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Materia³ rdzeniowy uzyskany z badawczego otworu wiert-
niczego £opiennik IG 1 dostarczy³ w ci¹gu ponad trzydziestu
lat od zakoñczenia g³êbienia otworu bogatego zbioru danych,
uzyskanych w wyniku przeprowadzenia prac badawczych
o bardzo szerokim zakresie merytorycznym. By³y to badania
polegaj¹ce na bezpoœrednich obserwacjach rdzeni i materia³u
z nich pobranego. Nale¿y wymieniæ pe³ne spektrum badañ stra-
tygraficznych od biostratygrafii, chronostratygrafii, litostraty-
grafii po stratygrafiê sekwencji, badania sedymentologiczne
i facjalne, ichnologiczne, mikro- i makropaleontologiczne oraz
mikrotektoniczne. Dane z profilu otworu wiertniczego £opien-
nik IG 1 zosta³y wykorzystane w analizie basenów sedymenta-
cyjnych, rozwijaj¹cych siê w ró¿nych etapach ewolucji geolo-
gicznej regionu lubelskiego, od ediakaru poprzez kambr, ordo-
wik, sylur, dewon i karbon po jurê i kredê.

Drug¹ grupê prac badawczych stanowi³y badania anali-
tyczne, g³ównie geochemiczne materii organicznej oraz wy-
lewnych ska³ wulkanicznych, petrograficzne ska³ klastycz-
nych, wêglanowych i wulkanicznych oraz materii organicz-
nej, a tak¿e badania mineralogiczne i petrofizyczne. W oma-
wianym otworze wykonano pe³ny zestaw opróbowañ hydro-
geologicznych i pomiary geofizyki otworowej.

G³êbienie otworu £opiennik IG 1 zosta³o zakoñczone na
g³êbokoœci 5632,0 m w utworach ediakaru, w nieprzewierco-
nej formacji s³awatyckiej, reprezentowanej przez bazalty por-
firowe i migda³owcowe przy niewielkim udziale ska³ wulka-
noklastycznych, g³ównie tufów drobnopopio³owych, aglome-
ratów bazaltowych i bazaltowo-tufowych. Ponad utworami
formacji s³awatyckiej, na g³êbokoœci 5567,3–5306,7 m wystê-
puj¹ utwory póŸnego ediakaru, wykszta³cone w pe³nej se-
kwencji klastycznej, typowej dla po³udniowej czêœci lubel-
skiego sk³onu kratonu wschodnioeuropejskiego. Powy¿ej
kompleksu wulkanicznego utwory ediakaru s¹ reprezentowa-
ne przez silikoklastyczne, brakiczne osady formacji bia³opol-
skiej, lubelskiej (³opiennickiej) i w³odawskiej. Rejon profilu
£opiennik IG 1 by³ w ediakarze zlokalizowany na obszarze
aulakogenu Orsza–Wo³yñ. Na podstawie krzywych subsy-
dencji oraz analizy facjalnej utworów póŸnoediakarskich,
udokumentowano w tym rejonie aktywny ryft. Utwory edia-
karu profilu £opiennik IG 1 s¹ zwi¹zane z kolejno rozwi-
jaj¹cymi siê depocentrami fazy synryftowej basenu lubel-
sko-podlaskiego. W górnej czêœci ediakarskiej sekwencji pro-
filu £opiennik IG 1 w wyniku przeprowadzonych w ci¹gu
ostatnich 15 lat badañ biostratygraficznych, wydzielono jeden
poziom biostratygraficzny Sabellidites–Vendotaenia oraz
ustalono nowe po³o¿enie granicy miêdzy ediakarem i kam-
brem w stropie wspomnianego wczeœniej poziomu. Jest ono

zgodne z przyjêtymi przez Miêdzynarodow¹ Komisjê Straty-
graficzn¹ standardami wydzielania tej granicy. Utwory edia-
karu reprezentuj¹ doln¹ czêœæ sekwencji depozycyjnej II rzê-
du, ukszta³towanej g³ównie podczas szybkiego wzrostu
wzglêdnego poziomu morza, stymulowanego wp³ywem
czynników tektonicznych.

