo¿liwe tempa wzrostu poziomu morza w ostatnich 5500 latach zaœ
krzywa „quasi-cykliczna” przedstawia przebieg zmian poziomu wód Zalewu Puckiego
uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e w holocenie na proces ogólnego wzrostu poziomu morza nak³ada³y siê
prawdopodobnie oscylacje wynikaj¹ce z regionalnych zmian eustatycznych. Regionalne
oscylacje eustatyczne powodowane s¹ zmianami klimatycznymi, przebiegiem frontów atmosferycznych i cyrkulacjami oceanicznymi. W œwietle zgromadzonych materia³ów stwierdzono, ¿e transgresja litorynowa (atlantycka) zakoñczy³a siê oko³o 5000 lat BP, a ostatecznie
wygas³a oko³o 4000 lat BP na poziomie ±1,3–1.0 m ni¿szym od wspó³czesnego. Wzrost poziomu morza w okresach subborealnym i subatlantyckim móg³ mieæ charakter cykliczny,
zwi¹zany z cyklami klimatycznymi (np. Chapman i Shackelton, 2000). Okres cykli móg³ wynosiæ oko³o 600 lat, a amplituda wahañ wynosiæ od 0,2 do 0,5 m. Dane o zmianach poziomu
wód Zalewu Puckiego w okresie subatlantyckim pozostaj¹ w dobrej zgodnoœci z nowymi wynikami badañ na wybrze¿u niemieckim.
Hipoteza o szybkim wzroœcie poziomu morza od 1 do 1,5 m oko³o 1000 lat temu nie znalaz³a potwierdzenia w zgromadzonych faktach. Poziom wód Zalewu Puckiego w okresie
1200–900 lat temu móg³ wzrosn¹æ o ± 0,25 m. Tak wiêc skala i tempo wzrostu poziomu wód
w tym czasie by³y na tyle ma³e, ¿e na pewno nie mog³y byæ przyczyn¹ zatopienia
wczesnoœredniowiecznego portu w Pucku. Najprawdopodobniej zniszczenie tego portu nale¿y wi¹zaæ z ekstremalnymi zjawiskami hydrologiczno-meteorologicznymi, takimi jak czêste w fazach optimum klimatycznego wystêpowanie huraganów i sztormów lub w czasie
och³odzeñ i faz regresyjnych, z czêstym zlodzeniem Zalewu i niszcz¹c¹ wybrze¿a
dzia³alnoœci¹ spiêtrzonych kier lodowych.

W dyskusji brali udzia³: D. Król, A. Tomczak, W. Prussak, L. Jurys i prelegenci.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 21 paŸdziernika 2003 r.

Oddzia³ Œwiêtokrzyski

109

ODDZIA£ ŒWIÊTOKRZYSKI

Jerzy G¥GOL: Z³o¿a kopalin i walory innych sk³adników œrodowiska przyrodniczego
na obszarze arkusza B³a¿owa Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000

Obszar arkusza B³a¿owa le¿y pod wzglêdem geograficznym w pó³nocnej czêœci Pogórza
Dynowskiego, a pod wzglêdem geologicznym — w obrêbie p³aszczowiny skolskiej Karpat
fliszowych. Obejmuje du¿e czêœci gmin: Tyczyn, B³a¿owa, Chmielnik, Hy¿ne i Dynów
(tak¿e niewielkie fragmenty kilku innych) w województwie podkarpackim oraz
po³udniowo-wschodni skraj Rzeszowa.
Na obszarze arkusza B³a¿owa znajduj¹ siê 3 udokumentowane z³o¿a surowców ceramiki
budowlanej: „Zalesie-Bia³a”, „Albigowa”, „Budziwój” oraz z³o¿e niskiej jakoœci kruszywa
drogowego (³upków menilitowych) — „Futoma”. Wydobycie (stan w 2002 r.) jest prowadzone w z³o¿ach „Albigowa” i „Futoma”. Z³o¿a „Zalesie-Bia³a” i „Budziwój” — o zakoñczonej eksploatacji, nie rokuj¹ mo¿liwoœci jej wznowienia ze wzglêdu na obecny stan zagospodarowania terenu i kwalifikuj¹ siê do usuniêcia z krajowego bilansu zasobów kopalin. Na
omawianym obszarze mieszcz¹ siê tak¿e niewielkie fragmenty obszarów z³ó¿ gazu ziemnego
„Zalesie” i „Husów-Albigowa-Krasne”, eksploatowanych poza obszarem arkusza.
Na omawianym terenie zainteresowanie gospodarcze mog¹ budziæ dwie rzadkie kopaliny:
ska³a diatomitowa i i³o³upki klinoptilolitowo-montmorillonitowe (surowiec bentonitowo-zeolitowy). Rozpoznane zosta³y tu zasoby prognostyczne w kategorii D1 ska³y diatomitowej w z³o¿ach „Borek Nowy” i „Futoma-Po³udnie” oraz zasoby prognostyczne w kategorii D2 i³owców
klinoptilolitowo-montmorillonitowych w z³o¿ach „Dyl¹gówka” i „Ulanica”. Nie ma szczególnych ograniczeñ ekologicznych w mo¿liwoœci podjêcia eksploatacji wspomnianych wy¿ej
z³ó¿. Celowoœæ (op³acalnoœæ) takich przedsiêwziêæ (wymagaj¹cych oczywiœcie wczeœniej
w³aœciwego rozpoznania geologicznego z³ó¿) wynikaæ mo¿e wy³¹cznie z analizy ekonomicznej. Na mapie wskazano tak¿e obszary perspektywiczne dla poszukiwañ omawianych kopalin.
Na obszarze arkusza istniej¹ geologiczne mo¿liwoœci rozpoznania ma³ych z³ó¿ na potrzeby lokalne: surowców ilastych ceramiki budowlanej oraz piaskowców, margli i ³upków,
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do produkcji niskiej jakoœci ³amanych kruszyw drogowych. Prowadzone by³y tu tak¿e badania ³upków ilastych jako surowca do produkcji sztucznych kruszyw ceramicznych, bitumicznych ³upków menilitowych jako surowca energetycznego i hipergenicznej pokrywy
ochrowej (barwniki mineralne) w Czerwonkach Hermanowskich. Wyst¹pienia tych kopalin
nie budz¹ obecnie zainteresowania gospodarczego.
G³ówn¹ funkcj¹ i kierunkiem rozwoju obszaru wchodz¹cego w obrêb arkusza jest rolnictwo i wspomagaj¹cy je przemys³ rolno-spo¿ywczy. Takie za³o¿enia przyjmuj¹ plany
zagospodarowania przestrzennego wszystkich gmin.
Omawiane tereny maj¹ interesuj¹ce walory krajobrazowe (w przewa¿aj¹cej czêœci
wchodz¹ w obrêb Hy¿niañsko-GwoŸnickiego i Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) i przyrodnicze (istniej¹ce rezerwaty leœne „Wilcze” i „Mójka” oraz projektowany — „Ostry Stok”), kilkanaœcie ustanowionych i ponad sto projektowanych pomników przyrody. Prelegent na podstawie literatury i wizji terenowej wytypowa³ te¿ 9 obiektów
(zabytków) geologicznych, godnych ochrony w formie stanowisk dokumentacyjnych i pomników przyrody nieo¿ywionej. S¹ to miêdzy innymi stratotypy ogniw litostratygraficznych
(diatomitów z Futomy, ³upków kartkowych z Borku Nowego, ³upków z Mak³uczki,
diatomitów z Pi¹tkowej), ods³oniêcia geologiczne z interesuj¹cymi strukturami sedymentacyjnymi i stanowiskami fauny kopalnej oraz Ÿród³o mineralne.
Œrodowisko przyrodnicze na omawianym obszarze nie zosta³o zdegradowane przez przemys³. Stwarza to korzystne warunki rozwoju agroturystyki, turystyki (pieszej, rowerowej, narciarskiej, konnej) i wypoczynku, w szczególnoœci dla mieszkañców Rzeszowa. Rolê miejscowoœci wypoczynkowej (letniej i zimowej) odgrywa ju¿ wieœ Dyl¹gówka. Podobn¹ szansê
widz¹ i inne wsie. Rozwojowi infrastruktury turystycznej mo¿e te¿ sprzyjaæ wielowiekowa tradycja pielgrzymek do sanktuariów maryjnych w Borku Starym, w Chmielniku i w Hy¿nem.
Na obszarze arkusza wystêpuj¹ Ÿród³a wód mineralnych i swoistych (g³ównie siarczkowych), z którymi w³adze lokalne wi¹¿¹ nadziejê rozwoju w przysz³oœci us³ug uzdrowiskowych. W szczególnoœci dotyczy to restytucji zdrojowiska w Nieborowie (gm. Hy¿ne). Pierwszym krokiem w tym kierunku powinno byæ bli¿sze zbadanie omawianych wód i ustalenie ich
zasobów eksploatacyjnych.

W dyskusji brali udzia³: A. Juszczyk, M. Nowak, T. Wróblewski, G. Herman, Z. Z³onkiewicz i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 12 marca 2003 r.

Zbigniew SZCZEPANIK: Pozycja paleogeograficzna Gór Œwiêtokrzyskich w kambrze
w œwietle badañ paleontologicznych — przegl¹d istniej¹cych danych

