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NAJWA¯NIEJSZE WYNIKI BADAÑ
Przedmiotem prezentowanej analizy by³y osady paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku w profilu Bydgoszcz IG 1, zlokalizowanym w po³udniowo-wschodniej czêœci obszaru Pomorza Zachodniego, oko³o 18 km na zachód od miasta Bydgoszcz, w pobli¿u przekroju sejsmicznego 12.III.81.
W profilu Bydgoszcz IG 1 wyró¿niono osady ?syluru, dewonu (¿ywetu i czêœci franu), permu (górnego czerwonego
sp¹gowca i cechsztynu), niemal kompletnego triasu i jury
(brak niemal ca³ej górnej jury, z wyj¹tkiem dolnej czêœci oksfordu), neogenu? i czwartorzêdu (por. szczegó³owy profil litologiczno-stratygraficzny). Charakterystyczne dla tego profilu
s¹ du¿ych rozmiarów luki nie tylko miêdzy poszczególnymi
systemami (brak ca³ego karbonu, kredy czy paleogenu), ale
równie¿ wewn¹trz systemów (np. brak ca³ego dolnego i czêœci œrodkowego dewonu, a tak¿e brak znacz¹cej czêœci górnego
dewonu). Czêœæ tych luk jest typowa dla ca³ego obszaru Pomorza Zachodniego, jak np. brak osadów dewonu dolnego,
wiêkszoœæ jednak ma wymiar zdecydowanie lokalny, jak chocia¿by nieobecnoœæ utworów znacznej czêœci franu, ca³ego famenu, karbonu czy ca³ej kredy. Analiza danych sejsmicznych
(P. Krzywiec) wskazuje, ¿e w relatywnie blisko po³o¿onej
strefie otworu Szubin IG 1 profil dewonu jest d³u¿szy i pe³niejszy ni¿ w rejonie otworu Bydgoszcz IG 1, a karbon obecny, co
mo¿e sugerowaæ zdaniem P. Krzywca, ¿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. Finalnym etapem
ewolucji tektonicznej omawianego obszaru, stanowi¹cego
fragment bruzdy œródpolskiej, by³a póŸnokredowo-paleogeñska inwersja, która doprowadzi³a do uniesienia osiowej czêœci
basenu i uformowania wa³u œródpolskiego. Po-inwersyjna
erozja usunê³a ca³oœæ kredowej pokrywy osadowej, w zwi¹zku z czym nie ma obecnie mo¿liwoœci przeanalizowania przebiegu procesu inwersji na tym obszarze na podstawie danych
sejsmicznych.
Obszar pomorski wykazywa³ zatem wiele cech szczególnych, zarówno w swoim rozwoju tektoniczno-strukturalnym,
jak i facjalnym. Charakteryzowa³ 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 karbonu, zwi¹zana z synsedymentacyjn¹ aktywnoœci¹
niektórych stref uskokowych, jak i okresowa mobilnoœæ
pobliskiego obszaru l¹dowego (kratonu wschodnioeuropejs-

kiego) by³y przyczynami sprawczymi odpowiedzialnymi za
zró¿nicowanie mi¹¿szoœci osadów oraz relatywne (na skalê
regionaln¹) zmiany poziomu morza, a tym samym za zró¿nicowanie facji. W ci¹gu póŸnego karbonu morski basen przedpola waryscydów sta³ siê najpierw paraliczny, a potem by³ ju¿
tylko kontynentalnym, marginalnym zapadliskiem przedgórskim wypiêtrzanego orogenu waryscyjskiego. Natomiast baseny permskie i mezozoiczne by³y ju¿ typowymi basenami
intrakratonicznymi, rozci¹gaj¹cymi siê miêdzy orogenem
waryscyjskim a wyniesion¹ czêœci¹ kratonu wschodnioeuropejskiego.