Utwory kambru wystêpuj¹ na g³êbokoœci 5306,7–4461,2 m
i tworz¹ kompleks skalny o mi¹¿szoœci 845,5 m. S¹ to osady
reprezentowane g³ównie przez przewarstwiaj¹ce siê piaskow-
ce, mu³owce i i³owce, tworz¹ce charakterystyczne heterolity
piaskowcowo-mu³owcowo-i³owcowe, deponowane w p³yt-
kim zbiorniku morskim, w strefie przybrze¿a i odbrze¿a. By³o
to otwarte wybrze¿e z silnymi wp³ywami falowania i mini-
malnym udzia³em p³ywów lub ich brakiem. Piaskowcowe
osady kambru w profilu £opiennik IG 1 w zwi¹zku z du¿¹
g³êbokoœci¹ pogrzebania okreœliæ mo¿na jako bardzo silnie
zdiagenezowane, dojrza³e teksturalnie i mineralogicznie pia-
skowce z grupy arenitów i wak kwarcowych. G³ównym pro-
cesem diagenetycznym by³a sylifikacja piaskowców i py-
³owców. W profilu kambru dolnego do rozpoziomowania
stratygraficznego sukcesji, obok fauny trylobitowej, zastoso-
wano poziomy akritarchowe. Pozwoli³o to wobec niskiej fre-
kwencji fauny trylobitowej, na uszczegó³owienie biostraty-
graficznych wydzieleñ dolnokambryjskiego odcinka profilu.
W stropie kambryjskiego profilu otworu £opiennik IG 1, na
g³êbokoœci 4460,7–4460,9 m, znaleziono dwie, doœæ dobrze
zachowane, skorupki brzuszne ramienionogów z widokiem
strony wewnêtrznej, dwa okazy Ÿle zachowane i jeden frag-
ment muszli bardzo podobnej do Ungula ingrica (Eichwald).
Mog¹ one wskazywaæ na obecnoœæ w profilu £opiennik IG 1
osadów najwy¿szego kambru górnego – poziomu Acerocare,
podœcie³aj¹cego osady tremadoku i obecnoœæ tzw. piaskow-
ców obolusowych. Wyjaœnienie tego problemu wymaga dal-
szych badañ a problem granicy kambr–ordowik prowadzonej
na podstawie obolidów na kratonie wschodnioeuropejskim
nadal czeka na pe³ne rozwi¹zanie.

Sukcesja utworów kambryjskich ewoluowa³a podczas
kszta³towania siê sekwencji depozycyjnej II rzêdu w fazie po-
ryftowej basenu lubelsko-podlaskiego w wyniku wahañ
wzglêdnego poziomu morza przy znacznym udziale wahañ
eustatycznych. W sukcesji kambryjskiej profilu £opiennik
IG 1 wyró¿niono od do³u ku górze profilu ci¹g systemowy
wysokiego stanu i transgresywny ci¹g systemowy w kambrze
dolnym oraz ci¹g systemowy wysokiego stanu w kambrze
œrodkowym.

Osady ordowiku wystêpuj¹ na g³êbokoœci 4461,2–4327,5 m.
Ich mi¹¿szoœæ wynosi 79,0 m. Sukcesja ordowiku reprezentu-



je mieszany, klastyczno-wêglanowy typ sedymentacji. Na za-
pis litologiczny ordowiku sk³adaj¹ siê g³ównie wapienie orga-
nodetrytyczne i margliste, oraz osady klastyczne, reprezento-
wane przez piaskowce kwarcowe, mu³owce i i³owce oraz zle-
pieñce. Wiêkszoœæ osadów wykazuje objawy zaawansowa-
nych procesów epigenetycznych, które by³y zwi¹zane ze
znacznym ich pogr¹¿eniem. W sukcesji ordowickiej wystê-
puj¹ dwa cykle transgresywno-regresywne. Profil £opiennik
IG 1 w planie paleotektonicznym znajdowa³ siê w obrêbie ob-
ni¿enia che³mskiego. W kontekœcie facjalnym odpowiada on
konfacji centralno-ba³tycko-skandynawskiej. Wyró¿nione
w opisywanym piêtra tremadok, arenig, lanwirn, karadok
i aszgil zosta³y skorelowane z piêtrami wyró¿nionymi w suk-
cesji ordowickiej obni¿enia ba³tyckiego.

