
PROFIL LITOLOGICZNO-STRATYGRAFICZNY

G³êbokoœæ w m Opis litologiczny

Aleksandra KRASSOWSKA

Czwartorzêd

H O L O C E N

(0,0–1,0 m; mi¹¿szoœæ 1,0 m)

0,0–0,3 Gleba jasnoszara

Próbki okruchowe na g³êb. 0,0–800,0 m

0,3–1,0 Mu³ek lessowaty

KREDA

(1,0–823,0 m; mi¹¿szoœæ 822,0 m)

KREDA GÓRNA
(1,0–822,6 m; mi¹¿szoœæ 821,6 m)

M A S T R Y C H T

(1,0–447,0 m; mi¹¿szoœæ 446,0 m)

MASTRYCHT GÓRNY

(1,0–?321,0 m; mi¹¿szoœæ 320,0 m)

1,0–30,0 Okruchy opok marglistych, lekkich, doœæ miêkkich i porowatych, ¿ó³tych, z ziarnami glaukonitu i licz-
nymi pró¿niami po ig³ach g¹bek. Podrzêdnie wystêpuj¹ okruchy wapieni marglistych szarych,
zwiêz³ych, twardych i ciê¿kich. Zawartoœæ CaCO3 na g³êb. 4,0 m – ok. 41,86%

Interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego – opoki margliste z przerostami wapieni
marglistych

30,0–50,0 Opoka i wapieñ

50,0–70,0 Margiel z cienkimi przewarstwieniami opoki

70,0–100,0 Margiel i opoka

100,0–120,0 Margiel, podrzêdnie opoka

120,0–154,0 Kreda pisz¹ca marglista, w górnej czêœci z wk³adkami margli

154,0–321,0 Kreda pisz¹ca marglista



MASTRYCHT DOLNY

(?321,0–447,0 m; mi¹¿szoœæ 126,0 m)

321,0–410,0 Kreda pisz¹ca marglista, w ni¿szej czêœci wapieñ marglisty kredopodobny

410,0–447,0 Margiel

K A M P A N

(447,0–576,0 m; mi¹¿szoœæ 129,0 m)

447,0–459,0 Margiel

459,0–576,0 Wapieñ marglisty

S A N T O N

(576,0–643,0 m; mi¹¿szoœæ 67,0 m)

576,0–643,0 Wapieñ marglisty, w œrodkowej czêœci przypuszczalnie margiel

K O N I A K

(poziom Inoceramus involutus)

(643,0–679,0 m; mi¹¿szoœæ 36,0 m)

643,0–679,0 Wapieñ marglisty

T U R O N

(z poziomem Inoceramus schloenbachi)

(679,0–810,0 m; mi¹¿szoœæ 131,0 m)

679,0–732,0 Wapieñ marglisty bia³y, zwiêz³y, twardy, z wk³adkami i laminami margla jasnoszarego z czertami

732,0–764,0 Wapieñ marglisty bia³y, zwiêz³y, twardy, z wk³adkami i laminami margla jasnoszarego z licznymi
czertami

764,0–800,0 Wapieñ bia³y, twardy, z wk³adkami i laminami margla jasnoszarego z czertami

800,0–807,11 6,0 m rdzenia:

wapieñ bia³y, zwiêz³y, twardy, z nieregularnymi laminami jasnoszarozielonego margla, z powierzch-
niami o charakterze bulastym. Wystêpuj¹ pojedyncze warstewki wapienia marglistego jasnoszarego,
bardzo ilastego, o gruboœci 5–10 cm, drobne stylolity i pojedyncze, du¿e, jasnoszare czerty; miejscami
widoczne rozproszone w³ókna inoceramów. Zawartoœæ CaCO3 – 88,5 i 93,8%

807,1–810,0 Wapieñ bia³y, twardy, z wk³adkami i laminami margla jasnoszarego z czertami

Próbki okruchowe na g³êb. 807,1–820,0 m

C E N O M A N

(810,0–822,6 m; mi¹¿szoœæ 12,6 m)

810,0–816,0 Wapieñ bia³y z czertami

816,0–820,0 Wapieñ organodetrytyczny z fragmentami ma³¿y Inoceramus
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820,0–826,5 5,9 m rdzenia, w tym:

3,0 m – wapieñ organodetrytyczny z fragmentami ma³¿y Inoceramus, jasnoszary, zwiêz³y, bardzo
twardy, o prze³amie szorstkim, smugowany nieregularnie ciemnoszarym materia³em; na prze³amach
liczne naloty ciemnoszarego margla ilastego, drobne stylolity, liczne soczewkowate przewarstwienia
wapienia o jaœniejszej barwie, œlady dzia³alnoœci organizmów. Na g³êb. 822,8 m kilka fosforytów
o œrednicy kilku milimetrów oraz soczewkowata wk³adka bia³ego, miêkkiego wapienia z ma³¿ami Ino-
ceramus. Zawartoœæ CaCO3 – 95,2%. Fauna: Inoceramus etheridgei Woods, Inoceramus cf. etheridgei
Woods (4 okazy), Inoceramus sp., Syncyclonema sp., Syncyclonema cf. noetlingi Sobetsky, Syncyclo-
nema cf. orbiculare (Sowerby), Lamellibranchiata indet., ?Terebratulidae

1,6 m – wapieñ organodetrytyczny szary z ma³¿ami Inoceramus, zwiêz³y, bardzo twardy, o prze³amie
szorstkim, smugowany ciemnoszarym materia³em. Na powierzchniach ³upliwoœci liczne naloty czarne-
go materia³u ilastego, a w skale rozproszone ziarna glaukonitu o wielkoœci 0,5–1,0 mm, pojedyncze ob-
toczone ziarna kwarcu o wielkoœci 1,0–1,5 mm, liczne œlady dzia³alnoœci organizmów – kanaliki,
pojedyncze fosforyty be¿owe o œrednicy do 2–3 cm; ku sp¹gowi wzrasta zawartoœæ glaukonitu i fosfo-
rytów. Zawartoœæ CaCO3 – 91,5%. Fauna: Terebratulidae, Chlamys sp.

0,5 m – wapieñ marglisty i organodetrytyczny z ma³¿ami Inoceramus, jasnoszary, zwiêz³y, zbity, bar-
dzo twardy, o prze³amie szorstkim, z rozproszonymi w skale ziarnami glaukonitu o wielkoœci ok.
1,0 mm i pojedynczymi ziarnami kwarcu. Wystêpuj¹ fosforyty o wielkoœci od kilku mm do kilku cm,
wk³adki o gruboœci kilku cm bia³ych wapieni organodetrytycznych z ma³¿ami Inoceramus i z glaukoni-
tem. Ku sp¹gowi wzrasta piaszczystoœæ ska³y. Zawartoœæ CaCO3 – 80,9%. Fauna: Aucellina cf. grypha-
eoides (Sowerby) (2 okazy)

0,2 m – margiel piaszczysty, glaukonitowy, zwiêz³y, bardzo twardy, z fosforytami o wielkoœci od kilku
mm do kilku cm (barwy czarnej), w sp¹gu licznymi. Zawartoœæ CaCO3 – 43,9%

KREDA DOLNA

A L B

ALB GÓRNY

(822,6–823,0 m; mi¹¿szoœæ 0,4 m)

0,4 m – zlepieniec fosforytowy z³o¿ony z licznych fosforytów o wielkoœci od kilku do ok. 6–7 cm. Ska³a
spojona marglem piaszczystym glaukonitowo-kwarcowym, a w sp¹gowej czêœci zielonym piaskowcem
marglistym glaukonitowo-kwarcowym. Zawartoœæ CaCO3 w czêœci marglistej – 25,2%, P2O5 – 2,72%

Uwaga! Brak fragmentu rdzenia obejmuj¹cego kontakt z jur¹ górn¹; rdzeñ jest przesuniêty w dó³

Na podstawie profilowania geofizycznego g³êbokoœæ odcinka rdzeniowanego wynosi 816,5–823,5 m

Teresa NIEMCZYCKA (litologia, stratygrafia), Leon KARCZEWSKI (oznaczenia makrofauny)

JURA

(823,0–1053,0 m; mi¹¿szoœæ 230,0 m)

JURA GÓRNA
(823,0–1012,5 m; mi¹¿szoœæ 189,5 m)

K I M E R Y D

(823,0–890,0 m; mi¹¿szoœæ 67,0 m)

0,2 m – wapieñ drobnoziarnisty, zielonobia³y, twardy, zwiêz³y, z rozproszonym glaukonitem

826,5–833,0 6,5 m rdzenia, w tym:

0,1 m – wapieñ drobnoziarnisty, bia³y, twardy, zwiêz³y, z licznymi, drobnymi „ziarnami” zielonosza-
rych fosforytów o œrednicy do 0,1 cm
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1,0 m – margiel dolomityczny szary, doœæ twardy, zwiêz³y, miejscami niewyraŸnie laminowany pozio-
mo; w stropie z domieszk¹ materia³u detrytycznego, w sp¹gu mikroporowaty z pojedynczymi gniazda-
mi gipsu (do 2 cm)

1,1 m – wapieñ detrytyczno-pseudooolitowy, ¿ó³toszary (ku do³owi przechodz¹cy w szary), drobno-
ziarnisty, twardy, zwiêz³y. Wystêpuj¹ pseudooolity, czarne, drobne, o œrednicy poni¿ej 0,1 cm, du¿a
iloœæ czarnego materia³u ilastego oraz pojedyncze, nieoznaczalne szcz¹tki skorupek fauny ma³¿owej

4,3 m – dolomit marglisty szarozielony, zwiêz³y, miejscami mikroporowaty, miejscami nieznacznie la-
minowany poziomo, ze zmienn¹ domieszk¹ materia³u ilasto-piaszczystego. Wystêpuj¹ pojedyncze geo-
dy anhydrytu (o œrednicy 3 cm), a w sp¹gu fauna ma³¿owa. Fauna: Myoconcha sp., Trigonia sp.

833,0–839,5 5,7 m rdzenia, w tym:

1,0 m – wapieñ dolomityczno-marglisty, detrytyczny, drobnoziarnisty, jasnoszary, twardy, zwiêz³y.
Wystêpuje detryt wapienny, doœæ liczne, drobne szcz¹tki fauny ma³¿owej oraz pojedyncze wiêksze, do-
mieszka ciemnych ziaren pirytu, zielonych glaukonitu; miejscami du¿a domieszka materia³u ilastego.
Fauna: Exogyra sp., Isognomon sp.

1,1 m – dolomit marglisty jasnoszary, doœæ twardy, zwiêz³y, miejscami przechodz¹cy w wapieñ margli-
sty, nieznacznie ciemniej plamisty. Wystêpuje drobny detrytus fauny oraz pojedyncze, wiêksze, nie-
oznaczalne fragmenty fauny, g³ównie ma³¿owej

0,5 m – muszlowiec exogyrowy, z³o¿ony z licznych, drobnych, zniszczonych skorupek exogyr,
tkwi¹cych w materiale marglistym, jasnoszarym

0,9 m – dolomit marglisty jasnoszary, niezbyt twardy, zwiêz³y. Wystêpuj¹ rozproszone ziarna czarnego
pirytu i zielonego glaukonitu, detrytus wapienny oraz drobny detrytus skorupek fauny; w dolnej czêœci
domieszka czarnego materia³u ilasto-detrytycznego

0,5 m – muszlowiec exogyrowy, z³o¿ony z licznych zniszczonych skorupek exogyr, tkwi¹cych w mar-
glu wapiennym; ku do³owi liczba exogyr zmniejsza siê i ska³a stopniowo przechodzi w wapieñ margli-
sty z exogyrami

1,0 m – dolomit marglisty szary, zwiêz³y, doœæ twardy, o prze³amie ziemistym, miejscami mikroporo-
waty, z nierównomiern¹ domieszk¹ materia³u mu³owcowego. Wystêpuj¹ ciemne, nieregularne plamy
oraz pojedyncza fauna ma³¿owa, niekiedy powleczona pirytem. Fauna: Isognomon sp.

0,1 m – dolomit marglisty jasnoszary, twardy, zwiêz³y, o prze³amie ziemistym

0,6 m – wapieñ detrytyczno-pseudooolitowy szary, drobnoziarnisty, twardy, zwiêz³y. Wystêpuj¹
ciemnoszare pseudooolity o œrednicy 0,1 mm, owalne, czêsto wyd³u¿one i nieregularne oraz jasnoszary
detrytus ska³ wapiennych, drobne szcz¹tki skorupek fauny; w dolnej czêœci domieszka ciemnoszarego
materia³u ilastego

839,5–845,4 5,9 m rdzenia, w tym:

0,7 m – wapieñ drobnodetrytyczny jasnoszary, niezbyt twardy, zwiêz³y, z przemazami i plamami mar-
gla ciemnoszarego i pojedynczymi szcz¹tkami skorupek fauny

2,7 m – dolomit marglisty szary, doœæ twardy, zwiêz³y, o prze³amie ziemistym z pojedynczymi od-
ciskami fauny ma³¿owej. Fauna: Camptonectes sp., Isognomon sp.

2,4 m – wapieñ marglisty, pseudooolitowo-detrytyczny, drobnoziarnisty, szary, twardy, zwiêz³y, miej-
scami o strukturze niewyraŸnie gruz³owej. Kontakty miêdzy gruz³ami ma³o wyraŸne, powleczone
czarn¹ substancj¹ marglist¹. W stropie wystêpuje pojedyncza fauna ma³¿y i ramienionogów; ku do³owi
wyraŸnie wzrasta zawartoœæ fauny. W sp¹gu, na odcinku 0,2 m, wystêpuje zlep ma³¿owo-brachiopodo-
wy. Fauna: Mytilus (Arcomytilus) pectinatus Sowerby, Pecten sp., Trigonia sp., Pleuromys sp., Isoarca
sp., Terebratula sp.

0,1 m – wapieñ pseudooolitowy jasnoszary, bardzo drobnoziarnisty, twardy, zwiêz³y, z pojedyncz¹
faun¹ ma³¿ow¹. Fauna: Trigonia sp., Pecten sp., Protocardia sp. Wystêpuj¹ nieliczne, niewyraŸne
stylolity

845,4–851,9 6,4 m rdzenia, w tym:

0,6 m – wapieñ jw.
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1,1 m – wapieñ marglisty szary, twardy, zwiêz³y, o prze³amie ziemistym. Wystêpuj¹ ciemnoszare, so-
czewkowate lub nieregularne smugi, drobne nieoznaczalne szcz¹tki fauny, pojedyncze skupienia pirytu
i rozproszone ziarna zielonego glaukonitu

1,2 m – wapieñ drobnoziarnisty, jasnoszary, ku do³owi stopniowo ciemniejszy, do zielonoszarego,
twardy, zwiêz³y. Wystêpuj¹ drobne przekrystalizowane szcz¹tki fauny oraz pojedyncze wiêksze od-
ciski. Fauna: Trigonia sp. Wystêpuj¹ drobne, nieregularne spêkania wype³nione kalcytem. W dolnej
czêœci, na odcinku 0,15 m, ska³a pociêta stylolitami; nierówne powierzchnie stylolitów powleczone
czarnym materia³em ilastym

0,6 m – wapieñ pseudooolitowy, detrytyczny, be¿owy, bardzo twardy, zwiêz³y. Wystêpuje liczna, prze-
krystalizowana, zniszczona fauna; w dolnej czêœci fauna nieliczna, a struktura pseudooolitowa wyraŸ-
niejsza. Wystêpuj¹ pojedyncze pró¿nie i szczeliny wype³nione kalcytem

0,4 m – wapieñ marglisty szary, miejscami plamisty, doœæ twardy, zwiêz³y. Wystêpuje liczny, rozpro-
szony, drobny detrytus wapienny (0,1 cm) oraz stylolity

1,5 m – wapieñ oolitowy be¿owoszary, drobnoziarnisty, twardy, zwiêz³y, miejscami z przerostami wa-
pienia marglistego. Wystêpuj¹ pojedyncze pionowe i poziome stylolity

0,5 m – wapieñ dolomityczno-marglisty szary, doœæ twardy, zwiêz³y, o prze³amie ziemistym. Wystê-
puj¹ nieregularne ciemnoszare plamy oraz wtr¹cenia (2 cm) be¿owego wapienia drobnoziarnistego.
W sp¹gu stylolity powleczone czarnym materia³em ilastym

0,5 m – wapieñ detrytyczny drobnoziarnisty, be¿owoszary, twardy, zwiêz³y; w dolnej czêœci wystêpuj¹
pseudooolity, drobny pojedynczy detrytus fauny, uwêglone szcz¹tki drewna, stylolity

851,9–858,4 Brak rdzenia

858,4– 861,4 3,0 m rdzenia, w tym:

0,5 m – dolomit marglisty ciemnoszary, zwiêz³y, o prze³amie ziemistym. Wystêpuj¹ drobne odciski fau-
ny oraz miejscami smugi i plamy ilaste, prawie czarne

1,0 m – wapieñ dolomityczno-marglisty szary, zlewny, twardy, o prze³amie muszlowym. Wystêpuj¹
niebieskoszare smugi i plamy, stylolity, pojedyncze œlady œlizgów

1,5 m – wapieñ organodetrytyczny jasnoszary, drobnoziarnisty, twardy, zwiêz³y; ku do³owi stopniowo
przechodzi w wapieñ detrytyczno-pseudooolitowy o nieco wiêkszym ziarnie. Wystêpuj¹ nieregularne
skupienia ciemnoszarego materia³u ilastego, pojedyncze stylolity, a w sp¹gu na odcinku 5 cm – zlepie-
niec œródwarstwowy, z³o¿ony z czêœciowo obtoczonych, soczewowatych okruchów spojonych mate-
ria³em ilasto-detrytycznym. W stropie fauna ma³¿owa: Isoarca sp., Trigonia sp.

861,4–868,0 6,6 m rdzenia, w tym:

3,5 m – wapieñ dolomityczno-marglisty ciemnoszary, twardy, zwiêz³y, o prze³amie ziemistym, miej-
scami o niewyraŸnej laminacji poziomej z nieregularnymi smugami i plamami jasno- i ciemnoszarymi

3,1 m – wapieñ marglisty jasnoszary, twardy, zwiêz³y, miejscami zlewny, z 1 cm mi¹¿szoœci laminami
i wk³adkami ciemnoszarego margla. Fauna: Ceratomya sp.

868,0–873,6 4,2 m rdzenia, w tym:

1,8 m – wapieñ jw.

