Tablice
Tablice zawierają reprodukcje fotografii rdzeni wiertniczych z utworów syluru (tabl. I–VI) oraz
kambru (tabl. VII–IX) otworu badawczego Polik IG 1.
Fotografie wykonał R. Dadlez (1989), objaśnienia – K. Jaworowski (1989, zmodyfikowane 2016).

TABLICA I
Rdzenie wiertnicze – sylur
Fig. 1.

Drobne uskoki w heterolicie iłowcowym. Widoczne pocięte uskokami cienkie warstwy pyłowca laminowane poziomo. Głęb.
3789,6 m

Fig. 2.

Heterolit iłowcowy (zdjęcie obrócone o 180°). Dwie cienkie warstwy pyłowca: spągi erozyjne, w dolnej warstwie laminacja
pozioma, w górnej – riplemarkowa, w stropie dolnej warstwy przejście w iłowiec. Głęb. 3790,1 m

Fig. 3.

Heterolit iłowcowy. Bardzo cienka warstwa pyłowca: laminacja nachylona – prawie pozioma, rozmycie wewnątrzwarstwowe(?), laminacja smużysta i soczewkowa przechodząca w poziomą, strop wyraźny. Głęb. 3986,3 m

Fig. 4.

Heterolit iłowcowy. Poziome laminy oraz cienka warstwa pyłowca: spąg wyraźny, laminacja riplemarkowa zbliżona do smużystej, laminacja pozioma, strop wyraźny – wypukły. Głęb. 3985,3 m

Fig. 5.

Heterolit iłowcowy. Poziome laminy i bardzo cienka warstwa pyłowca z laminacją riplemarkową zbliżoną do smużystej. Głęb.
4153,4 m

Fig. 6.

Heterolit iłowcowy. Cienka warstwa pyłowca: spąg erozyjny, laminacja riplemarkowa zbliżona do smużystej, laminacja pozioma, strop wyraźny. Głęb. 4154,4 m

Fig. 7.

Heterolit iłowcowy. Dwie złożone warstwy pyłowca: spągi erozyjne, laminacja riplemarkowa zbliżona do smużystej, laminacja
pozioma. W stropie górnej warstwy przejście w iłowiec. Głęb. 4154,7 m

Fig. 8.

Heterolit iłowcowy. Cienka warstwa pyłowca: spąg wyraźny, laminacja pozioma ku górze przechodząca w przekątną nisko
kątną, strop wyraźny. Głęb. 4155,8 m

Fig. 9.

Heterolit iłowcowy (zdjęcie obrócone o 180°). Cienka warstwa pyłowca: spąg erozyjny, laminacja riplemarkowa zbliżona do
smużystej, strop wyraźny, lekko wypukły. Wyżej w iłowcu lamina pyłowca z drobnymi pogrązami w spągu. Głęb. 4156,2 m

Uwaga: średnica fotografowanych rdzeni wynosi 6,5 cm
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TABLICA II
Rdzenie wiertnicze – sylur
Fig. 1.

A – heterolit pyłowcowy: laminacja pozioma, rozmycie wewnątrzwarstwowe, laminacja riplemarkowa zbliżona do smużystej
(zaburzona pogrązowo), laminacja pozioma; wyżej cienka warstwa pyłowca z pogrązami w spągu.
B – ten sam fragment rdzenia obrócony o ok. 90°. Głęb. 4156,5 m

Fig. 2.

Heterolit pyłowcowy (zdjęcie obrócone o 180°). Laminacja pozioma, rozmycie wewnątrzwarstwowe, laminacja przekątna
niskokątna, laminacja pozioma, w stropie przejście w iłowiec. Głęb. 4157,2 m

Fig. 3.

Heterolit iłowcowy. Bardzo cienkie warstwy – laminy pyłowca; laminacja riplemarkowa, pozioma, soczewkowa, spągi erozyjne. W górnej części zdjęcia drobne pogrązy pyłowca. Głęb. 4157,9 m

Fig. 4.

Złożona warstwa pyłowca: spąg erozyjny, laminacja konwolutna, laminacja pozioma, rozmycie wewnątrzwarstwowe, lamincja
riplemarkowa zbliżona do smużystej, laminacja pozioma, w stropie przejście w iłowiec. Głęb. 4158,3 m

Fig. 5.

Heterolit iłowcowy. Laminy pyłowca w iłowcu nad cienką warstwą pyłowca z erozyjnym spągiem, laminacją riplemarkową
i wyraźnym stropem. Głęb. 4158,6 m

Uwaga: średnica fotografowanych rdzeni wynosi 6,5 cm
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TABLICA III
Rdzenie wiertnicze – sylur
Fig. 1.