Najstarszymi nawierconymi utworami w analizowanym
profilu Bydgoszcz IG 1 s¹ silnie zdyslokowane i³owce z nielicznymi wk³adkami mu³owców i i³owców marglistych.
prawdopodobnie reprezentuj¹ce sylur (T. Podhalañska). Znaleziona w tych osadach fauna ramienionogów bezzawiasowych, Ÿle zachowanych ma³¿ów i ³odzików, a tak¿e nielicznych akritarchów (Szczepanik,1989) nie pozwoli³a na jednoznaczne okreœlenie ich przynale¿noœci stratygraficznej.
Wed³ug E. i H. Tomczyków (1990) osady te swym wykszta³ceniem litofacjalnym oraz charakterem i sposobem zachowania szcz¹tków organicznych wykazuj¹ podobieñstwo
do warstw rzepiñskich w Górach Œwiêtokrzyskich, st¹d ich
sugestia, ¿e analizowane osady z profilu Bydgoszcz mog¹ nale¿eæ równie¿ do syluru (?prawdopodobnie górnego).
Bezpoœrednio na osadach syluru, le¿¹ silikoklastyczne
i wêglanowe utwory dewonu œrodkowego nale¿¹ce prawdopodobnie w ca³oœci do ¿ywetu oraz ni¿szej czêœci franu.
W ich obrêbie wyró¿niono 3 jednostki litostratygraficzne,
od najstarszych poczynaj¹c, s¹ to: (1) formacja tucholska, reprezentowana przez i³owce margliste, margle i wapienie stromatoporoidowo-koralowcowe, (2) formacja silneñska reprezentowana g³ównie przez bezwapniste osady silikoklastyczne
(piaskowce i mu³owce), a podrzêdnie i³owce, sporadycznie
wystêpuj¹ cienkie wk³adki wapieni, (3) formacja chojnicka
wykszta³cona g³ównie jako bezwapniste osady silikoklastyczne (g³ównie mu³owce, podrzêdnie piaskowce i i³owce) z relatywnie czêstymi i znacz¹cej mi¹¿szoœci wk³adkami wapieni
stromatoporoidowo-koralowcowych. Le¿¹ce wy¿ej, g³ównie
wêglanowo-margliste osady formacji koczalskiej, w których
wystêpuj¹ (w partiach sp¹gowych) równie¿ wk³adki wapnistych piaskowców kwarcowych, reprezentuj¹ prawdopodobnie najwy¿szy ¿ywet i najni¿sz¹ czêœæ franu. Utwory klastyczne dewonu i œrodowiska ich depozycji, mieszcz¹ce siê
miêdzy lagun¹, równi¹ p³ywow¹ i barier¹ oraz wystêpuj¹ce
w nich skamienia³oœci œladowe scharakteryzowane zosta³y
przez J. Paczeœn¹. Wêglanowe œrodowiska depozycji zwi¹zane
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by³y niemal wy³¹cznie z niewielkimi budowlami organicznymi
i ich najbli¿szym otoczeniem (H. Matyja). Niewielkiej
mi¹¿szoœci wk³adka be¿owej, masywnej, ska³y wylewnej, sklasyfikowanej jako dacyt, wystêpuj¹cej w obrêbie wapieni marglistych ze stromatoporoidami i koralowcami ¿ywetu formacji
chojnickiej, doczeka³a siê szczegó³owej analizy petrograficznej
(E. Jackowicz). Opisywany dacyt stanowi fragmenty potoku lawowego lub te¿ cia³a intruzywnego w pozycji in situ, na co
wskazuje skorupowe oddzielenie jego przypowierzchniowych czêœci wzd³u¿ drobnych pêkniêæ równoleg³ych do powierzchni. Czêœci te nie utrzyma³yby siê podczas transportu
powulkanicznego, podobnie zreszt¹ jak spêkane blokowo
wnêtrze ska³y. Przewarstwiaj¹ca dacyt ska³a osadowa ma w
strefie przykontaktowej charakter brekcji, przypominaj¹cej
miejscami peperyt, co potwierdza³oby raczej tê drug¹ mo¿liwoœæ.