Osady syluru w otworze wiertniczym £opiennik IG 1 zo-
sta³y nawiercone na g³êbokoœci 4327,5–3005,0 m, osi¹gaj¹c
1322,5 m mi¹¿szoœci. Powsta³y one w po³udniowej czêœci ba-
senu lubelsko-podlaskiego rozci¹gaj¹cego siê od póŸnego
proterozoiku wzd³u¿ zachodniego sk³onu Baltiki. Profil sylu-
ru otworu wiertniczego £opiennik IG 1 jest typowy dla tego
obszaru. Przewa¿aj¹ osady drobnoklastyczne: i³owce i w
mniejszym stopniu mu³owce.

Zespo³y skamienia³oœci w sekwencji sylurskiej profilu
£opiennik IG 1 s¹ ma³o zró¿nicowane, jednak czêsto s¹ doœæ
liczne i dobrze zachowane. Dominuj¹c¹ grup¹ skamienia³oœci
s¹ graptolity, oznaczone przez Tomczyka; sporadycznie spo-
tyka siê skorupki brachiopodów bezzawiasowych i nieco licz-
niejsze w przydolu ma³¿e i g³owonogi.

W opracowaniu zastosowano miêdzynarodowy standar-
dowy schemat podzia³u stratygraficznego syluru na oddzia³y
i piêtra. Odbiega on od podzia³u przedstawionego przez Tom-
czyka w dokumentacji wynikowej otworu, zawieraj¹cego sze-
reg niezgodnoœci ze standardami miêdzynarodowymi. Zakres
zmian obejmuje przede wszystkim rezygnacjê z proponowa-
nych przez Tomczyka lokalnych jednostek o nieokreœlonym
charakterze stratygraficznym, takich jak warstwy podlaskie,
siedleckie, mielnickie i pas³êckie oraz zmianê granic niektó-
rych piêter.

W profilu wyró¿niono, zgodnie ze standardowym po-
dzia³em miêdzynarodowym, wszystkie oddzia³y syluru: lan-
dower, wenlok (z piêtrami sheinwood i homer), ludlow (z piê-
trami gorst i ludford) oraz przydol.

Nad utworami syluru, na g³êbokoœci 3005,0–1510,0 m
wystêpuj¹ kompleks utworów klastyczno-wêglanowych
o mi¹¿szoœci 1495,0 m, reprezentuj¹cych dewon dolny z piê-
trami lochkow dolny i nierozdzielonymi piêtrami lochkow
górny + prag + ?ems. Trójdzielne klastyczne spektrum utwo-
rów dewonu dolnego sk³ada siê w dolnej czêœci, odpowiadaja-
cej formacji sycyñskiej z czarnych i³owców przewarstwiaja-
cych siê z wapieniami organodetrytycznymi. W zajmuj¹cej
œrodkow¹ pozycjê w spektrum formacji czarnoleskiej wystê-
puj¹ i³owce pylaste i mu³owce przewarstwiajace siê z pia-
skowcami kwarcowymi, w czêœci stropowej, w formacji zwo-
leñskiej dominuj¹ piaskowce g³ównie kwarcowe, mu³owce
i i³owce. Ku górze sukcesji dolnodewoñskiej nastêpowa³o
stopniowe sp³ycanie siê zbiornika, od relatywnie g³êbokiego,
poni¿ej podstawy falowania, poprzez p³ytszy zbiornik ze

zwiêkszonymi dostawami materia³u piaszczystego a¿ do
wyst¹pienia depozycji l¹dowej w rzekach i zastoiskach.
W dewonie dolnym profil £opiennik IG 1 znajdowa³ siê w la-
bilnej strefie po³udniowo-zachodnich krañców rowu lubel-
skiego Stratygrafia profilu dolnodewoñskiego jest oparta na
badaniach palinologicznych (miospory), mikrofaunistycz-
nych (ma³¿oraczki) i makrofaunistycznych (trylobity i tenta-
kulity).