Górna część grubej warstwy pyłowca: niewyraźna laminacja pozioma, pogrzęźnięta powierzchnia rozmycia wewnątrzwarstwowego, laminacja riplemarkowa, strop wyraźny. Głęb. 4158,8 m

Fig. 2.

Górna część grubej warstwy pyłowca: niewyraźna laminacja pozioma, laminacja riplemarkowa zbliżona do smużystej, laminacja pozioma miejscami z pogrązami wewnątrzwarstwowymi, w stropie przejście w iłowiec. Głęb. 4159,3 m

Fig. 3.

(zdjęcia obrócone o 180°) A – złożona warstwa pyłowca: laminacja konwolutna, laminacja riplemarkowa przechodząca w poziomą, w stropie przejście w iłowiec z pogrzęźniętą soczewką pyłowca.
B – ten sam fragment rdzenia obrócony o ok. 90°: widoczny erozyjny spąg warstwy pyłowca. Głęb. 4159,6 m

Fig. 4.

Heterolit iłowcowy. Widoczne poziome laminy pyłowca oraz cienka warstwa pyłowca: spąg erozyjny, laminacja riplemarkowa,
strop wyraźny – wypukły. Głęb. 4160,5 m

Fig. 5.

Heterolit iłowcowy. Widoczne dwie cienkie warstwy pyłowca przedzielone laminą iłowca; w obu: spągi erozyjne, laminacja
riplemarkowa, stropy wyraźne – lekko faliste. Głęb. 4161,6 m

Uwaga: średnica fotografowanych rdzeni wynosi 6,5 cm
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TABLICA IV
Rdzenie wiertnicze – sylur
Fig. 1.

A – złożona warstwa pyłowca: spąg erozyjny, laminacja smużysta, laminacja pozioma zbliżona do falistej i soczewkowej,
w górze laminacja przekątna niskokątna, pogrąz wewnątrzwarstwowy, w stropie gwałtowne przejście w iłowiec.
B – ten sam fragment rdzenia obrócony o ok. 90°. Głęb. 4162,4 m

Fig. 2.

Fragment warstwy pyłowca: laminacja smużysta przechodząca w poziomą, pyłowiec ilasty niewyraźnie laminowany poziomo,
laminacja smużysta. Głęb. 4162,8 m

Fig. 3.

Heterolit iłowcowy – cienka warstwa pyłowca: spąg erozyjny, laminacja riplemarkowa, drobne pogrązy wewnątrzwarstwowe,
strop wyraźny – falisty. Głęb. 4163,3 m

Fig. 4.

Heterolit iłowcowy – cienka warstwa pyłowca: spąg erozyjny, laminacja riplemarkowa, laminacja pozioma, laminacja smużysta, strop wyraźny – wypukły, wyżej oblekające, prawie poziome laminy pyłowca. Głęb. 4163,8 m

Fig. 5.

Heterolit iłowcowy – cienka warstwa pyłowca: spąg erozyjny, wklęsły, wypełnienie bruzdy erozyjnej laminowane riplemarkowo, wyżej laminy poziome, miejscami pogrązy wewnątrzwarstwowe, w stropie przejście w iłowiec. Głęb. 4164,2 m

Uwaga: średnica fotografowanych rdzeni wynosi 6,5 cm
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TABLICA V
Rdzenie wiertnicze – sylur
Fig. 1.

Fragment złożonej warstwy pyłowca: laminacja konwolutna zaburzona pogrązowo, laminacja pozioma, laminacja riplemarkowa, laminacja pozioma przechodząca w przekątną niskokątną, strop wyraźny. Głęb. 4166,1 m

Fig. 2.

Fragment złożonej warstwy pyłowca: niewyraźna laminacja pozioma i riplemarkowa. Głęb. 4168,6 m

Fig. 3.

Dolna część złożonej warstwy pyłowca: spąg erozyjny, laminacja riplemarkowa zbliżona do smużystej, laminacja pozioma.
Głęb. 4169,2 m

Fig. 4.

Fragment warstwy pyłowca: laminacja konwolutna zaburzona pogrązowo. Głęb. 4169,7 m

Fig. 5.

Heterolit iłowcowy. Widoczna złożona warstwa pyłowca: spąg erozyjny – wypełnienie bruzdy erozyjnej, laminacja riplemarkowa zbliżona do smużystej, laminacja pozioma, wyżej niewyraźna laminacja pozioma w pyłowcu ilastym, laminacja riplemarkowa, w stropie gwałtowne przejście w iłowiec. Głęb. 4224,2 m

Fig. 6.

