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INTERPRETACJA DANYCH SEJSMICZNYCH

Otwory Jamno IG 1, IG 2 i IG 3 ulokowane s¹ w pomor-
skim segmencie bruzdy œródpolskiej, w jej brze¿nej pó³noc-
no-wschodniej czêœci, w obrêbie synklinorium brze¿nego
(fig. 6). Odwiercone one zosta³y w obrêbie b¹dŸ w najbli¿-
szym s¹siedztwie struktury Koszalin–Chojnice (por. Dadlez
i in., 1998), rozumianej tutaj jako system deformacji tekto-
nicznych rozwiniêtych w obrêbie osadów cechsztynu i mezo-
zoiku. W segmencie ba³tyckim i czêœciowo pomorskim (w tym
na obszarze omawianym poni¿ej) strefa Koszalin–Chojnice jest

w du¿ym stopniu zakorzeniona w pod³o¿u podcechsztyñskim
(por. Krzywiec, 2006a, b; Krzywiec i in., 2006).

Spoœród tych otworów jedynie otwór Jamno IG 2 znajduje
siê w s¹siedztwie profilu sejsmicznego TO580577, pokazane-
go na figurze 7. Drugim otworem wykorzystanym do kalibra-
cji danych sejsmicznych by³ otwór Dobrzyca 2.

Dowi¹zania g³êbokoœciowych danych otworowych (stra-
tygrafia, karota¿e) do czasowych danych sejsmicznych doko-
nano wykorzystuj¹c pomiary prêdkoœci œrednich.

Fig. 6. Lokalizacja profilu sejsmicznego TO580577 na tle Mapy geologicznej Polski bez utworów kenozoiku
(wg Dadleza i in., 2000; zmodyfikowana)

Location of TO580577 seismic profile on the Geological map of Poland without Cainozoic deposits
(after Dadlez et al., 2000; modified)



Profil TO580577 charakteryzuje siê stosunkowo wysok¹
jakoœci¹ pola falowego. W strefie otworów Dobrzyca 2 oraz
Jamno IG 2 da siê na nim przeœledziæ refleksy zwi¹zane
z pod³o¿em podcechsztyñskim, wyinterpretowana geometria
wskazuje na system zrotowanych bloków (por. Antonowicz
i in., 1994). Utwory cechsztynu i triasu charakteryzuj¹ siê
stopniowo i raczej regularnie malej¹c¹ mi¹¿szoœci¹ w kierun-
ku pó³nocno-wschódnim (fig. 7), utworów wapienia muszlo-
wego nie nawiercono w otworze Jamno IG 2. Inaczej przed-
stawia siê sytuacja w przypadku jury dolnej – charakteryzuje
siê ona lokalnym maksimum mi¹¿szoœci w centralnej czêœci
profilu sejsmicznego TO580577, co wskazuje na lokaln¹,
wczesnojurajsk¹ ekstensyjn¹ aktywnoœæ uskoków determi-

nuj¹cych rozwój strefy Koszalin–Chojnice. Zjawiska tego nie
obserwowano w jury œrodkowej. Utwory jury górnej obecne
s¹ na tym obszarze szcz¹tkowo.

Finalnym etapem ewolucji tektonicznej omawianego frag-
mentu bruzdy œródpolskiej by³a póŸnokredowo–paleogeñska
inwersja, która doprowadzi³a do uniesienia osiowej czêœci ba-
senu i powstania wa³u œródpolskiego, na sk³onie którego ufor-
mowana zosta³a strefa deformacji kompresyjnych, tj. strefa
Koszalin–Chojnice (szersze omówienie patrz Krzywiec, 2006b,
Krzywiec i in., 2006). Poinwersyjna erozja usunê³a ca³oœæ kre-
dowej pokrywy osadowej, w zwi¹zku z czym, opieraj¹c siê na
danych sejsmicznych, nie ma obecnie mo¿liwoœci przeanalizo-
wania przebiegu procesu inwersji na tym obszarze.

Interpretacja danych sejsmicznych 11

Fig. 7. Zinterpretowany profil sejsmiczny TO580577 skalibrowany przez otwory Dobrzyca 2 i Jamno IG 2

Interpreted seismic profile TO580577 calibrated by Dobrzyca 2 and Jamno IG 2 boreholes
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