Poni¿szy tekst jest prób¹ uporz¹dkowania i krótkiego, zwartego przedstawienia podstawowych informacji dotycz¹cych paleogeograficznego znaczenia skamienia³oœci kambru
wystêpuj¹cych w Górach Œwiêtokrzyskich. Przedstawione tu informacje zosta³y zebrane na
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podstawie istniej¹cej literatury, zw³aszcza literatury regionalnej. Autor zdaje sobie sprawê, ¿e
wiele z cytowanych i wykorzystanych do analizy zespo³ów paleontologicznych wymaga ponownej rewizji oraz, ¿e najprawdopodobniej nie dotar³y do wszystkich informacje o rozprzestrzenieniu na œwiecie taksonów znanych z Gór Œwiêtokrzyskich. Istotne wydaje siê jednak
porównanie wniosków p³yn¹cych z analizy ró¿nych grup skamienia³oœci, uchwycenie
podobieñstw oraz wskazanie ró¿nic w ich paleogeograficznej wymowie.
Kambr regionu kieleckiego.
Trylobity. Najstarsze zawieraj¹ce skamienia³oœci warstwy skalne, reprezentuj¹ce poziom
Holmia kambru dolnego, zawieraj¹ w przewadze endemiczne gatunki trylobitów. Nale¿¹ one
jednak g³ównie do ba³tyckich rodzajów (Holmia, Kjerulfia, Schmidtiellus) i wystêpuj¹ wraz z
kilkoma gatunkami, które znane s¹ z kambru Skandynawii i kratonu wschodnioeuropejskiego.
Odnotowano tu równie¿ obecnoœæ trylobitów, które wskazuj¹ na powinowactwo faunistyczne z atlantyck¹ i œródziemnomorsk¹ prowincj¹ trylobitow¹.
Wydaje siê, ¿e endemiczna fauna trylobitowa wymaga przeprowadzenia prac rewizyjnych,
poniewa¿ najwa¿niejsze prace paleontologiczne, w których przedstawiono wyniki badañ przeprowadzone by³y wiele lat temu (Samsonowicz, 1917, 1918, 1920, 1934, 1956, 1960, 1962;
Czarnocki, 1919, 1926, 1927, 1932, 1933, 1950; Or³owski 1957, 1959a, b, c, 1962, 1967, 1968,
1975, 1985). Trzeba tak¿e zwróciæ szczególn¹ uwagê na obecnoœæ gatunku Schmidtiellus panovi, który jest wspólny dla bloku górnoœl¹skiego i Gór Œwiêtokrzyskich (¯yliñska, 2001).
W najwy¿szym kambrze dolnym (poziom Protolenus) przewagê w zespo³ach œwiêtokrzyskich uzyskuj¹ trylobity prowincji atlantyckiej i œródziemnomorskiej. Fakt ten dokumentowany jest przez obecnoœæ ca³ego szeregu taksonów, znajdowanych w ró¿nych profilach kambru
protolenusowego wschodniej czêœci Gór Œwiêtokrzyskich. Wydaje siê, ¿e w stosunku do ni¿szej czêœci profilu kambryjskiego stanowi to istotn¹ zmianê. Problem ten jest znany w literaturze
ju¿ bardzo dawno, wydaje siê byæ bardzo wa¿ny i wymaga przeprowadzenia nowoczesnych
prac paleontologicznych. Jeszcze bardziej interesuj¹cy i wymagaj¹cy pilnych prac rewizyjnych
jest zespó³ trylobitów z Brzechowa, w którym stwierdzono wystêpowanie œrodkowokambryjskiego E. oelandicus wraz oz lnokambryjskimi protolenusami, które sugeruj¹ raczej
atlantyckie powinowactwo paleobiogeograficzne oraz syberyjskim rodzajem Jakutus.
Stratygraficzne i paleogeograficzne wymieszanie ró¿nych gatunków nakazuje du¿¹ ostro¿noœæ
w wyci¹ganiu wniosków dotycz¹cych paleogeograficznego znaczenia tej fauny.
Osady kambru œrodkowego Gór Œwiêtokrzyskich zawieraj¹ lokalnie liczn¹ faunê
nale¿¹c¹ g³ownie do rodzajów Paradoxides i Ellipsocephalus (Or³owski, 1964, 1975). Rodzaj Paradoxides reprezentowany jest obok form endemicznych przez taksony o charakterze
przewodnim dla kambru œrodkowego Skandynawii: Eccaparadoxides oelandicus (Sjogern),
Eccaparadoxides insularis (Westergaard), Eccaparadoxides pinus (Holm), Paradoxides torelli (Holm). Liczny udzia³ endemicznych gatunków z rodzaju Ellipsocephalus, ró¿nicuje obszar Gór Œwiêtokrzyskich w stosunku do typowo ba³tyckiego zespo³u znanego z platformy
wschodnioeuropejskiej (Lendzion, 1990), w którym praktycznie wcale nie ma elementów endemicznych. Pomimo to, mo¿na z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa stwierdziæ, ¿e w ni¿szej
czêœci kambru œrodkowego obszar Gór Œwiêtokrzyskich znajdowa³ siê w obrêbie ba³tyckiej
prowincji makrofaunistycznej.
Brachiopody. Nieliczna fauna brachiopodowa kambru dolnego sk³ada siê zarówno z form
skandynawskich jak i okazów reprezentuj¹cych atlantyck¹ prowincjê paleobiogeograficzn¹.
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Spoœród mo¿liwych do zweryfikowania materia³ów z kambru holmiowego Jendryka-Fuglewicz (1990) potwierdzi³a jedynie wystêpowanie Obolella rotundata, formy typowo
ba³tyckiej, pospolicie wystêpuj¹cej w seriach dolnokambryjskich Norwegii (Jendryka-Fuglewicz, 1990). W poziomie protolenusowym znane s¹ taksony Inarticulata wystêpuj¹ce zarówno na Baltice jak i w basenach atlantyckich (Wielka Brytania, atlantyckie wybrze¿a
Ameryki Pó³nocnej).
Poœród licznych okazów brachiopodów bezzawiasowych znalezionych w osadach kambru œrodkowego, zdecydowanie dominuje endemiczny gatunek Lingulella vistulae, który wystêpuje we wszystkich podstawowych profilach kambru œrodkowego (S³owiec,
Jugoszów–Usarzów, Góry Pieprzowe). Wœród licznych okazów endemicznych rozpoznano
jedynie dwa taksony o szerszym rozprzestrzenieniu: Trematobolus pristinus (Or³owski,
1964) — formê o proweniencji atlantyckiej z rodzaju opisywanego tak¿e z Czech i ba³tyck¹
formê Acrothele granulata (Jendryka-Fuglewicz, 1990), znan¹ równie¿ z dolnego kambru
otworu Zarêby IG 2. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na informacje przedstawione przez B.
Jendrykê-Fuglewicz o tym, ¿e pomimo pokrewieñstwa paleontologicznego brachiopodów
kambru z Gór Œwiêtokrzyskich z formami rozpoznanymi na kratonie wschodnioeuropejskim
zespo³y te bardzo siê od siebie ró¿ni¹. Zupe³nie inne s¹ tutaj proporcje w wystêpowaniu poszczególnych rodzajów, du¿a jest iloœæ form endemicznych oraz zupe³nie inn¹ wielkoœæ i stan
zachowania form (Jendryka-Fuglewicz, 1990).
Akritarchy. Liczny zespó³ akritarchowy kambru dolnego i œrodkowego Gór Œwiêtokrzyskich zawiera rodzaje i gatunki znane z prawie wszystkich basenów sedymentacji ska³
kambru dolnego i œrodkowego. Bardzo podobne mikroflory znane s¹ z Baltiki, Laurentii,
basenów atlantyckich, Czech a nawet Syberii. Nale¿y tutaj zwróciæ uwagê na fakt, ¿e podobnie jak w wypadku brachiopodów, pomimo zbli¿onego zestawu gatunkowego, zespo³y z kratonu wschodnioeuropejskiego i Gór Œwiêtokrzyskich ró¿ni¹ siê znacznie sposobem zachowania (w Górach Œwiêtokrzyskich okazy s¹ silniej zniszczone, choæ nie jest to efektem degradacji termicznej) oraz proporcjami w wystêpowania poszczególnych grup Acritarcha. W
obszarze œwiêtokrzyskim dominuj¹ proste morfologicznie formy z rodzajów Leiosphaeridia,
Lophosphaeridium i podobnych a zdecydowanie mniej jest Acanthomorphidae.
Inne grupy faunistyczne. Spoœród innych grup faunistycznych kambru regionu
kieleckiego warto zwróciæ uwagê na wystêpowanie w osadach œrodkowokambrtyjskich
archeocjatów (Or³owski, 1959, 1962). Grupa ta nie zosta³a nowoczeœnie opracowana pod
wzglêdem paleontologicznym, ale sam fakt wystêpowania tych form w ni¿szej czêœci kambru
œrodkowego Gór Œwiêtokrzyskich (w facjach terygenicznych) œwiadczy o istnieniu powi¹zañ
z innymi poza ba³tyck¹ prowincjami paleobiogeograficznymi. Archeocjaty na Baltice nie
wystêpuj¹, s¹ za to popularne w dolnym kambrze Syberii, Chin, Laurentii i Gondwany.
Kambr regionu ³ysogórskiego
Trylobity. Najwa¿niejsz¹ rolê w badaniach paleogeograficznych kambru ³ysogórskiego
odgrywaj¹ trylobity. Nowoczeœnie opracowana fauna trylobitowa kambru górnego (•yliñska,
2001, 2002) w sposób przekonuj¹cy dokumentuje skomplikowane powi¹zania biogeograficzne w kambrze górnym. Widaæ wyraŸnie ewolucjê proweniencji zespo³ów trylobitowych od
form atlantyckich poprzez mieszane zespo³y z udzia³em wiêkszej iloœci form endemicznych,
po faunê ze zdecydowan¹ przewag¹ okazów ba³tyckich i zast¹pieniu wp³ywów prowincji
atlantyckiej koñcz¹c na formach znanych równie¿ z Gondwany. Nale¿y tutaj zwróciæ uwagê
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na fakt, ¿e trylobity w ni¿szej czêœci profilu dokumentowane s¹ przez bardzo niewielk¹ iloœæ
taksonów i okazów, co powoduje ewentualn¹ korektê w rozprzestrzenieniu gatunku Aphelaspis rara, która mo¿e nieco zmodyfikowaæ przedstawiony obraz. Warto tutaj podkreœliæ
uwagê poczynion¹ przez A. •yliñsk¹, twierdz¹c¹ ¿e zespo³y ba³tyckie bardziej przypominaj¹
formy znane z terygenicznych osadów rejonu Finmark (zewnêtrzny szelf Baltiki), ni¿ typowe
asocjacje z ³upków a³unowych jej centralnej czêœci.
Brachiopody. Brachiopody kambru górnego z formacji piaskowców z Wiœniówki nale¿¹
do kosmopolitycznych form znanych zarówno z Baltiki jak i basenów atlantyckich (Walii).
Najobfitszym wystêpowaniem ramienionogów w kambrze œwiêtokrzyskim cechuje siê wy¿sza czêœæ profilu, formacja ³upków z Klonówki. Poœród bardzo licznych okazów rozpoznano
tu jednak tylko dwa gatunki Lingulella lepis Salter i Lingulella davisi M’Coy. Obie formy s¹
bardzo charakterystyczne dla górnokambryjskich piaskowców Lingula flags z pó³nocnej Walii (a wiêc s¹ to gatunki prowincji atlantyckiej) (Jendryka-Fuglewicz, 1992). Trzeba jednak
zauwa¿yæ, ¿e trylobity, które wspó³wystêpuj¹ z tymi brachiopodami nale¿¹ ju¿ do ba³tyckiej
prowincji paleobiogeograficznej a wiêc wnioski paleogeograficzne nie s¹ jednoznaczne.
Akritarchy. Zespo³y mikroflory kambryjskiej pochodz¹ce z formacji piaskowców kwarcytowych z Wiœniówki wykazuj¹ du¿e pokrewieñstwo do asocjacji palinologicznych z wielu
obszarów. Bardzo podobne zespo³y wystêpuj¹ na: Nowej Funlandii, na kratonie wschodnioeuropejskim, w rejonie Finmark w Norwegii, a tak¿e w pó³nocnej Afryce, Hiszpanii, Iranie,
Belgii i Turcji, a wiêc podobne do wiêkszoœci g³ównych basenów sedymentacyjnych kambru
górnego. Szczególnie nale¿y zwróciæ uwagê na podobieñstwo zespo³u akritarchów do mikroflory znanej z Nowej Funlandii, pañstw nadba³tyckich i Rosji. Zarówno inwentarz
taksonomiczny jak i sekwencja pojawiania siê poszczególnych gatunków i rodzajów w profilu, s¹ na tym obszarze praktycznie identyczne i doskonale koreluj¹ siê z Górami Œwiêtokrzyskimi. W obszarach bardziej zbli¿onych do Gór Œwiêtokrzyskich zespo³y identyczne z
rozpoznanymi na Wiœniówce, znane s¹ z otworu wiertniczego Narol PIG 2.
Inne grupy faunistyczne. Spoœród innych grup skamienia³oœci wystêpuj¹cych w kambrze regionu ³ysogórskiego Gór Œwiêtokrzyskich nale¿y wymieniæ przede wszystkim skamienia³oœci œladowe. Niektórzy badacze (Seilacher, 1983; Belka w: Valverde-Vaquero i in.,
2000) uwa¿aj¹, ¿e znalezisko ichnofauny Cruziana semplificata Seilacher znanej z Wiœniówki, dowodzi awaloñskiej proweniencji ³ysogórskiego bloku tektonicznego w górnym
kambrze. Wed³ug ¯yliñskiej (2001), wystêpowanie tej skamienia³oœci nie jest uwarunkowane
paleogeograficznie, ale paleoekologicznie. Œladotwórcy, którzy pozostawili po sobie ten typ
ichnofauny, prawdopodobnie nie mogli bytowaæ w trudnych, niedotlenionych basenach
ba³tyckich, w których osadza³y siê ³upki a³unowe. Natomiast dobrze czuli siê ju¿ w zewnêtrznych strefach tej prowincji np. w pó³nocno-zachodniej Norwegii.
Pewne znaczenie paleogeograficzne mo¿na przypisaæ tak¿e znalezisku górnokambryjskiego eokrynoida z W¹workowa k. Opatowa. Wed³ug Dzika i Or³owskiego (1984) wykazuje
on podobieñstwo do form znanych w œrodkowym kambrze Nowej Funlandii, co pozostaje w
zgodzie z sugerowan¹ przez A. ¯yliñsk¹ awaloñsk¹ proweniencj¹ paleobiogeograficzn¹
kambru ³ysogórskiego.
Podstawowe wnioski paleogeograficzne
1. Najwa¿niejsz¹ obserwacj¹, jak¹ mo¿na wynieœæ z analizy przedstawionych materia³ów jest
fakt silnej zmiennoœci wp³ywów poszczególnych prowincji paleobiogeograficznych w profilach
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ska³ kambryjskich. Wskazuje to na poœredni¹ pozycjê, jak¹ zajmowa³y baseny œwiêtokrzyskie, baseny sedymentacyjne pomiêdzy g³ównymi „paleokontynentami” Baltiki i Gondwany, oraz na
stosunkowo niewielkie odleg³oœci dziel¹ce g³ówne bloki tektoniczne w kambrze.
2. Charakterystyczn¹ cech¹ dolnego i œrodkowego kambru Gór Œwiêtokrzyskich jest obecnoœæ wielu taksonów endemicznych, zarówno wœród trylobitów jak i brachiopodów. Zupe³nie
inne s¹ ogólne charakterystyki zespo³ów ramienionogów i akritarchów na platformie wschodnioeuropejskiej i w Górach Œwiêtokrzyskich. Sugeruje to, ¿e pomimo ewidentnych zwi¹zków z
g³ównymi „paleokontynentami” tego okresu, obszar œwiêtokrzyski by³ jednak niezale¿nym blokiem tektonicznym. Silne mieszanie siê wp³ywów poszczególnych prowincji biogeograficznych, a przede wszystkim brak jakiejœ jednej kierunkowej tendencji w zmiennoœci zespo³ów
faunistycznych, mo¿e sugerowaæ, ¿e ich przyczyn¹ nie by³a „wêdrówka kontynentów”, ale raczej zmiana powi¹zañ pomiêdzy morzami szelfowymi pozostaj¹cymi w stosunkowo niewielkiej odleg³oœci pomiêdzy sob¹. Potwierdza to wiec obserwacjê Moczyd³owskiej (1995), która
tak w³aœnie rekonstruowa³a ówczesny rozk³ad poszczególnych paleokontynentów.
3. Nowoczeœnie opracowane trylobity kambru górnego regionu ³ysogórskiego w sposób
przekonuj¹cy dokumentuj¹ skomplikowane powi¹zania biogeograficzne w kambrze górnym.
Widaæ wyraŸnie ewolucjê proweniencji od awaloñskiej poprzez mieszane zespo³y z udzia³em
wiêkszej iloœci form endemicznych po zespo³y ze zdecydowan¹ przewag¹ okazów ba³tyckich
i zast¹pieniu wp³ywów prowincji atlantyckiej poprzez formy z Gondwany. Warto zauwa¿yæ,
¿e w górnym kambrze poszczególne paleokontynenty dalej pozostawa³y w zbli¿onej pozycji,
czego dowodzi zunifikowana mikroflora akritarchowa.
4. Niestety z powodu braku osadów dolnokambryjskich w regionie ³ysogórskim i górnokambryjskich na bloku kieleckim nie mo¿emy rozs¹dziæ, czy oba te bloki zajmowa³y w kambrze podobn¹ pozycjê. Jeœli tak, to trzeba zaznaczyæ, ¿e pomiêdzy ni¿sz¹ czêœci¹ kambru
œrodkowego dokumentowan¹ na po³udniu a ni¿sz¹ czêœci¹ kambru górnego znan¹ z £ysogór,
zasz³a kolejna zmiana w powi¹zaniach paleogeograficznych. W obszarze kieleckim najm³odsze
znane osady kambru zawieraj¹ ba³tyckie trylobity a zespó³ najstarszych trylobitów z kambru
górnego £ysogór wykazuje awaloñskie powinowactwo paleogeograficzne.