0,6 m – wapieñ marglisto-dolomityczny, pseudooolitowy, szary, doœæ twardy, zwiêz³y. Wystêpuje
drobny detrytus muszlowy, czarne pseudooolity (0,3 cm) o nieregularnych kszta³tach, rozrzucone
w materiale marglistym lub tworz¹ce skupienia

1,2 m – wapieñ marglisty szary, twardy, zwiêz³y, z nieregularnymi ciemnoszarymi smugami i plamami,
lokalnie przechodz¹cy w margiel z przerostami wapiennymi. W sp¹gu przerosty wapienia i drobny de-
trytus fauny

0,6 m – wapieñ oolitowy szary, drobnoziarnisty (wyraŸnie widoczne oolity). Lokalnie wystêpuje
du¿a domieszka materia³u ilastego, pojedyncza przekrystalizowana fauna, druzy kalcytu oraz nie-
wykszta³cone szwy stylolitowe
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873,6–879,8 6,2 m rdzenia, w tym:

1,2 m – wapieñ dolomityczno-marglisty, detrytyczno-pseudooolitowy, szary, doœæ twardy, zwiêz³y.
Wystêpuj¹ ciemnoszare pseudooolity gêsto rozrzucone w skale, drobny detrytus wapienny i faunistycz-
ny. Miejscami ska³a przechodzi w wapieñ marglisty, staje siê twardsza i bardziej zwiêz³a. Pojedyncze
odciski i fragmenty skorup du¿ych pektenów; oznaczono: Isognomon sp.

1,5 m – dolomit marglisty szary, niezbyt twardy, na ogó³ zwiêz³y, miejscami mikroporowaty, ku do³owi
stopniowo twardszy, przechodz¹cy w margiel dolomityczny. Wystêpuje drobna, nieoznaczalna fauna

0,5 m – margiel szary, zwiêz³y, doœæ twardy. Wystêpuje bardzo liczny drobny detrytus skorupek fauny
exogyrowej, pojedyncze odciski du¿ych ma³¿y, czasami powleczone pirytem, czarne pseudooolity, œla-
dy œlizgów, pojedyncze stylolity. Fauna: Isognomon flomberti (Dollfus), Exogyra sp.

0,4 m – wapieñ marglisty szary, twardy, zwiêz³y, laminowany poziomo ciemnoszarym marglem
drobnodetrytycznym, laminy (o gruboœci 0,5 cm) czêsto nieci¹g³e, wyklinowuj¹ce siê. Ska³a przy ude-
rzeniu rozpada siê na p³ytki

0,6 m – wapieñ marglisty, drobnoziarnisty, szary, twardy, zwiêz³y, z wtr¹ceniami margla. Wystêpuje
pojedynczy detrytus fauny i pojedyncze skupienia pirytu

0,6 m – wapieñ dolomityczno-marglisty, detrytyczno-pseudooolitowy, szary, twardy, zwiêz³y, ze sku-
pieniami materia³u ilastego z du¿ymi (o œrednicy do 6 cm) geodami kwarcowymi. Wystêpuj¹ liczne
szcz¹tki fauny ma³¿owej i ramienionogowej (g³ównie rynchonellowej) i stylolity

1,4 m – i³owiec dolomityczny ciemnoszary, zwiêz³y, doœæ twardy, o prze³amie ziemistym, bez lamina-
cji. Wystêpuj¹ pojedyncze drobne fragmenty skorupek fauny, oznaczono: Septaliphoria pinguis
(Roemer)

879,8–886,8 6,9 m rdzenia, w tym:

1,9 m – wapieñ marglisty szary, o strukturze niewyraŸnie detrytycznej, twardy, zwiêz³y, z du¿ym
udzia³em materia³u marglistego; miejscami ska³a przechodzi w margiel ciemnoszary. Wystêpuje detry-
tus fauny ma³¿owej i ramienionogowej. W sp¹gu, na odcinku 0,1 m, nagromadzenie fauny brachiopo-
dowej – zlep brachiopodowy; oznaczono liczne Septaliphoria pinguis (Roemer)

1,1 m – wapieñ dolomityczno-marglisty, szary, miejscami o strukturze drobnoziarnistej, twardy,
zwiêz³y; miejscami subtelna laminacja pozioma, lokalnie przewa¿a materia³ marglisty. Wystêpuje de-
trytus i wiêksze fragmenty fauny ramienionogowej; oznaczono: Nanogyra nana (Sowerby)

1,3 m – wapieñ organodetrytyczny szary, z³o¿ony z licznych szcz¹tków fauny ramienionogowej z poje-
dynczymi du¿ymi okazami; miejscami nagromadzenie fauny tworzy muszlowiec; oznaczono: Septali-
phoria pinguis (Roemer) (oko³o 10 sztuk)

1,2 m – dolomit marglisty ciemnoszary, twardy, zwiêz³y, o prze³amie ziemistym, miejscami nieznacz-
nie plamisty z niewielkimi skupieniami ilasto-pirytowymi. Wystêpuj¹ liczne Septaliphoria pinguis
(Roemer)

0,8 m – wapieñ pelityczno-organodetrytyczny, drobnoziarnisty, kremowy, o strukturze niewyraŸnie
ziarnistej, twardy, zwiêz³y. Wystêpuje nieliczny detrytus fauny i s³abo wykszta³cone stylolity

0,6 m – wapieñ marglisty szary, drobnodetrytyczny, twardy, zwiêz³y; powierzchnie ³upliwoœci pokryte
materia³em ilastym. Wystêpuj¹ niewyraŸne stylolity, detrytus wapienny, detrytus fauny ma³¿owej, ra-
mienionogowej oraz pojedyncze lepiej zachowane egzemplarze fauny ma³¿owej i ramienionogowej.
Fauna: Modiolus cf. durnovaris Arkell, Septaliphoria sp.

886,8–890,0 Wapieñ marglisty szary, wapieñ detrytyczny i pseudooolitowy, margiel, ska³a ilasto-dolomityczna;
interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego – wapieñ marglisty

Próbki okruchowe na g³êb. 886,8–911,2 m

O K S F O R D

(890,0–1012,5 m; mi¹¿szoœæ 122,5 m)

890,0–911,2 Wapieñ detrytyczny, oolitowy, pseudooolitowy, jasnoszary i bia³y; podrzêdnie ska³y margliste; inter-
pretacja na podstawie profilowania geofizycznego – wysokowêglanowy wapieñ o ró¿nej zwiêz³oœci
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911,2–917,7 4,7 m rdzenia, w tym:

1,0 m – wapieñ pseudooolitowy bia³y, drobnoziarnisty, twardy, zwiêz³y. Wystêpuje ca³kowicie prze-
krystalizowana fauna œlimaków, niewyraŸne odciski ma³ych ma³¿y, podrzêdnie detrytus wapienny,
pojedyncze stylolity

1,7 m – wapieñ oolitowy be¿owy, niewyraŸne ciemniejsze plamy, bardzo drobnoziarnisty, twardszy ni¿
wy¿ej, ze stylolitami; ku do³owi staje siê stopniowo marglisty, struktura oolitowa zaciera siê. Wystêpu-
je przekrystalizowana fauna œlimaków. W sp¹gu, na odcinku 5 cm, wapieñ marglisty, zwiêz³y, szary

0,3 m – wapieñ pelityczny kremowy, twardy, zwiêz³y, z ciemniejszymi szarymi smugami i plamami
oraz pojedynczymi rozrzuconymi oolitami

1,7 m – wapieñ oolitowy bia³y, drobnoziarnisty, zwiêz³y, ze stylolitami i przekrystalizowan¹ faun¹ œli-
maków. Fauna: Ptygmatis cf. curmontensis (Loriol), P. bruntrutana (Thurmann), Nerinea sp., Proto-
cardia sp.

917,7–942,7 Ska³a pelityczna i oolitowa kremowa, podrzêdnie wapieñ marglisty szary; interpretacja na podstawie
profilowania geofizycznego – wysokowêglanowa ska³a wapienna o ró¿nej zwiêz³oœci

Próbki okruchowe na g³êb. 917,7–942,7 m

942,7–949,2 6,0 m rdzenia, w tym:

1,0 m – wapieñ pseudooolitowy drobnoziarnisty, kremowy, twardy, zwiêz³y, miejscami przechodz¹cy
w wapieñ pelityczny z pojedynczymi drobnymi oolitami. Wystêpuj¹ nieliczne, nieregularne ciemne
smugi i s³abo wykszta³cone poziome stylolity

0,4 m – wapieñ oolitowo-detrytyczny, be¿owoszary, twardy, zwiêz³y, silnie zdiagenezowany, struktura
oolitowa s³abo widoczna. Wystêpuj¹ liczne okruchy szarych, zlewnych wapieni, przekrystalizowany
detrytus fauny i pojedyncze, poziome stylolity

2,5 m – wapieñ pelityczny kremowy, twardy, zwiêz³y, nieznacznie pionowo spêkany; szczeliny spêkañ
wype³nione kalcytem. Miejscami subtelne ciemniejsze smugi i plamy oraz pionowe stylolity

2,1 m – wapieñ pelityczny, szaroniebieski, nieznacznie smu¿ysty, zlewny, twardy, silnie spêkany
ró¿nokierunkowo, pociêty stylolitami. Lokalnie wystêpuje rozproszony detrytus wapienny, oolity,
a w stropie – kawerny (o wielkoœci do 4 cm) wype³nione szczotkami kwarcowymi

949,2–974,2 Wapieñ pelityczny i oolitowy kremowy, podrzêdnie wapieñ marglisty szary; interpretacja na pod-
stawie profilowania geofizycznego – wysokowêglanowa ska³a wapienna

Próbki okruchowe na g³êb. 949,2–974,2 m

974,2–980,0 5,8 m rdzenia, w tym:

0,7 m – wapieñ niewyraŸnie ziarnisty, szary, twardy, zwiêz³y, o prze³amie zadziorowatym. Wystêpuj¹
stylolity o ró¿nych kierunkach, liczne druzy, przypuszczalnie anhydrytu, oraz pojedyncze szcz¹tki fauny

0,2 m – wapieñ detrytyczno-pseudooolitowy be¿owy, twardy, zwiêz³y, pociêty poziomymi stylolitami.
Wystêpuj¹ drobne, przekrystalizowane szcz¹tki fauny i pojedyncze druzy anhydrytu o œrednicach
do 2 cm

0,5 m – wapieñ pelityczno-organodetrytyczny szary, twardy, zwiêz³y, o prze³amie zadziorowatym, po-
ciêty nieregularnymi stylolitami. Wystêpuj¹ drobne spêkania wype³nione anhydrytem oraz liczna, s³abo
zachowana fauna ma³¿owa. Fauna: Lima sp.

0,6 m – margiel szary, laminowany poziomo ciemniejszym materia³em, doœæ twardy, zwiêz³y, o prze-
³amie ziemistym, stopniowo przechodz¹cy ku do³owi w wapieñ marglisty

0,8 m – wapieñ zlewny, be¿owoszary, bardzo twardy, nieregularnie przeroœniêty wapieniem detrytycz-
no-oolitowym; powierzchnie spêkañ powleczone anhydrytem. Wystêpuj¹ drobne skupienia anhydrytu
i stylolity

1,1 m – wapieñ pelityczny jasnoszary, twardy, zwiêz³y, miejscami zlewny, o prze³amie zadziorowatym.
Wystêpuj¹ ciemniejsze smugi i plamy, miejscami stylolity; wi¹¿e siê z nimi wystêpowanie cienkich
(0,1 m) wk³adek marglisto-ilastych

0,6 m – wapieñ pelityczno-organodetrytyczny szary, zbity, twardy, przekrystalizowany z ciemno-
szarym, drobnym i z okruchami ciemniejszych ska³ wapiennych. Wystêpuj¹ czarne pseudooolity, poje-
dyncze, niewyraŸne szcz¹tki fauny oraz nieliczne, poziome stylolity
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1,3 m – wapieñ detrytyczny be¿owoszary, œrednio- i drobnoziarnisty, twardy, zwiêz³y, z pseudooolitami
(ich wewnêtrzna struktura przekrystalizowana). Wystêpuj¹ przekrystalizowane szcz¹tki fauny ramie-
nionogów i ma³¿y

980,0–1009,6 Zanieczyszczone, przemieszane z p³uczk¹ okruchy wapieni oolitowych, wapieni zlewnych, bia³ego kal-
cytu i pojedyncze, drobne oolity; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego – wysoko-
wêglanowy wapieñ o du¿ej porowatoœci

Próbki okruchowe na g³êb. 980,0–1009,6 m

1009,6–1016,1 5,5 m rdzenia, w tym:

3,0 m – wapieñ detrytyczny œrednio- i drobnoziarnisty, krynoidowy, szary, twardy, zwiêz³y. W stropie
pojedyncze oolity, ni¿ej oolity zanikaj¹, pojawia siê wzrastaj¹ca ku do³owi liczba ziaren kwarcu. Wy-
stêpuje liczny rozsiany i w drobnych skupieniach krystaliczny piryt. Ku do³owi wapieñ staje siê coraz
bardziej drobnoziarnisty

Uwaga! Granicê miêdzy œrodkow¹ i górn¹ jur¹ przyjêto wed³ug A. Feldman-Olszewskiej i K. Day-
czak-Calikowskiej; T. Niemczycka (1970, 1971) sp¹g jury górnej wyznaczy³a na g³êbokoœci 1053,0 m

Anna FELDMAN-OLSZEWSKA, Krystyna DAYCZAK-CALIKOWSKA

JURA ŒRODKOWA
(1012,5–1053,0 m; mi¹¿szoœæ 40,5 m)

K E L O W E J + B A T O N G Ó R N Y ( C Z Ê Œ Æ W Y ¯ S Z A )

(na podstawie profilowania geofizycznego 1012,5–1029,5 m; mi¹¿szoœæ 17,0 m)
(na podstawie rdzenia 1012,6–1029,7 m; mi¹¿szoœæ 17,1 m)

2,0 m – wapieñ organodetrytyczny, kremowy, stopniowo coraz bardziej rdzawy, nieco piaszczysty,
grubokrystaliczny, z bardzo licznymi fragmentami szkar³upni i mszywio³ów, liczne punktowe skupie-
nia ziemistego limonitu oraz limonit rozproszony w spoiwie. W dolnej czêœci nagromadzenia ziemistego
limonitu na powierzchniach warstwowania. Doœæ liczne, nieoznaczalne okruchy grubokrystalicznych
ma³¿y. Przejœcie stopniowe

0,5 m – wapieñ piaszczysty, kremowy, z niezbyt licznymi drobnymi oolitami ¿elazistymi, licznymi
szcz¹tkami serpul, je¿owców, drobnych ma³¿y

1016,1–1022,1 6,0 m rdzenia, w tym:

1,1 m – wapieñ jw., w dolnej czêœci z wk³adk¹ bardzo zwiêz³ego, zlewnego, zbitego wapienia o barwie
kremowej. Przejœcie stopniowe

0,3 m – piaskowiec drobnoziarnisty, wapnisty, szary, przechodz¹cy w ciemnoszary, z domieszk¹ py³u
wêglistego. Wystêpuj¹ drobne, nieoznaczalne ostrygi oraz niezbyt liczny ¿wirek kwarcowy, o wielko-
œci do 10 mm. Przejœcie stopniowe

4,6 m – wapieñ bardzo silnie piaszczysty, przechodz¹cy w piaskowiec wapnisty, szary, dolomityczny,
masywny, bardzo zwiêz³y, twardy, z cz³onami liliowców i kolcami je¿owców. Miejscami liczna, uwê-
glona flora, niekiedy nagromadzona w postaci wiêkszych skupieñ. Na g³êb. 1,2 m – Thalassinoides sp.

1022,1–1028,0 5,9 m rdzenia, w tym:

2,1 m – piaskowiec kwarcowy drobnoziarnisty, wapnisty, zwiêz³y, szary, miejscami o zabarwieniu
ró¿owym, z fragmentami uwêglonej flory. Obecna fauna ma³¿owa: Trigonia sp., Nanogyra sp., ostrygi
oraz ³ódkonogi (Dentalium sp.)

1,3 m – mu³owiec piaszczysty, szary, z uwêglon¹ flor¹, wystêpuj¹c¹ w postaci nagromadzeñ na po-
wierzchniach warstw. Wystêpuj¹ liczne serpule, ³ódkonogi oraz nieliczne kolce je¿owców; obecne s¹
fragmenty ma³¿y pseudomonotisów i pektenów. Ku do³owi nastêpuje stopniowy, ale intensywny wzrost
zapiaszczenia. Przejœcie stopniowe
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1,7 m – piaskowiec kwarcowy drobnoziarnisty, bardzo silnie wapnisty, jasnoszary, kruchy, z muskowi-
tem oraz obfit¹ sieczk¹ uwêglonej flory. Z fauny obecne s¹ okruchy gruboskorupowych ma³¿y, liczne
serpule, ³ódkonogi oraz nieliczne kolce je¿owców

0,8 m – piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, mu³owcowy, zwiêz³y, z obfit¹ uwêglon¹ sieczk¹ roœlinn¹.
Wystêpuj¹ serpule, fragmenty muszli ma³¿y oraz odciski du¿ych ma³¿y Trigonia sp.