Osady dewonu poddane zosta³y badaniom biostratygraficznym, u¿ywaj¹c jako narzêdzi konodontów i miospor
(H. Matyja, E. Turnau), dwóch grup organizmów, których
przydatnoœæ w badaniach biostratygraficznych obszaru pomorskiego by³a do tej pory niekwestionowana. Utwory dewonu zalegaj¹ jednak w analizowanym profilu na znacznej
g³êbokoœci, skutkiem czego zawarta w osadzie materia organiczna jest silnie zmieniona termicznie. Oznacza to, ¿e obserwowane w badanych próbkach spory s¹ czarne, nieprzejrzyste, tylko nieliczne formy zachowuj¹ cechy umo¿liwiaj¹ce
oznaczenie do rodzaju, a niekiedy do gatunku. Lepiej zachowane, bo cienkoœcienne, s¹ akritarchy i prazynofity, jednak
nale¿¹ce do nich taksony maj¹ w wiêkszoœci d³ugie zasiêgi
stratygraficzne i tym samym s¹ mniej przydatne dla stratygrafii. Z kolei wykszta³cenie litologiczne osadów ¿ywetu i ni¿szego franu w tym profilu wskazuje na dominacjê na tym obszarze œrodowisk zdecydowanie p³ytkomorskich, co nie jest
czynnikiem sprzyjaj¹cym jakoœci analizy biostratygraficznej
na podstawie konodontów. St¹d wnioski biostratygraficzne
dotycz¹ce osadów dewonu, mimo dobrego opróbowania osadów, s¹ ogólnikowe i s³abo udokumentowane. Analiza biostratygraficzna wykaza³a, ¿e le¿¹ce na osadach syluru osady
dewonu w swoich partiach sp¹gowych prawdopodobnie nie
mog¹ byæ starsze ni¿ ¿ywet, natomiast stropowe partie dewonu w tym profilu nale¿¹ do franu. Nie stwierdzono osadów
wy¿szej czêœci dewonu (wy¿szego franu i ca³ego famenu),
brakuje te¿ ca³ego karbonu i ni¿szej czêœci permu.
Na osadach ni¿szego franu le¿¹ osady permu – drobnoklastyczne osady subasocjacji molasowej górnego czerwonego
spagowca, zaliczone do grupy Warty i reprezentuj¹ce w swojej czêœci sp¹gowej pogranicze dwóch systemów depozycyjnych, rzecznego i playa, a w czêœci œrodkowej i stropowej tylko system playa (J. Pokorski). Osady litofacji piaszczystej
i mu³owcowo-i³owcowej doczeka³y siê szczegó³owej analizy
petrograficznej, dokonano równie¿ analizy procesów diagenetycznych, którym one podlega³y (M. Kuberska).
Profil cechsztynu charakteryzuje siê kompletnym wykszta³ceniem litostratygraficznym w facji salinarnej, typowym
dla centralnej czêœci basenu sedymentacyjnego tzw. bruzdy
œrodkowopolskiej (R. Wagner). Obecne s¹ w nim trzy cyklotemy wêglanowo-ewaporatowe PZ1, PZ2 i PZ3 oraz bardzo rozbudowany cyklotem terygeniczno-ewaporatowy PZ4. Szczegó³owej analizy mikrofacjalnej i diagenetycznej doczeka³y siê

osady wapienia cechsztyñskiego (M. Wichrowska). Scharakteryzowano równie¿ osady ewaporatowe w tym profilu, reprezentowane przez anhydryty (T. Peryt) i sole (G. Czapowski).
Osady mezozoiku reprezentowane s¹ przez trias i jurê.
