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REGIONALNE T£O GEOLOGICZNE
Analizowany obszar Pomorza Zachodniego lokuje siê
w szczególnym miejscu Europy. Na zachód od prekambryjskiego kratonu wschodniej Europy, oddzielony od niego stref¹
uskokow¹ Koszalina stanowi¹c¹ czêœæ transkontynentalnej linii
tektonicznej Teisseyre’a–Tornquista (TTZ), znajduje siê obszar
okreœlany jako paleozoiczna platforma Europy Œrodkowej i Zachodniej. Przez wiele lat linia Tornquista by³a uto¿samiana
z po³udniowo-zachodni¹ granic¹ kratonu wschodnioeuropejskiego, ³¹cznie z elewacj¹ jego pó³nocno-zachodniej czêœci –
tarcz¹ ba³tyck¹.
W kilkunastu profilach po³o¿onych miêdzy Koszalinem,
Chojnicami, Polskimi £¹kami i Bydgoszcz¹, usytuowanych
w pobli¿u obecnego, erozyjnego zasiêgu osadów dewoñskich
w kierunku wschodnim, pod osadami górnego dewonu
osi¹gniêto dewon œrodkowy, a w kilku przewiercono równie¿
osady dewonu œrodkowego i prawdopodobnie najwy¿szej
czêœci dolnego (?górny ems), natrafiaj¹c bezpoœrednio pod
nimi na charakteryzuj¹ce siê znacznymi upadami osady ordowiku, na ogó³ karadoku, rzadziej lanwirnu b¹dŸ syluru (por.
Podhalañska, Modliñski, 2006). Ku po³udniowemu zachodowi
od obecnie znanych wychodni utwory ni¿szego paleozoiku
i dewonu s¹ obecnie niedostêpne dla badañ, ukrywaj¹c siê pod
du¿ej mi¹¿szoœci osadami karbonu, permu i mezozoiku (fig. 3).
Skomplikowana mozaika, jak¹ tworz¹ ró¿nego wieku wychodnie osadów ordowiku, syluru, dewonu i karbonu, którego
to stopnia komplikacji nie oddaje uproszczona mapa bez utworów permu i m³odszych prezentowana na figurze 3 (por. Matyja, 1993 – fig. 3A, 3B i 4; Matyja i in., 2000 – fig. 18 i 19),
przedstawiaj¹ca jedynie obecnie znany zasiêg osadów ordowiku i syluru z dok³adnoœci¹ do systemu, osadów dewoñskich
z dok³adnoœci¹ do oddzia³u, a karboñskich do podsystemu, jest
œwiadectwem tektonicznych i erozyjnych zdarzeñ, jakie musia³y mieæ miejsce w basenie pomorskim w ci¹gu wczesnego
dewonu, kiedy to usuniêta zosta³a czêœæ osadów syluru, a tak¿e
póŸnego dewonu, karbonu i permu. Do rzadkoœci na obszarze
pomorskim nale¿¹ bowiem profile reprezentuj¹ce w miarê
kompletne przedzia³y stratygraficzne dewonu czy karbonu.
W wiêkszoœci profili jakaœ czêœæ osadów dewonu i karbonu
zosta³a usuniêta przez kolejne etapy erozji póŸnodewoñskiej
czy wczesnokarboñskiej, a g³ównie póŸnokarboñskiej, bêd¹ce
nastêpstwem dŸwigania siê poszczególnych bloków tektonicznych, a tak¿e przedcechsztyñskiej peneplenizacji obszaru (por.
R. Dadlez, 1978; Matyja, 1993; Matyja i in., 2000).
Jedn¹ z charakterystycznych cech obszaru pomorskiego jest
silne pierwotne zró¿nicowanie mi¹¿szoœci osadów dewonu i karbonu. Analiza rozk³adu facji i mi¹¿szoœci w ci¹gu dewonu i missisipu wyraŸnie bowiem wskazuje na zró¿nicowan¹ subsydencjê