W dyskusji brali udzia³: J. Malec, S. Salwa, W. Trela i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 26 marca 2003 r.

Zbigniew SZCZEPANIK: Pozycja paleogeograficzna Gór Œwiêtokrzyskich w ordowiku
w œwietle badañ paleontologicznych — przegl¹d istniej¹cych danych

Ordowik regionu kieleckiego.
Trylobity. Najstarsze trylobity ordowickie w Górach Œwiêtokrzyskich rozpoznane zosta³y w rejonie Bukówki dopiero w osadach zaliczanych do górnego arenigu. Opisywana st¹d
przez Czarnockiego (1928) fauna trylobitowa wskazuje na ba³tyck¹ proweniencje paleogeo-
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graficzn¹. Informacje te pochodz¹ sprzed prawie 80 lat i dotychczas nie zosta³y zrewidowane
w œwietle nowszej literatury paleontologicznej. Nowoczesne badania przeprowadzone przez
Dzika i Piserê (1994) wskazuj¹, ¿e w wy¿szej czêœci arenigu zawartego w profilu wapieni z
Mójczy wystêpuj¹ trylobity wykazuj¹ce wiêksze pokrewieñstwo do trylobitów z Gondwany.
Poza ba³tyckim Cybele, znanym równie¿ ze wspomnianego stanowiska z Bukówki, wystêpuj¹cy tu zespó³ trylobitowy jest bardzo podobny do zespo³ów z gór Taurus z Turcji.
W osadach lanwirnu trylobity znajdowane s¹ dosyæ licznie. Zdecydowana wiêkszoœæ
oznaczonych taksonów reprezentuje ba³tyck¹ prowincjê trylobitow¹. Jednak znaleziono równie¿ pojedyncze okazy, które mo¿na uznaæ za powi¹zane poprzez Czechy z obszarem Gondwany (Niobe innotata).
Nieliczne trylobity z karadoku reprezentowane s¹ przez formy wskazuj¹ce na powinowactwo faunistyczne z obszarem Czech. Istotnym dla rozwa¿añ paleogeograficznych jest fakt,
¿e identyczna fauna planktonicznych trylobitów wystêpuje w i³owcach po obu stronach strefy
kieleckiej, co wskazuje na jednorodnoœæ terytorialn¹ ca³ego bloku œwiêtokrzyskiego w ordowiku.
W aszgilu rozpoznano, g³ównie dziêki pracom Z. Kielan, bardzo liczny zespó³ trylobitowy
wskazuj¹cy na powinowactwo faunistyczne zarówno z obszarem Skandynawii, jak i Czech,
jednak wiêkszoœæ z rozpoznanego zespo³u stanowi¹ taksony endemiczne.
Brachiopody. W transgresywnych sekwencjach dolnego ordowiku rejonu kieleckiego i
zbrzañskiego, bardzo licznie wystêpuj¹ bezzawiasowe ramienionogi. Wystêpuj¹ one zarówno w seriach datowanych przy pomocy konodontów na górny tremadok, jak i w m³odszych ska³ach dolnego arenigu. Bezzawiasowe, pseudoplanktoniczne Inarticulata opracowywane s¹ od wielu lat przez W. Bednarczyka. Wed³ug tego badacza (Bednarczyk, 1999) reprezentuj¹ one asocjacjê brachiopodow¹, której obszarem pierwotnego rozwoju by³ czeski
basen zaliczany do tremadoku–arenigu, sk¹d fauna ta migrowa³a na inne obszary.
W wy¿szej czêœci arenigu i w lanwirnie, w osadach zaczynaj¹ dominowaæ brachiopody z
grupy Articulata, które wystêpuj¹ w formacji piaskowców ortidowych z Dymin oraz w obrêbie formacji wapieni z Mójczy (Bednarczyk, 1980). Taksony opisane z tych warstw jednoznacznie wskazuj¹ na ich ba³tyck¹ proweniencjê. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e wœród oznaczonych st¹d brachiopodów s¹ równie¿ formy znane tak¿e z obszaru Laurentii (E. spinosum)
(Bednarczyk i Biernat, 1978; Bednarczyk, 1990).
W karadoku znowu zaczynaj¹ dominowaæ w osadzie bezzawiasowe brachiopody pseudoplanktoniczne z rodzajów Lingulella, Paterula, i Hisingerella, wœród których najbardziej charakterystyczn¹, kosmopolityczn¹ form¹ jest Paterula bohemica Barrande. Formy te wystêpuj¹ najczêœciej w ilasto-mu³owcowych facjach formacji i³owców z Jeleniowa, po obu stronach g³ównej dyslokacji œwiêtokrzyskiej (Bednarczyk, 1980).
W najwy¿szej partii profilu ordowickiego regionu kieleckiego pojawiaj¹ siê licznie brachiopody (g³ównie Articulata) charakterystyczne dla tzw. fauny Hirnantia. S¹ to bardzo popularne na œwiecie, kosmopolityczne zespo³y znane zarówno z obszaru Baltiki jak i Awalonii,
Laurentii, Gondwany i Syberii. Zespó³ brachiopodowy Hirnantia najlepiej zbadany zosta³ w
obrêbie synkliny bardziañskiej, najbardziej przypomina faunê znan¹ z Wielkiej Brytanii
(Temple, 1965).
Ma³¿oraczki. Istotne ze wzglêdów paleogeograficznych badania ostrakodów przeprowadzi³a Olempska (1994). Przebada³a ona du¿y fragment profilu ordowiku (górny arenig–dol-
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ny aszgil) zawarty w profilu wapieni w Mójczy. Najwa¿niejsz¹ obserwacj¹, jak¹ poczyni³a
autorka jest bardzo du¿y udzia³ w zespole taksonów endemicznych. Stanowi¹ one wiêkszoœæ
opisywanych form we wszystkich poziomach ordowiku œwiêtokrzyskiego. Taksony, które
rozpoznano poza blokiem Gór Œwiêtokrzyskich, znane s¹ w zdecydowanej wiêkszoœci jedynie z obszarów Baltiki. W materiale z Gór Œwiêtokrzyskich rozpoznano 42 rodzaje wspólne z
Baltoskandi¹. Trzeba tu jednak zauwa¿yæ, ¿e w zespo³ach œwiêtokrzyskich brak wielu rodzajów wystêpuj¹cych na Baltice.
W dolnym ordowiku brak powi¹zañ mikrofauny ostrakodowej z innymi ni¿ Baltika obszarami, fakt ten mo¿e byæ po czêœci t³umaczony s³abym rozpoznaniem zespo³ów dolnoordowickich spoza Baltiki (Varnier i in., 1989).
W œrodkowym ordowiku w dalszym ci¹gu widoczne jest silne powinowactwo faunistyczne z obszarem ba³tyckim. Szczególnie dobrze widoczne jest na poziomie rodzajów, choæ
Olempska (1994) rozpozna³a tak¿e wspólne gatunki mikrofauny ma³¿oraczkowej. Powi¹zania z obszarem brytyjskim (Awalonia) i Ibero-Armoryk¹ wyra¿one s¹ jedynie poprzez obecnoœæ kilku wspólnych rodzajów. Podobnie jednak jak w arenigu, tak¿e w ordowiku œrodkowym, w zespo³ach œwiêtokrzyskich brak jest wielu taksonów charakterystycznych dla Baltiki.
W okresie lanwirnu i karadoku basen œwiêtokrzyski nie mia³ wiêc raczej bezpoœrednich, mo¿liwych do pokonania przez migruj¹ce ostrakody, powi¹zañ z basenami sedymentacyjnymi
Baltoskandii.
W ordowiku górnym (ni¿szej czêœci aszgilu) stan zachowania znajdowanych okazów
znacznie siê pogarsza a liczebnoœæ rozpoznanych zespo³ów maleje. Generalnie jednak wg E.
Olempskiej mo¿na zaobserwowaæ wiêksze zró¿nicowanie pomiêdzy mikrofaun¹ z Mójczy a
zespo³ami ba³tyckimi, polegaj¹ce na ró¿nicach w proporcjach wystêpowania poszczególnych
rzêdów. Jednak ci¹gle wystêpuj¹ wspólne rodzaje a nawet gatunki.
Na tle innych grup skamienia³oœci, ordowickie ostrakody charakteryzuj¹ siê znacznie
wiêkszym udzia³em form endemicznych. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e profil Mójczy nie zawiera osadów górnego tremadoku, dolnego arenigu ani górnego aszgilu gdzie obserwowano
najsilniejsze zwi¹zki bentosu œwiêtokrzyskiego z innymi basenami ni¿ baseny ba³tyckie.
Konodonty. Ju¿ w starszej literaturze dotycz¹cej problematyki konodontowej, kwestia
paleogeograficznych powi¹zañ zespo³ów konodontowych z Mójczy z innymi obszarami by³a
przedmiotem zainteresowania autorów. Bednarczyk (1971) w ujêtym tabelarycznie zestawieniu zasiêgów i geograficznego rozprzestrzenienia konodontów wyraŸnie wykazuje du¿¹ zbie¿noœæ w rozk³adzie wystêpowania form z Gór Œwiêtokrzyskich z obszarami Skandynawii i
platformy wschodnioeuropejskiej oraz nieco mniejsze z ordowikiem prowincji atlantyckiej
(Wielka Brytania, atlantyckie wybrze¿a Stanów Zjednoczonych i Kanady). Równie¿ Dzik
(1978), porównuj¹c zespó³ mikrofaunistyczny ze znaleziskami ordowickich konodontów z
Sudetów, jednoznacznie kojarzy mikrofaunê z Mójczy z szeroko pojêtym obszarem ba³tyckim, notuj¹c tylko jeden takson o proweniencji amerykañsko-brytyjskiej Rhodosognathus
elegans (Rhodes). W nowszym opracowaniu (Dzik, 1994), problem powinowactwa pomiêdzy zespo³ami konodontowymi z Gór Œwiêtokrzyskich a innymi rejonami nie jest rysowany
tak jednoznacznie. Widoczne jest tutaj znacznie wiêksze zró¿nicowanie w powinowactwie