Heterolit iłowcowy. Widoczna cienkie laminy pyłowca w iłowcu (rozwleczone drobne riplemarki?), wyżej cienka warstwa
pyłowca laminowana poziomo, w spągu pogrązy. Głęb. 4224,8 m

Uwaga: średnica fotografowanych rdzeni wynosi 6,5 cm
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TABLICA VI
Rdzenie wiertnicze – sylur
Fig. 1.

Złożona warstwa pyłowca (zdjęcie obrócone o 180°). Spąg erozyjny, niewyraźna laminacja pozioma, laminacja riplemarkowa,
laminacja riplemarkowo-konwolutna, strop wyraźny – wypukły. Wyżej lamina iłowca, a nad nią przyspągowa część innej warstwy pyłowca: spąg erozyjny. Głęb. 4225,3 m

Fig. 2.

W dolnej części zdjęcia mułowiec, nad nim cienka warstwa pyłowca: spąg erozyjny, laminacja riplemarkowa, laminacja pozioma, strop wyraźny, wyżej iłowiec. Głęb. 4227,6 m

Fig. 3.

Heterolit pyłowcowy (zdjęcie obrócone o 180°). Cienkie warstwy pyłowca: spągi erozyjne, laminacja riplemarkowa, laminacja
pozioma, wyraźne stropy. W środku zdjęcia przejście cienkiej warstwy pyłowca w iłowiec. Głęb. 4280,3 m

Fig. 4.

Heterolit iłowcowy: w dole laminy i cienkie soczewki pyłowca w iłowcu, wyżej bardzo cienkie warstwy pyłowca: spągi erozyjne, laminacja riplemarkowa, stropy wyraźne (niższy – lekko falisty). Głęb. 4281,2 m

Fig. 5.

Fragment złożonej warstwy pyłowca zbliżonej do heterolitu pyłowcowego (zdjęcie obrócone o 180°). Laminacja pozioma, laminacja riplemarkowa podobna do smużystej, rozmycie wewnątrzwarstwowe(?), drobne pogrązy, laminacja pozioma. Głęb.
4285,6 m

Fig. 6.

Fragment warstwy pyłowca: laminacja konwolutna, laminacja riplemarkowa, miejscami pozioma, nieznaczne wewnątrz
warstwowe zaburzenia pogrązowe. Głęb. 4287,9 m

Uwaga: średnica fotografowanych rdzeni wynosi 6,5 cm
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TABLICA VII
Rdzenie wiertnicze – kambr
Fig. 1.

Heterolit piaskowcowo-pyłowcowy: warstwowanie zbliżone do falistego złożone z cienkich warstw oraz lamin pyłowca
i piaskowca bardzo drobnoziarnistego laminowanych riplemarkowo lub prawie poziomo. Nieliczne drobne bioturbacje: jamki
żerowiskowe, w dole zdjęcia ślady ucieczki(?). Głęb. 4511,4 m

Fig. 2.

Heterolit pyłowcowy. Cienkie warstwy pyłowca: spągi erozyjne, laminacja pozioma z przejściami do przekątnej niskokątnej,
w stropie przejścia w iłowiec. Nieliczne drobne bioturbacje: jamki żerowiskowe. Głęb. 4514,4 m

Fig. 3.

Heterolit iłowcowy. Cienkie warstwy pyłowca: spągi erozyjne, w stropie przejścia w iłowiec. Duże i drobne bioturbacje: jamki
żerowiskowe (m.in. teichichnia). Głęb. 4518,1 m

Fig. 4.

Heterolit piaskowcowo-pyłowcowy. Cienkie warstwy pyłowca i piaskowca bardzo drobnoziarnistego: spągi erozyjne, laminacja riplemarkowa lub pozioma, w stropie przejścia w iłowiec. W górnej części zdjęcia cienka złożona warstwa piaskowa: spąg
erozyjny, piaskowiec makroskopowo bezstrukturowy, rozmycie wewnątrzwarstwowe, laminacja riplemarkowa, laminacja oblekająca – prawie pozioma, strop wyraźny. Głęb. 4525,9 m

Fig. 5.

Heterolit pyłowcowo-piaskowcowy. Cienkie warstwy i laminy pyłowca i piaskowca bardzo drobnoziarnistego: spągi wyraźne,
laminacja pozioma, w stropie przejścia w iłowiec. Bioturbacje: ślady ucieczki. Głęb. 4529,5 m

Fig. 6.

Heterolit iłowcowy. Cienkie warstwy pyłowca i piaskowca bardzo drobnoziarnistego: spągi wyraźne, laminacja pozioma i przekątna niskokątna, w stropie przejścia w iłowiec. Głęb. 4529,8 m

Uwaga: średnica fotografowanych rdzeni wynosi 6,5 cm
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TABLICA VIII
Rdzenie wiertnicze – kambr
Fig. 1.

