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Przedmiotem prezentowanej poni¿ej analizy bêd¹ osady
paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku okolic Jamna (Pomorze
Zachodnie), zidentyfikowane trzema profilami wiertniczymi
Jamno IG 1, Jamno IG 2 i Jamno IG 3, usytuowanymi w po-
bli¿u strefy uskokowej Koszalin–Chojnice–Toruñ.

Wiercenia badawcze Jamno IG 1, IG 2 i IG 3 zosta³y za-
projektowane w lutym 1964 roku na podstawie „Ramowego
projektu robót geologicznych w rejonie Koszalin–Ko³obrzeg”
przez zespó³ z Instytutu Geologicznego w Warszawie, w sk³ad
którego wchodzili R. Dadlez, K. Jaworowski i S. Tyski. Pro-
jekty otworów zosta³y zatwierdzone do realizacji przez Cen-
tralny Urz¹d Geologiczny w maju 1964 roku.

Wymienione wiercenia mia³y za zadanie bardziej szcze-
gó³owe rozpoznanie strefy tektonicznej Koszalina, profilu per-
mu i jego pod³o¿a, a tak¿e przeœledzenie w jaki sposób nastêpo-
wa³o wyklinowywanie siê poszczególnych serii osadowych
mezozoiku na wschód od strefy dyslokacyjnej Koszalina.

Poszczególne wiercenia usytuowano w obecnym woje-
wództwie zachodniopomorskim, w pobli¿u strefy tektonicz-
nej Koszalina i w pobli¿u profilu sejsmicznego I-IV-62.
Po³o¿one s¹ one wzglêdem siebie w niewielkiej odleg³oœci,
Jamno IG 1 dzieli od Jamna IG 2 dystans nieco ponad 5 km,
natomiast Jamno IG 2 od Jamno IG 3 odleg³oœæ ponad 6 km
(por. fig. 1). Otwór Jamno IG 1 zlokalizowano w miejscowoœci

Jamno, po wschodniej stronie strefy tektonicznej Koszalina,
na profilu sejsmicznym I-IV-62. Profil Jamno IG 2 usytuowa-
no w miejscowoœci Strze¿enice, na tym samym przekroju sej-
smicznym, w odleg³oœci oko³o 1 km na wschód od punktu
strza³owego 142, w strefie dyslokacyjnej Koszalina. Profil
Jamno IG 3 zlokalizowany zosta³ w miejscowoœci Ch³opy.

Prace wiertnicze zwi¹zane z profilem Jamno IG 3 rozpo-
czêto w marcu 1965 roku i zakoñczono w listopadzie tego sa-
mego roku, osi¹gaj¹c g³êbokoœæ 2200 m. W przypadku otwo-
ru Jamno IG 2 pocz¹tek prac nast¹pi³ we wrzeœniu 1965 roku,
a koniec we wrzeœniu roku nastêpnego, osi¹gaj¹c koñcow¹
g³êbokoœæ 2600 m. Natomiast otwór Jamno IG 1 rozpoczêto
w maju 1966 roku, zakoñczono zaœ w maju 1967 roku,
osi¹gaj¹c g³êbokoœæ 2801,5 m.

Zleceniodawc¹ by³ Zak³ad Geologii Ni¿u Instytutu Geolo-
gicznego w Warszawie. Wiercenie Jamno IG 1 zosta³o wyko-
nane przez Przedsiêbiorstwo Poszukiwañ Naftowych w Pile,
wiercenia Jamno IG 2 i IG 3 wykona³o Przedsiêbiorstwo Geo-
logiczne w Warszawie. Wykonawc¹ badañ geofizycznych
w profilu Jamno IG 1 by³o Przedsiêbiorstwo Geofizyki Prze-
mys³u Naftowego w Pile, w profilu Jamno IG 2 i IG 3 Przed-
siêbiorstwo Poszukiwañ Geofizycznych w Warszawie.