paleogeograficznym poszczególnych taksonów. W najni¿szej partii profilu, zdecydowanie
dominuj¹ taksony ba³tyckie, ale nawet tutaj mo¿na znaleŸæ formy, które wykazuj¹ powi¹zanie
z basenami Awaloni, Laurentii, Gondwany czy obszaru Azji i Australii. W wy¿szej czêœci
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profilu (ordowik œrodkowy) udzia³ form znanych z Baltiki maleje, roœnie zaœ znaczenie konodontów znanych z prowincji atlantyckiej (Awalonii) oraz obszaru australo-azjatyckiego. Tendencja spadku iloœciowego form z Baltoskandii utrzymuje siê ju¿ do koñca ordowiku, gdzie
ich dominuj¹c¹ pozycjê zaczynaj¹ przejmowaæ konodonty z obszaru atlantyckiego a w zespo³ach wzrasta tak¿e iloœæ zimnolubnych form gondwañskich.
Dzik (1994) w swojej pracy przedstawi³ tak¿e analizê powi¹zañ paleogeograficznych
opart¹ o porównanie charakterystycznych „wydarzeñ ewolucyjnych”. Zwraca uwagê fakt, ¿e
o ile w ni¿szej partii profilu identyfikowane s¹ przez niego linie rozwojowe i wydarzenia
ewolucyjne znane z obszaru ba³tyckiego to w karadoku i aszgilu lepiej identyfikowalne s¹
zmiany ewolucyjne charakterystyczne dla Wielkiej Brytanii.
Interesuj¹cych danych paleogeograficznych opartych o wyniki badañ konodontowych
dostarczy³a praca Dzika (1999), w której zaj¹³ siê on problematyk¹ zmian w populacjach konodontowych górnego ordowiku zwi¹zanego z górnoordowick¹ epok¹ lodowcow¹. Szybkie
zmiany w sk³adzie taksonomicznym i proporcjach iloœciowych wystêpuj¹cych tu gatunków
konodontowych wi¹zane s¹ z gondwañskimi glacja³ami i interglacja³ami, które dowodz¹, ¿e
obszar œwiêtokrzyski znajdowa³ siê w strefie klimatu umiarkowanego.
Akritarchy. W po³owie lat 70-tych, kiedy zebrano pierwsz¹ partiê informacji o rozmieszczeniu zespo³ów akritarchowych w ró¿nych profilach ordowiku, pojawi³y siê opracowania syntetyzuj¹ce, które sugerowa³y wyraŸne zró¿nicowanie mikroflor charakterystycznych dla dwóch prowincji paleogeograficznych (Vavrdova, 1974). Wyró¿niono prowincjê
ba³tyck¹, ze zdecydowan¹ przewag¹ iloœciow¹ taksonów nale¿¹cych do grupy Acanthmorphitae, oraz prowincjê medyterañsk¹, w której dominuj¹ akritarchy o symetrii diacrodalnej
Diacromorphitae. Prowincje te wyraŸnie zaznaczaj¹ siê w arenigu i funkcjonuj¹ a¿ do górnego ordowiku, kiedy to w efekcie likwidacji morza Tornquista w górnym ordowiku nastêpuje ponowna unifikacja mikroflory.
Najstarsze, niew¹tpliwie ordowickie zespo³y mikroflorystyczne pochodz¹ z mu³owców z
chalcedonitami ze Zbilutki (Górka, 1968; Szczepanik, 1997). Zawieraj¹ bardzo charakterystyczn¹ mikroflorê zdominowan¹ przez Diacroditae i „galeate”. Jest to zespó³ typowy dla tremadockich obszarów z wielu rejonów œwiata, poza osadami wschodniej i centralnej czêœci
Ameryki Pó³nocnej i Chin. Bardzo podobne zespo³y stwierdzono w tremadoku Anglii (Rasul
i Downie, 1974; Molyneux i Rushton, 1988), oraz w osadach z pogranicza tremadoku i arenigu w Walii (Molyneux i Dorning, 1989). Pewne podobieñstwa dostrzec mo¿na z zespo³ami
pó³nocno-wschodnich Niemiec (Servais i Katzung, 1993) i zachodniej Europy. Du¿a liczba
akritarchów z rodzajów Leiofusa, Pirea wskazuje z kolei na podobieñstwa do zespo³ów czeskich (Vavrdova, 1982). Wiele jest tak¿e form znanych z obszaru platformy wschodnioeuropejskiej (Volkova, 1990). Obecnoœæ tego zespo³u w Górach Œwiêtokrzyskich, potwierdza zatem tezê o relatywnie ma³ym zró¿nicowaniu zespo³ów palinologicznych tremadoku, przynajmniej na obszarach dzisiejszej Europy.
Z osadów arenigu rejonu Brzezin pochodzi zespó³ akritarchowy jaki pozyskano w trakcie
ostatnio wykonanych prac ziemnych. Nie zosta³ on jeszcze opracowany, ale ju¿ obecnie
mo¿na powiedzieæ, ¿e reprezentuje on typowo ba³yck¹ mikroflorê zdominowan¹ przez Diacromorphitae bez typowych dla Perygondwany form o symetrii diakriodalnej.
Zespó³ ten reprezentuj¹cy szeroki przedzia³ czasowy, rozpoznany zosta³ w landeilu
otworu Szumsko–Kolonia 2 i próbce o bli¿ej niesprecyzowanym wieku (? karadok) ze Zbrzy
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(Szczepanik, 1997). W preparatach palinologicznych dominuj¹ taksony znane zarówno z obszaru Baltiki (Kjelstrom, 1971, 1976; Górka, 1979, 1980, 1987; Tynni, 1982), jak i w mniejszym stopniu Laurentii (Jacobson, 1978). Cytowane i ilustrowane przez Jachowicz (w: Bu³a i
Jachowicz, 1996) rodzaje: Baltisphaeridium, Ordovicidium wskazuj¹ na bliskoœæ geograficzn¹ Gór Œwiêtokrzyskich i Górnego Œl¹ska w œrodkowym–górnym ordowiku oraz bliski
zwi¹zek obu regionów z obszarem Baltiki.
Rozpoznanie wœród akritarchów aszgilskich z otworu Szumsko Kolonia 2 kilku form
nale¿¹cych do rodzaju Frankea (Szczepanik, 1997) stanowi du¿e zaskoczenie i jest trudne do
wyjaœnienia. Takson ten jest „sztandarow¹” form¹ charakterystyczn¹ dla ska³ dolnego i œrodkowego ordowiku ch³odnej „perygondwañskiej” paleoprowincji akritarchowej (Servais,
1993). Niektórzy badacze sugeruj¹ nawet, ¿e jest on zwi¹zany jedynie z szerokoœciami
oko³obiegunowymi, wy¿szymi ni¿ 60° (Colbath, 1990 vide Servais, 1995). Poœród kilku mo¿liwych interpretacji tego znaleziska najbardziej prawdopodobnym wydaje siê byæ koncepcja
zbli¿enia siê Perygondwany do obszaru Ma³opolskiego i z³o¿enia redeponowanych form
dolnoordowickich z Gondwany na wtórnym z³o¿u, w aszgilskim basenie sedymentacyjnym.
Inne grupy skamienia³oœci. Grup¹ bardzo wa¿n¹ w badaniach ska³ ordowickich na œwiecie, a stosunkowo s³abo poznan¹ w rejonie œwiêtokrzyskim s¹ Chitinozoa. W dwóch pracach
dotycz¹cych tych mikroskamienia³oœci Szaniawski w: Chlebowski i Szaniawski (1974), Wrona (2002). Badacze zaobserwowali formy zwi¹zane z ba³tyck¹ prowincj¹ paleobiogeograficzn¹. H. Szaniawski oznacza³ zaliczane do arenigu formy z Miêdzygórza w regionie kieleckim a R. Wrona górnolanwirnskie i karadockie formy z Pobroszyna w regionie ³ysogórskim. Pojedyñcze okazy rodzajów o proweniencji perygondwañskiej w zespole opracowanym przez R. Wronê mo¿na rozwa¿aæ b¹dŸ w kontekœcie wczeœniejszych powi¹zañ basenu
sedymentacyjnego z t¹ stref¹, b¹dŸ (co wydaje siê bardziej prawdopodobne) z redepozycj¹
starszych, byæ mo¿e nale¿¹cych do arenigu okazów z erodowanych ska³ ordowickich innych
obszarów, co jest opisywane z wielu profili ordowickich.
Podstawowe wnioski paleogeograficzne.
W œwietle zestawionych danych wynikaj¹cych z obserwacji trendów rozwojowych w poszczególnych grupach skamienia³oœci mo¿na wyci¹gn¹æ kilka podstawowych wniosków dotycz¹cych paleogeografii regionu œwiêtokrzyskiego w ordowiku:
1. Nie ma ¿adnych przes³anek faunistycznych i florystycznych sugeruj¹cych zró¿nicowanie fauny w regionie kieleckim i ³ysogórskim. W ordowiku oba te bloki tektoniczne
zajmowa³y pozycjê zbli¿on¹ do siebie na tyle, ¿e wystêpuj¹ca tam fauna uleg³a unifikacji.
2. Utwory górnego tremadoku i dolnego arenigu w rejonie kieleckim, a byæ mo¿e tak¿e
³ysogórskim (Pobroszyn), zawieraj¹ zespó³ brachiopodowy o charakterze mieszanym, zawieraj¹cy zarówno formy czeskie jak i ba³tyckie. Wspó³wystêpuj¹ one z ba³tyckimi konodontami i kosmopolityczn¹ mikroflor¹ akritarchow¹, która jednak bardzo przypomina swoim sk³adem zespo³y gondwañskie. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w najwy¿szym kambrze regionu
³ysogórskiego, w sk³adzie zespo³ów trylobitowych roœnie udzia³ taksonów zwi¹zanych z
Gondwan¹. Widaæ wiêc tutaj pewn¹ trwa³oœæ powi¹zañ geograficznych w czasie.
3. Okres arenigu górnego i lanwirnu to czas najsilniejszych zwi¹zków fauny i flory regionu œwiêtokrzyskiego z Baltik¹. Zespo³y konodontów, ostrakodów, zawiasowych brachiopodów a przede wszystkim typowo ba³tyckie Acritarcha, wskazuj¹ na bardzo silne powi¹zania z platform¹ wschodnioeuropejsk¹ i Skandynawi¹

