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SUBSYDENCJA TEKTONICZNA I TEMPO DEPOZYCJI
Otwór Bydgoszcz IG 1 po³o¿ony jest w po³udniowej czêœci
pomorskiego segmentu wa³u œródpolskiego, zaœ w kategoriach
jednostek dewoñsko-karboñskich stanowi on po³udniow¹ czeœæ
basenu pomorskiego. W strefie tej wystêpuj¹ na³o¿one na siebie osady trzech basenów sedymentacyjnych, ró¿ni¹cych siê
ramami geometrycznymi oraz mechanizmami subsydencji.
Stanowi¹ je basen dolnopaleozoiczny, dla którego wiertniczo
udokumentowano jedynie osady górnego syluru, pomorski basen dewoñsko-karboñski, tu reprezentowany jedynie przez osady dewonu, oraz permsko-mezozoiczny basen polski.
Dla profilu otworu Bydgoszcz IG 1 wykonano jednowymiarow¹ analizê subsydencji tektonicznej (backstripping),

jak równie¿ analizê tempa depozycji osadów. Analiza subsydencji mia³a na celu scharakteryzowanie przebiegu subsydencji w tych basenach oraz okreœlenie jej mechanizmów.
Analiza tempa depozycji mia³a na celu przede wszystkim
odtworzenie aktywnoœci obszarów Ÿród³owych dla materia³u
detrytycznego.
Badania o podobnym charakterze by³y wczeœniej wykonywane w odniesieniu do basenu dewoñsko-karboñskiego
(Narkiewicz i in., 1998), jak i basenu polskiego (Dadlez i in.,
1995; Karnkowski, 1999). Prezentowane tu wyniki stanowi¹
uzupe³nienie w stosunku do wspomnianych prac.

METODYKA
Dla jednowymiarowej analizy subsydencji tektonicznej
(backstripping) wykorzystano takie dane wejœciowe jak:
mi¹¿szoœæ jednostek, na które podzielono profil, ich stratygrafia, litologia, parametry petrofizyczne ska³, zmiany batymetryczno-topograficzne oraz eustatyczne. Poszczególnym jednostkom stratygraficznym wydzielonym w profilu, o randze
zale¿nej od mo¿liwej rozdzielczoœci stratygraficznej, przyporz¹dkowano wiek w milionach lat. Zastosowano w tym
celu tabelê stratygraficzn¹ Gradsteina i Ogga (1996) oraz
Gradsteina i in. (2004). W backstrippingu uwzglêdniona zosta³a poprawka na dekompakcjê, która obliczana by³a wed³ug
algorytmu Baldwina i Butlera (1985). G³ównymi parametrami petrofizycznymi ska³, uwzglêdnionymi w procedurze dekompakcji, by³y wspó³czynniki kompakcji oraz poro-

watoœæ pierwotna, które przyjêto wed³ug publikowanych, typowych wartoœci dla podstawowych typów litologicznych.
Wystêpowanie w profilu otworu luk erozyjnych powoduje, ¿e dla odtworzenia historii subsydencji istotna jest rekonstrukcja mi¹¿szoœci utworów usuniêtych w trakcie poszczególnych epizodów erozji. Najistotniejszym z nich by³y przypuszczalnie epizody erozji we wczesnym dewonie, w koñcu
dewonu i we wczesnym karbonie, w póŸnym karbonie i/lub
wczesnym permie, a tak¿e erozja w póŸnej kredzie i/lub
wczesnym kenozoiku. Mi¹¿szoœci zerodowanych utworów
okreœlono poprzez oboczn¹ ekstrapolacjê trendów mi¹¿szoœci
ze stref o pe³niej zachowanych profilach, jak równie¿ za pomoc¹ modelowania dojrza³oœci termicznej.

ANALIZA SUBSYDENCJI TEKTONICZNEJ ORAZ TEMPA DEPOZYCJI
Najstarszymi utworami nawierconymi w profilu otworu
Bydgoszcz IG 1 s¹ mu³owcowo-ilasto-margliste osady górnego
syluru. Ten odcinek profilu ma jednak zbyt ma³¹ mi¹¿szoœæ
(43 m) by mo¿na by³o interpretowaæ mechanizmy subsydencji
i tempo depozycji. Na podstawie danych z otaczaj¹cych otworów mo¿na przyj¹æ, ¿e basen sylurski stanowi³ zapadlisko
przedgórskie kaledoñskiej strefy kolizji, a subsydencja kontrolowana by³a przez mechanizm fleksuralnego uginania topograficznie i/lub tektonicznie obci¹¿anej p³yty (Poprawa, 2006).
Wysokie tempo depozycji wi¹za³o siê, oprócz tworzonej przez
wspomniany proces przestrzeni akomodacyjnej basenu, równie¿ z dostaw¹ materia³u detrytycznego z kaledoñskiej strefy