pod³o¿a niektórych segmentów zbiornika (Matyja, 1993; Œwidrowska, Hakenberg, 1996; Matyja i in., 2000 – fig. 18 i 19).
Mi¹¿szoœæ utworów œrodkowodewoñskich w kompletnych lub
prawie kompletnych profilach wynosi od oko³o 850 m w profilach Jamno IG 1 i Polskie £¹ki PIG 1 do oko³o 470 m w profilu
Bydgoszcz IG 1. Mi¹¿szoœæ osadów górnodewoñskich
w pó³nocnej czêœci Pomorza (otw. Brojce IG 1 i Gorzys³aw 8)
mo¿e byæ szacowana na ponad 1300 m, w czêœci pó³nocno-wschodniej – oko³o 1850 m (otw. Miastko 1 i Kocza³a 1),
w czêœci centralnej – 3500 m (otw. Tuchola IG 1, Cz³uchów
IG 1, Babilon 1 i Brda 1) oraz co najmniej 1600 m w czêœci
po³udniowo-wschodniej (otw. Polskie £¹ki PIG 1, Unis³aw
IG 1 i 2 oraz Bydgoszcz IG 1) (por. Matyja, 1993, 1998).
Dla rozwoju facjalnego obszaru pomorskiego istotne
wydaj¹ siê dwa roz³amy poprzeczne, roz³am Koronowo–
Margonin i po³o¿ony dalej na po³udniowy wschód roz³am
W³oc³awek–Konin (fig. 3). Jeden z nich, jako roz³am oddzielaj¹cy blok pomorski od bloku kujawskiego, odgrywa³ byæ
mo¿e w ci¹gu dewonu i karbonu znacz¹c¹ rolê, jako wa¿ny
element strukturalny maj¹cy wp³yw na sedymentacjê w basenie
pomorskim, a byæ mo¿e nawet zamykaj¹cy basen pomorski od
po³udniowego zachodu. Nie ma do tej pory jasnoœci, który
z wymienionych roz³amów móg³ pe³niæ tak¹ rolê. Królikowski
i wspó³autorzy (1999) jako granicê miêdzy segmentem pomorskim a kujawskim uznaj¹ roz³am Koronowo–Margonin.
Wschodni, erozyjny zasiêg wystêpowania osadów dewonu i karbonu dolnego wyznacza strefa uskokowa Koszalin–
Chojnice–Toruñ. Na wschód od tej strefy, pod bezpoœrednim
nadk³adem osadów mezozoicznych stwierdzono w¹ski pas
wychodni sfa³dowanych osadów syluru i ordowiku, nasuniêtych na kraton wschodnioeuropejski. Granicê tego nasuniêcia
okreœlono jako front deformacji kaledoñskiej CDF (Caledonian Deformation Front, fig. 3).
Front deformacji waryscyjskiej VDF (Variscan Deformation Front, fig. 3) wyznacza, jak siê wydaje, po³udniow¹ granicê basenów szelfowych dewonu i karbonu, charakteryzuj¹cych siê, z powodu bliskoœci mobilnego pasa waryscydów, wzmo¿on¹ ruchliwoœci¹ pod³o¿a (R. Dadlez, 1997).
Obszar pomorski wykazuje zatem wiele cech szczególnych, zarówno w swoim rozwoju strukturalnym, jak i facjalnym. Charakteryzuje go mobilny wczesnopaleozoiczny (kaledoñski) etap rozwoju, po którym, pocz¹wszy od wczesnego
dewonu, rozpocz¹³ siê etap rozwoju platformowego. Obserwowane w obrêbie basenu pomorskiego sukcesje osadowe
dewonu i karbonu s¹ ju¿ bowiem typowe dla œrodowisk szelfowych. Strukturalna niestabilnoœæ pod³o¿a samego basenu
sedymentacyjnego Pomorza w ci¹gu dewonu i wczesnego
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Fig. 3. Lokalizacja wybranych otworów wiertniczych na tle uproszczonej (bez utworów permu i m³odszych) mapy obszaru
Pomorza Zachodniego (por. Matyja, 2009); lokalizacja g³êbokich roz³amów skorupy i wa¿niejszych stref uskokowych
wed³ug Królikowskiego i in. (1996, 1999), R. Dadleza (1997, 2000) oraz Kramarskiej i in. (1999)
Location of some borehole sections on the simplified sub-Permian map of Western Pomerania (see Matyja, 2009); location of some
deep crustal fractures and important faults after Królikowski et al. (1996, 1999), R. Dadlez (1997, 2000) and Kramarska et al. (1999)

karbonu, zwi¹zana z synsedymentacyjn¹ aktywnoœci¹ niektórych stref uskokowych, jak i okresowa mobilnoœæ pobliskiego
obszaru l¹dowego (kratonu wschodnioeuropejskiego) by³y
przyczynami relatywnych (w skali regionalnej) zmian g³êbokoœci morza, a tym samym zró¿nicowania facji i mi¹¿szoœci
osadów. W ci¹gu póŸnego karbonu morski basen przedpola
waryscydów sta³ siê pocz¹tkowo zbiornikiem paralicznym,
a potem by³ ju¿ tylko kontynentalnym, marginalnym zapadliskiem przedgórskim wypiêtrzanego orogenu waryscyjskiego.
Natomiast baseny permskie i mezozoiczne by³y ju¿ typowymi
basenami intrakratonicznymi (por. Marek, Pajchlowa, red.,
1997), rozci¹gaj¹cymi siê miêdzy orogenem waryscyjskim
a wyniesion¹ czêœci¹ kratonu wschodnioeuropejskiego.

Na prze³omie kredy i kenozoiku po raz kolejny dosz³o na
obszarze Pomorza Zachodniego do tektonicznego wypiêtrzenia regionu (jego fragmentu okreœlanego jako bruzda œródpolska) i uformowania wa³u œródpolskiego. Poinwersyjna erozja
doprowadzi³a do ca³kowitego usuniêcia osadów kredy i czêœci
utworów jury górnej.
W okolicach profilu Bydgoszcz IG 1, w wyniku dzia³aj¹cych w ci¹gu fanerozoicznej historii tego obszaru skomplikowanych procesów tektoniczno-erozyjnych, pod osadami kenozoiku natrafiono jedynie na osady jury (niekompletne), triasu,
permu (cechsztynu i czerwonego sp¹gowca), dewonu górnego
(franu) i œrodkowego oraz syluru (nie zosta³y przebite).