1028,0–1034,5 5,8 m rdzenia, w tym:

0,2 m – piaskowiec kwarcowy drobnoziarnisty, ciemnoszary, wapnisty, z licznymi fragmentami uwê-
glonego drewna i sieczki roœlinnej oraz owocami roœlin Ginkgo biloba (Linné). Wystêpuje detrytus
ma³¿owy z Nerinea sp.; oznaczono Nerinea acreon d’Orbigny. Przejœcie stopniowe

0,4 m – piaskowiec kwarcowy drobnoziarnisty, jasnoszary, o spoiwie ilastym, bardzo silnie wapnisty,
doœæ kruchy, ze zwêglonym detrytusem roœlinnym oraz szcz¹tkami nieoznaczalnych ma³¿y. Przejœcie
stopniowe

1,1 m – piaskowiec kwarcowy drobnoziarnisty, wapnisty, jasnoszary, jak w warstwie pierwszej. Wystê-
puj¹ drobne, nieoznaczalne ostrygi; iloœæ uwêglonej flory wyraŸnie wzrasta ku do³owi. J. Smoleñ ozna-
czy³a otwornicê z g³êb. 0,8 m – Trocholina conica Schlumberger

BATON ?ŒRODKOWY–?GÓRNY (CZÊŒÆ NI¯SZA)

(na podstawie profilowania geofizycznego 1029,5–1053,0 m; mi¹¿szoœæ 23,5 m)
(na podstawie rdzenia 1029,7–1052,2 m; mi¹¿szoœæ 22,5 m)

4,1 m – piaskowiec kwarcowy bardzo drobnoziarnisty, bia³y, masywny, kruchy, z obfitym kaolinitem
i licznym muskowitem. Powierzchnie warstwowania podkreœlone nagromadzeniami muskowitu. Rdzeñ
pêka na poziome plastry

1034,5–1041,0 6,0 m rdzenia:

piaskowiec kwarcowy bardzo drobnoziarnisty, ku do³owi stopniowo przechodz¹cy w drobnoziarnisty,
bia³y, jw., z kaolinitem coraz mniej obfitym ku do³owi. Na g³êb. 3,10–3,25 m œlady laminacji przek¹tnej
niskok¹tnej, a w dolnej czêœci œlady warstwowania przek¹tnego du¿ej skali, nachylonego pod sta³ym
k¹tem ok. 35°. Rdzeñ pêka wzd³u¿ skrzynki pod k¹tem ok. 80°

1041,0–1046,7 5,3 m rdzenia, w tym:

3,0 m – piaskowiec kwarcowy drobnoziarnisty, jasnoszary, z kaolinitem jw., masywny lub miejscami
ze œladami warstwowania przek¹tnego du¿ej skali. Spêkania pionowe rdzenia pod k¹tem 80°. Przejœcie
stopniowe

1,4 m – piaskowiec kwarcowy bardzo drobnoziarnisty, ¿ó³ty, z kaolinitem i strefami infiltracji limonito-
wej. Wystêpuje warstwowanie poziome, podkreœlone przez nagromadzenia muskowitu i py³u wêgliste-
go na powierzchniach warstwowania. Przejœcie stopniowe

0,9 m – piaskowiec kwarcowy œrednioziarnisty, kremowy, zwiêz³y, o warstwowaniu przek¹tnym du¿ej
skali, ró¿nokierunkowym

1046,7–1053,2 5,5 m rdzenia, w tym:

1,7 m – piaskowiec kwarcowy œrednioziarnisty, ¿ó³ty, z domieszk¹ ¿wirku kwarcowego o œrednicy do
1 cm. Wystêpuje warstwowanie przek¹tne wysokok¹tne, ró¿nokierunkowe

2,2 m – piaskowiec œrednio- i gruboziarnisty, czerwony, z poziomami zlepieñców ¿wirowo-piaszczys-
tych oraz obtoczonymi kawa³kami wêgla. Warstwowanie przek¹tne wysokok¹tne, ró¿nokierunkowe,
a w dolnych 20 cm rozproszony ¿wirek kwarcowy. Wystêpuje odcisk nieoznaczalnego ma³¿a. Przejœcie
stopniowe

1,6 m – piaskowiec kwarcowy œrednioziarnisty, czerwony, ku do³owi przechodz¹cy w ¿ó³ty, zwiêz³y,
masywny, z przerostami ¿elazistymi
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Antoni M. ¯ELICHOWSKI (litologia, litostratygrafia), Edward WINIARSKI (interpretacja na podstawie profilowania
geofizycznego), Maria I. WAKSMUNDZKA (chronostratygrafia)

KARBON

(na podstawie profilowania geofizycznego 1053,0–2158,0 m; mi¹¿szoœæ 1105,0 m, zredukowana do pionu 1054,0 m)

PENSYLWAN

B A S Z K I R

(na podstawie profilowania geofizycznego 1053,0–1645,0 m; mi¹¿szoœæ 592,0 m)

WESTFAL B

(na podstawie profilowania geofizycznego 1053,0–1113,0 m; mi¹¿szoœæ 60,0 m)

Formacja Dêblina

(na podstawie profilowania geofizycznego 1053,0–1443,0 m; mi¹¿szoœæ 390,0 m)

Ogniwo kumowskie

(na podstawie profilowania geofizycznego 1053,0–1278,0 m; mi¹¿szoœæ 225,0 m)

1053,2–1063,2 Mu³owiec szary

Próbki okruchowe na g³êb. 1053,2–1063,2 m

1063,2–1067,8 4,6 m rdzenia, w tym:

3,1 m – mu³owiec, miejscami piaszczysty, szary; laminacja podkreœlona ³useczkami muskowitu.
Wystêpuj¹ partie bardziej ilaste i liczna uwêglona flora mesokalamitów

1,1 m – mu³owiec piaszczysty, szary, warstwowanie podkreœlone uwêglonym detrytusem flory. Upad 30°

0,4 m – i³owiec bry³owy, jasnoszary, silnie zlustrowany, rozsypliwy. Wystêpuj¹ nieliczne uwêglone
apendiksy

1067,8–1072,2 2,0 m rdzenia, w tym:

1,4 m – i³owiec jw.

0,2 m – wêgiel kamienny, czarny, b³yszcz¹cy z licznymi powierzchniami spêkañ pokrytymi pirytem

0,4 m – mu³owiec piaszczysty, czarny z liczn¹ uwêglon¹ flor¹ stigmarii. Ska³a impregnowana pirytem

1072,2–1078,0 5,2 m rdzenia, w tym:

0,8 m – i³owiec ciemnoszary na odcinku 0,2 m od stropu, ni¿ej jasnobr¹zowy. Wystêpuje uwêglona flo-
ra stigmarii i licznych apendiksów oraz sporadycznie œlizgi z zadrami, wskazuj¹ce na ruch wertykalny

0,7 m – i³owiec jasnobr¹zowy, bry³owy, twardy, silnie zdiagenezowany ze sferolitami ¿elazistymi i nie-
licznymi fragmentami uwêglonej flory

0,3 m – i³owiec szary, bry³owy, ze œlizgami

3,2 m – mu³owiec zielonoszary, o s³abo zaznaczonej oddzielnoœci warstwowej, nieregularnie lamino-
wany jasnoszarym mu³owcem. Wystêpuj¹ konkrecje syderytowe, a w stropie warstwa mu³owca sydery-
tycznego o mi¹¿szoœci 0,15 m

0,2 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany; warstwowanie podkreœlone licznym uwêglonym detry-
tusem flory. Wystêpuj¹ drobne konkrecje syderytu o œrednicy 1–2 cm. Upad 5°

1078,0–1084,5 6,3 m rdzenia, w tym:

1,2 m – mu³owiec szary, warstwowany, z konkrecjami syderytu, doœæ licznymi uwêglonymi apen-
diksami i stigmariami; na powierzchniach warstwowania kalamity

0,4 m – mu³owiec szary z liczn¹ uwêglon¹ flor¹ mesokalamitów i sfenofyllum

0,3 m – wêgiel kamienny czarny, b³yszcz¹cy
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3,2 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany. Wystêpuj¹ liczne, nieregularne przerosty piaskowcowe
zaburzone przez korzenie, najwiêcej frakcji piaskowcowej w partii œrodkowej. W stropie liczne uwê-
glone stigmarie z apendiksami, których liczba maleje ku sp¹gowi. W sp¹gu fragmenty uwêglonej flory.
Upad ok. 0°

1,0 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany, o dobrej oddzielnoœci. Sporadycznie wystêpuje detrytus
uwêglonej flory, konkrecje syderytowe o œrednicy >0,2 m

0,2 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, kwarcowy, z domieszk¹ kaolinitu z drobnymi klastami
wêglistymi

1084,5–1090,7 5,1 m rdzenia, w tym:

0,5 m – piaskowiec jw.

0,4 m – mu³owiec jasnobr¹zowy, ku do³owi przechodzi w jasnozielony, zwiêz³y. Wystêpuj¹ drobne
konkrecje syderytu i uwêglona flora

3,8 m – mu³owiec miejscami piaszczysty, zielonoszary, w dolnej czêœci przechodzi w szary z zielonym
odcieniem, warstwowany, twardy, zwiêz³y

0,4 m – i³owiec br¹zowoszary z silnie zwiêz³ymi partiami ze sferolitami i licznymi nieregularnymi
lustrami tektonicznymi

1090,7–1097,2 5,4 m rdzenia, w tym:

1,0 m – mu³owiec ciemnoszary, nieregularnie warstwowany. Wystêpuj¹ konkrecje syderytowe, szare
partie ze sferolitami i nieliczne uwêglone apendiksy

0,5 m – i³owiec szary, warstwowany, twardy. Wystêpuj¹ drobne konkrecje syderytowe i liczna uwêglo-
na flora paproci i kalamitów. Upad 0°

1,4 m – mu³owiec br¹zowoszary o nieregularnej ³upliwoœci, twardy, zwiêz³y. Wystêpuj¹ konkrecje
i przerosty syderytyczne oraz uwêglona flora stigmarii z apendiksami

2,5 m – mu³owiec miejscami piaszczysty, zielonoszary, warstwowany. Wystêpuj¹ konkrecje syderyto-
we i pojedyncze fragmenty uwêglonej flory

1097,2–1113,0 Mu³owiec ciemnoszary i szary, przewarstwiaj¹cy siê z piaskowcem

Próbki okruchowe na g³êb. 1097,2–1142,8 m

WESTFAL A

(na podstawie profilowania geofizycznego 1113,0–1304,0 m; mi¹¿szoœæ 191,0 m)

cd. Formacja Dêblina

cd. Ogniwo kumowskie

1113,0–1132,0 Mu³owiec ciemnoszary i szary, przewarstwiaj¹cy siê z piaskowcem

1132,0–1137,0 Piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary

1137,0–1142,8 Mu³owiec szary

1142,8–1149,3 2,4 m rdzenia, w tym:

0,6 m – i³owiec ciemnoszary o nieregularnej ³upliwoœci. Wystêpuj¹ liczne konkrecje syderytowe.
W stropie doœæ liczne uwêglone stigmarie oraz liczne lustra tektoniczne (czêsto zmineralizowane kwar-
cem) z zadrami wskazuj¹cymi na ruch lateralny

0,6 m – mu³owiec piaszczysty szary, twardy, z uwêglon¹ flor¹ stigmarii z apendiksami

1,2 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary; warstwowanie podkreœlone czarn¹ substancj¹ wêglist¹
i drobnymi ³useczkami muskowitu. Wystêpuje laminacja nieci¹g³a, w stropie zaburzona przez konkre-
cje pirytowe. Upad 0°

1149,3–1152,1 1,2 m rdzenia, w tym:

1,2 m – mu³owiec ciemnoszary, laminacja podkreœlona czarn¹ substancj¹ wêglist¹ i drobnymi ³useczka-
mi muskowitu. Wystêpuj¹ prze³awicenia piaskowcowe o mi¹¿szoœci do 0,2 m, zanikaj¹ce ku sp¹gowi
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1152,1–1156,0 Mu³owiec

Próbki okruchowe na g³êb. 1152,1–1202,1 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

1156,0–1159,0 Piaskowiec

1159,0–1179,0 Mu³owiec

1179,0–1202,1 Piaskowiec

1202,1–1208,5 2,1 m rdzenia:

piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, kwarcowy z domieszk¹ kaolinitu. Wystêpuj¹ nieregularnie
rozmieszczone partie o nieco grubszym ziarnie

1208,5–1235,02 Piaskowiec

Próbki okruchowe na g³êb. 1208,5–1235,0 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych

1236,6–1240,9 3,0 m rdzenia, w tym:

2,0 m – piaskowiec jw.; na podstawie profilowania geofizycznego sp¹g na g³êb. 1235,0 m

1,0 m – mu³owiec ciemnoszary, laminowany jasnoszarymi mu³owcami, laminy ci¹g³e, w sp¹gu nieco
faliste. Wystêpuj¹ przerosty syderytowe; na podstawie profilowania geofizycznego sp¹g na g³êb.
1241,5 m

1240,9–1245,6 4,1 m rdzenia, w tym:

3,1 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, kwarcowy z domieszk¹ kaolinitu. Laminacja nieci¹g³a,
czêsto poprzerywana, czêœciowo falista; laminy podkreœlone czarn¹ substancj¹ wêglist¹ i drobnymi
³useczkami muskowitu

1,0 m – piaskowiec, brak laminacji; na podstawie profilowania geofizycznego sp¹g na g³êb. 1242,5 m

1242,5–1248,0 Mu³owiec

Próbki okruchowe na g³êb. 1242,5–1278,0 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

1248,0–1249,5 Piaskowiec prze³awicaj¹cy siê z mu³owcem

1249,5–1250,7 Mu³owiec

1250,7–1252,0 Piaskowiec i mu³owiec

1252,0–1255,5 Mu³owiec

1255,5–1258,5 Piaskowiec i mu³owiec

1258,5–1262,5 Mu³owiec

1262,5–1278,0 Piaskowiec

Ogniwo bu¿añskie

(na podstawie profilowania geofizycznego 1278,0–1443,0 m; mi¹¿szoœæ 165,0 m)

1275,6–1280,0 4,1 m rdzenia, w tym:

piaskowiec drobnoziarnisty jasnoszary, kwarcowy z domieszk¹ kaolinitu, sporadycznie wystêpuj¹ la-
miny o grubszym ziarnie oraz pionowe spêkania
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1280,0–1283,0 2,7 m rdzenia:

piaskowiec jw., porowaty, zawodniony, s³ony; na podstawie profilowania geofizycznego sp¹g na g³êb.
1278,0 m

1283,0–1304,0 Mu³owiec szary, prze³awicaj¹cy siê z piaskowcem drobnoziarnistym jasnoszarym. Warstwy piaskow-
ców wystêpuj¹ na g³êb.: 1281,5–1282,5; 1289,0–1291,5 i 1295,5–1297,0 m

Próbki okruchowe na g³êb. 1283,0–1313,0 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych

NAMUR C

(na podstawie profilowania geofizycznego 1304,0–1430,0 m; mi¹¿szoœæ 126,0 m)

cd. Formacja Dêblina

cd. Ogniwo bu¿añskie

1304,0–1313,0 Mu³owiec szary, prze³awicaj¹cy siê z piaskowcem drobnoziarnistym, jasnoszarym

1313,0–1319,6 6,0 m rdzenia, w tym:

2,9 m – mu³owiec ciemnoszary o ³upliwoœci skorupowej. Wystêpuj¹ konkrecje syderytowe, niezbyt
liczna i Ÿle zachowana fauna morska: œlimaki (Bucanopsis sp.), nieoznaczalne fragmenty ma³¿y, pro-
duktusów, nieliczne cz³ony liliowców. Ostry kontakt z le¿¹cym ni¿ej mu³owcem

0,2 m – mu³owiec ciemnoszary, bry³owy, z uwêglonymi apendiksami

0,9 m – mu³owiec szary, miejscami piaszczysty z nieregularnymi przerostami piaskowcowymi. Tekstu-
ra ska³y zaburzona przez uwêglone stigmarie z apendiksami

2,0 m – mu³owiec ciemnoszary, laminowany jasnoszarym mu³owcem, laminacja nieci¹g³a. Wystêpuj¹
równoleg³e smugi syderytyczne, na powierzchniach lamin pojedyncze uwêglone apendiksy oraz detry-
tus flory

1319,6–1342,0 Mu³owiec szary

Próbki okruchowe na g³êb. 1319,6–1349,0 m

1342,0–1349,0 Na podstawie profilowania geofizycznego – mu³owiec piaszczysty

1349,6–1356,1 3,5 m rdzenia, w tym:

1,1 m – mu³owiec jasnoszary, laminowany ciemnoszarymi mu³owcami, laminacja skoœna, wyraŸnie wi-
doczna w obrêbie jaœniejszego mu³owca

2,4 m – mu³owiec piaszczysty, ciemnoszary, warstwowany, zwiêz³y. Wystêpuj¹ nieliczne uwêglone
apendiksy. Upad 5°

1356,1–1361,7 1,7 m rdzenia, w tym:

0,8 m – mu³owiec jw.; na podstawie profilowania geofizycznego sp¹g na g³êb. 1353,0 m

0,4 m – piaskowiec drobnoziarnisty, zielonoszary, kwarcowy, silnie zdiagenezowany. Wystêpuj¹ drob-
ne wpryœniêcia syderytyczne, czarne plamy wêgliste, ¿y³ki z mineralizacj¹ pirytow¹. W sp¹gu po-
wierzchnia erozyjna

0,5 m – mu³owiec szary, miejscami piaszczysty, laminowany drobnoziarnistym piaskowcem kwarco-
wym. W piaskowcu smugi wêgliste pokryte drobnymi ³useczkami muskowitu. Wystêpuj¹ liczne œlizgi
o upadzie 45°, z zadrami wskazuj¹cymi na ruch skoœny

1361,0–1366,5 Piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary; na podstawie profilowania geofizycznego wystêpuje
w interwale g³êb. 1359,7–1366,5 m

Próbki okruchowe na g³êb. 1361,0–1396,7 m

1366,5–1396,7 Mu³owiec ciemnoszary i i³owiec ciemnoszary
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1396,7–1403,2 4,8 m rdzenia:

mu³owiec ciemnoszary, warstwowany, laminowany soczewkowo i skoœnie jasnoszarymi mu³owcami.
Wystêpuj¹ konkrecje syderytowe, a na powierzchniach lamin drobny detrytus uwêglonej flory. Upad 30°

1403,2–1415,0 Mu³owiec jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 1403,2–1435,2 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

1415,0–1426,5 Piaskowiec z warstw¹ mu³owca

1426,5–1431,0 Piaskowiec

NAMUR B

(na podstawie profilowania geofizycznego 1430,0–1559,5 m; mi¹¿szoœæ 129,5 m)

cd. Formacja Dêblina

cd. Ogniwo bu¿añskie

1431,0–1434,0 Piaskowiec i mu³owiec

1434,0–1435,2 Piaskowiec gruboziarnisty, jasnoszary

1435,2–1440,8 2,5 m rdzenia:

piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, kwarcowy z niewielk¹ domieszk¹ kaolinitu. Warstwowanie
skoœne podkreœlone czarnymi smugami wêglistymi i bardzo licznymi ³useczkami muskowitu, co powo-
duje srebrn¹ barwê lamin. Ska³a o charakterze „piaskowca srebrzystego”

1440,8–1443,0 Piaskowiec jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 1440,8–1463,3 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych

Formacja Terebina

(na podstawie profilowania geofizycznego 1443,0–1981,0 m; mi¹¿szoœæ 538,0 m)

Ogniwo Komarowa

(na podstawie profilowania geofizycznego 1443,0–1748,0 m; mi¹¿szoœæ 305,0 m)

1443,0–1463,3 Piaskowiec i szary mu³owiec; na podstawie profilowania geofizycznego – mu³owiec

1463,3–1468,4 5,0 m rdzenia, w tym:

3,0 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany, twardy. Wystêpuj¹ nieliczne jasnoszare smugi, na po-
wierzchniach warstw dytrytus uwêglonej flory oraz smugi syderytyczne. Upad 10°

1,0 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany, z konkrecjami i laminami syderytowymi

0,2 m – mu³owiec ciemnoszary, ³upkowaty. Wystêpuje detrytus fauny ma³¿owej oraz u³amki goniaty-
tów – Reticuloceras sp.