Utwory karbonu s¹ wykszta³cone jako wapienie i margle,
i³owce, mu³owce, piaskowce, gleby stigmariowe, i³owce wê-
gliste i wêgle. Sukcesja karboñska osi¹ga mi¹¿szoœæ 704,0 m
i zosta³a stwierdzona na g³êbokoœci 806,0–1510,0 m. Granice
chronostratygraficzne wyznaczono na podstawie korelacji
granic sekwencji depozycyjnych z profilami reperowymi oraz
podzia³ami karbonu globalnym i zachodnioeuropejskim. Po-
zwoli³o to na uszczegó³owienie stratygrafii i wp³ynê³o na
przesuniêcie dotychczasowych granic. W czasie niskiego sta-
nu WPM (wzglêdnego poziomu morza) depozycja zachodzi³a
w korytach rzecznych i na równiach zalewowych. W czasie
podnoszenia siê i wysokiego stanu WPM sedymentacja za-
chodzi³a w deltach p³ytkowodnych i p³ytkiego szelfu wêgla-
nowego i ilastego.

Jurajska czêœæ profilu £opiennik IG 1 o mi¹¿szoœci 59,0 m
zosta³a stwierdzona w interwale g³êbokoœci 747,0–806,0 m.
Jest ona w dolnej czêœci zaliczanej do formacji zakrzewskiej,
reprezentowana przez utwory klastyczne, g³ównie piaskowce
oraz wêglany, przede wszystkim wapienie piaszczyste, wa-
pienie margliste i margle. Œrodkow¹ czêœæ sukcesji jurajskiej,
odpowiadaj¹ca formacji be³¿yckiej, buduj¹ wapienie mikryto-
we, wapienie margliste i wapienie oolitowe. Strop sukcesji re-
prezentowany przez formacjê Rudy Lubyckiej zamykaj¹ wa-
pienie margliste, wapienie dolomityczne i dolomity. Ze
wzglêdu na fakt, ¿e ca³a sekwencja jurajska zosta³a przewier-
cona bezrdzeniowo, jej rozpoziomowanie stratygraficzne ba-
zuje na korelacjach pomiarów geofizycznych z pobliskimi
otworami Kumów IG 1 i Krasnystaw IG 2, IG 3 oraz IG 4.

Utwory kredy wystêpuj¹ na g³êbokoœci 5,0–747,0 m,
osi¹gaj¹ mi¹¿szoœæ 742,0 m. W kredzie dolnej reprezentowa-
ny jest tylko alb górny. S¹ to piaskowce i margle z konkrecja-
mi fosforytowymi.

Sukcesja kredy górnej jest reprezentowana przez wszyst-
kie piêtra od cenomanu po mastrycht. Buduj¹ j¹ g³ównie wa-
pienie, wapienie organodetrytyczne z ma³¿ami Inoceramus,
wapienie margliste, margle, wapienie kredopodobne, opoki
margliste. Czêste s¹ czerty i konkrecje fosforytowe. Kredowa
sekwencja osadowa odzwierciedla przejœcie od znikomej
mi¹¿szoœci osadów silikoklastycznych i marglisto-piaszczys-
tych osadów p³ytkiego szelfu albu górnego do strefy otwarte-
go basenu sedymentacyjnego o spokojnej depozycji osadów
wêglanowych, z niewielkim i sta³ym tempem subsydencji.
Natomiast, prawdopodobnie w profilu kredowym otworu
£opiennik IG 1 nie wystêpuje facja kredy pisz¹cej, znana
z kampanu i mastrychtu s¹siednich otworów wiertniczych.

Na utworach kredy górnej zalega kompleks holoceñskich
piasków ró¿noziarnistych ze ¿wirkami o mi¹¿szoœci 5,0 m.