Oddzia³ Œwiêtokrzyski

119

4. Pocz¹wszy od karadoku, nastêpuje powolne mieszanie siê fauny i flory z ró¿nych prowincji paleobiogeograficznych, sygnalizowane poprzez wzrost udzia³u form perygondwañskich. W niektórych wa¿nych paleobiogeograficznie grupach (np. Acritarcha) nastêpuje w tym czasie unifikacja sk³adu taksonomicznego zespo³ów ró¿nych prowincji paleobiogeograficznych. Tendencja do unifikacji zespo³ów fauny osi¹ga najwiêksze nasilenie w górnym
aszgilu, gdzie manifestuje siê poprzez obecnoœæ tzw. fauny Hirnantia. Praktycznie identyczne
zespo³y brachiopodów i trylobitów z tego okresu znane s¹ z ca³ej Europy i szeroko poza ni¹.
5. Wartym zauwa¿enia jest fakt, ¿e w ordowiku œwiêtokrzyskim taksony typowo bentoniczne (zawiasowe brachiopody, ma³¿oraczki) wykazuj¹ wiêksze zwi¹zki z obszarem ba³tyckim, natomiast pseudoplanktoniczne Inarticulata czy pelagiczne trylobity czêsto wskazuj¹
na po³udniowoeuropejskie powinowactwo paleogeograficzne. Wskazuje to na istnienie bezpoœrednich p³ytkowodnych po³¹czeñ z epikontynentalnymi morzami Baltiki i sugeruje istnienie bariery otwartego morza pomiêdzy Górami Œwiêtokrzyskimi i Awaloni¹ oraz blokami
Perygondwany.
6. Nawet w okresie bardzo bliskich zwi¹zków faunistycznych z Baltik¹ (arenig–lanwirn)
nie dosz³o do ca³kowitego po³¹czenia zbiornika œwiêtokrzyskiego z szelfami Baltoskandii.
Dowodz¹ tego bardzo czu³e paleobiogeograficznie ostrakody, które pomimo du¿ego
podobieñstwa na poziomie rodzajów ró¿ni¹ siê jednak zdecydowanie sk³adem taksonomicznym poszczególnych gatunków.

W dyskusji brali udzia³: J. Malec, S. Salwa, W. Trela i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 26 marca 2003 r.

Jan MALEC: Paleogeografia syluru i najni¿szego dewonu Gór Œwiêtokrzyskich w
œwietle badañ paleontologicznych

Analizê wartoœci paleogeograficznej fauny syluru i najni¿szego dewonu Gór Œwiêtokrzyskich opracowano na podstawie publikacji oraz dostêpnych opracowañ archiwalnych.
Uwzglêdniono tylko faunê bentoniczn¹, w obrêbie której wykorzystano jedynie taksony
oznaczone z dok³adnoœci¹ do gatunku lub okreœlone jako podobne do danego gatunku. Pominiêto natomiast te, które opisane zosta³y jedynie do rodzaju oraz niektóre formy opracowane przez starszych badaczy, o niepewnej przynale¿noœci systematycznej.
Zespo³y fauny bentonicznej pochodz¹ce z syluru i najni¿szego dewonu Gór Œwiêtokrzyskich rozpatrywano pod k¹tem zwi¹zków paleogeograficznych z obszarami Gondwany,
Perygondwany, Awalonii, Laurencji, Baltiki, Azji oraz Australii. W obrêbie poszczególnych
grup skamienia³oœci, analizowanych od wczesnego wenloku po wczesny dewon, dokumentowano taksony na szczeblu gatunkowym, wystêpuj¹ce tak¿e na wymienionych wy¿ej obszarach. Stwierdzono, ¿e w niektórych poziomach biostratygraficznych, w obrêbie wszystkich
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badanych grup faunistycznych wystêpuje silniejsze powinowactwo gatunkowe z pewnymi
obszarami a mniejsze z innymi.
Profil syluru i najni¿szego dewonu z obszaru œwiêtokrzyskiego zawiera znacz¹ce stratygraficznie interwa³y pozbawione dokumentacji paleontologicznej u¿ytecznej dla celów porównañ faunistycznych. Obejmuj¹ one landower, wy¿szy ludlow i wiêksz¹ czêœæ przydolu.
Zawarte s¹ w nich odmiany facjalne osadów, niekorzystne dla wystêpowania lub stanu zachowania skamienia³oœci. W przypadku syluru, g³êbokowodne ³upki graptolitowe landoweru
pozbawione s¹ fauny bentonicznej, natomiast fliszowe utwory szarog³azowe ludlowu i przydolu s¹ bardzo ubogie w skamienia³oœci.
W sekwencji syluru i najni¿szego dewonu Gór Œwiêtokrzyskich wystêpuje kilka horyzontów stratygraficznych ze stosunkowo licznymi skamienia³oœciami bentonicznymi przydatnymi do korelacji paleogeograficznych z innymi obszarami. Obejmuj¹ one prawie ca³y
wenlok, dolny i górny ludlow oraz pogranicze przydolu i lochkovu.
Przeprowadzono ³¹czn¹ analizê paleogeograficzn¹ gatunków wystêpuj¹cych w zbli¿onej
litofacji wenloku i najni¿szego ludlowu. Objêto ni¹ ogó³em 92 gatunki reprezentuj¹ce ma³¿e,
ramienionogi, trylobity i ma³¿oraczki. Stwierdzono, ¿e najwiêkszy udzia³ w badanym zespole
faunistycznym maj¹ taksony wystêpuj¹ce na obszarze Gondwany i Perygondwany (oko³o
42%). Na obszarze Awalonii znanych jest oko³o 28% z analizowanych gatunków, a na Baltice
24%. Podrzêdn¹ iloœæ stanowi¹ gatunki znalezione w Azji i Australii (oko³o 5%) i znikom¹
(poni¿ej 1%) opisane z obszaru Laurencji.
W analogiczny sposób przeprowadzono ³¹czn¹ analizê paleogeograficzn¹ dla 62 gatunków bentonicznych skamienia³oœci (koralowce, ramienionogi, trylobity i ma³¿oraczki)
wystêpuj¹cych w utworach szarog³azowych i wêglanowych górnego ludlowu. W zespole
faunistycznym z Gór Œwiêtokrzyskich, 58% stanowi¹ gatunki opisane tak¿e z Baltiki, ponad
27% rozpoznanych zosta³o na mikrokontynentach Awalonii, oko³o 8% na obszarze Gondwany i Perygondwany, oraz 6% na Laurencji. Nie stwierdzono w nim gatunków wystêpuj¹cych na kontynencie azjatyckim i australijskim.
Analizê paleogeograficzn¹ zespo³u faunistycznego z pogranicza syluru i dewonu wykonano
na podstawie 103 gatunków nale¿¹cych do ramienionogów, ma³¿ów i trylobitów. Stwierdzono
w nim ponad 48% gatunków wystêpuj¹cych na obszarach wchodz¹cych wczeœniej w sk³ad
Awalonii, oko³o 23% znanych z Gondwany i Perygondwany oraz ponad 19% rozpoznanych na
obszarze Baltiki. Niewielki udzia³ stanowi¹ gatunki znalezione na kontynentach Azji i Australii
(oko³o 8%), i marginalny (poni¿ej 1%) — opisane z obszaru Laurencji.
Z przedstawionej analizy paleogeograficznej wynika, ¿e w wenloku i wczesnym ludlowie
(a najprawdopodobniej tak¿e i w landowerze), obszar dzisiejszych Gór Œwiêtokrzyskich
po³o¿ony by³ najbli¿ej mikrokontynentów Perygondwany i Gondwany oraz najprawdopodobniej znajdowa³ siê w zbli¿onej relacji przestrzennej w stosunku do Awalonii i Baltiki.
Fauna z póŸnego ludlowu wskazuje na stosunkowo odleg³e po³o¿enie w tej epoce Gór
Œwiêtokrzyskich w stosunku do Gondwany i Perygondwany. Znacznie bli¿ej Gór Œwiêtokrzyskich znajdowa³y siê wówczas mikrokontynenty Awalonii. Du¿a liczba wspólnych
gatunków z Baltik¹ œwiadczy o bardzo bliskim s¹siedztwie Gór Œwiêtokrzyskich z tym obszarem. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e nast¹pi³o ich zbli¿enie i powstanie wspólnej strefy szelfowej. W póŸnym ludlowie widoczny jest s³aby zwi¹zek biopaleogeograficzny z Laurencj¹
i jego zanik z obszarem Azji i Australii.
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W póŸnym sylurze i wczesnym dewonie mia³o miejsce dalsze zbli¿enie Gór Œwiêtokrzyskich do obszarów tworz¹cych wczeœniej Awaloniê. Znaczna liczba wspólnych gatunków wskazuje na ³¹cz¹cy je obszar szelfowy. Na prze³omie syluru i dewonu nast¹pi³o wzglêdne przybli¿enie Gondwany i mikrokontynentów Perygondwany do obszaru Gór Œwiêtokrzyskich, które podobne powinowactwo faunistyczne wykazuj¹ tak¿e z Baltik¹. Wskazuje
na to zbli¿ony udzia³ w faunie „œwiêtokrzyskiej” gatunków wystêpuj¹cych na tych obszarach.
W omawianym przedziale czasu prawie zupe³nie zanikaj¹ zwi¹zki faunistyczne Gór Œwiêtokrzyskich z Laurencj¹, przy ich niewielkiej ³¹cznoœci z Azj¹ i Australi¹.
Powi¹zania paleogeograficzne Gór Œwiêtokrzyskich w okresie wczesny sylur–wczesny
dewon, uzyskane na podstawie porównañ faunistycznych, pokrywaj¹ siê w ogólnym zarysie z dotychczasowymi rekonstrukcjami wykonanymi w tym zakresie.