0,8 m – mu³owiec piaszczysty ciemnoszary. Wystêpuj¹ konkrecje syderytowe oraz fauna: Euphemus sp.,
Posidoniella laevis Brown, Posidonia corrugata Etheridge oraz goniatyty z rodzaju Reticuloceras sp.

1468,4–1478,8 Mu³owiec ciemnoszary

Próbki okruchowe na g³êb. 1468,4–1478,8 m

1478,8–1485,3 4,2 m rdzenia:

mu³owiec ciemnoszary i czarny, wêglisty, z brunatn¹ rys¹. Wystêpuj¹ smugi syderytyczne. Ska³a silnie
zlustrowana z zadrami wskazuj¹cymi na ruch zgodny z upadem. Upad 10–15°
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1485,3–1489,4 3,0 m rdzenia, w tym:

0,8 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany. Wystêpuj¹ przerosty jasnoszarych mu³owców i spora-
dycznie smugi syderytyczne

2,2 m – mu³owiec szary, warstwowany. Wystêpuj¹ smugi piaskowcowe, przerosty syderytyczne oraz
nieliczne œlizgi poziome zgodne z p³aszczyznami warstwowania

1489,4–1495,0 1,6 m rdzenia:

mu³owiec jw.

1495,0–1495,5 0,4 m rdzenia:

mu³owiec jw.

1495,5–1514,0 Mu³owiec ciemnoszary

Próbki okruchowe na g³êb. 1495,5–1516,0 m

1514,5–1516,0 Na podstawie profilowania geofizycznego – piaskowiec

1515,4–1521,4 5,0 m rdzenia, w tym:

1,0 m – mu³owiec szary, warstwowany, zwiêz³y

3,2 m – i³owiec ciemnoszary, warstwowany, ³upkowaty. Wystêpuj¹ nieliczne konkrecje i przerosty sy-
derytyczne, konkrecje pirytu, liczne poziome lustra tektoniczne z zadrami; na odcinku 0,2 m od sp¹gu
silnie zlustrowany, tworzy ³upek. W sp¹gu ska³a impregnowana pirytem

0,8 m – mu³owiec wapnisty, czarny. Wystêpuje nieliczna, Ÿle zachowana fauna: Aviculopecten sp.,
Posidoniella sp. oraz nieoznaczalne u³amki goniatytów

1521,4–1523,5 Na podstawie profilowania geofizycznego – wapienie

Próbki okruchowe na g³êb. 1521,4–1541,4 m

1523,5–1541,4 Mu³owiec szary

1541,4–1547,9 6,5 m rdzenia:

mu³owiec ciemnoszary, w stropie nieco wapnisty, warstwowany z konkrecjami syderytowymi i nielicz-
nym detrytusem fauny

1547,9–1554,4 6,5 m rdzenia, w tym:

2,4 m – mu³owiec jw.

3,0 m – margiel czarny, masywny, o z³ej ³upliwoœci warstwowej. Wystêpuje liczna fauna goniatytów.
W sp¹gu ³awica wapienia marglistego, ciemnoszarego, o mi¹¿szoœci 0,1 m

1,1 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany, ³upkowaty, impregnowany pirytem. W sp¹gu wystêpuje
intensywne zlustrowanie o nachyleniu zgodnym z warstwowaniem, wskazuj¹ce na ruch wertykalny.
Upad 30°

1554,4–1559,7 4,6 m rdzenia, w tym:

1,6 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany. Wystêpuje laminacja, smugi syderytyczne, a w sp¹gu
przerosty ³upku wêglowego

0,3 m – mu³owiec bry³owy jasnobr¹zowoszary, zwiêz³y, z uwêglonymi stigmariami

2,7 m – mu³owiec szary, miejscami piaszczysty. W stropie wystêpuj¹ nieliczne uwêglone apendiksy,
ni¿ej detrytus flory podkreœla powierzchnie warstw

1559,7–1566,2 6,5 m rdzenia, w tym:

5,7 m – mu³owiec szary, miejscami piaszczysty, warstwowany nieregularnie, soczewkowo piaskow-
cem. Wystêpuje nagromadzenie flory uwêglonych apendiksów i czêœci naziemnych roœlin oraz konkre-
cje syderytowe, w sp¹gu laminy piaskowcowe. Wystêpuj¹ lustra tektoniczne z zadrami wskazuj¹cymi
na ruch poprzeczny i skoœny. Upad 45° (wartoœæ upadu powiêkszona o upad sedymentacyjny)
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NAMUR A

(na podstawie profilowania geofizycznego 1559,5–1840,0 m; mi¹¿szoœæ 280,5 m)
(na podstawie rdzenia 1565,4–1845,5 m; mi¹¿szoœæ 280,1 m)

cd. Formacja Terebina

cd. Ogniwo Komorowa

0,8 m – piaskowiec drobnoziarnisty, równoziarnisty, jasnoszary, kwarcowy, z domieszk¹ kaolinitu,
warstwowany nieregularnie. Na powierzchniach warstw wystêpuje czarna substancja weglista i nielicz-
ne ³useczki muskowitu. Piaskowiec porowaty, rdzeñ lekko zasolony. Na podstawie profilowania geo-
fizycznego sp¹g na g³êb. 1563,0 m

1566,2–1595,0 Du¿e okruchy szarego mu³owca (typowe dla strefy dyslokacyjnej)

Próbki okruchowe na g³êb. 1566,2–1595,0 m

1595,0–1601,3 5,6 m rdzenia:

mu³owiec piaszczysty, ciemnoszary, warstwowany, laminowany jasnym mu³owcem, zbity, o dobrej od-
dzielnoœci, na powierzchniach laminacji wystêpuje uwêglony detrytus flory; mu³owiec w sp¹gu prze-
chodzi w piaskowiec drobnoziarnisty. Upad zmienny wzrasta od 30° w I–IV skrzynce do 50° w VI
skrzynce. Wystêpuj¹ liczne lustra tektoniczne przebiegaj¹ce zgodnie z upadem, zmineralizowane kal-
cytem, z zadrami w wiêkszoœci wskazuj¹cymi na ruch wertykalny, a tak¿e lustra o nachyleniu zgodnym
z powierzchni¹ upadu, ale przekraczaj¹cym jego wartoœæ – strefa dyslokacyjna

1601,3–1606,8 5,5 m rdzenia:

mu³owiec jw. Upad w I skrzynce wynosi 70°, w II skrzynce 80–90°, wyraŸnie widoczny jest przy lami-
nach jasnych mu³owców; w skrzynkach III–VI upad ok. 60°

1606,8–1614,5 Mu³owiec szary

Próbki okruchowe na g³êb. 1606,8–1614,5 m

1614,5–1620,9 6,4 m rdzenia:

mu³owiec miejscami piaszczysty, ciemnoszary, laminowany soczewkowo jasnoszarym mu³owcem.
W soczewkach widoczne skoœne u³o¿enie lamin; na powierzchniach laminacji uwêglony detrytus flory,
a w sp¹gu konkrecje i przerosty syderytowe oraz ³uski ryb. Upad 10°

1620,4–1621,4 0,6 m rdzenia:

mu³owce jw.

1621,4–1627,9 6,0 m rdzenia:

mu³owiec ciemnoszary, warstwowany, laminowany syderytem; na powierzchniach lamin nieliczna
uwêglona flora i detrytus roœlinny. Wystêpuj¹ ma³¿e s³odkowodne. Na powierzchniach warstwowania
lustra tektoniczne z zadrami, wskazuj¹ce na ruch wertykalny. Upad 20° w I skrzynce, 30° w II skrzynce,
50° w skrzynkach III i IV, 30° w V skrzynce

1627,9–1629,2 1,3 m rdzenia, w tym:

1,1 m – mu³owiec jw.

0,2 m – i³owiec ciemnoszary, warstwowany, ³upkowaty. Wystêpuj¹ silne zlustrowania na powierzch-
niach warstwowania, zgodne z upadem, wskazuj¹ce na ruch wertykalny. Upad 10°

1629,2–1635,0 3,4 m rdzenia, w tym:

2,2 m – i³owiec jw., rozsypliwy z konkrecjami syderytu. Upad 20°

0,4 m – mu³owiec szary, zwiêz³y, bry³owy, z uwêglonymi stigmariami z apendiksami

0,7 m – piaskowiec szary, drobnoziarnisty, warstwowany skoœnie, zwiêz³y, kwarcowo-kaolinowy.
Wystêpuj¹ czarne smugi uwêglonej flory. Upad 45°

0,1 m – i³owiec ciemnoszary, silnie zlustrowany (rdzeñ w okruchach)
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1635,0–1641,6 6,6 m rdzenia, w tym:

0,3 m – mu³owiec wêglisty, czarny (³upek wêglowy), laminowany wêglem. Wystêpuj¹ liczne lustra tek-
toniczne, zgodne z laminacj¹. Ska³a ³upie siê na 2–3 mm laminy. W sp¹gu sedymentacyjne przejœcie
w le¿¹cy ni¿ej mu³owiec

0,5 m – mu³owiec szary, bry³owy. Wystêpuj¹ sferolity ¿elaziste i nieregularna ³upliwoœæ podkreœlona
licznymi lustrami tektonicznymi. Powierzchnia sp¹gowa nachylona pod k¹tem 45°. Na podstawie po-
miarów geofizycznych sp¹g mu³owca na g³êb. 1631,2 m

5,8 m – piaskowiec zlepieñcowy, jasnoszary i szary, nierównoziarnisty, arkozowy. Wystêpuj¹ ziarna
kwarcowe o œrednicy 1–2 mm, otoczaki o œrednicy do 5 mm, skaolinizowane skalenie oraz okruchy ska³
krzemionkowych. Na podstawie profilowania geofizycznego sp¹g piaskowca na g³êb. 1644,0 m

1641,6–1644,0 Piaskowiec

Próbki okruchowe na g³êb. 1641,6–1658,6 m

MISSISIP
(na podstawie profilowania geofizycznego 1645,0–2158,0 m; mi¹¿szoœæ 513,0 m)

S E R P U C H O W

(na podstawie profilowania geofizycznego 1645,0–1840,0 m; mi¹¿szoœæ 195,0 m)

cd. NAMUR A

cd. Formacja Terebina

cd. Ogniwo Komarowa

1644,0–1658,6 Mu³owiec

1658,6–1664,9 6,3 m rdzenia, w tym:

4,8 m – i³owiec ciemnoszary, ³upkowaty. Wystêpuje nieliczna fauna morska, oznaczono: Camaroto-
echia pleurodon (Phillips), Chonetes cf. hardrensis (Phillips), Spirifer sp., Polidevcia attenuata (Fle-
ming) oraz u³amki produktusów. Wystêpuj¹ przerosty i konkrecje syderytowe oraz lustra tektoniczne
z zadrami wskazuj¹cymi na ruch pionowy

0,5 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany, zwiêz³y. Wystêpuj¹ konkrecje syderytyczne i dolomi-
tyczno-syderytyczne oraz liczna fauna brachiopodów, oznaczono: Camarotoechia pleurodon (Phillips),
Dictyoclostus sp., Linoproductus sp., Spirifer sp.

0,9 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany. Wystêpuje nieliczna fauna ma³¿y i œlimaków, oznaczo-
no: Polidevcia cf. gigantea Shulga, Anthraceneilo sp., Bucenopsis sp. Wystêpuje detrytus uwêglonej
flory. Upad 10°

0,1 m – mu³owiec ciemnoszary, prawie czarny, z konkrecjami syderytowymi i nieliczn¹ faun¹
Camarotoechia sp.

1664,9–1678,4 Mu³owiec i i³owiec szary

Próbki okruchowe na g³êb. 1664,9–1678,4 m

1678,4–1684,9 5,1 m rdzenia, w tym:

2,6 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany, laminowany soczewkowo i skoœnie jasnoszarym mu-
³owcem. Na powierzchniach lamin wystêpuj¹ nieliczne ³useczki muskowitu. Upad 10°

0,7 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany, zbity

1,5 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany, zbity. Na powierzchniach warstw wystêpuje doœæ liczna
uwêglona flora lepidodendronów, kalamitów oraz stigmarie z apendiksami

0,3 m – mu³owiec ciemnoszary, zbity, masywny. Wystêpuj¹ nieliczne szcz¹tki uwêglonej flory oraz
lustra tektoniczne zmineralizowane kalcytem o nachyleniu 30°, z zadrami wskazuj¹cymi na ruch
pionowy
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1684,9–1688,3 2,1 m rdzenia:

mu³owiec ciemnoszary, warstwowany, laminowany soczewkowo i skoœnie jasnoszarym mu³owcem
piaszczystym. W sp¹gu wystêpuje warstwowanie równoleg³e zaburzone przez apendiksy

1688,9–1702,8 Mu³owiec szary

Próbki okruchowe na g³êb. 1688,9–1702,8 m

1702,8–1706,7 3,6 m rdzenia:

mu³owiec czarny, warstwowany, z konkrecjami syderytowymi oraz nieliczn¹ faun¹ ramienionogów;
oznaczono: Chonetes sp., ?Linoproductus sp.

1706,7–1738,5 Du¿e okruchy szarego i³owca

Próbki okruchowe na g³êb. 1706,7–1738,5 m

1738,5–1743,3 4,2 m rdzenia, w tym:

2,0 m – i³owiec ciemnoszary, warstwowany, ³upkowaty. Wystêpuj¹ przerosty i konkrecje syderytu
o œrednicy ponad 0,2 m oraz fauna morska: Anthraconeilo sp., Chonetipustula sp., Productus sp.

0,4 m – i³owiec szary, warstwowany, silnie impregnowany pirytem

0,6 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany, z faun¹ bardzo drobnych ma³¿y spirytyzowanych

1,2 m – i³owiec szary, warstwowany, silnie impregnowany pirytem. Na podstawie profilowania
geofizycznego sp¹g i³owca na g³êb. 1742,0 m

1742,0–1748,0 Wapieñ

Próbki okruchowe na g³êb. 1742,0–1748,0 m

Ogniwo Korczmina

(na podstawie profilowania geofizycznego 1748,0–1981,0 m; mi¹¿szoœæ 233,0 m)

1748,0–1760,8 Na podstawie profilowania geofizycznego – mu³owiec prze³awicaj¹cy siê z piaskowcem

1760,8–1767,3 3,5 m rdzenia, w tym:

1,8 m – i³owiec ciemnoszary, warstwowany, ³upkowaty. Wystêpuj¹ przerosty i konkrecje syderytowe,
zsyderytyzowane bioturbacje oraz nieliczny detrytus fauny morskiej – ma³¿y i ramienionogów

0,9 m – mu³owiec piaszczysty, ciemnoszary, laminowany jasnoszarymi mu³owcami; laminacja zabu-
rzona przez nieliczne uwêglone stigmarie z apendiksami

0,8 m – mu³owiec ciemnoszary, zbity, masywny, o s³abo widocznym uwarstwieniu. Wystêpuj¹ konkre-
cje syderytowe i pojedyncze uwêglone apendiksy

1767,3–1768,4 1,1 m rdzenia, w tym:

1,0 m – mu³owiec jw.

0,1 m – i³owiec szary

1768,4–1792,5 Mu³owiec

Próbki okruchowe na g³êb. 1768,4–1792,5 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych

1793,1–1798,3 2,9 m rdzenia:

i³owiec ciemnoszary, warstwowany, ³upkowaty. Wystêpuj¹ konkrecje i przewarstwienia syderytyczne,
nieliczna fauna ma³¿y morskich w wiêkszoœci spirytyzowanych (Anthraceneile) oraz liczne pionowe
spêkania zmineralizowane kalcytem i lustra tektoniczne

1798,3–1818,0 I³owiec i mu³owiec szary. Na podstawie profilowania geofizycznego w interwale 1792,5–1795,7 m
– wapieñ

Próbki okruchowe na g³êb. 1798,3–1818,0 m
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1818,0–1824,5 3,7 m rdzenia, w tym:

1,1 m – mu³owiec piaszczysty, ciemnoszary, laminowany soczewkowo i skoœnie jasnoszarym mu³ow-
cem. W partii œrodkowej laminacja zaburzona przez pogr¹zy

0,9 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowy, o doœæ dobrej oddzielnoœci warstwowej. W stropie wystê-
puj¹ nieliczne laminy jasnych mu³owców. Upad 0°. Mu³owiec przechodzi sedymentacyjnie w le¿¹cy
ni¿ej piaskowiec

1,7 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, kwarcowy, laminowany ciemnoszarymi mu³owcami;
laminy zaburzone przez pogr¹zy, na powierzchniach lamin wystêpuj¹ drobne ³useczki muskowitu.
W obrêbie piaskowca warstwy (o mi¹¿szoœci do 0,2 m) mu³owca ciemnoszarego, silnie zaburzonego
zlustrowaniami

1824,5–1827,0 Mu³owiec

Próbki okruchowe na g³êb. 1824,5–1839,5 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

1827,0–1835,0 Piaskowiec prze³awicaj¹cy siê z mu³owcem

1835,0–1837,0 Mu³owiec

1837,0–1839,5 Piaskowiec

1842,9–1849,4 4,8 m rdzenia, w tym:

0,9 m – piaskowiec drobnoziarnisty jasnoszary, twardy, zbity, masywny; w stropie wystêpuje rozpro-
szony uwêglony detrytus roœlinny, ku sp¹gowi stopniowo zanika. Wystêpuj¹ pionowe szczeliny
wype³nione kwarcem

1,7 m – piaskowiec warstwowany. Wystêpuj¹ czarne laminy wêgliste podkreœlaj¹ce warstwy, wk³adki
mu³owców, a w sp¹gu klasty szarych mu³owców

W I Z E N

(na podstawie profilowania geofizycznego 1840,0–2158,0 m; mi¹¿szoœæ 318,0 m)
(na podstawie rdzenia 1845,5–2168,6 m; mi¹¿szoœæ 323,1 m)

WIZEN GÓRNY

(na podstawie profilowania geofizycznego 1840,0–2137,5 m; mi¹¿szoœæ 297,5 m)
(na podstawie rdzenia strop na g³êb. 1845,5 m)

cd. Formacja Terebina

cd. Ogniwo Korczmina

0,2 m – mu³owiec ciemnoszary z konkrecjami syderytowymi i uwêglon¹ flor¹

0,2 m – zlepieniec z³o¿ony z konkrecji syderytu i klastów szarych mu³owców, spojonych jasnoszarym
piaskowcem ró¿noziarnistym. D³u¿sze osie konkrecji syderytowych równoleg³e do uwarstwienia

0,8 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany, laminowany jasnoszarym mu³owcem, w ni¿szej czêœci
nieregularna laminacja piaskowcem

0,8 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany, masywny z konkrecjami syderytowymi i nielicznymi
uwêglonymi apendiksami

0,2 m – mu³owiec ciemnoszary z licznymi, zsyderytyzowanymi bioturbacjami

1849,0–1869,8 Mu³owiec laminowany piaskowcem

Próbki okruchowe na g³êb. 1849,0–1891,3 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

1869,8–1876,0 Wapieñ

1876,0–1887,5 Mu³owiec laminowany piaskowcem
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1887,5–1891,3 Mu³owiec

1891,3–1897,8 3,6 m rdzenia:

mu³owiec piaszczysty, jasnoszary, laminowany skoœnie, nieci¹gle; na powierzchniach lamin drobne
³useczki muskowitu. Wystêpuj¹ prze³awicenia ciemnoszarych mu³owców, których iloœæ wzrasta ku
do³owi.