Heterolit piaskowcowy. Cienkie warstwy bardzo drobnoziarnistego piaskowca: spągi erozyjne, laminacja pozioma, laminacja
riplemarkowa, stropy wyraźne lub przejścia w iłowiec. W środku zdjęcia warstwowanie soczewkowe i drobne pogrązy. Nieliczne bioturbacje: jamki żerowiskowe i ślady ucieczki. Głęb. 4555,6 m

Fig. 2.

A – heterolit piaskowcowy. Cienkie warstwy piaskowca bardzo drobnoziarnistego i pyłowca: spągi erozyjne, laminacja pozioma, laminacja riplemarkowa, w stropie przejścia w iłowiec. Liczne, duże bioturbacje: jamki żerowiskowe (teichichnia). B – ten
sam fragment rdzenia obrócony o ok. 90°. Głęb. 4550,2 m

Fig. 3.

Heterolit piaskowcowo-pyłowcowy. Cienkie warstwy piaskowca bardzo drobnoziarnistego i pyłowca: spągi erozyjne, laminacja riplemarkowa, strop wyraźny lub przejścia w iłowiec. Bioturbacje: jamki żerowiskowe i ślady ucieczki. Głęb. 4559,3 m

Fig. 4.

W dole intensywnie zbioturbowany heterolit iłowcowy: jamki żerowiskowe. Wyżej heterolit piaskowcowy: cienkie warstwy
piaskowca bardzo drobnoziarnistego: spągi erozyjne, laminacja pozioma, strop wyraźny lub przejścia w iłowiec. Nieliczne
bioturbacje: drobne jamki żerowiskowe. Głęb. 4560,1 m

Fig. 5.

Heterolit iłowcowy (zdjęcie obrócone o 180°). Laminy oraz bardzo cienkie warstwy i soczewki pyłowca laminowane riplemarkowo. Drobne bioturbacje: jamki żerowiskowe. Głęb. 4562,7 m

Uwaga: średnica fotografowanych rdzeni wynosi 6,5 cm
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TABLICA IX
Rdzenie wiertnicze – kambr
Fig. 1.

Heterolit pyłowcowy. Warstwy pyłowca: spągi erozyjne, laminacja riplemarkowa lub przekątna niskokątna, strop wyraźny lub
przejścia w iłowiec. W środkowej części zdjęcia kompakcyjnie zdeformowane wypełnienia spękań synerezyjnych(?). Głęb.
4563,5 m

Fig. 2.

Heterolit iłowcowy. Cienkie warstwy i soczewki pyłowca: spągi wyraźne, w stropie przejścia w iłowiec. W środku zdjęcia ślad
ucieczki, drobne pogrązy. Głęb. 4564, 6 m

Fig. 3.

Heterolit piaskowcowy. Cienkie warstwy piaskowca bardzo drobnoziarnistego: spągi erozyjne, laminacja pozioma, laminacja
przekątna niskokątna, stropy wyraźne. W górnej części zdjęcia kompakcyjnie zdeformowane wypełnienie spękania synerezyjnego. Bioturbacje: drobne jamki żerowiskowe i ślady ucieczki. Głęb. 4566,6 m

Fig. 4.

Heterolit iłowcowy. W dolnej części zdjęcia cienkie laminy pyłowca, bioturbacje: ślady ucieczki. Wyżej warstwa piaskowca
bardzo drobnoziarnistego: spąg erozyjny, laminacja pozioma, w stropie przejście w iłowiec. Głęb. 4567,5 m

Fig. 5.

Heterolit piaskowcowy. Cienkie warstwy piaskowca bardzo drobnoziarnistego: spągi erozyjne, laminacja pozioma, laminacja
riplemarkowa, stropy wyraźne. Głęb. 4569,4 m

Fig. 6.

Heterolit iłowcowy przechodzący ku górze w piaskowcowy. Cienkie warstwy i soczewki piaskowca: spągi erozyjne, laminacja
riplemarkowa, laminacja pozioma, strop wyraźny lub przejścia w iłowiec. Bardzo nieliczne drobne bioturbacje: jamki żero
wiskowe, ślady ucieczki(?). Głęb. 4570,2 m

Fig. 7.

Heterolit pyłowcowy. Widoczne dwie warstwy pyłowca: spągi erozyjne, niewyraźna laminacja pozioma, w stropowej części
dolnej warstwy laminacja przekątna niskokątna(?) i przejście w iłowiec; wyraźny strop wyższej warstwy. W laminie iłowca
przedzielającej warstwy pyłowca: kompakcyjnie zdeformowane wypełnienia spękań synerezyjnych. Głęb. 4572,9 m

Uwaga: średnica fotografowanych rdzeni wynosi 6,5 cm
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