kolizji (Krzemiñski, Poprawa, 2006; Poprawa i in., 2006). We
wczesnym dewonie mia³o miejsce tektoniczne wypiêtrzanie
oraz czêœciowa erozja utworów sylurskich (Matyja, 2006), które wi¹za³y siê z postkolizyjnym efektem izostatycznym oraz
naprê¿eniami kompresyjnymi oddzia³ywuj¹cymi ze skandynawskiej strefy kolizji (Poprawa, 2006).
Pocz¹wszy od œrodkowego dewonu omawian¹ strefê obj¹³
swym rozwojem pomorski basen sedymentacyjny. Krzywa
subsydencji dla tego basenu ma w omawianej strefie charakter
zbli¿ony do indykatywnych dla re¿imu ekstensyjnego, po którym nastêpuje faza subsydencji termicznej (fig. 47). Taki rozwój subsydencji interpretowano jako efekt ekstensji w wary-
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Fig. 47. Historia subsydencji tektonicznej
dla profilu Bydgoszcz IG 1
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scyjskim basenie zau³kowym (Narkiewicz i in., 1998). Tempo
depozycji utworów dewoñskich by³o stosunkowo wysokie
i mieœci³o siê w zakresie oko³o 40–130 m/mln lat (fig. 48).
Bior¹c pod uwagê odtworzony syntetyczny profil utworów
karbonu w tej strefie, charakteryzowa³y siê one zbli¿onym
tempem depozycji (20–115 m/mln lat).
W póŸnym karbonie i wczesnym permie analizowany obszar ulega³ tektonicznemu wypiêtrzaniu, w wyniku którego
dosz³o do erozyjnego usuniêcia utworów karboñskich. Wypiêtrzanie to wi¹za³o siê z kompresyjnym oddzia³ywaniem
orogenu waryscyjskiego na p³ytê przedpola.
Permsko-mezozoiczna krzywa subsydencji tektonicznej dla
profilu otworu Bydgoszcz IG 1 ilustruje rozwój czêœciowo charakterystyczny dla basenu polskiego (por. Dadlez i in., 1995).
Rozpoczyna siê on zdarzeniem tektonicznym, wyra¿aj¹cym siê
faz¹ szybkiej subsydencji w póŸnym permie–wczesnym triasie,
po której nastêpowa³ d³ugotrwa³y okres stopniowego spowalniania subsydencji przez pozosta³¹ czêœæ mezozoiku (fig. 47).
£¹cznie ta czêœæ krzywej subsydencji tektonicznej ma kszta³t
typowy dla basenów ryftowych. G³ówn¹ fazê ekstensji synryftowej mo¿na uto¿samiaæ z faz¹ szybkiej subsydencji w póŸnym
permie–wczesnym triasie, zaœ nastêpuj¹ce póŸniej spowalnianie subsydencji mo¿na interpretowaæ jako wyraz poryftowej
subsydencji termicznej. Na prze³omie kredy i kenozoiku zachodzi³o wypiêtrzanie tektoniczne i zwi¹zana z nim erozja, która
usunê³a utwory kredy oraz czêœæ utworów górnej jury.
Cech¹ specyficzn¹ dla profilu Bydgoszcz IG 1, nietypow¹
w przypadku basenu polskiego, jest s³abe zaznaczanie siê

póŸnojurajskiego oraz póŸnokredowego zdarzenia tektonicznego (por. Dadlez i in., 1995). W przypadku zdarzenia póŸnojurajskiego zwi¹zane jest to z po³o¿eniem otworu w pó³nocnej
czêœci basenu polskiego, gdzie wspomniane zdarzenie jest
s³abe b¹dŸ niezauwa¿alne. W przypadku zdarzenia póŸnokredowego nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e osady tego wieku zosta³y
zerodowane w czasie inwersji laramijskiej, zaœ przyjête tu ich
paleomi¹¿szoœci s¹ zaadoptowane z pracy „Epikontynentalny
perm i mezozoik w Polsce” pod redakcj¹ Marka i Pajchlowej
(1997). Rekonstrukcje zawarte w tym tomie przyjmuj¹ model
wczesnego wypiêtrzania siê tej czêœci wa³u œrodpolskiego, które uniemo¿liwia³o osadzenie siê utworów górnej kredy o mi¹¿szoœci analogicznej jak w przyleg³ych nieckach brze¿nych, co
znajduje wyraz w omawianej krzywej subsydencji. Kolejn¹
specyficzn¹ cech¹ profilu Bydgoszcz IG 1 jest obecnoœæ fazy
wypiêtrzania tektonicznego w póŸnym triasie (fig. 47).
Tempo depozycji utworów basenu polskiego by³o najwy¿sze w póŸnym permie i wczesnym triasie, kiedy to wynosi³o
oko³o 110–275 m/mln lat (fig. 48). W œrodkowy i póŸnym
triasie oraz w jurze tempo depozycji zawiera³o siê w zakresie
12–50 m/mln lat, z wyj¹tkiem keloweju, kiedy obni¿y³o siê do
oko³o 3 m/mln lat. Osady dolnej i górnej kredy nie s¹ w tym
profilu zachowane, jednak na podstawie rekonstrukcji zawartych tomie Marka i Pajchlowej (1997) mo¿na obliczyæ, ¿e
w omawianej strefie ich tempo depozycji by³o stosunkowo
niskie, wynosz¹c oko³o 5–15 m/mln lat.