1891,3–1903,8 Mu³owiec i i³owiec

Próbki okruchowe na g³êb. 1891,3–1957,3; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych

1903,8–1912,8 Piaskowiec przewarstwiaj¹cy siê z mu³owcem

1912,8–1932,5 Mu³owiec i i³owiec. W obrêbie tego interwa³u wystêpuje rdzeñ:

1922,4–1924,8 1,2 m rdzenia, w tym:

i³owiec ciemnoszary, warstwowany, ³upkowaty. Wystêpuj¹ konkrecje syderytowe i pirytowe oraz nie-
liczna fauna, g³ównie Chonetes hardrensis (Phillips)

1936,7 –1943,3 6,5 m rdzenia, w tym:

1,8 m – i³owiec jw.

0,2 m – mu³owiec piaszczysty, ciemnoszary, z rurkami wype³nionymi jasnoszarym piaskowcem. Ska³a
impregnowana pirytem. Na podstawie profilowania geofizycznego sp¹g mu³owca na g³êb. 1932,5 m

4,5 m – piaskowiec drobno-, równoziarnisty, jasnoszary z odcieniem br¹zowym; warstwowanie skoœne
podkreœlone czarnymi, wêglistymi laminami i niekiedy drobnymi ³useczkami muskowitu. Wystêpuj¹
nieliczne powierzchnie erozyjne z brukiem konkrecji syderytowych i pionowe spêkania. Przy stropie
warstwa piaskowca o mi¹¿szoœci 0,1 m, erozyjnie kontaktuj¹ca siê z le¿¹cym ni¿ej szarym piaskowcem

1932,5–1942,0 Piaskowiec

1942,0–1957,3 Mu³owiec ciemnoszary

1952,6–1959,1 3,6 m rdzenia:

mu³owiec ciemnoszary, warstwowany. Wystêpuj¹ przerosty syderytyczne, nieliczne skorupki ma³¿y,
œlimaków oraz u³amek goniatyta (Sudeticeras sp.)

1957,3–1958,7 Wapieñ

Próbki okruchowe na g³êb. 1957,3–1991,3 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

1958,7–1960,0 Mu³owiec

1960,0–1961,5 Wapieñ

1961,5–1981,0 Mu³owiec szary

Formacja Huczwy

(na podstawie profilowania geofizycznego 1981,0–2158,0 m; mi¹¿szoœæ 177,0 m)

1981,0–1991,3 Wapieñ

Przesuniêcie rdzeni opisanych poni¿ej o ok. 10 m w dó³

1991,3–1997,5 6,2 m rdzenia, w tym:

5,5 m – wapieñ szary z odcieniem br¹zowym, drobnoziarnisty, zwiêz³y, o nierównym prze³amie. Wy-
stêpuj¹ nieregularne ciemnoszare przerosty mu³owcowo-margliste o kilkucentymetrowej mi¹¿szoœci
oraz doœæ liczna fauna ramienionogów, koralowców, nierównomiernie rozproszone cz³ony liliowców
i ostrakody. Z fauny oznaczono: Gigantoproductus ex gr. latissimus Sowerby, Megachonetes zimmer-
mani (Paeckelmann), Echinoconchus cf. elegans (McCoy), Marginifera sp., Lithostrotion junceum

32 Profil litologiczno-stratygraficzny



(Fleming), Zaphrentis sp. W wapieniu drobne szczeliny zmineralizowane kalcytem i powleczone rop¹
naftow¹. W sp¹gu liczne lustra tektoniczne z zadrami

0,7 m – wapieñ szarobr¹zowy, zbity, z przerostami wapienia ziarnistego, ciemnoszarego, marglistego.
Wystêpuj¹ nieregularne przerosty mu³owcowo-margliste i fauna korali pojedynczych (Zaphrentis),
ga³¹zkowych (Lithostrotion) oraz masywnych. Wystêpuj¹ u³amki gigantoproduktusów i Echinocon-
chus cf. punctatus Martin, Marginifera sp. Spotykane powierzchnie œlizgów z zadrami wskazuj¹cymi
na ruch wertykalny

1991,3–1997,0 Na podstawie profilowania geofizycznego – mu³owiec i i³owiec

1997,5–0 2004,0 6,4 m rdzenia, w tym:

1,0 m – wapieñ jw. Fauna: Megachonetes sp., u³amki gigantoproduktusów; w obrêbie Lithostrotion sp.
wystêpuj¹: Gigantoproductus latissimus (Sowerby), Canorinella sp., Overtonia sp., Athyris sp.

0,2 m – wapieñ marglisty, ciemnoszary, z pojedynczymi trochitami, u³amkami Gigantoproductus sp.
(ex gr. G. giganteus (Sowerby))

0,6 m – mu³owiec wapnisty, ciemnoszary, warstwowany. Wystêpuje detrytus fauny Gigantoproductus
ex gr. giganteus (Sowerby), kolonie Lithostrotion sp. oraz pojedynczy fragment uwêglonej stigmarii

1,1 m – wapieñ marglisty, ciemnoszary. Wystêpuje detrytus fauny ramienionogów (Gigantoproductus
ex gr. giganteus (Sowerby)), pojedyncze trochity oraz pionowe spêkania pokryte asfaltytem. Na podsta-
wie profilowania geofizycznego sp¹g wapienia na g³êb. 1991,3 m

2,5 m – mu³owiec ilasty, ciemnoszary, bry³owy, rozsypliwy. Wystêpuj¹ konkrecje pirytu i syderytu,
nieliczne uwêglone apendiksy oraz doœæ du¿o nieregularnie przebiegaj¹cych luster tektonicznych.
Mu³owiec sedymentacyjnie przechodzi w le¿¹cy ni¿ej i³owiec

1,0 m – i³owiec ciemnoszary, rozsypliwy. W stropie nieliczne konkrecje pirytu, drobne spirytyzowane
ma³¿e oraz ramienionogi; w sp¹gu ³awica o mi¹¿szoœci 0,3 m z licznymi spiriferami (Spirifer sp.).
Wystêpuj¹ syderytowe konkrecje septariowe (z ¿y³kami kalcytu)

W interwale 1997,0–2111,0 m interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego:

1997,0–2000,0 Wapieñ

2000,0–2001,0 Mu³owiec

2001,0–2004,5 Wapieñ

2004,5–2020,6 I³owiec. W tym interwale przypada rdzeñ z g³êb. 2019,3–2025,8 m:

2019,3–2025,8 6,3 m rdzenia:

i³owiec ciemnoszary, warstwowany, o dobrej oddzielnoœci z laminacj¹ podkreœlon¹ smugami sydery-
tycznymi i czasami uwêglonym detrytusem flory. Wystêpuje nieliczna fauna ramienionogów: Schu-
chertella cf. fascifera (Tornquist), Chonetes hardrensis (Phillips), Antraconeilo sp.

2020,6–2022,5 Wapieñ

2022,5–2023,8 Mu³owiec

2023,8–2029,5 Wapieñ

2029,5–2053,0 I³owiec z cienkimi wk³adkami wapienia na g³êb. 2040,5–2041,5 i 2043,0–2044,0 m

2053,0–2056,5 Piaskowiec

2053,1–2059,7 6,6 m rdzenia, w tym:

2,2 m – i³owiec szary, laminowany mu³owcem jasnoszarym, o doœæ dobrej oddzielnoœci warstwowej.
Liczna uwêglona flora apendiksów, konkrecje syderytowe i okruchy fauny lingul

3,6 m – i³owiec szary, ³upliwy, laminowany smugami syderytowymi o mi¹¿szoœci 2–3 cm. Upad 30°

0,8 m – mu³owiec jasnoszary z odcieniem seledynowym, zwiêz³y. Liczna uwêglona flora stigmarii
z apendiksami oraz konkrecje syderytowe
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2056,5–2070,0 Mu³owiec

Próbki okruchowe na g³êb. 2056,5–2070,0 m

2059,7–2066,2 6,0 m rdzenia, w tym:

0,6 m – mu³owiec jw., nieco piaszczysty, z pionowymi szczelinami zmineralizowanymi dolomitem

0,4 m – mu³owiec szary, warstwowany, z detrytusem uwêglonej flory i apendiksów. Na podstawie pro-
filowania geofizycznego sp¹g mu³owca na g³êb. 2053,0 m

3,0 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, kwarcowy, z domieszk¹ kaolinitu, warstwowany skoœ-
nie, kruchy, porowaty. Wystêpuj¹ czarne smugi wêgliste i piryt, podkreœlaj¹ce warstwowanie. 2,0 m od
stropu warstwa szarego mu³owca o mi¹¿szoœci 0,2 m. Na kontakcie piaskowca z mu³owcem lustro tek-
toniczne

2,0 m – mu³owiec szary, warstwowany nieregularnie, laminowany jasnoszarym mu³owcem. Wystêpuj¹
przerosty syderytowe, drobny detrytus uwêglonej flory na powierzchniach lamin. Powierzchnie œliz-
gów z lustrami równoleg³e do laminacji. Upad 10°

2070,0–2093,5 Mu³owiec prze³awicaj¹cy siê z piaskowcem. W tym interwale przypadaj¹ rdzenie z g³êb. 2083,5–
2090,1 i 2090,1–2095,8 m

Próbki okruchowe na g³êb. 2070,0–2093,5 m

2083,5–2090,1 6,6 m rdzenia, w tym:

0,6 m – piaskowiec nierównoziarnisty z przewag¹ œrednioziarnistego, jasnoszary, kwarcowy, nieco
wapnisty. Wystêpuj¹ nieregularne przerosty szarych mu³owców laminowanych jasnoszarymi. Miejsca-
mi nieregularne przerosty mu³owca i i³owca. Obecne pionowe spêkania zmineralizowane kalcytem oraz
powierzchnie erozyjne z brukami konkrecji syderytowych

0,4 m – mu³owiec szary, warstwowany, ³upkowaty, o z³ej oddzielnoœci. Wystêpuje laminacja jasnosza-
rym mu³owcem, a na jej powierzchniach drobny detrytus uwêglonej flory

0,3 m – piaskowiec drobnoziarnisty, ciemnoszary, zwiêz³y. Wystêpuj¹ nieregularnie rozmieszczone
grubsze ziarna kwarcu oraz ³upliwoœæ nieregularna wzd³u¿ p³aszczyzn zmineralizowanych kalcytem

0,5 m – mu³owiec piaszczysty, szary, laminowany równolegle i nieci¹gle jasnoszarym mu³owcem,
laminy podkreœla drobny detrytus uwêglonej flory. Wystêpuj¹ konkrecje syderytowe

0,8 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany, ³upkowaty. Na powierzchniach warstwowania œlizgi
z lustrami. Upad 10°

0,4 m – mu³owiec piaszczysty, br¹zowoszary, twardy, zwiêz³y, o nieregularnej ³upliwoœci. Wystêpuj¹
nieregularnie rozmieszczone stigmarie i apendiksy

0,6 m – mu³owiec zielonoszary, bry³owy z konkrecjami syderytowymi oraz uwêglonymi stigmariami
z apendiksami, czêsto spirytyzowanymi

0,4 m – mu³owiec piaszczysty, br¹zowoszary, twardy, zwiêz³y, o nieregularnej ³upliwoœci. Wystêpuj¹
nieregularnie rozmieszczone stigmarie i apendiksy

0,7 m – mu³owiec szary, warstwowany z konkrecjami syderytowymi, uwêglonymi apendiksami i detry-
tusem flory

1,9 m – mu³owiec ciemnoszary. Wystêpuj¹ warstwy, smugi i konkrecje syderytowe, nieliczny detrytus
uwêglonej flory podkreœla warstwowanie. Lustra tektoniczne zgodne z upadem. Upad 5–10°

2090,1–2095,8 4,8 m rdzenia, w tym:

0,5 m – mu³owiec jasnoszary, bry³owy, zwiêz³y z doœæ liczn¹ uwêglon¹ flor¹ stigmarii z apendiksami

0,5 m – mu³owiec piaszczysty, jasnoszary. Wystêpuj¹ ciemniejsze przerosty, konkrecje syderytowe
i nieliczne uwêglone stigmarie zaburzaj¹ce laminacjê

0,3 m – mu³owiec piaszczysty, szary. Wystêpuj¹ nieregularne powierzchnie spêkañ, konkrecje sydery-
towe i uwêglona flora stigmarii z apendiksami
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1,4 m – mu³owiec ciemnoszary o nieregularnej ³upliwoœci bry³owej. Widoczne œlizgi na konkrecjach
syderytowych. Obecne pojedyncze uwêglone apendiksy

0,2 m – mu³owiec piaszczysty, ciemnoszary, zwiêz³y, twardy. W mu³owcu nieregularnie rozmieszczo-
ne struktury jasnoszarego piaskowca oraz rurki wype³nione piaskowcem

0,9 m – mu³owiec ciemnoszary o z³ej oddzielnoœci warstwowej. W sp¹gu gniazda œrednioziarnistego
piaskowca

0,7 m – mu³owiec jasnozielonoszary o nieregularnej ³upliwoœci, szorstkim prze³amie, kruchy. Wystê-
puj¹ szcz¹tki uwêglonej flory, czêsto spirytyzowane (?apendiksy) oraz konkrecje syderytowe

0,3 m – mu³owiec piaszczysty, ciemnoszary, zwiêz³y, twardy. W mu³owcu nieregularnie rozmieszczo-
ne struktury jasnoszarego piaskowca oraz rurki wype³nione piaskowcem

2093,5–2111,0 Piaskowiec. Pobrano rdzeñ z interwa³u 2111,0–2117,5m oraz 0,7 m rdzenia z g³êb. 2117,5–2123,6 m

Próbki okruchowe na g³êb. 2093,5–2111,0 m

2111,0–2117,5 6,5 m rdzenia, w tym:

1,8 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, o wzrastaj¹cej ku do³owi œrednicy ziaren, kwarcowy
z domieszk¹ kaolinitu, s³abo zwiêz³y, porowaty. Warstwowanie skoœne czasami podkreœlone zmian¹
odcienia szarej barwy. Wystêpuj¹ nieregularnie rozmieszczone klasty wêgliste

2,7 m – piaskowiec gruboziarnisty, jasnoszary, kwarcowy ze skaleniami i domieszk¹ kaolinitu. Brak
warstwowania

0,6 m – piaskowiec jw., zlepieñcowy, bardzo kruchy z du¿ym udzia³em skaleni. W sp¹gu powierzchnia
erozyjna ze zlepieñcem z³o¿onym z konkrecji syderytowych i otoczaków kwarcu

1,4 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary

2117,5–2123,6 6,1 m rdzenia, w tym:

0,7 m – piaskowiec gruboziarnisty, s³abo zwiêz³y, kruchy. W sp¹gu wystêpuje warstwa zlepieñca
z³o¿onego z konkrecji syderytowych i jasnozielonych i³owców. Na podstawie profilowania geofizycznego
sp¹g warstwy na g³êb. 2111,0 m

0,4 m – mu³owiec szary o s³abej oddzielnoœci ³upkowej, kruchy, z uwêglonym detrytusem flory i œlizga-
mi o nachyleniu 50°

0,7 m – mu³owiec szary, w stropie jasnoszary, bry³owy z uwêglonymi stigmariami oraz apendiksami

1,1 m – mu³owiec szary o s³abo wyra¿onym warstwowaniu, warstwowanie nieci¹g³e, faliste. Wystêpuj¹
nieregularne przerosty i laminy piaskowca jasnoszarego oraz pojedyncze uwêglone apendiksy

0,9 m – mu³owiec szary, warstwowany, czêœciowo laminowany mu³owcem jasnoszarym. Wystêpuj¹
pojedyncze uwêglone apendiksy oraz detrytus flory, podkreœlaj¹cy powierzchnie warstwowania.
W sp¹gu silne zlustrowania

0,5 m – mu³owiec szary, bry³owy z licznymi uwêglonymi szcz¹tkami apendiksów

0,8 m – mu³owiec zielonoszary, z nieregularnymi przerostami piaskowcowymi oraz partiami mu³owco-
wo-piaskowcowymi z warstwowaniem zaburzonym przez apendiksy. WyraŸnie widoczne struktury ko-
rzeniowe

1,0 m – mu³owiec szary, warstwowany, z laminacj¹, konkrecjami syderytowymi o œrednicy ponad 0,2 m
i intensywnymi zlustrowaniami

2123,6–2129,9 6,3 m rdzenia, w tym:

2,0 m – mu³owiec jw. Na podstawie profilowania geofizycznego sp¹g warstwy na g³êb. 2118,5 m

1,0 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, kwarcowy, z niewielk¹ domieszk¹ kaolinitu. Wystêpu-
je siatkowo rozmieszczona, uwêglona substancja wêglista
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1,7 m – piaskowiec jw., o wyraŸnym skoœnym warstwowaniu. Wystêpuje pofalowana warstewka
ciemnoszarego mu³owca o mi¹¿szoœci 3 cm. Na podstawie profilowania geofizycznego sp¹g warstwy
na g³êb. 2121,0 m

0,5 m – mu³owiec ciemnoszary, warstwowany, laminowany soczewkowo jasnoszarym mu³owcem;
laminacja zanika ku sp¹gowi. Upad 5°

1,1 m – i³owiec ciemnoszary, warstwowany. Wystêpuje nieliczny uwêglony detrytus flory, a w sp¹gu
czarny mu³owiec o mi¹¿szoœci 5 cm z laminami wêgla (³upek wêglowy)

2129,9–2133,0 Mu³owiec

Próbki okruchowe na g³êb. 2129,9–2146,0 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