Stratygrafia triasu w otworze Bydgoszcz IG 1 opiera siê
na wydzielonych g³ównie na podstawie pomiarów geofizyki
wiertniczej jednostkach litostratygraficznych (A. Becker
i A. Szyperko-Teller). W profilu podano równie¿ przybli¿on¹
pozycjê jednostek chronostratygraficznych na podstawie korelacji profilu z danymi z innych czêœci basenu. Osady triasu
wydaj¹ siê reprezentowaæ znacz¹cy przedzia³ stratygraficzny
tego systemu: od dolnego triasu reprezentowanego prawdopodobnie przez ind i olenek, wykszta³cone w facjach pstrego
piaskowca, poprzez œrodkowy trias wykszta³cony w facji wapienia muszlowego po trias górny reprezentowany prawdopodobnie przez retyk w facjach kajpru. W sumie wyró¿niono tu
15 jednostek litostratygraficznych w randze grup, formacji
i warstw.
Utwory jurajskie zosta³y przewiercone w profilu Bydgoszcz IG 1 niemal bezrdzeniowo i prawdopodobnie obejmuj¹
pe³ny profil dolnej i œrodkowej jury oraz najni¿szy odcinek górnej jury, oksford (A. Feldman). Le¿¹ one, jak siê wydaje,
w ci¹g³oœci sedymentacyjnej na utworach najwy¿szego triasu
(retyku). Utwory wy¿szej jury górnej – kimerydu i tytonu oraz
przypuszczalnie równie¿ najwy¿szego oksfordu, zosta³y usuniête w wyniku erozji podczas wznoszenia siê wa³u œródpolskiego na prze³omie kredy i paleogenu. W jurze dolnej wyró¿niono 6 jednostek litostratygraficznych w randze formacji.
W obrêbie jury œrodkowej tego regionu, reprezentowanej przez
osady aalenu, bajosu, batonu i keloweju nie wyró¿niono do tej
pory jednostek litostratygraficznych. Jurê górn¹ charakteryzuje
jedna jednostka litostratygraficzna w randze formacji.
Profil Bydgoszcz IG 1 wieñcz¹ osady nale¿¹ce prawdopodobnie do neogenu i czwartorzêdu (Z. Fert).
Analizowany kompleks osadów paleozoicznych i mezozoicznych w profilu Bydgoszcz IG 1 charakteryzuje siê generalnie ubog¹ zawartoœci¹ materii organicznej, reprezentowanej
g³ównie przez materia³ humusowy (witrynit, inertynit, liptynit)
w utworach permu i mezozoiku oraz witrynitopodobny (sta³e
bituminy i zooklasty) w osadach syluru i dewonu (I. Grotek).
Najbogatsze w substancjê organiczn¹ s¹ mu³owce stropowych
partii triasu œrodkowego oraz piaskowce triasu górnego zawieraj¹ce jednak g³ównie materia³ pochodz¹cy z redepozycji.
W kompleksie osadów paleozoiku podwy¿szon¹ koncentracjê
materii organicznej obserwuje siê w sp¹gowych i stropowych
partiach dewonu œrodkowego. Pewne wzbogacenie (0,70–
0,90%) zaznacza siê tak¿e w osadach syluru, warstwie stropowej dewonu górnego oraz w dolnym permie. Dojrza³oœæ termiczna analizowanego kompleksu osadów zmienia siê w bardzo szerokich granicach wraz z g³êbokoœci¹ pogr¹¿enia, od
g³ównej fazy generowania ropy naftowej w utworach jury
i triasu przy refleksyjnoœci witrynitu 0,57–1,00% Ro; przez
g³ówn¹ fazê generowania gazów w utworach permu i dewonu
górnego, przy refleksyjnoœci rzêdu 1,67–2,00% Ro,r po fazê
przejrza³¹ i wspó³czynniku Ro,r wynosz¹cym 2,05–2,73%
utworach dewonu œrodkowego i syluru. Powy¿sze dane wskazuj¹ na zmienne warunki paleotermiczne diagenezy badanego
profilu osadów od 70°C w utworach dolnej jury po ponad
200°C w osadach dewonu œrodkowego i syluru.