W dyskusji brali udzia³: W. Trela, Z. Szczepanik, A. Romanek, S. Salwa i prelegent.
Posiedzenie naukowe odby³o siê w dniu 28 maja 2003 r.

Jan MALEC: Znaczenie paleogeograficzne ma³¿oraczków syluru Gór Œwiêtokrzyskich

W sylurze Gór Œwiêtokrzyskich, mikrofauna ma³¿oraczkowa rozpoznana zosta³a w ograniczonym zakresie. Skamienia³oœci tych nie opisano jak dotychczas z utworów landoweru i wenloku.
Najstarsze ostrakody notowane s¹ dopiero z nienajni¿szego ludlowu, g³ównie z regionu
kieleckiego ale tak¿e i z regionu ³ysogórskiego. Opisano je z ³upków graptolitowych z charakterystyczn¹ faun¹ ma³¿ow¹, okreœlanych jako „³upki z Cardiola interrupta”, z okolic Brzezinek, Kielc (Niewachlów), Kleczanowa, Niestachowa, Zalesia i Wide³ek. W utworach tych
wystêpuje zespó³ ma³¿oraczków z³o¿ony z form planktonicznych, reprezentowanych przez
gatunki: Bolbozoe bohemica (Barrande), B. anomala (Barrande), „Entomozoe” migrans
(Barrande) i Rhomboentomozoe rhomboidea (Barrande). Pozycja biostratygraficzna warstw z
wymienionymi ma³¿oraczkami mieœci siê najprawdopodobniej w obrêbie graptolitowych
poziomów L. scanicus parascanicus–C. aversus (= S. leintwardinensis) (wed³ug zonacji
Urbanka i Tellera, 1997).
Ma³¿oraczki planktoniczne pochodz¹ce z „³upków z Cardiola interrupta” charakteryzuj¹ siê stosunkowo szerokim rozprzestrzenieniem paleogeograficznym na obszarze
Perygondwany i Awalonii. W sylurze Europy gatunki te znane s¹ z Czech (Barrandian),
Sardynii, Francji i Anglii (Walia). Zbli¿one formy planktoniczne opisano z syluru Hiszpanii
i Portugalii. Planktoniczne entomozoidy zwi¹zane s¹ z obszarem zewnêtrznego szelfu lub/i
sk³onu basenu. Z powodu bariery paleoekologicznej i batymetrycznej nie wystêpuj¹ na obszarze platformy wschodnioeuropejskiej.
Na obszarze Polski, starsze stratygraficznie ma³¿oraczki dolnego syluru, interesuj¹ce z
paleogeograficznego punktu widzenia, opisano z wenloku obszaru depresji podlaskiej
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(Nehribg-Lefeld, 1987). W licznym zespole obejmuj¹cym 36 gatunków bentonicznych
stwierdzono 29 form wystêpuj¹cych wy³¹cznie na Baltice oraz 7 znanych tak¿e z Awalonii,
g³ównie z obszaru Walii. W obrêbie omawianego zespo³u nie ma form gondwañskich, perygondwañskich ani laurentyjskich.
M³odsza stratygraficznie fauna ma³¿oraczkowa syluru Gór Œwiêtokrzyskich rozpoznana
zosta³a w górnej czêœci sekwencji szarog³azowej górnego ludlowu, w warstwach kieleckich z
pó³nocnej czêœci Kielc. Ma³¿oraczki wystêpuj¹ce w tych utworach reprezentowane s¹ prawie
wy³¹cznie przez beyrichidy nale¿¹ce do gatunku Neobeyrichia lauensis (Kiesow). W najwy¿szej czêœci serii szarog³azowej obecne s¹ ponadto leperditie z gatunku Herrmannina isakovtsyensis Abushik. Obecne w szarog³azach graptolity wskazuj¹, ¿e warstwy z ma³¿oraczkami nale¿¹ do poziomu P. latilobus–M. (S.) balticus górnego ludlowu.
W sylurze Europy, ma³¿oraczki Neobeyricha lauensis, znane s¹ z zachodniej czêœci platformy wschodnioeuropejskiej (Szwecja, Estonia, £otwa, Podole) oraz z Anglii (Walia), co
oznacza, ¿e ograniczone s¹ wy³¹cznie do obszaru Baltiki i Awalonii. Takson ten, podobnie
jak i inne beyrichidy nale¿y do form bentonicznych zwi¹zanych z otwartym szelfem. Gatunek
Herrmannina isakovtsyensis, wystêpuj¹cy w stropowej czêœci szarog³azów warstw kieleckich, opisany zosta³ z syluru Podola. Ma³¿oraczki te nale¿¹ do form bentonicznych ograniczonych do œrodowisk p³ywowych i/lub lagunowych.
Obecnoœæ ma³¿oraczków N. lauensis i H. isakovtsyensis we fliszowych osadach szarog³azowych warstw kieleckich wskazuje na ich redepozycjê. Œwiadcz¹ o tym tak¿e zespo³y
p³ytkowodnej fauny towarzysz¹cej tym ostrakodom. Do zbiornika póŸnosylurskiego z pó³nocnej czêœci Kielc, ma³¿oraczki te zosta³y redeponowane ze œrodowisk p³ytkowodnych w tym i
lagunowych, znajduj¹cych siê w pó³nocnej czêœci regionu kieleckiego. Z danych paleotermicznych i paleomi¹¿szoœciowych wynika, ¿e w póŸnym sylurze obszar pó³nocnej czêœci Kielc,
pod wzglêdem paleotektonicznym nale¿a³ do regionu ³ysogórskiego. Na wypiêtrzanym w tym
czasie regionie kieleckim (masywie ma³opolskim) odbywa³a siê wzglêdnie krótkotrwa³a sedymentacja w warunkach p³ytkomorskich.
Wystêpowanie ma³¿oraczków reprezentowanych przez bentoniczne beyrichidy i leperditie
w górnej czêœci szarog³azów warstw kieleckich wskazuje, ¿e w dobie P. latilobatus/M. (S.) balticus, region kielecki Gór Œwiêtokrzyskich (i najprawdopodobniej masyw ma³opolski) po³¹czony by³ wspólnym szelfem z obszarem Baltiki. Pospolite w szarog³azach beyrichidy, œwiadcz¹
tak¿e o braku w tym okresie powi¹zañ z faun¹ ma³¿oraczkow¹ Czech. Na ostatnim obszarze, w
póŸnym ludlowie wystêpuje zupe³nie inny zespó³ ma³¿oraczkowy, nie maj¹cy ¿adnych wspólnych gatunków z Górami Œwiêtokrzyskimi ani z obszarem platformy wschodnioeuropejskiej.
Najm³odsze ma³¿oraczki syluru Gór Œwiêtokrzyskich udokumentowano w górnej czêœci
warstw rzepiñskich w regionie ³ysogórskim. Reprezentowane s¹ przez liczny i urozmaicony
taksonomicznie zespó³, w obrêbie którego wyró¿niono 12 gatunków (Malec, 2000). Badania
biostratygraficzne wskazuj¹, ¿e wiek tych ma³¿oraczków przypada na pogranicze ludlowu i
przydolu. W profilu Rzepina wystêpuj¹ one we wk³adkach marglistych znajduj¹cych siê w
obrêbie wapieni biostromalnych z koralowcami i stromatoporoidami, ograniczonych w sp¹gu
i w stropie mu³owcami i i³owcami oraz drobnoziarnistymi piaskowcami szarog³azowymi.
Pod wzglêdem paleoekologicznym ma³¿oraczki te odpowiadaj¹ ekotypowi eifelskiemu,
typowemu dla otwartomorskich, p³ytkowodnych i wzglêdnie wysokoenergetycznych œrodowisk. Wykazuj¹ one œcis³y zwi¹zek faunistyczny na szczeblu gatunkowym z ostrakodami
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opisanymi z obszaru zachodniej czêœci platformy wschodnioeuropejskiej. Gatunki ma³¿oraczków z Rzepina wystêpuj¹ w osadach z pogranicza ludlowu i przydolu na obszarze depresji peryba³tyckiej, w Szwecji, Estonii, £otwie, Litwie i Podolu, tzn. wy³¹cznie na obszarze
Baltiki. Nie wykazuj¹ natomiast ¿adnych powi¹zañ z faun¹ Barrandianem (Perygondwana),
gdzie na pograniczu ludlowu i przydolu wystêpuje zupe³nie odmienny zespó³ ma³¿oraczkowy
— charakterystyczny dla rejonów po³o¿onych wokó³ wysp wulkanicznych.

W dyskusji brali udzia³: Z. Szczepanik, W. Trela, M. Kuleta i prelegent.
Posiedzenie naukowe odby³o siê w dniu 28 maja 2003 r.

Jan MALEC: „Formacja ³upków z Wide³ek” w profilu syluru regionu po³udniowego
Gór Œwiêtokrzyskich