2133,0–2138,0 Piaskowiec i zlepieniec

WIZEN ŒRODKOWY

(na podstawie profilowania geofizycznego 2137,5–2158,0 m; mi¹¿szoœæ 20,5 m)

cd. Formacja Huczwy

2138,0–2146,0 Mu³owiec jasnozielony. Na podstawie rdzenia sp¹g warstwy na g³êb. 2152,7 m

2151,1–2157,6 6,5 m rdzenia, w tym:

1,6 m – mu³owiec szary, z plamami ciemnoszarymi i nielicznymi wiœniowymi, o oddzielnoœci bulastej
i liœciastej. Ska³a rozpada siê na listki o gruboœci <1 mm. Na podstawie profilowania geofizycznego
sp¹g warstwy na g³êb. 2146,0 m

2,9 m – piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, jasnoszary, zwiêz³y. Wystêpuj¹ czarne przerosty mu³owco-
we; na powierzchniach warstwowania fragmenty uwêglonej flory i drobny detrytus, konkrecje pirytowe
oraz spêkania prostopad³e do uwarstwienia, powleczone asfaltytem. Upad 30°. Na podstawie profilo-
wania geofizycznego sp¹g warstwy na g³êb. 2149,0 m

0,4 m – mu³owiec szary i ciemnoszary, warstwowany, o dobrej ³upliwoœci. Na powierzchniach warstw
liczna flora kalamitów

1,0 m – zlepieniec z³o¿ony z otoczaków i okruchów (o œrednicy do 3 mm): kwarcu, skaleni, okruchów
ska³ krzemionkowych, zielonych ?i³owców. Upad 30°

0,6 m – zlepieniec z³o¿ony z otoczaków krzemieni br¹zowych i czerwonych, piaskowców kwarcyto-
wych jasnoszarych i ró¿owych, ska³ krzemionkowych, piaskowców zielonych, mu³owców zielonych,
kwarcu; otoczaki u³o¿one d³u¿szymi osiami zgodnie z uwarstwieniem

2157,6–2164,1 4,3 m rdzenia, w tym:

0,8 m – zlepieniec z³o¿ony z otoczaków krzemieni br¹zowych i czerwonych, piaskowców kwarcyto-
wych jasnoszarych i ró¿owych, ska³ krzemionkowych, piaskowców zielonych, mu³owców zielonych,
kwarcu i z okruchem pegmatytu. Maksymalna œrednica otoczaków 3–4 cm. Ku sp¹gowi zlepieniec
przechodzi w piaskowiec zlepieñcowaty

0,8 m – piaskowiec œrednioziarnisty. Obecne pionowe spêkania zmineralizowane kalcytem

0,2 m – mu³owiec szarozielony, silnie zwiêz³y

2,5 m – zlepieniec jw. z wk³adk¹ mu³owca z uwêglon¹ flor¹

2164,1–2168,8 3,9 m rdzenia, w tym:

1,2 m – piaskowiec œrednioziarnisty o sk³adzie jw. Na powierzchniach warstwowania uwêglona flora.
Upad 30°

2,5 m – piaskowiec drobnoziarnisty. W sp¹gu powierzchnia erozyjna z otoczakami bia³ych piaskowców
wapnistych i zielonych mu³owców dolomitycznych
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Lech MI£ACZEWSKI

DEWON

(2158,0–5028,0 m; mi¹¿szoœæ 2870,0 m, zredukowana do pionu 2117,0 m)

DEWON GÓRNY
(2158,0–4400,0 m; mi¹¿szoœæ 2242,0 m, zredukowana do pionu 1920,0 m)

F A M E N

(2158,0–3790,0 m; mi¹¿szoœæ 1632,0 m, zredukowana do pionu 1400,0 m)

Formacja hulczañska

(na podstawie profilowania geofizycznego 2158,0–2368,0 m; mi¹¿szoœæ 210,0 m, zredukowana do pionu 180,0 m)

cd. rdzenia 0,2 m – mu³owiec dolomityczny, zielonoszary

2168,8–2171,7 1,0 m rdzenia:

piaskowiec drobno- i œrednioziarnisty, jasnoszary, kwarcytyczny, laminowany pod k¹tem ok. 20°. Szlif
1a3 – piaskowiec œrednioziarnisty

2171,7–2174,4 2,0 m rdzenia:

mu³owiec i i³owiec ciemnoszary z odcieniem zielonym, wapnisto-dolomityczny, miejscami piaszczy-
sty. Upad 20°. Szlif 1 – i³owiec dolomityczno-piaszczysty

2174,4–2177,3 2,9 m rdzenia:

piaskowiec jasnoszary, miejscami mulasty, wapnisty, laminowany równolegle i przek¹tnie, zawiera
przewarstwienia mu³owca jw., rozmycia i pogr¹zy. Upad ok. 20°. Szlif 1b – piaskowiec

2177,5–2188,9 Szary piaskowiec i mu³owiec

Próbki okruchowe na g³êb. 2177,5–2195,5 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

2158,0–2160,0 Mu³owiec

2160,0–2161,5 Piaskowiec

2161,5–2163,5 Mu³owiec

2163,5–2167,0 Piaskowiec

2167,0–2168,2 Mu³owiec

2168,2–2170,0 Piaskowiec

2170,0–2173,5 Mu³owiec piaszczysty

2173,5–2176,0 Piaskowiec

2176,0–2177,5 Mu³owiec

2177,5–2180,0 Piaskowiec

2180,0–2182,0 Mu³owiec

2182,0–2185,5 Piaskowiec

2185,5–2195,5 Mu³owiec
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2188,9–2193,2 0,8 m rdzenia, w tym:

0,2 m – piaskowiec jasnoszary, kwarcytopodobny, lekko wapnisty

0,6 m – piaskowiec szary, ostrokrawêdzisty, zlepieñcowaty, z okruchami mu³owców oraz ska³ krze-
mionkowych o spoiwie wapnistym. Wystêpuj¹ nieliczne szcz¹tki zwêglonego drewna

2193,2–2195,4 2,0 m rdzenia, w tym:

1,6 m – piaskowiec zlepieñcowaty jw. Upad ok. 40°. Szlif 1c – zlepieniec

0,4 m – mu³owiec szarozielony, dolomityczny, zlepieñcowaty, z nieregularnymi przerostami piaskowca jw.

2195,4–2200,9 0,5 m rdzenia:

piaskowiec jasnoszary, œrednioziarnisty, równolegle laminowany, wapnisty. Szlif 1d – piaskowiec
œrednioziarnisty

2200,9–2204,5 3,0 m rdzenia, w tym:

2,4 m – piaskowiec jw., nielaminowany, z pojedynczymi okruchami zielonych mu³owców. Szlif 1e –
piaskowiec gruboziarnisty

0,6 m – mu³owiec zielony, dolomityczny, niewarstwowany

2204,5–2208,7 1,0 m rdzenia:

mu³owiec jw., ze smugami i laminami piaszczystymi. Upad ok. 20°. Szlif 2 – mu³owiec

2208,7–2211,1 2,0 m rdzenia:

piaskowiec szary, miejscami jasnoszary, nieco wapnisty, niewarstwowany. Szlif 2a – piaskowiec
œrednioziarnisty

2211,1–2224,9 Piaskowiec oraz mu³owiec szary i wiœniowy

Próbki okruchowe na g³êb. 2211,1–2224,9 m

Interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego:

2193,5–2195,0 Piaskowiec

2195,0–2202,5 Mu³owiec

2202,5–2205,0 Piaskowiec

2205,0–2216,0 Mu³owiec

2216,0–2224,0 Piaskowiec

2224,0–2237,5 Mu³owiec

2237,5–2241,5 Piaskowiec

2241,5–2242,6 Mu³owiec

2224,9–2228,9 4,0 m rdzenia, w tym:

1,8 m – piaskowiec jasnoszary, drobnoziarnisty, wapnisto-dolomityczny, miejscami œrednioziarnisty.
Szlif 2b – piaskowiec œrednioziarnisty. Ostra granica

0,3 m – mu³owiec szarozielony, laminowany równolegle, wapnisto-dolomityczny, nieliczne szcz¹tki
flory

1,9 m – piaskowiec jasnoszary, wapnisty, równolegle laminowany pod k¹tem ok. 40°. Zawiera szcz¹tki
flory, a w partii przystropowej liczne nieregularne okruchy zielonych mu³owców

2226,9–2242,6 Szary piaskowiec oraz zielony i wiœniowy mu³owiec

Próbki okruchowe na g³êb. 2226,9–2242,6 m

2242,6–2248,5 Na podstawie profilowania geofizycznego – mu³owiec
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2242,6–2245,9 3,3 m rdzenia, w tym:

1,2 m – mu³owiec wiœniowy z zielonymi plamami, wapnisty, miejscami przechodz¹cy w i³owiec dolo-
mityczno-piaszczysty (szlif 3)

0,5 m – mu³owiec zielony, dolomityczny, piaszczysty

1,6 m – piaskowiec szarozielony, dolomityczny, ilasty, równolegle laminowany zielonym mu³owcem
(szlif 4)

2245,9–2248,5 2,5 m rdzenia:

piaskowiec jw.

2248,5–2263 Piaskowiec i pstry mu³owiec

Próbki okruchowe na g³êb. 2248,5–2263,0 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

2248,5–2253,5 Mu³owiec

2253,5–2256,0 Piaskowiec

2256,0–2263,0 Mu³owiec

2263,0–2267,1 4,1 m rdzenia, w tym:

0,5 m – piaskowiec jasnoszary, kwarcytopodobny, niewarstwowany

1,0 m – mu³owiec dolomityczny, ciemnoszary, niewarstwowany

2,6 m – mu³owiec ciemnoszary, dolomityczny, z licznymi szcz¹tkami flory, miejscami przechodz¹cy
w i³owiec dolomityczno-pylasty (szlif 4a)

2267,1–2283,9 Okruchy piaskowca szarego oraz mu³owca pstrego

Próbki okruchowe na g³êb. 2267,1–2283,9 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

2263,0–2268,5 Mu³owiec

2268,5–2275,0 Piaskowiec

2275–2283,5 Mu³owiec

2283,5–2288,1 Piaskowiec

2283,4–2286,9 Brak rdzenia

2286,9–2288,1 0,6 m rdzenia:

piaskowiec jasnoszary, wapnisty, kwarcytopodobny

2288,1–2289,3 1,8 m rdzenia, w tym 0,6 m rdzenia z poprzedniego marszu:

wapieñ piaszczysty lub piaskowiec silnie wapnisty, jasnoszary, miejscami zawiera ³awiczki brachio-
podów Cyrtospirifer sp. (szlif 5)

2289,3–2308,2 Piaskowiec i mu³owiec szary

Próbki okruchowe na g³êb. 2289,3–2308,2 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych

2285,1–2287,5 Piaskowiec

2287,5–2289,0 Wapieñ piaszczysty

2289,0–2292,5 Margiel

2292,5–2295,0 Wapieñ piaszczysty
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2295,0–2302,5 Margiel

2302,5–2307,5 Wapieñ piaszczysty

2307,5–2308,2 Margiel

2308,2–2311,8 3,5 m rdzenia:

wapieñ jasnoszary, drobnokrystaliczny, nieco piaszczysty, z przerostami ciemnoszarych mu³owców
i i³owców wapnisto-dolomitycznych (szlify 6, 7). Wystêpuj¹ liczne muszle Cyrtospirifer sp. oraz frag-
menty krynoidów. Upad ok. 30°

2311,8–2331,6 Szare piaskowce, mu³owce i wapienie

Próbki okruchowe na g³êb. 2311,8–2331,6 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

2308,2–2315,0 Margiel

2315,0–2320,0 Wapieñ piaszczysty

2320,0–2325,0 Mu³owiec

2325,0–2328,0 Piaskowiec

2328,0–2331,6 Mu³owiec laminowany piaskowcem

2331,6–2333,5 1,9 m rdzenia:

piaskowiec wapnisty, jasnoszary, œrednioziarnisty (szlif 8), z nieregularnymi okruchami zielonych
mu³owców. Upad 30–40°

2333,5–2545,5 Szary mu³owiec i piaskowiec wapnisty

Próbki okruchowe na g³êb. 2333,5–2345,5 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

2332,0–2338,5 Mu³owiec

2338,5–2345,5 Piaskowiec

2345,5–2345,8 0,15 m rdzenia:

piaskowiec jasnoszary, œrednioziarnisty, ortokwarcytowy, bardzo twardy (szlif 8a)

2345,8–2368,0 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 2345,8–2375,8 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

2345,5–2350,5 Mu³owiec

2350,5–2357,5 Piaskowiec

2357,5–2368,0 Mu³owiec

Formacja firlejska

(na podstawie profilowania geofizycznego g³êb. 2368,0–3330,0 m; mi¹¿szoœæ 962,0 m, zredukowana do pionu 838,0 m)

2368,0–2375,8 Wapieñ piaszczysty

2375,8–2383,8 8,0 m rdzenia:

wapieñ szary, drobnokrystaliczny, miejscami piaszczysty, przechodz¹cy w piaskowiec (szlif 9), miejs-
cami dolomityczny, zawiera przewarstwienia bardziej margliste ze szcz¹tkami flory. Wystêpuje doœæ
liczna fauna Cyrtospirifer spp. Upad ok. 30°

40 Profil litologiczno-stratygraficzny



2383,8–2385,4 1,0 m rdzenia:

wapieñ i piaskowiec wapnisty jw., równolegle laminowany. Na p³aszczyznach warstwowania wystê-
puj¹ liczne szcz¹tki flory i muskowit. Upad ok. 30°. Szlif 10

2385,4–2397,3 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 2385,4–2397,3 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

2375,8–2385,0 Wapieñ piaszczysty

2385,0–2386,0 Wapieñ lub dolomit marglisty

2386,0–2392,5 Wapieñ

2392,5–2394,5 Dolomit ilasty

2394,5–2397,3 Wapieñ gruz³owy

2397,3–2404,5 Wapieñ gruz³owy

2404,5–2411,0 Wapieñ gruz³owy zailony

2411,0–2416,0 Wapieñ gruz³owy

2416,0–2417,5 Wapieñ gruz³owy zailony

2417,5–2422,5 Wapieñ gruz³owy

2422,5–2424,0 Wapieñ gruz³owy zailony

2424,0–2430,0 Wapieñ gruz³owy

2430,0–2435,0 Wapieñ gruz³owy zailony

2435,0–2443,0 Wapieñ gruz³owy

2443,0–2444,0 Margiel dolomitowy

2444,0–2449,5 Wapieñ gruz³owy

2449,5–2450,5 Margiel dolomitowy

2450,5–2472,5 Wapieñ gruz³owy

2472,5–2475,0 Margiel

2475,0–2485,0 Wapieñ gruz³owy

2485,0–2486,5 Margiel dolomitowy

2486,5–2492,5 Wapieñ gruz³owy

2492,5–2494,0 Wapieñ gruz³owy, zailony

2494,0–2525,0 Wapieñ z przerostami margla dolomitowego i wapienia piaszczystego

2525,0–2527,5 Wapieñ gruz³owy, zailony

2527,5–2546,5 Wapieñ piaszczysty

2546,5–2570,0 Wapieñ gruz³owy z przewarstwieniami wapienia piaszczystego
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2570,0–2572,0 Wapieñ piaszczysty

2572–2580,0 Wapieñ

2580–2580,5 Wapieñ piaszczysty

2580,5–2590,0 Wapieñ gruz³owy

2590,0–2597,0 Wapieñ piaszczysty

2597,0–2610,0 Wapieñ gruz³owy

2397,3–2404,6 6,5 m rdzenia, w tym:

3,5 m – wapieñ szary, drobnokrystaliczny, miejscami piaszczysty, przechodz¹cy w wapnisty piasko-
wiec drobnoziarnisty (szlif 11), miejscami o strukturze gruz³owej. Wystêpuj¹ liczne ³awiczki skorupek
Cyrtospirifer spp.

2,0 m – dolomit szarozielony, pelitowy, przechodz¹cy w margiel dolomityczny (szlif 12), z nieliczny-
mi, drobnymi szcz¹tkami flory

1,0 m – wapieñ gruz³owy ciemnoszary, piaszczysty, zlepieñcowaty (szlif 13), z liczn¹ faun¹ Cyrto-
spirifer spp.