Nadzór geologiczny w wymienionych profilach sprawowa³
R. Dadlez, nadzór opróbowania L. Bojarski.
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Fig. 1. Lokalizacja otworów wiertniczych Jamno IG 1, Jamno IG 2, Jamno IG 3

Location of the Jamno IG 1, Jamno IG 2 and Jamno IG 3 boreholes



Rdzeniowanie otworów by³o zró¿nicowane. W profilu
Jamno IG 1 rdzeniowanie przedstawia³o siê nastêpuj¹co:

do g³êb. 778,0 m 9,7%
778,0–999,0 m 57,0%
999,0–1663,0 m 23,4%

1663,0–1692,0 m 100,0%
1692,0–2801,5 m 91,5%

W profilu Jamno IG 2 zakres rdzeniowania by³ nieco
mniejszy:

do g³êb. 116,0 m 0,0%
116,0–759,0 m 19,5%
759,0–1685,0 m 18,1%

1685,0–1917,5 m 60,4%
1917,5–2096,0 m 79,0%
2096,0–2600,0 m 19,9%

W profilu Jamno IG 3 zakres rdzeniowania przedstawia³
siê nastêpuj¹co:

do g³êb. 61,0 m 0,0%
61,0–221,0 m 8,1%

221,0–531,5 m 24,0%
531,5–1149,0 m 25,0%

1149,0–1557,0 m 22,0%
1557,0–2059,1 m 100,0%
2059,1–2200,0 m 37,0%

We wszystkich wymienionych profilach wykonano pod-
stawowe pomiary geofizyczne, m.in.:

• profilowanie elektryczne
• profilowanie opornoœci

• profilowanie gamma
• profilowanie neutron gamma
• œrednicogram
Pe³ny wykaz wykonanych pomiarów geofizycznych znaj-

duje siê w dokumentacjach koñcowych badañ geofizycznych,
do³¹czonych do dokumentacji wynikowych.

W Instytucie Geologicznym wykonano ekspertyzy pa-
leontologiczne, mikropaleontologiczne i petrograficzne dla
bie¿¹cych potrzeb wierceñ oraz do dokumentacji wyniko-
wych, a tak¿e analizy próbek wody w czasie opróbowania
otworów.

W niniejszym opracowaniu zawarte s¹ zarówno rezultaty
wczeœniejszych analiz, jak i najnowsze wyniki badañ straty-
graficznych, petrograficznych, sedymentologicznych oraz
geochemicznych, prowadzonych na podstawie nowoczesnych
metod badawczych i w ramach rekomendowanych przez Miê-
dzynarodow¹ Komisjê Stratygrafii jednostek chronostratygra-
ficznych.

W analizowanych profilach Jamno IG 1, Jamno IG 2
i Jamno IG 3 wyró¿niono osady ordowiku, dewonu, permu,
triasu, jury, kredy i neogenu i/lub czwartorzêdu (fig. 2–4)1.

Najstarszymi nawierconymi utworami s¹ osady ordowiku,
reprezentuj¹ce ni¿sz¹ czêœæ brytyjskiego piêtra karadok. Nie-
znane jest wykszta³cenie osadów ni¿szego ordowiku i kambru,
nieznany jest równie¿ ich kontakt z pod³o¿em krystalicznym.

W ¿adnym z analizowanych profilów nie stwierdzono
obecnoœci osadów najwy¿szego ordowiku, syluru i niemal
ca³ego dolnego dewonu.

6 Wstêp

* * *

W imieniu Autorów pozwalam sobie wyraziæ nadziejê, ¿e informacje zamieszczone w tym tomie stan¹ siê u¿ytecznym
Ÿród³em danych dla osób ju¿ prowadz¹cych, jak i zamierzaj¹cych prowadziæ badania w regionie pomorskim, a przedstawione tu
interpretacje stan¹ siê inspiracj¹ do ewentualnych dyskusji.

Dziêkujê wszystkim Autorom, którzy nie tylko podjêli trud zweryfikowania danych zawartych w opracowaniach archiwal-
nych, podyktowany najczêœciej up³ywem lat, ale tak¿e czêsto wzbogacili te dane o rezultaty póŸniejszych, czêsto w³asnych, ba-
dañ prowadzonych w regionie pomorskim.

Szczególne podziêkowania przekazujê El¿biecie Sarneckiej, redaktorowi tego zeszytu, nie tylko za wyj¹tkowe, dalekie od
rutynowego, zaanga¿owanie w prace redakcyjne, ale tak¿e za wiele konstruktywnych sugestii, dziêki którym ten zeszyt zyska³
swój ostateczny kszta³t.

Magdalenie Sikorskiej-Jaworowskiej jestem bardzo wdziêczna za pomoc w skorygowaniu i zredagowaniu niektórych frag-
mentów tekstu. Dziêkujê równie¿ Magdalenie Pañczyk za zidentyfikowanie sk³adu otoczaków dewoñskiego zlepieñca w profi-
lu Jamno IG 1.

1 Figury 2, 3 i 4 znajduj¹ siê na koñcu ksi¹¿ki pod opask¹
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