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INTERPRETACJA DANYCH SEJSMICZNYCH
Otwór Bydgoszcz IG 1 ulokowany jest w centralnym, kujawskim segmencie bruzdy œródpolskiej (por. Dadlez i in.,
1998; fig. 4).
Dla otworu Bydgoszcz IG 1 dostêpne by³y pomiary prêdkoœci œrednich oraz dane akustyczne, dziêki czemu mo¿liwe
by³o precyzyjne dowi¹zanie g³êbokoœciowych danych otworowych (stratygrafia, karota¿e) do czasowych danych sejsmicznych (fig. 5). Otwór ten rzutowano na profil sejsmiczny
z odleg³oœci oko³o 5 km.

Dane sejsmiczne charakteryzuj¹ siê – szczególnie w obrêbie piêtra permsko-mezozoicznego – stosunkowo wysok¹ jakoœci¹ pola falowego. Zaprezentowana tu wersja powsta³a
w efekcie reprocessingu danych polowych, wykonanego
przez Geofizykê Toruñ na zlecenie PGNiG S.A. w 1997 r.,
w trakcie przygotowywania regionalnych profili sejsmicznych przecinaj¹cych bruzdê œródpolsk¹ (por. R.Dadlez, 2001;
Krzywiec, 2006a; Krzywiec i in., 2006).

Fig. 4. Lokalizacja otworów Bydgoszcz IG 1 i Szubin IG 1 oraz zinterpretowanego profilu sejsmicznego
na tle mapy geologicznej bez utworów kenozoiku (R. Dadlez i in., 2000, zmodyfikowana)
Location of the Bydgoszcz IG 1 and Szubin IG 1 boreholes and interpreted seismic profile
on the Geological map of Poland without Cainozoic deposits (after R. Dadlez et al., 2000, modified)
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Fig. 5. Zinterpretowany profil sejsmiczny skalibrowany przez otwory Bydgoszcz IG 1 i Szubin IG 1
Interpreted seismic profile calibrated by Bydgoszcz IG 1 and Szubin IG 1 boreholes

W otworze Bydgoszcz IG 1 zosta³y przewiercone zapadaj¹ce na pó³nocny-wschód czêœciowo zerodowane utwory
jury górnej (oksfordu), jury œrodkowej (keloweju, batonu, bajosu, aalenu), jury dolnej (toarku, pliensbachu, synemuru, hetangu) oraz pe³ny profil triasu. Utwory mezozoiku wystêpuj¹ na
pó³nocno-wschodnim sk³onie antykliny rozwiniêtej ponad
poduszk¹ soln¹ Szubina (por. Dadlez, Marek, 1998). Poni¿ej
cechsztynu otwór ten przewierci³ utwory czerwonego sp¹gowca oraz dewonu górnego (franu) i œrodkowego (¿ywetu), a nastêpnie nawierci³ sylur. W znajduj¹cym siê w pobli¿u interpretowanego profilu sejsmicznego otworze Szubin IG 1, pod
utworami czerwonego sp¹gowca nawiercono utwory karbonu,
jednak ze wzglêdu na nisk¹ jakoœæ zapisu sejsmicznego
wywo³an¹ t³umieniem energii sejsmicznej przez ewaporaty
cechsztynu, nie by³o mo¿liwe wiarygodne wyinterpretowanie
przebiegu granic miêdzy dewonem i karbonem. Wydaje siê, i¿
profil karbonu i dewonu w strefie otworu Szubin IG 1 jest d³u¿szy i pe³niejszy ni¿ w rejonie otworu Bydgoszcz IG 1, co sugeruje, ¿e uskok odwrócony wystêpuj¹cy na SW od otworu Szubin IG 1, zwi¹zany z inwersj¹ tego segmentu bruzdy œródpolskiej, by³ w póŸnym paleozoiku aktywny jako uskok normalny.
Utwory dolnego triasu (pstry piaskowiec) charakteryzuj¹
siê generalnie sta³¹ mi¹¿szoœci¹, natomiast utwory triasu œrodkowego (wapienia muszlowego i dolnego kajpru) oraz górnego (noryku i retyku) charakteryzuj¹ siê wyraŸn¹ redukcj¹
mi¹¿szoœci w kierunku przegubu antykliny rozwiniêtej ponad

poduszka soln¹ Szubina. Tego typu geometria pokrywy osadowej wskazuje na wzrost struktur solnych w tej czêœci bruzdy œródpolskiej, pocz¹wszy od œrodkowego triasu, co jest
zgodne z regionalnym rozwojem tektoniki solnej w tym basenie osadowym (szersze omówienie patrz Krzywiec, 2004,
2006a; Krzywiec i in., 2006).
Utwory jury dolnej s¹ zachowane ponad struktur¹ solna
Szubina tylko czêœciowo, jednak analizuj¹c ich wewnêtrzn¹
geometriê obserwowan¹ na danych sejsmicznych, widaæ, ¿e
równie¿ one charakteryzuj¹ siê podobn¹ redukcj¹ mi¹¿szoœci
w kierunku tej struktury solnej, co wskazuje na jej wczesnojurajski etap wzrostu. PóŸnokredowa–wczesnopaleogeñska erozja
usunê³a utwory jury œrodkowej i górnej na znacznym obszarze
ponad poduszk¹ soln¹ Szubina i w jej otoczeniu, w zwi¹zku
z czym na podstawie danych sejsmicznych nie da siê okreœliæ,
czy w œrodkowej i póŸnej jurze poduszka Szubina nadal wzrasta³a.
Finalnym etapem ewolucji tektonicznej omawianego fragmentu bruzdy œródpolskiej by³a póŸnokredowo–paleogeñska
inwersja, która doprowadzi³a do uniesienia osiowej czêœci basenu i uformowania wa³u œródpolskiego (szersze omówienie
patrz Krzywiec, 2006b; Krzywiec i in., 2006). Poinwersyjna
erozja usunê³a ca³oœæ kredowej pokrywy osadowej, w zwi¹zku
z czym nie ma obecnie mo¿liwoœci przeanalizowania przebiegu
procesu inwersji na tym obszarze, opartych na danych sejsmicznych.