2404,6–2410,1 5,5 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy ciemnoszary, piaszczysty, zlepieñcowaty, z przewarstwieniami (do 50 cm) piaskowca
wapnistego, drobnoziarnistego, litego (szlif 14). Wystêpuje liczna fauna Cyrtospirifer spp. Upad
ok. 30°

2410,1–2414,8 4,7 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy ciemnoszary, piaszczysty, zlepieñcowaty, z przewarstwieniami (do 10 cm) szarozie-
lonego dolomitu marglistego ze szcz¹tkami flory oraz piaskowca wapnistego, pylastego (szlif 15). Licz-
na fauna brachiopodów, m.in. Cyrtospirifer spp. i Ptychomaletoechia spp. Upad ok. 30°

2414,8–2422,9 8,1 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy ciemnoszary, dolomityczny, piaszczysty, miejscami przechodz¹cy w piaskowiec,
bardzo twardy, zwarty (szlif 16). Wystêpuje liczna fauna brachiopodów skupiona w cienkie ³awiczki.
Upad 30°

2422,9–2430,9 8,0 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy dolomityczno-piaszczysty, ciemnoszary (szlif 17), z liczn¹ faun¹ brachiopodów,
g³ównie Cyrtospirifer sp., podrzêdnie Ptychomaletoechia spp. i Athyris sp. Wystêpuj¹ cienkie, nieregu-
larne przewarstwienia ciemnoszarozielonych dolomitów marglistych i margli (szlif 18); miejscami gru-
by detrytus krynoidowy. Upad ok. 30°

2430,9–2439,0 8,1 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy ciemnoszary, marglisty (szlif 19) z przewarstwieniami mu³owca wapnistego ciemno-
szarego (szlif 20), przechodz¹cy w margiel z liczn¹ faun¹ brachiopodów

2439,0–2447,0 8,0 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy ciemnoszary, marglisty (szlif 21a), miejscami przechodz¹cy w margiel dolomityczny
(szlif 21) i piaskowiec wapnisty, pylasty (szlif 22)

2447,0–2457,8 10,8 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy jw., z liczn¹ faun¹ brachiopodów, zawieraj¹cy przewarstwienia (do 1 m) szarozielo-
nych dolomitów marglistych, kruchych, ze szcz¹tkami flory i i³owców (szlif 25) oraz margli dolomi-
tyczno-pylastych (szlif 23). Miejscami w wapieniu wk³adki (do 10 cm) zwartego wapienia
organodetrytycznego oraz wapienia piaszczystego (szlif 24). Upad 30°
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2457,8–2470,0 12,2 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy ciemnoszarobr¹zowy, miejscami dolomityczno-ilasty (szlif 28), miejscami drobno-
ziarnisty, bioklastyczny (szlif 29), bardzo twardy; gruz³y nieregularne, u³o¿one warstwowo. Zawiera
przewarstwienia (do 20 cm) ciemnoszarych wapieni piaszczystych (szlif 26), litych, z nieliczn¹ faun¹
brachiopodów. W wapieniach gruz³owych liczna fauna Cyrtospirifer spp., tworz¹ca ³awiczki muszlow-
ca (szlif 27). Granice stropu i sp¹gu przewarstwieñ najczêœciej ostre. Upad ok. 30°

2470,0–2482,3 12,3 m rdzenia, w tym:

8,5 m – wapieñ gruz³owy ciemnoszary, bioklastyczny (szlify 30–32), z nielicznymi (do 5 cm) przewar-
stwieniami ciemnoszarozielonego dolomitu marglistego ze szcz¹tkami flory. Wystêpuje nieliczna fauna
brachiopodów

3,8 m – margiel ciemnoszary, dolomityczno-pylasty (szlif 33), kruchy, przewarstwiony równolegle sza-
rym wapieniem drobnokrystalicznym; gruboœæ przewarstwieñ 1–20 cm. Upad 30°

2482,3–2498,3 16,0 m rdzenia, w tym:

0,3 m – wapieñ drobnokrystaliczny, ciemnoszary, gruz³owy. Wystêpuje powierzchnia rozmycia

0,5 m – wapieñ ciemnoszary, drobnoziarnisty, piaszczysty, niewarstwowany, twardy. Wystêpuje po-
wierzchnia rozmycia

1,0 m – wapieñ ciemnoszary, drobnokrystaliczny, przeroœniêty szarozielonym dolomitem marglistym

0,4 m – wapieñ ciemnoszary, drobnoziarnisty, piaszczysty, twardy (szlif 34)

0,5 m – dolomit marglisty szarozielony, pelitowy, przewarstwiony ciemnoszarym wapieniem drobno-
ziarnistym

0,3 m – wapieñ ciemnoszarobr¹zowy, drobnokrystaliczny, niewarstwowany, twardy. Wystêpuj¹ liczne
szcz¹tki krynoidów

6,0 m – wapieñ gruz³owy ciemnoszarobr¹zowy. Gruz³y z wapienia pelitowego tkwi¹ w bardziej margli-
stym tle. Wystêpuje nieliczna fauna brachiopodów (szlif 35)

7,0 m – wapieñ ciemnoszary, drobnoziarnisty, piaszczysty, bardzo twardy (szlif 36), z przewarstwienia-
mi szarozielonego dolomitu marglistego, kruchego. Wystêpuje nieliczna fauna brachiopodów. Upad
30–35°

2498,3–2510,5 12,0 m rdzenia, w tym:

3,6 m – wapieñ ciemnoszary, drobnoziarnisty, piaszczysty, przechodz¹cy w piaskowiec wapnisty,
drobnoziarnisty (szlif 37), z nieliczn¹ faun¹ brachiopodów. Przy sp¹gu przewarstwienia (do 20 cm) do-
lomitu pelitowego, marglistego, ciemnoszarozielonego

5,0 m – dolomit ciemnoszary, miejscami z odcieniem zielonym, marglisty, pelitowy, kruchy, prze-
chodz¹cy w margiel ilasty (szlif 38). Zawiera nieliczne szcz¹tki flory. Wystêpuj¹ przewarstwienia
ciemnoszarego wapienia piaszczystego, o gruboœci do 40 cm. Wapieñ kontaktuje z dolomitem wzd³u¿
nierównych powierzchni rozmyæ

1,0 m – wapieñ gruz³owy ciemnoszary, marglisty (szlif 39), z bardzo liczn¹ faun¹ Cyrtospirifer sp.

2,4 m – wapieñ ciemnoszary, drobnoziarnisty, piaszczysty, bardzo twardy, pionowo spêkany

2510,5–2510,9 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 2510,5–2510,9 m

2510,9–2516,1 5,1 m rdzenia, w tym:

0,9 m – wapieñ ciemnoszary, drobnoziarnisty, piaszczysty, bardzo twardy, pionowo spêkany

0,8 m – wapieñ gruz³owy ciemnoszarobr¹zowy, drobnoziarnisty

1,2 m – wapieñ piaszczysty jw. Widoczne rozmycie

0,5 m – wapieñ gruz³owy ciemnoszary, marglisty, zlepieñcowaty
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1,7 m – wapieñ ciemnoszary, dolomityczny, drobnoziarnisty, piaszczysty (szlif 40). Zawiera nieregu-
larne powierzchnie rozmyæ

2516,1–2527,6 9,0 m rdzenia, w tym:

0,9 m – wapieñ jw.

2,9 m – wapieñ gruz³owy ciemnoszary, zlepieñcowaty (szlif 41). Gruz³y s¹ utworzone z ciemno-
szarobr¹zowego wapienia drobnokrystalicznego, natomiast t³o skalne z wapienia marglistego ciemno-
szarego

5,2 m – wapieñ ciemnoszary, dolomityczny, pylasty (szlify 42, 42a), miejscami drobnoziarnisty, piasz-
czysty, bardzo twardy; przy sp¹gu warstwa zlepieñca œródwarstwowego o mi¹¿szoœci 10 cm (szlif 42b)

2527,6–2542,0 14,4 m rdzenia:

wapieñ ciemnoszary, drobnoziarnisty, piaszczysty, bardzo twardy (szlif 43). Zawiera liczne rozmycia
i przewarstwienia zlepieñców œródwarstwowych o spoiwie marglistym, dochodz¹ce do 20 cm gruboœci
(szlif 44). Przy sp¹gu liczna fauna Cyrtospirifer sp. i szcz¹tki liliowców. Upad 30°

2542,0–2558,0 16,0 m rdzenia, w tym:

7,5 m – wapieñ jw., miejscami piaszczysto-marglisty (szlif 45), pionowo spêkany

2,2 m – wapieñ gruz³owy, zlepieñcowaty, ciemnoszary. Gruz³y utworzone z ciemnoszarego wapie-
nia drobnokrystalicznego, zlepione szarozielonym marglem dolomitycznym z nieliczn¹ faun¹ lingul
(szlif 46)

2,8 m – wapieñ szary, drobnoziarnisty, piaszczysty, przechodz¹cy w piaskowiec marglisty (szlif 47),
miejscami z licznymi szcz¹tkami krynoidów

3,5 m – wapieñ gruz³owy ciemnoszarobr¹zowy, marglisty (szlif 48), z nieliczn¹ faun¹ brachiopodów
i licznym detrytusem krynoidowym

2558,0–2574,0 16,0 m rdzenia, w tym:

8,5 m – wapieñ gruz³owy ciemnoszarobr¹zowy, pelitowy, miejscami z bardzo liczn¹ faun¹ Cyrtospiri-
fer i Productella (szlify 49, 49a). Liczny detrytus krynoidowy

0,9 m – wapieñ ciemnoszary, drobnokrystaliczny, piaszczysty (szlif 50), bardzo twardy, z licznym de-
trytusem brachiopodów i krynoidów

6,6 m – wapieñ gruz³owy ciemnoszary, kruchy. Soczewkowate gruz³y najczêœciej u³o¿one warstwowo
spojone ciemnoszarym pelitowym wapieniem dolomitycznym i marglem dolomitycznym (szlif 51).
Wystêpuje liczny detrytus krynoidowy. Upad 25–30°

2574,0–2586,5 12,5 m rdzenia, w tym:

4,0 m – wapieñ gruz³owy jw. z przerostami (do 20 cm) ciemnoszarego wapienia drobnoziarnistego,
piaszczystego, przechodz¹cego w piaskowiec (szlif 51a)

1,65 m – wapieñ szary, drobnoziarnisty, piaszczysty, przechodz¹cy w piaskowiec (szlif 52), bardzo
twardy

1,0 m – wapieñ gruz³owy, ciemnoszarobr¹zowy, zlepieñcowaty

5,85 m – wapieñ szary, drobnokrystaliczny, piaszczysty, bardzo twardy, równolegle smugowany z doœæ
liczn¹ faun¹ brachiopodów Ptychomaletoechia sp. oraz wk³adkami wapienia organodetrytycznego,
œrednioziarnistego (szlif 53), o mi¹¿szoœci do 10 cm. Wystêpuj¹ liczne rozmycia oraz wk³adki zlepieñ-
ców œródwarstwowych (do 20 cm)

2586,5–2600,0 13,5 m rdzenia, w tym:

1,8 m – piaskowiec jasnoszary, drobnoziarnisty, o spoiwie wapiennym, bardzo twardy, równolegle
smugowany muskowitem (szlif 53a). W sp¹gu stopniowe przejœcie

0,4 m – wapieñ piaszczysty i dolomityczno-pylasty (szlif 53b), miejscami przechodz¹cy w piaskowiec
³yszczykowo-kwarcowy (szlif 54), ciemnoszary, bardzo twardy. W sp¹gu ostra granica
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0,6 m – wapieñ jw. z równoleg³ymi przerostami (do 10 cm) szarozielonych dolomitów marglistych.
W sp¹gu ostra granica

0,2 m – margiel ciemnoszarobr¹zowy, ze szcz¹tkami flory

7,7 m – wapieñ szarobr¹zowy, kryptokrystaliczny z detrytusem krynoidów, z licznymi nieregularnymi
przerostami wapienia ciemnoszarego piaszczystego oraz ciemnoszarobr¹zowego marglu z detrytusem
flory (szlif 55)

0,3 m – piaskowiec szary, zlepieñcowaty (szlif 55a), o spoiwie wapnistym, porowaty. Zawiera drobne
szcz¹tki fauny, m.in. ?ryb. W pionowych szczelinach intensywny zapach benzyny

2,5 m – wapieñ drobnoziarnisty, jasnoszary, piaszczysty, twardy, przy sp¹gu drobnokrystaliczny z licz-
nymi krynoidami, przechodz¹cy w sp¹gu w margiel dolomityczno-pylasty (szlif 56). Na œwie¿ym
prze³amie wyczuwalny zapach benzyny

2600,0–2609,5 8,0 m rdzenia, w tym:

4,0 m – wapieñ szarobr¹zowy, drobnoziarnisty, piaszczysty, pionowo spêkany. Na œwie¿ym prze³amie
wyczuwalny zapach benzyny

4,0 m – wapieñ gruz³owy, zlepieñcowaty, ciemnoszarobr¹zowy, marglisty, kruchy (szlif 57)

2609,5–2623,7 14,2 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy ciemnoszarobr¹zowy, pelitowy, bardzo twardy (szlify 58, 59), miejscami z ³a-
wiczkami detrytusu organicznego oraz szcz¹tkami brachiopodów Cyrtospirifer i Productella

2623,7–2630,6 6,9 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy jw. z przerostami (do 40 cm) wapienia ciemnoszarobr¹zowego, drobnoziarnistego,
warstwowanego równolegle, wapienia piaszczystego oraz wapienia pylastego (szlif 60). Upad 35–40°

2630,6–2638,9 8,3 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy jw. (szlify 60a, 61). Wystêpuj¹ liczne œlizgi oraz szczeliny i kawerny po wy³ugowanej
faunie. Upad ok. 45°. Na œwie¿ym prze³amie wyczuwalny zapach ropy naftowej

2638,9–2643,4 4,5 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy ciemnoszarobr¹zowy (szlif 62), drobnokrystaliczny, z przerostami (do 20 cm) wapie-
nia drobnokrystalicznego, masywnego, ciemnoszarobr¹zowego. Upad ok. 45°

2643,4–2651,3 7,9 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy, ciemnoszarobr¹zowy, kryptokrystaliczny, miejscami drobnokrystaliczny, organo-
detrytyczny, bardzo twardy

2651,3–2657,7 6,4 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy, ciemnoszarobr¹zowy, marglisty, pelitowy, kruchy (szlif 63). Miejscami liczny detry-
tus krynoidów i brachiopodów

2657,7–2665,4 7,7 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy jw.

2665,4–2672,8 7,4 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy ciemnoszarobr¹zowy, pelitowy (szlif 64). Miejscami bardzo liczna fauna Cyrto-
spirifer sp.

2672,8–2702,8 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 2672,8–2702,8 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

2610,0–2620,0 Wapieñ gruz³owy z przerostami wapienia piaszczystego

2620,0–2702,8 Wapieñ gruz³owy
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2702,8–2707,3 4,5 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy ciemnoszarobr¹zowy, pelitowy, marglisty (szlif 65), miejscami drobnokrystaliczny,
bioklastyczny (szlif 64a). Wystêpuj¹ nieliczne brachiopody Cyrtospirifer sp. U³o¿enie gruz³ów sugeru-
je upad 45°

2707,3–2713,2 5,9 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy jw. (szlif 66). W szczelinkach œlady ropy naftowej

2713,2–2721,0 7,8 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy jw. (szlif 67). W ¿y³kach kalcytowych liczne œlady ropy naftowej

2721,0–2750,7 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 2721,0–2750,7 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych

2702,8–2725,0 Wapieñ gruz³owy

2725,0–2735,0 Wapieñ gruz³owy z przerostami wapieni krystalicznych

2735,0–2738,5 Wapieñ gruz³owy

2738,5–2740,5 Wapieñ krystaliczny

2740,5–2750,7 Wapieñ gruz³owy

2750,7–2763,4 12,7 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy ciemnoszarobr¹zowy, pelitowy, marglisty (szlify 68, 68a). Wœród szczotek i geod kal-
cytowych liczne œlady ropy naftowej. Liczne œlizgi o nachyleniu ok. 50°

2763,4–2779,3 15,9 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy jw. (szlify 69, 70). Wystêpuj¹ doœæ liczne, nieregularne szczeliny wype³nione kalcy-
tem ze œladami ropy naftowej

2779,3–2780,1 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 2779,3–2780,1 m

2780,1–2781,2 0,9 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy jw. (szlif 70a)

2781,2–2811,2 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 2781,2–2811,2 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych

2750,7–2787,5 Wapieñ gruz³owy

2787,5–2809,0 Wapieñ gruz³owy z przewarstwieniami wapienia krystalicznego

2809,0–2811,2 Wapieñ gruz³owy

2811,2–2829,2 18,0 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy jw. (szlif 71), miejscami marglisty (szlif 71a). Wystêpuje liczny detrytus krynoidowy,
a miejscami ³awiczki Cyrtospirifer sp. i Ptychomaletoechia sp. U³o¿enie gruz³ów sugeruje upad ok.
30°. Przy sp¹gu pionowa szczelina o d³ugoœci ok. 2 m ze œladami ropy naftowej

2829,2–2854,2 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 2829,2–2854,2 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych

2811,2–2854,2 Wapieñ gruz³owy
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2854,2–2871,3 17,1 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy ciemnoszary (szlify 72, 73), miejscami marglisty (szlif 72a). Wystêpuje liczna fauna
brachiopodów, g³ównie: Cyrtospirifer sp., Athyris sp., Ptychomaletoechia sp., Productella sp. Spora-
dycznie widoczne œlady ropy naftowej

2871,3–2901,3 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 2871,3–2901,3 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

2854,2–2860,0 Wapieñ gruz³owy

2860,0–2862,5 Wapieñ gruz³owy zailony

2862,5–2900,0 Wapieñ gruz³owy

2900,0–2901,3 Wapieñ gruz³owy zailony

2901,3–2919,3 18,0 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy (szlify 74, 74a, 74b), w cienkich warstewkach organodetrytycznych wystêpuje liczna
fauna Cyrtosprifer sp., Ptychomaletoechia sp., Productella sp. W ¿y³kach kalcytowych liczne œlady
ropy naftowej

2919,3–2948,5 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 2919,3–2948,5 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

2901,3–2945,0 Wapieñ gruz³owy, zailony

2945,0–2948,5 Wapieñ gruz³owy

2948,5–2966,5 18,0 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy. Upad ok. 30°. Widoczne czêste œlady ropy naftowej

2966,5–3000,0 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 2966,5–3000,0 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych

2948,5–2952,5 Wapieñ gruz³owy

2952,5–2990,0 Wapieñ gruz³owy zailony

2990,0–3000,0 Wapieñ gruz³owy

3000,0–3015,0 15,0 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy (szlify 75–77). Upad ok. 30°. Widoczne czêste œlady ropy

3018,0–3048,0 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 3018,0–3048,0 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

3000,0–3040,0 Wapieñ gruz³owy

3040,0–3048,0 Wapieñ gruz³owy zailony

3048,0–3065,6 17,6 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy (szlify 78, 78a, 79), miejscami marglisty, kruchy z licznymi ³awiczkami muszlowca
brachiopodowego, z³o¿onego ze skorupek Cyrtospirifer sp.
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3065,6–3125,6 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 3065,6–3125,6 m

3048,0–3125,6 Na podstawie profilowania geofizycznego – wapieñ gruz³owy, zailony

3125,6–3143,0 17,4 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy (typ zlepieñcowaty), ciemnoszarobr¹zowy, z bardzo liczn¹ faun¹ brachiopodów z ro-
dzajów Athyris, Cyrtospirifer, Productella, wystêpuj¹cych w postaci ³awiczek (szlify 80, 81, 81a, 82).
Nieliczna drobna flora

3143,0–3178,0 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 3143,0–3178,0 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

3125,6–3140,0 Wapieñ gruz³owy zailony

3140,0–3178,0 Wapieñ gruz³owy

3178,0–3196,0 18,0 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy, przy stropie marglisty (szlif 83), ku do³owi bardziej zwarty, mniej marglisty, pelleto-
wy (szlif 84). Spotykana mniej liczna fauna, a przy sp¹gu œlizgi o nachyleniu 30°, pokryte kalcytem.
Upad 25°

3196,0–3246,0 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 3196,0–3246,0 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

3178,0–3190,0 Wapieñ gruz³owy

3190,0–3210,0 Wapieñ gruz³owy zailony

3210,0–3217,5 Wapieñ gruz³owy

3217,5–3246,0 Wapieñ gruz³owy zailony

3246,0–3264,0 18,0 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy brekcjowaty (szlify 85, 86), bardziej marglisty ni¿ wy¿ej. Wystêpuje liczna fauna bra-
chiopodów

3264,0–3300,0 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 3264,0–3300,0 m

3246,0–3300,0 Na podstawie profilowania geofizycznego – wapieñ gruz³owy, zailony

3300,0–3318,0 18,0 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy, miejscami marglisty, kruchy, z ma³ymi gruz³ami i rozproszonym detrytusem kryno-
idowym (szlify 87, 87a, 88). Wystêpuj¹ nieliczne Athyris sp. oraz du¿e skalcytyzowane Pugnax sp.