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Podsumowuj¹c wyniki badañ geochemicznych materii organicznej w analizowanych osadach paleozoiku i mezozoiku,
nale¿y podkreœliæ, ¿e generalnie charakteryzuj¹ siê one ma³¹
zawartoœci¹ wêgla organicznego i sk³adników labilnych
(E. Klimuszko). Stwierdzono, ¿e w utworach górnego permu
wystêpuj¹ bituminy epigenetyczne z osadem. Du¿a iloœæ wêgla organicznego, pozwalaj¹ca okreœliæ osady jako „dobre”
ska³y macierzyste dla generowania wêglowodorów, wystêpuje jedynie w sp¹gu utworów œrodkowego dewonu i w dolnej
jurze. Materia organiczna wystêpuj¹ca w osadach œrodkowego dewonu generalnie pochodzi z rozk³adu bakterii i alg,
jest wiêc dobrym materia³em „ropotwórczym”. Natomiast
w s³abo przebadanych utworach dolnej jury wspó³wystêpuj¹
dwa typy genetyczne materii organicznej.
Dla profilu otworu Bydgoszcz IG 1 wykonana zosta³a jednowymiarowa analiza subsydencji tektonicznej (backstripping), jak równie¿ analiza tempa depozycji osadów (P. Poprawa). Permsko-mezozoiczna krzywa subsydencji tektonicznej
dla profilu otworu Bydgoszcz IG 1 ilustruje rozwój czêœciowo
charakterystyczny dla basenu polskiego. 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. £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 profilu Bydgoszcz IG 1, nietypow¹
w przypadku basenu polskiego, jest s³abe zaznaczanie siê
póŸnojurajskiego oraz póŸnokredowego zdarzenia tektonicznego. W przypadku zdarzenia póŸnojurajskiego zwi¹zane jest
to z po³o¿eniem otworu w pó³nocnej czêœci basenu polskiego,
gdzie jest ono 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 opracowania 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.
Tempo depozycji utworów basenu polskiego by³o najwy¿sze w póŸnym permie i wczesnym triasie, kiedy to wynosi³o
oko³o 110–275 m/mln lat. W œrodkowym 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 w pracy pod redakcj¹ Marka i Pajchlowej (1997) mo¿na
obliczyæ, ¿e w omawianej strefie ich tempo depozycji by³o
stosunkowo niskie, wynosz¹c oko³o 5–15 m/mln lat.
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Odtworzona historia pogrzebania dla profilu otworu Bydgoszcz IG 1 cechuje siê obecnoœci¹ kilku faz szybkiego pogrzebania, oddzielonych fazami stagnacji b¹dŸ okresami wypiêtrzania tektonicznego (P. Poprawa). Utwory górnego syluru, nawiercone w sp¹gowej partii otworu, deponowane by³y
w czasie szybkiej subsydencji i pogrzebania, które kontynuowa³y siê do koñca syluru. We wczesnym dewonie zachodzi³o tektoniczne wypiêtrzanie, przypuszczalnie zwi¹zane
z pokolizyjnym efektem izostatycznym, które doprowadzi³o
do usuniêcia stropowej czêœci utworów górnego syluru.
W dewonie oraz we wczesnym karbonie nastêpowa³a dalsza subsydencja i pogrzebanie, a mi¹¿szoœæ górnopaleozoicznej
pokrywy osadowej mog³a pierwotnie osi¹gaæ oko³o 2200 m.
W póŸnym karbonie i/lub wczesnym permie analizowany obszar ponownie ulega³ wypiêtrzaniu i erozji, prowadz¹cej do
usuniêcia utworów dolnego karbonu oraz wy¿szej czêœci utworów górnego dewonu.
Pocz¹wszy od póŸnego permu wraz z rozwojem permsko-mezozoicznego basenu polskiego zachodzi³o szybkie
pogrzebanie, którego g³ówna faza przypada³a na póŸny
perm–wczesny trias. Szybki przyrost mi¹¿szoœci pokrywy
osadowej kontynuowa³ siê równie¿ w jurze. Okres maksymalnego pogrzebania w profilu otworu Bydgoszcz IG 1 przypada
na póŸn¹ kredê. Na prze³omie kredy i kenozoiku laramijskie
wypiêtrzanie i erozja doprowadzi³o do usuniêcia utworów
kredy oraz wy¿szej czêœci utworów górnej jury.