Profil syluru regionu po³udniowego Gór Œwiêtokrzyskich z³o¿ony jest z dwóch g³ównych
jednostek litostratygraficznych: ³upków graptolitowych oraz le¿¹cych powy¿ej osadów szarog³azowych. Wed³ug dotychczasowych danych, osady szarog³azowe koñcz¹ce sedymentacjê syluru, w czêœci stropowej charakteryzuj¹ siê najgrubsz¹ frakcj¹, do zlepieñcowej
w³¹cznie. W regionie tym sylur jest silnie zerodowany, a na szarog³azach le¿¹ z du¿¹
niezgodnoœci¹ stratygraficzn¹ terygeniczne osady dewonu dolnego. Mi¹¿szoœæ zachowanej
serii szarog³azowej szacowana jest przez ró¿nych autorów od 200 do 400 m.
Przedstawiony powy¿ej ogólny schemat sekwencji syluru zosta³ w ostatnim okresie zakwestionowany w odniesieniu do jego najwy¿szej czêœci (Stupnicka i in., 1991; Stupnicka,
1995). Wed³ug Stupnickiej (op. cit.), sedymentacja syluru w regionie po³udniowym nie
koñczy siê szarog³azami niewachlowskimi, lecz le¿¹cymi nad nimi ³upkami z faun¹ graptolitow¹, nale¿¹cymi do górnego ludlowu. Dopiero na tych utworach maj¹ zalegaæ niezgodnie
terygeniczne osady dewonu dolnego.
Badane przez Stupnick¹ i in. (1991) ³upki z graptolitami znajduj¹ siê w zachodniej czêœci
synkliny bardziañskiej, gdzie ods³aniaj¹ siê wzd³u¿ drogi polnej z Wide³ek do Zarobin.
Wed³ug Stupnickiej (op. cit.), w profilu tym ³upki le¿¹ na szarog³azach niewachlowskich, których bieg warstw wynosi 30° a upad 15° na wschód. W profilu Wide³ek, mi¹¿szoœæ szarog³azów niewachlowskich oszacowana zosta³a na oko³o 50 m, a mi¹¿szoœæ rzeczywista
³upków na 8–10 m. W górnym sylurze regionu po³udniowego Gór Œwiêtokrzyskich, ³upki z
graptolitami wyró¿nione zosta³y w postaci nowej jednostki litostratygraficznej — formacji
³upków z Wide³ek (Stupnicka i in., 1991; Stupnicka, 1995). Pozycja biostratygraficzna formacji ³upków z Wide³ek okreœlona zosta³a w zakresie poziomów graptolitowych Bohemograptus bohemicus–? Neocucullograptus kozlowski. Wskazuje ona, ¿e sedymentacja ³upków
mia³a trwaæ od koñca ludlowu dolnego do koñca ludlowu górnego. Wed³ug Stupnickiej (op.
cit.), dopiero po sedymentacji formacji ³upków z Wide³ek, w po³udniowej czêœci Gór
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Œwiêtokrzyskich nast¹pi³y ruchy tektoniczne, które spowodowa³y podniesienie antyklinorium klimontowskiego i jego erozjê.
Formacjê ³upków z Wide³ek, Stupnicka (1995) uzna³a za równowiekow¹ z szarog³azami
warstw kieleckich wystêpuj¹cych w stropowej czêœci sekwencji szarog³azowej syluru w
pó³nocno-zachodnim rejonie Kielc. Autorka uwa¿a, ¿e utwory te obecne s¹ tak¿e w profilu
syluru w Niestachowie, gdzie wystêpuj¹ bezpoœrednio w stropie szarog³azów niewachlowskich. W profilu tym, na zerodowanej powierzchni ³upków z Wide³ek Stupnicka umieszcza
górnosylurskie piaskowce formacji z Niestachowa. Dopiero na zerodowanej powierzchni
tych ostatnich znajduj¹ siê piaskowce l¹dowe emsu.
Utwory syluru wystêpuj¹ce w rejonie Wide³ek by³y przedmiotem wczeœniejszych prac geologicznych wykonywanych na tym terenie na podstawie materia³ów pochodz¹cych z ods³oniêæ,
jak równie¿ uzyskanych z profili otworów wiertniczych (por. Czarnocki, 1957; Tomczykowa,
1958; Ryka i Tomczyk, 1959; Tomczyk, 1970; Filonowicz, 1976). Wymienieni badacze, w sekwencji syluru okolic Wide³ek wyró¿nili zarówno ³upki graptolitowe wenloku i ludlowu jak
równie¿ osady szarog³azowe ludlowu. Przedstawione przez nich wyniki badañ s¹ jednoznaczne
jeœli chodzi o pozycjê stratygraficzn¹ wystêpuj¹cych na tym obszarze utworów syluru, niezale¿nie od tego czy by³y prowadzone na podstawie danych z ods³oniêæ terenowych czy te¿ uzyskanych z profili wierceñ. Wszyscy autorzy podaj¹, ¿e piaskowce szarog³azowe spoczywaj¹ nad
³upkami graptolitowymi, a w czêœci zachodniej obszaru zapadaj¹ na SW.
Przedstawione powy¿ej rozbie¿noœci dotycz¹ce stratygrafii syluru, oraz wynikaj¹ce z nich
konsekwencje dla w³aœciwego rozpoznania sedymentacji i wieku osadów syluru w po³udniowym obszarze Gór Œwiêtokrzyskich, sk³oni³y autora do wykonania prac badawczych w zachodniej czêœci synkliny bardziañskiej.
W zachodniej czêœci Wide³ek, na obszarze „stratotypowym” dla formacji ³upków z Wide³ek, na pograniczu ³upków i szarog³azów niewachlowskich wykopano rów badawczy o d³ugoœci 26 metrów. We wschodniej czêœci rowu ods³oniêto pogranicze serii szarog³azowej i
³upków z graptolitami. W kierunku zachodnim profilu widocznym w rowie, dominuj¹ piaskowce szarog³azowe z podrzêdnym udzia³em przewarstwieñ ilasto-mu³owcowych. W ods³oniêtych ska³ach pomierzono wartoœci biegu i upadu warstw. Na przewa¿aj¹cej d³ugoœci rowu,
rozci¹g³oœæ warstw mieœci siê w azymucie 126–144°, przy ich zapadaniu na SW pod k¹tem
55–72°. Tylko w zachodniej czêœci rowu, na odcinku oko³o 5 metrów, azymut biegu warstw
wynosi 40°, a ich upad w granicach 15–24° na NW. Zró¿nicowanie biegu i upadu warstw w
obrêbie ods³oniêtego profilu wynika z obecnoœci strefy tektonicznej w zachodniej czêœci wykopanego rowu.
Poza wschodni¹ czêœci¹ ods³oniêtego profilu, gdzie warstwy szarog³azowe le¿¹ na ³upkach z graptolitami, profil z³o¿ony jest g³ównie ze œrednio- i grubo³awicowych piaskowców
szarog³azowych (o gruboœci warstw od 20 do 60 cm), z³o¿onych ze œrednio- i gruboziarnistej
frakcji materia³u szarog³azowego, do drobnozlepieñcowej w³¹cznie. W ³awicach szarog³azowych obecne jest frakcjonalne uziarnienie materia³u okruchowego, wskazuj¹ce na
turbidytowy charakter sedymentacji. W zachodniej czêœci profilu, za stref¹ tektoniczn¹,
wystêpuj¹ i³owce szarozielone poziomo laminowane, z prze³awiceniami pojedynczych
warstw piaskowców szarog³azowych o 5–27 cm gruboœci. Piaskowce z³o¿one s¹ z materia³u
szarog³azowego o frakcji od drobno- do gruboziarnistej, rozmieszczonego w postaci chara-
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kterystycznych cz³onów depozycyjnych typowych dla sedymentacji z pr¹dów zawiesinowych.
Profil utworów szarog³azowych i ³upków graptolitowych ods³oniêty na obszarze „stratotypowym” dla formacji ³upków z Wide³ek, potwierdzi³ nastêpstwo stratygraficzne warstw syluru
na tym obszarze przedstawione przez J. Czarnockiego oraz grono póŸniejszych badaczy. Jest
ono takie samo jak w innych czêœciach synkliny bardziañskiej i na pozosta³ym obszarze regionu
po³udniowego Gór Œwiêtokrzyskich, gdzie na ³upkach graptolitowych le¿¹ osady szarog³azowe. Stropowa czêœæ ³upków graptolitowych odpowiada warstwom pr¹gowieckim przechodz¹cym w stropie w szarog³azy niewachlowskie (por. Tomczykowa i Tomczyk, 1981).
Interpretacja budowy geologicznej zachodniej czêœci okolic Wide³ek przedstawiona przez
Stupnick¹ i in. (1991) okaza³a siê b³êdna. Wyró¿niona przez tê autorkê „nowa” jednostka litostratygraficzna — formacja ³upków z Wide³ek — odpowiada w rzeczywistoœci stropowej
czêœci warstw pr¹gowieckich dolnego ludlowu.

W dyskusji brali udzia³: Z. Szczepanik, Z. Kowalczewski, W. Trela i prelegent.
Posiedzenie naukowe odby³o siê w dniu 1 paŸdziernika 2003 r.

Andrzej ROMANEK: Pod³o¿e kenozoiku w obrêbie jednostki Drezdenka (blok
Gorzowa)

Niektóre wiercenia badawcze spoœród wykonywanych w ramach realizacji Szczegó³owej
mapy geologicznej Polski (arkusze Santok, Lipki Wielkie i Trzebicz — NW Wielkopolska)
przebi³y kenozoik i utkwi³y w ska³ach kredowych. Okaza³y siê nimi wapienie margliste w
stropie silnie zwietrza³e, jasnoszare, maziste, ku do³owi coraz bardziej twarde. Pod mikroskopem ujawni³o siê obfite t³o mikrytowe przetkane wapiennymi otwornicami i zawieraj¹ce
niewielk¹ iloœæ innych skamienia³oœci i bioklastów (szkielety trochospiralnie zwiniêtych œlimaków, bli¿ej nieoznaczalne fragmenty muszli innych miêczaków, okruchy kolców je¿owców i szkieletów nieokreœlonych szkar³upni). Obecne s¹ równie¿ rozproszone ziarna aleurytowego kwarcu. Tak wykszta³cone osady napotkano w Deszcznie PIG 1, Dobrojewie PIG 1,
Kijowie PIG 2, Sarbiewie PIG 1 i Kamieniu PIG 1 (wszystkie otwory po³o¿one s¹ miêdzy
Gorzowem Wielkopolskim, Drezdenkiem i Miêdzychodem). Ska³y kredowe zosta³y przebadane stratygraficznie metod¹ analizy nannoplanktonowej i w jej efekcie zakwalifikowane do
górnego kampanu (Deszczno PIG 1, Sarbiewo PIG 1, Kamieñ PIG 1) i dolngo mastrychtu
(Dobrojewo PIG 1) — GaŸdzicka (1994, 1997, 2000).
Wyniki obserwacji litologicznych, petrograficznych i stratygraficznych ska³ górnokredowych ze wzmiankowanych profili skonfrontowano z rezultatami dot¹d przeprowadzonych
badañ analogicznych utworów w obrêbie bloku Gorzowa (Jaskowiak-Schoeneichowa, 1979,
1981). Okaza³o siê, ¿e obserwacje z nowych fragmentów profili utworów górnokredowych
dobrze wpisuj¹ siê w ogólny obraz wykszta³cenia i rozwoju tych utworów w obrêbie bloku
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Gorzowa. Niewielkiej korekcie ulegnie jedynie przebieg granicy kampanu z mastrychtem na
wschód od Gorzowa Wielkopolskiego wskutek stwierdzenia w profilu otworu Dobrojewo
PIG 1 ska³ dolnego mastrychtu w miejscu, gdzie dot¹d znaczono utwory kampanu. Rozszerzeniu ulegnie wychodnia pierwszych, a ograniczeniu drugich.
Odrêbnym zagadnieniem jest kwestia dynamiki mezozoicznego pod³o¿a u schy³ku kredy i
w okresie poprzedzaj¹cym sedymentacje ska³ kenozoicznych. Zarówno Jaskowiak-Schoeneichowa (1979, 1981) jak i Dadlez (1979) opowiadaj¹ siê za wzmo¿on¹ aktywnoœci¹ tektoniczn¹ obszaru pó³nocno zachodniej Polski pod koniec kredy. Przejawem tej aktywnoœci by³a
silna mobilnoœæ bloków podpermskiego pod³o¿a i zwi¹zana z ni¹ tektonika solna przejawiaj¹ca siê kszta³towaniem i rozwojem soczew, poduszek, s³upów i grzebieni solnych na skutek przemieszczeñ soli g³ównie stassfurckiego cyklotemu cechsztyñskiego (Dadlez, 1974,
1979). W efekcie nad nagromadzeniami soli dochodzi³o do wznoszenia powierzchni
sedymentacji, a nad depresjami solnymi do wzglêdnego jej obni¿ania. Dostosowana do opisanych warunków tektonicznych basenu, sedymentacja górnokredowa doprowadzi³a do
utworzenia mi¹¿szych utworów kampañskich w depresjach, a cienkich w strefach elewowanych (na przyk³ad miêdzy Gryfinem–Choszcznem–P³awnem–Radêcinem). We wspomnianej
strefie brak jest w wielu miejscach utworów dolnego mastrychtu zdenudowanych póŸniej lub
w czêœci mo¿e w ogóle nie deponowanych (Jaskowiak-Schoeneichowa, 1981, fig. 36). Jeœli
„brakuj¹c¹” mi¹¿szoœæ ska³ mastrychtu uznaæ za miarê aktywnoœci tektonicznej z tego czasu
to rozmiary ruchów wznosz¹cych mo¿na szacowaæ we wspomnianej strefie Gryfino–Radêcin
na 100–150 m. Wed³ug Jaskowiak-Schoeneichowej (1981) aktywnoœæ tektoniczna mezozoicznego pod³o¿a nie zanik³a z koñcem kredy, ale kontynuowa³a siê podczas ca³ego kenozoiku. Nie neguj¹c generalnej s³usznoœci tej tezy trzeba podkreœliæ, ¿e aktywnoœæ ta by³a w
czasie kenozoiku zró¿nicowana. Na analizowanym obszarze ska³y kredowe pokryte s¹ stosunkowo jednolitym p³aszczem utworów ilastych — tzw. i³ami septariowymi. Ich sedymentacja rozpoczê³a siê na pograniczu eocenu i oligocenu. Homogenicznoœæ niskoenergetycznej facji sugeruje, ¿e jej depozycja zachodzi³a na s³abo morfologicznie zró¿nicowanym obszarze,
wynika z tego, ¿e w eocenie prowadz¹ce do peneplenizacji procesy denudacyjne musia³y
przewy¿szaæ dezintegracyjn¹ dzia³alnoœæ tektoniki. Doprowadzi³y obszar do wzglêdnej stabilizacji morfologicznej i umo¿liwi³y szeroko rozprzestrzenion¹ depozycjê utworów ilastych.
W ten sposób postulowany przez Dadleza (1974, 1979) i Jaskowiak-Schoeneichow¹ (1979,
1981) górnokredowy i paleoceñski okres nasilenia procesów tektonicznych zwieñczony
ukszta³towaniem g³ównych elementów strukturalnych pó³nocno zachodniej Polski zyskuje w
obrêbie bloku Gorzowa finaln¹ ramê czasow¹, górny eocen charakteryzuj¹cy siê uspokojeniem tektonicznym poprzedzaj¹cym sedymentacjê ska³ ilastych.