Przeprowadzone badania petrologiczne materii organicz-
nej zawartej w osadach ediakaru wskaza³y, ¿e jej podstawo-
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wym sk³adnikiem organicznym jest asocjacja organicz-
no-mineralna typu bitumicznego oraz materia³ witrynitopo-
dobny reprezentowany najczêœciej przez fytoklasty i sta³e bi-
tuminy Najliczniej reprezentowanym materia³em organicz-
nym kambru dolnego i œrodkowego, ordowiku i syluru jest
asocjacja organiczno-mineralna typu bitumicznego oraz ma-
teria³ witrynitopodobny. Wspó³wystêpuj¹ z ni¹ zwitrynity-
zowane i sfuzynityzowane zooklasty oraz cia³a bitumiczne
(sta³e bituminy). Utwory dewonu dolnego s¹ bardzo ubogie
w materiê organiczn¹. Podstawowym jej sk³adnikiem jest
materia³ witrynitopodobny (sta³e bituminy i zooklasty).
Utwory karbonu (wizen) zawieraj¹ materia³ organiczny
g³ównie typu humusowego.

Wyliczony wskaŸnik œredniej refleksyjnoœci (% Ro) od-
zwierciedlaj¹cy stopieñ dojrza³oœci termicznej materii orga-
nicznej zawartej w osadach ediakaru, kambru, ordowiku i dol-
nej czêœci syluru zmienia siê w doœæ szerokim zakresie od
2,25 do 3,94% Ro wskazuj¹c na tzw „przejrza³¹ fazê generacji
wêglowodorów”. W stropie syluru zdolnoœæ refleksyjna wy-
nosi œrednio 1,60–1,87%. Jest to g³ówna faza generowania ga-
zów. Materia organiczna rozproszona w utworach dewonu
dolnego i karbonu wykazuje œrednie wartoœci zdolnoœci re-
fleksyjnej syngenetycznego z osadem materia³u witrynitopo-
dobnego w granicach 0,83–1,63% Ro. Ten zakres wspó³czyn-
nika refleksyjnoœci odpowiada póŸnej fazie generowania ropy
naftowej po g³ówn¹ fazê generowania gazów.

Podstawowe badania geochemiczne materii organicznej
przeprowadzone by³y dla utworów kambru, ordowiku, syluru,
dolnego dewonu i karbonu. Utwory kambru, ordowiku i de-
wonu dolnego nale¿¹ do „biednych” ska³ macierzystych dla

generowania wêglowodorów ze wzglêdu na bardzo nisk¹ za-
wartoœæ Corg. W profilu utworów dolnej czêœci syluru (wen-
loku) oznaczona iloœæ wêgla wynosi powy¿ej 1%, co pozwala
stwierdziæ, ¿e s¹ to „dobre” ska³y macierzyste. Utwory karbo-
nu dolnego (wizenu) zawieraj¹ œrednio oko³o 1% wêgla orga-
nicznego, co pozwala okreœliæ je jako „dobre” ska³y macie-
rzyste dla generowania wêglowodorów. Materia organiczna
w utworach syluru jak równie¿ w utworach dewonu dolnego
jest typu sapropelowego i jest dobrze przeobra¿ona. Badania
biomarkerów wykaza³y, ¿e materia organiczna syluru by³a de-
ponowana w œrodowisku morskim. Jej dolnodewoñska odpo-
wiedniczka w warunkach przejœciowych, miêdzy otwartym
morzem a zbiornikiem zamkniêtym, najprawdopodobniej
w œrodowiskach brakicznych.

W trakcie wiercenia nie zanotowano zwiêkszonych obja-
wów wêglowodorów.

Wyniki przeprowadzonych opróbowañ wykaza³y, ¿e ba-
dane poziomy kambru, ordowiku i karbonu charakteryzuj¹ siê
brakiem w³aœciwoœci zbiornikowych. Niewielki przyp³yw so-
lanki (oko³o 0,4 m3/h) uzyskany z utworów dewonu dolnego
równie¿ œwiadczy o s³abych w³aœciwoœciach zbiornikowych
ska³.

G³ównym zadaniem otworu badawczego £opiennik IG 1
by³o zbadanie utworów dolnopaleozoicznych i ediakarskich w
strefie œledzenia g³êbokich poziomów sejsmicznych „E”. Mia³
on dostarczyæ nowych danych o litologii, stratygrafii, facjach,
tektonice i w³aœciwoœciach fizycznych wymienionych wy¿ej
utworów w celu okreœlenia regionalnych i geologicznych uwa-
runkowañ ich perspektywicznoœci dla poszukiwañ wêglowodo-
rów w po³udniowo-zachodniej czêœci regionu lubelskiego.
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