W trakcie prowadzenia prac wiertniczych w otworze Bydgoszcz IG 1 wykonywane by³y sukcesywnie, zgodnie z projektem otworu, tzw. strefowe badania geofizyczne. Zbadano
³¹cznie 13 odcinków (J. Szewczyk). Wykonane zosta³y pomiary radiometryczne, stanowi¹ce wówczas podstawowy typ
badañ geofizycznych s³u¿¹cych dla oceny litologii oraz w³aœciwoœci zbiornikowych ska³, pomiary temperatury, pomiary
akustyczne oraz elektrometryczne i hydrogeologiczne (badania przep³ywu wód z³o¿owych).
W ramach badañ hydrogeologicznych opróbowano ³¹cznie 9 poziomów zbiornikowych: 1 poziom podczas wiercenia
i 8 poziomów po zakoñczeniu prac wiertniczych (L. Bojarski,
A. Soko³owski i J. Soko³owski).
Próba oceny warunków hydrodynamicznych oraz charakterystyka sk³adu chemicznego wód podziemnych, pod k¹tem
mo¿liwoœci zachowania siê wêglowodorów w utworach dewonu, wykazywa³a brak przyp³ywu, co œwiadczy o ca³kowitym
zaniku w³aœciwoœci zbiornikowych ska³. Zbadane utwory dewonu le¿¹ w strefie podwy¿szonych gradientów ciœnieñ
z³o¿owych, których pe³nych wartoœci nie uda³o siê uzyskaæ
z powodu zbyt wolnej odbudowy ciœnienia. Utwory czerwonego sp¹gowca wykazywa³y bardzo s³abe w³aœciwoœci zbiornikowe przy anomalnie wysokich gradientach ciœnieñ z³o¿owych
G = 1,89×103 hPa/10 m. Powy¿sze wyniki wskaza³y na szersz¹
strefê wystêpowania anomalnie wysokich ciœnieñ z³o¿owych w
paleozoiku podcechsztyñskim tej czêœci obszaru pomorskiego,
rozpoznan¹ dotychczas w rejonie Szubin–Unis³aw. Potencjalnie jest to zatem perspektywiczna strefa dla odkrycia nowych
z³ó¿ bituminów w utworach permu i dewonu obszaru pomorskiego. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e perspektywiczne w ujêciu
regionalnym osady dewonu i permu, w profilu Bydgoszcz IG 1
nie posiadaj¹ niestety cech zbiornikowych, charakteryzuj¹ siê
bowiem s³ab¹ przepuszczalnoœci¹.
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Znacznie lepsze w³aœciwoœci zbiornikowe charakteryzuj¹
utwory mezozoiku, ich brak wykazuj¹ tylko osady wystêpuj¹ce na pograniczu dolnego i œrodkowego pstrego piaskowca. Wy¿szy poziom pstrego piaskowca œrodkowego odznacza
siê œrednimi w³aœciwoœciami zbiornikowymi, co udokumentowano przyp³ywem solanki w iloœci 2,5 m3/h. Utwory retyku
i jury dolnej wykazuj¹ bardzo dobre w³aœciwoœci zbiornikowe, co jest udokumentowane wysokimi przyp³ywami solanek

w wysokoœci 96–100 m3/h w warunkach typu subartezyjskiego. W utworach retyku stwierdzono obecnoœæ rozpuszczonego w solance gazu o podwy¿szonej do 11% obj. zawartoœci
wêglowodorów ciê¿kich, których obecnoœæ mo¿e wskazywaæ
na wystêpowanie w tym rejonie nagromadzeñ bituminów.
W solankach mezozoiku dominuje NaCl w 95%, co nale¿y
wi¹zaæ z ³ugowaniem soli kamiennych.