W dyskusji udzia³ brali: M. Studencki, Z. Z³onkiewicz i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê siê w dniu 29 paŸdziernika 2003 r.
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Jerzy G¥GOL: Z³o¿a kopalin i walory innych sk³adników œrodowiska przyrodniczego na
obszarze arkusza Bia³ogard Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000

Obszar arkusza Bia³ogard obejmuje pogranicze Równiny Gryfickiej i Równiny
Bia³ogardzkiej. Powierzchniê omawianego obszaru tworzy morena denna zlodowacenia
pó³nocnopolskiego. Istotn¹ rolê w krajobrazie odgrywaj¹ doliny rzek: Parsêty, Radwi i Pysznicy (Pyszki). Pod wzglêdem administracyjnym obszar arkusza obejmuje du¿e czêœci gmin:
Karlino, Bia³ogard, Dygowo, Biesiekierz oraz fragmenty gmin Bêdzino i Ustronie Morskie w
województwie zachodniopomorskim.
Na obszarze arkusza Bia³ogard znajduje siê (wed³ug stanu w 2002 r.) 9 udokumentowanych
z³ó¿ kopalin. S¹ to 2 eksploatowane z³o¿a gazu ziemnego („Daszewo N” i „Bia³ogard”), 2 eksploatowane z³o¿a ropy naftowej i gazu ziemnego („Daszewo” i „Daszewo N”), 3 ma³e z³o¿a piasków i piasków ze ¿wirami („Karlino” i „Pêkanino” — o zaniechanej eksploatacji, „Lubiechowo” — nieudostêpnione górniczo), fragment nieudostêpnionego du¿ego z³o¿a piasków ze
¿wirami „W³oœcibórz” (którego obszar rozci¹ga siê g³ównie na s¹siednim arkuszu Goœcino)
oraz z³o¿e glin ceglarskich „Karlino” o zaniechanej (i nie rokuj¹cej mo¿liwoœci wznowienia)
eksploatacji, kwalifikuj¹ce siê do usuniêcia z krajowego bilansu zasobów. Rozpoznane zosta³y
tak¿e zasoby prognostyczne 4 ma³ych z³ó¿ torfów i z³o¿a kruszywa naturalnego „Strachomino”,
którego zasoby oszacowa³ prelegent. Na mapie wskazano obszary perspektywiczne dla ewentualnych dalszych poszukiwañ z³ó¿ kruszyw, raczej jednak tylko o lokalnym znaczeniu. W
œwietle obecnego stanu wiedzy omawiany obszar nie rokuje mo¿liwoœci rozpoznania du¿ych
z³ó¿ surowców skalnych. Na omawianym obszarze negatywnymi wynikami zakoñczy³y siê
wielokrotnie podejmowane poszukiwania z³ó¿ kredy jeziornej. W œwietle doœæ szczegó³owego
rozpoznania omawianego obszaru, brak jest tak¿e, jak siê wydaje, perspektyw odkrycia tu nowych z³ó¿ ropy naftowej i gazu ziemnego. Mo¿e byæ natomiast w przysz³oœci rozwa¿ana konwersja z³o¿a ropy i gazu „Daszewo” na bezzbiornikowy magazyn gazu w górotworze. Warto tu
przypomnieæ dramatyczne okolicznoœci odkrycia z³o¿a „Daszewo” (zapisanego w spo³ecznej
pamiêci jako „Karlino”). 9 grudnia 1980 r., oko³o godz. 1730, przy dowiercaniu na g³êbokoœci
2779 m przewidywanej serii z³o¿owej, w odwiercie Daszewo-1 nast¹pi³a g³oœna w kraju i w
Europie katastrofa wiertnicza — niekontrolowana erupcja i samozap³on ropy i gazu.
G³ówn¹ funkcj¹ i kierunkiem rozwoju omawianego obszaru jest i powinno byæ rolnictwo,
a tak¿e wspomagaj¹cy je przemys³ rolno-spo¿ywczy, leœnictwo oraz przemys³ drzewny. Ze
wzglêdu na interesuj¹ce walory rekreacyjne, krajobrazowe, przyrodnicze, kajakarskie i wêdkarskie (znane ³owiska trociowe) mo¿liwy i wskazany jest rozwój agroturystyki oraz turystyki wypoczynkowej i kwalifikowanej. W tym celu mog¹ byæ miêdzy innymi wykorzystane
(po rewaloryzacji) niektóre niszczej¹ce obecnie rezydencje pa³acowo-parkowe.
Na obszarze arkusza znajduje siê rezerwat torfowiskowo-florystyczny „Wierzchomiñskie
Bagno”. 25 drzew i grup drzew zosta³o uznane za pomniki przyrody. Istniej¹ projekty ustanowienia kilkudziesiêciu kolejnych pomników przyrody, a tak¿e obszarów chronionego krajobrazu, u¿ytków ekologicznych i zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych. Przedmiotem
ochrony maj¹ byæ m.in. torfowiska, turzycowiska, ³ozowiska, ³êgi, gr¹dy ze starodrzewem,
szuwary starorzeczy, ³¹ki trzêœlicowe, ostoje ptaków (chruœcieli, rudzików, trznadli), stanowiska owadów (têgrzyka paskowanego i trzmiela ziemnego), stanowiska roœlin naczyniowych

128

Posiedzenia Naukowe PIG

(wiciokrzewów pomorskich i grzybieni bia³ych) oraz oz. Wielkoprzestrzenny system
ochrony dolin Parsêty, Radwi i ich dop³ywów wymaga rych³ego sfinalizowania projektowego i formalnoprawnego. Na omawianym obszarze konieczne jest tak¿e podjêcie zabiegów
konserwatorskich w parkach podworskich. Po¿¹dana jest renaturyzacja niektórych obszarów
mokrad³owych (dolina Pyszki, Warnie Bagno).
Na obszarze arkusza Bia³ogard, œrodowisko przyrodnicze zosta³o zdegradowane w stosunkowo niewielkim stopniu. Wa¿nym zadaniem pozostaje jednak nadal poprawa gospodarki wodno-œciekowej i gospodarki odpadami. W efekcie powinno to polepszyæ klasy czystoœci wód Parsêty i Radwi oraz usun¹æ ogniska lokalnych zanieczyszczeñ wód podziemnych.

W dyskusji brali udzia³: T. Wróblewski, G. Herman, M. Nowak, W. Œlusarek i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 5 listopada 2003 r.

Zbigniew ZŁONKIEWICZ: Jura œrodkowa w niecce miechowskiej

Ska³y jury œrodkowej w niecce miechowskiej znane s¹ z g³êbokich wierceñ (Pañstwowego) Instytutu Geologicznego, wykonanych w latach 60-tych pod kierunkiem H. Jurkiewicza. Uzupe³nieniem informacji s¹ dane wiertnicze Przemys³u Naftowego.
Analiza sedymentologiczna materia³ów rdzeniowych, wzbogacona o dane karota¿owe,
przy zastosowaniu metodyki stratygrafii sekwencji, pozwala na wydzielenie i korelacjê osadów, powsta³ych w kolejnych cyklach sedymentacyjnych jury œrodkowej. Na ca³ym obszarze monotonny profil reprezentuj¹ osady szelfu silikoklastycznego (mu³owce i i³owce z
wk³adkami piaskowców i zlepieñców), sporadycznie szelfu silikoklastyczno-wêglanowego
(piaskowce wapniste, wapienie piaszczyste, muszlowce, zlepieñce). Wahania tektonicznoeustatyczne zapisa³y siê zmiennoœci¹ od œrodowisk szelfu bliskiego do poœredniego, rzadziej
dalekiego. Czêœæ utworów mog³a powstaæ w lagunach i w¹skich zatokach.
Starsze impulsy transgresywne (aalen górny–bajos górny) wkracza³y na teren niecki z
obni¿enia sulechowsko-czêstochowskiego, barier¹ by³a dyslokacja Pilicy. Pozosta³a czêœæ
niecki by³a wówczas erodowanym obszarem l¹dowym.
Od pocz¹tku batonu nasili³a siê subsydencja w pó³nocno-zachodniej czêœci niecki, gdzie
rozk³ad mi¹¿szoœci wskazuje na synsedymentacyjn¹ aktywnoœæ rowów i zrêbów o za³o¿eniach górnopermskich. Na pograniczu ze stabilnym obszarem œwiêtokrzyskim, w strefie
dyslokacyjnej Rzeszów–Poznañ, uformowa³a siê bruzda o osi NW–SE. Znaczn¹ subsydencjê
obserwuje siê w bruŸdzie, maj¹cej za³o¿enia górnopermskie, na pograniczu niecki i obszaru
czêstochowskiego monokliny œl¹sko-krakowskiej. Nastêpowa³ rozpad dot¹d stabilnego centrum niecki, które odpowiada³o znacznej czêœci zrêbu w³oszczowsko-jaronowickiego,
uformowanego w górnym permie. Powsta³y tu grzbiety i bruzdy, o osi NNW–SSE. Dyslokacja Lasocin-Strzelce stanowi³a granicê przyleg³ego od wschodu, stabilnego obszaru o mniejszym zaanga¿owaniu tektonicznym. Struktury z terenu niecki znajduj¹ sw¹ kontynuacjê w
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obszarze kalisko-czêstochowskim, na Przedgórzu Karpat i pod krawêdzi¹ nasuniêtych p³aszczowin.
Struktury obserwowane w dolnym i œrodkowym batonie (cykl J3-III) wskazuj¹ na powstanie w warunkach ekstensji, pod dzia³aniem si³ o kierunku ENE–WSW. W górnym batonie i najni¿szym keloweju (cykl J3-IV) kierunek ten zmieni³ siê na bli¿szy NE–SW.

W dyskusji udzia³ brali: J. Malec, Z. Kowalczewski, A. Romanek, M. Studencki, S. Salwa i prelegent.
Posiedzenie odby³o siê w dniu 19 listopada 2003 r.