3318,0–3330,0 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 3318,0–3350,0 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

3300,0–3320,0 Wapieñ gruz³owy, zailony

3320,0–3330,0 Wapieñ gruz³owy
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„Formacja” bychawska

(na podstawie profilowania geofizycznego 3330,0–3790,0 m; mi¹¿szoœæ 460,0 m, zredukowana do pionu 400,0 m)

3330,0–3350,0 Wapieñ szary

3330,0–3350,0 Wapieñ marglisty

3350,0–3368,0 18,0 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy typu warstwowanego (szlify 89a, 90), z wk³adkami (do 5 cm) wapienia drobnokrysta-
licznego, litego. Miêdzy gruz³ami wystêpuje ciemnoszarobr¹zowe margliste t³o skalne (szlif 89). Nie-
liczna fauna i miejscami ³awiczki du¿ych ?Pugnax sp.

3368,0–3400,0 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 3368,0–3400,0 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

3350,0–3391,0 Wapieñ marglisty

3391,0–3398,0 Wapieñ gruz³owy wysokowêglanowy

3398,0–3400,0 Wapieñ marglisty

3400,0–3418,0 18,0 m rdzenia:

wapieñ jw., bardziej marglisty (szlify 91, 91a, 92). Wystêpuje nieliczna fauna, przy sp¹gu ³awiczka
?Pugnax sp. oraz liczne œlizgi. Upad 10°

3418,0–3459,0 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 3418,0–3459,0 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

3400,0–3409,0 Wapieñ marglisty

3409,0–3410,5 Wapieñ wysokowêglanowy

3410,5–3421,5 Wapieñ marglisty

3421,5–3422,0 Wapieñ wysokowêglanowy

3422,0–3452,0 Wapieñ marglisty

3452,0–3458,0 Diabaz

3458,0–3459,0 Wapieñ marglisty

3459,0–3578,5 Wapieñ marglisty

3578,5–3582,0 Wapieñ

3459,0–3476,7 17,7 m rdzenia, w tym:

1,2 m – diabaz czarny, afanitowy

16,5 m – wapieñ pasiasty, przy stropie na odcinku 30 cm zmetamorfizowany kontaktowo (szlif 92b),
bardzo twardy, ni¿ej marglisty, warstwowany i gruz³owaty, brekcjowaty (szlify 93, 93a, 94). W tle skal-
nym lingule, w gruz³ach ma³e, przekrystalizowane ?Pugnax sp.

3476,7–3494,7 18,0 m rdzenia:

wapieñ pasiasty, miejscami gruz³owaty (szlify 94a, b), subtelnie laminowany równolegle br¹zowym
wapieniem pelitowym. Wystêpuje bardzo nieliczna fauna nieoznaczalnych brachiopodów zawiaso-
wych oraz pojedyncze lingule. Upad ok. 10°
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3494,7–3512,7 18,0 m rdzenia:

wapieñ pasiasty i gruz³owaty (szlif 95). Wystêpuje liczna fauna Lingula sp., nieliczne Athyris sp. i skal-
cytyzowane ?Pugnax sp.

3512,7–3529,5 16,8 m rdzenia:

wapieñ pasiasty o oddzielnoœci p³ytkowej, miejscami przechodz¹cy w margiel dolomityczno-pylasty
(szlif 96). Wystêpuj¹ doœæ liczne lingule oraz nieliczne skalcytyzowane ?Pugnax sp.

3529,5–3547,5 18,0 m rdzenia:

wapieñ pasiasty, marglisty, nieco dolomityczny (szlif 96a), ciemnoszarobr¹zowy, przewarstwiony rów-
nolegle br¹zowym wapieniem pelitowym. Miejscami warstewki s¹ porozrywane (?sp³ywy) i wystêpuj¹
typowe gruz³y (szlif 97). Bardzo liczne lingule. Upad 10°

3547,5–3574,5 27,0 m rdzenia:

wapieñ pasiasty, marglisty, nieco dolomityczny, ciemnoszarobr¹zowy, miejscami pylasty, prze-
chodz¹cy w margiel dolomityczny (szlify 98–100). Wystêpuj¹ doœæ liczne lingule oraz nieliczne œlizgi
równoleg³e do warstwowania. Upad 10°

3574,5–3601,5 27,0 m rdzenia:

wapieñ przechodz¹cy w margiel dolomityczny (szlify 101, 102); przewarstwienia regularne, tylko miej-
scami zaburzone. Wystêpuj¹ doœæ liczne lingule. Upad do 10°

3601,5–3620,7 19,2 m rdzenia:

wapieñ pasiasty marglisty, subtelnie laminowany równolegle i margiel pasiasty dolomityczno-pylasty
(szlif 103) ciemnoszary, regularnie przewarstwiony szarym wapieniem mniej marglistym; partiami
warstwowanie jest zaburzone. Kanciaste okruchy jaœniejszego wapienia tkwi¹ w ciemnoszarej margli-
stej masie. Nieliczne pionowe spêkania pokryte bia³ym kalcytem. Upad ok. 10°, miejscami do 30°

3620,7–3660,0 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 3620,7–3660,0 m

3582,0–3660,0 Na podstawie profilowania geofizycznego – wapieñ marglisty

3660,0–3687,0 27,0 m rdzenia:

wapieñ marglisty, miejscami gruz³owaty (szlify 104, 105). Wystêpuje nieliczna fauna lingul, na g³êb.
ok. 3674,0 m fragmenty esterii oraz przypuszczalnie odciski ³odyg prymitywnych roœlin

3687,0–3709,7 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 3687,0–3709,7 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

3660,0–3697,5 Wapieñ marglisty

3697,5–3700,5 Wapieñ czysty

3700,5–3705,0 Wapieñ marglisty

3705,0–3708,5 Wapieñ czysty

3708,5–3709,7 Wapieñ marglisty

3709,7–3720,0 10,3 m rdzenia:

wapieñ marglisty z licznymi zaburzeniami warstwowania, fa³dowymi i nieci¹g³ymi (szlif 105a). Obec-
ne nieliczne, nieregularne œlizgi oraz sporadycznie lingule

3720,0–3728,2 8,2 m rdzenia:

wapieñ marglisty (szlif 106) z doœæ licznymi lingulami oraz pionowymi spêkaniami pokrytymi kalcytem
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3728,2–3746,8 18,6 m rdzenia:

wapieñ pasiasty z zaburzonymi przewarstwieniami marglistymi (szlify 106a, 107), sporadycznie z fau-
n¹ ma³ych brachiopodów zawiasowych. W sp¹gu pionowe spêkania

3746,8–3771,6 24,8 m rdzenia:

wapieñ pasiasty, warstwowany równolegle. Miejscami wystêpuj¹ pionowe mikrouskoki o amplitudzie
0,5 cm, przesuwaj¹ce warstewki wzglêdem siebie

3771,6–3798,6 27,0 m rdzenia:

wapieñ pasiasty marglisty i margiel, niekiedy dolomityczny (szlify 108, 109), czarny, niewyraŸnie
równolegle warstwowany wapieniem pelitowym ciemnoszarym. Do g³êb. 3782,3 m brak fauny, po-
ni¿ej nieliczna fauna ?Pugnax sp., Athyris sp., pojedyncze ?³uski ryb. W sp¹gu stopniowe przejœcie

Interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego:

3709,7–3750,0 Wapieñ marglisty

3750,0–3790,0 Wapieñ marglisty, prze³awicony wapieniem

3790,0–3807,5 Wapieñ

3807,5–3814,5 Wapieñ nieco marglisty

3814,5–3817,0 Wapieñ

3817,0–3835,0 Wapieñ nieco marglisty

3835,0–3980,0 Wapieñ

3980,0–4010,0 Wapieñ nieco marglisty

3798,6–3825,3 26,7 m rdzenia, w tym:

0,4 m – wapieñ gruz³owy ciemnoszary, o niewyraŸnej strukturze, marglisty, kruchy. Przy stropie doœæ
liczna, przekrystalizowana fauna brachiopodów, prawdopodobnie Pugnax sp.

F R A N

Formacja modryñska

(na podstawie profilowania geofizycznego 3790,0–4400,0 m; mi¹¿szoœæ 610,0 m, zredukowana do pionu 504,0 m)

Ogniwo zubowickie

(na podstawie profilowania geofizycznego 3790,0–4200,0 m, mi¹¿szoœæ 410,0 m, zredukowana do pionu 338,0 m)

26,3 m – wapieñ niewyraŸnie gruz³owy, mikrytowo-bioklastyczny (szlify 110, 111), ciemnoszaro-
br¹zowy, twardy, z pionowymi szczelinami. Przy sp¹gu wystêpuj¹ liczne, nieregularne œlizgi miêdzy-
gruz³owe

3825,3–3837,9 12,6 m rdzenia:

wapieñ gruz³owy (szlif 111a) z gêst¹ sieci¹ nieregularnych ¿y³ek kalcytowych (szlif 112). Wystêpuj¹
pionowe szczeliny o gruboœci do 0,5 cm wype³nione kalcytem z wyczuwalnym zapachem ropy nafto-
wej. Miejscami widoczne s¹ relikty koralowców (szlif 113). W interwale 3828,1–3832,1 m ska³a przy-
pomina brekcjê tektoniczn¹ (strefa uskokowa)

3837,9–3864,9 27,0 m rdzenia, w tym:

11,0 m – wapieñ ciemnoszarobr¹zowy, organodetrytyczny, o niewyraŸnej strukturze gruz³owej, z licz-
nymi fragmentami stromatoporoidów, przekrystalizowanych masywnych koralowców (szlif 114) i nie-
liczn¹ faun¹ brachiopodów

16,0 m – wapieñ ciemnoszary, marglisty, drobnokrystaliczny, miejscami masywny, bioklastyczny
(szlif 115) lub z niewyraŸn¹ struktur¹ gruz³ow¹
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3864,9–3891,9 27 m rdzenia, w tym:

10,0 m – wapieñ ciemnoszarobr¹zowy, pelitowy, miejscami drobnokrystaliczny o niewyraŸnej struktu-
rze gruz³owej, przy stropie z reliktami koralowców (szlif 115a). Miejscami ska³a równolegle warstwo-
wana. Wystêpuj¹ bardzo liczne, nieregularne ¿y³ki kalcytowe oraz œlizgi. Ska³a silnie zaburzona
tektonicznie

17,0 m – wapieñ ciemnoszarobr¹zowy, drobnokrystaliczny, z licznymi stromatoporoidami oraz spora-
dycznymi koloniami koralowców 4-promiennych (szlify 116, 116a). Wystêpuj¹ nieliczne pionowe spê-
kania pokryte bia³ym kalcytem. Wyczuwalny zapach H2S

3891,9–3912,7 19,8 m rdzenia, w tym:

0,4 m – wapieñ ciemnoszary, warstwowany równolegle, faliœcie (szlif 116b)

1,3 m – wapieñ szary, drobnokrystaliczny, masywny

18,1 m – wapieñ organogeniczny szary, drobnokrystaliczny, masywny, z nielicznymi brachiopodami
oraz licznymi œladami przekrystalizowanych koralowców i stromatoporoidów (szlify 117, 117a, 118).
Wyczuwalny zapach H2S

3912,7–3930,4 17,7 m rdzenia, w tym:

5,5 m – wapieñ organogeniczny szary (szlif 119) z nielicznymi, Ÿle zachowanymi brachiopodami
?Atrypa sp.

3,6 m – wapieñ stromatoporoidowy (szlif 120) z przewarstwieniem muszlowca brachiopodowego, bar-
dzo twardego, zwartego (szlif 119a), sk³adaj¹cego siê z muszli nieoznaczalnych brachiopodów

8,6 m – wapieñ mikrytowo-bioklastyczny (szlif 121), drobnokrystaliczny, miejscami skrytokrystalicz-
ny, ciemnoszarobr¹zowy, bardzo twardy, niewarstwowany. Od g³êb. 3921,8 m zaanga¿owany tekto-
nicznie, pociêty sieci¹ nieregularnych ¿y³ek kalcytowych, spêkany

3930,4–3937,6 7,2 m rdzenia:

wapieñ jw., miejscami organodetrytyczny, stromatoporoidowy (szlif 122), w mniejszym stopniu za-
anga¿owany tektonicznie

3937,6–3964,6 27,0 m rdzenia, w tym:

11,0 m – wapieñ bioklastyczny (szlif 123), ciemnoszary, drobnokrystaliczny, niewarstwowany, bardzo
twardy, z nielicznymi poziomymi szwami stylolitowymi

2,0 m – wapieñ koralowcowy, z³o¿ony z silnie przekrystalizowanych stromatoporoidów i koralowców
4-promiennych (szlify 123a, 124). Wystêpuj¹ nieliczne brachiopody

10,0 m – wapieñ jw., masywny, pociêty nieregularn¹ sieci¹ ¿y³ek kalcytowych

3,0 m – muszlowiec brachiopodowy silnie przekrystalizowany (prawdopodobnie powtórzenie tekto-
niczne muszlowca z interwa³u g³êb. 3912,7–3930,4 m)

1,0 m – wapieñ ciemnoszary, drobnokrystaliczny, organodetrytyczny, przekrystalizowany, intensywnie
pociêty siatk¹ ¿y³ek kalcytowych (?uskok)

3964,6–3990,7 26,1 m rdzenia, w tym:

7,0 m – wapieñ stromatoporoidowy (szlif 125), przy stropie zaanga¿owany tektonicznie

2,0 m – wapieñ drobnokrystaliczny, ciemnoszarobr¹zowy, bardzo twardy, niewarstwowany, z licznymi,
nieregularnymi ¿y³kami kalcytowymi

14,0 m – wapieñ ciemnoszary, miejscami czarny, organogeniczny, z niewyraŸnymi œladami przekrysta-
lizowanych koralowców i stromatoporoidów (szlify 126, 126a), pociêty nieregularnymi ¿y³kami kalcy-
towymi

3,1 m – wapieñ gruz³owy mikrytowy (typ zlepieñcowaty), ciemnoszarobr¹zowy, bardzo twardy, nie-
warstwowany

3990,7–4014,0 23,3 m rdzenia, w tym:

6,4 m – wapieñ gruz³owy mikrytowy, typu zlepieñcowatego (szlify 126b, c). Wystêpuj¹ nieliczne œlady
przekrystalizowanych brachiopodów
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16,9 m – wapieñ gruz³owy mikrytowy (szlify 127, 127a, b) o przewadze typu warstwowego. Wystêpuje
nieliczna, bardzo Ÿle zachowanych fauna brachiopodów (?Cyrtospirifer, ?Athyris) i bardzo liczne, nie-
regularne œlizgi tektoniczne

4014,0–4134,0 Wapieñ szary

Próbki okruchowe na g³êb. 4014,0–4134,0 m; interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego
i próbek okruchowych:

4010,0–4024,5 Wapieñ

4024,5–4078,0 Wapieñ nieco marglisty

4078,0–4104,0 Wapieñ

4104,0–4134,0 Wapieñ, miejscami lekko marglisty

4134,0–4159,2 19,2 m rdzenia:

wapieñ ciemnoszarobr¹zowy, drobnokrystaliczny, miejscami czarny, pelitowy (szlif 128); miejscami
warstwowany równoleg³e, z oddzielnoœci¹ p³ytkow¹. Sporadycznie zawiera bu³y stromatoporoidów
i zlepy brachiopodowe (szlif 129). Przy sp¹gu liczne ¿y³y kalcytu oraz œlizgi, natomiast przy stropie na
d³ugoœci ok. 3 m intensywnie u¿ylony kalcytem (pionowe szczeliny). Upad ok. 10°

4159,2–4200,0 Wapieñ i dolomit szary

Próbki okruchowe na g³êb. 4159,2–4234,2 m

Interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego:

4134,0–4150,0 Wapieñ, miejscami lekko marglisty

4150,0–4200,0 Dolomit z przewarstwieniami wapienia

Ogniwo werbkowickie

(na podstawie profilowania geofizycznego 4200,0–4356,0 m; mi¹¿szoœæ 156,0 m,
zredukowana do pionu 137,0 m)

4200,0–4234,2 Wapieñ i dolomit

4232,0–4234,2 Dolomit ilasty z przewarstwieniami anhydrytu

4234,2–4261,2 27,0 m rdzenia, w tym:

1,2 m – anhydryt ciemnoszary (szlif 129a)

2,0 m – dolomit ciemnoszarobr¹zowy, drobnokrystaliczny, miejscami pelitowy, pasiasty (zdolomityzo-
wana mata glonowa – szlif 130). Wyczuwalny zapach H2S

1,4 m – wapieñ pelitowy br¹zowy z du¿ymi br¹zowymi kryszta³kami kalcytu i wtr¹ceniami anhydrytu
(szlif 131 – wapieñ pelletowy z anhydrytem)

0,3 m – dolomit szarobr¹zowy, kryptokrystaliczny

0,8 m – anhydryt ciemnoszary, drobnokrystaliczny

0,5 m – dolomit szary z przerostami anhydrytu

3,0 m – anhydryt ciemnoszary z przerostami dolomitu

0,9 m – dolomit ciemnoszary z przerostami anhydrytu

0,6 m – anhydryt ciemnoszary

1,4 m – dolomit szary, kryptokrystaliczny

10,4 m – anhydryt ciemnoszary z przerostami i laminami dolomitu (szlif 131a)

4,5 m – dolomit szary, kryptokrystaliczny z przerostami anhydrytu
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4261,2–4288,2 27,0 m rdzenia, w tym:

1,8 m – dolomit ciemnoszary, drobnokrystaliczny, z ¿y³kami kalcytu o stromym przebiegu i ze smuga-
mi anhydrytu (szlif 132)

2,4 m – anhydryt dolomitowy – anhydolomit (szlif 133) ciemnoszary, drobnokrystaliczny, smugowany
równolegle

22,8 m – dolomit jw. z przewarstwieniami anhydrytu o mi¹¿szoœci do 0,5 m, smugowanego pod k¹tem
ok. 25°. Wyczuwalny silny bitumiczny zapach

4288,2–4315,1 24,8 m rdzenia:

dolomit ciemnoszary, miejscami ciemnoszarobr¹zowy, drobnokrystaliczny, bardzo twardy, niewar-
stwowany (szlif 135). Miejscami zawiera nieregularne, drobne wtr¹cenia bia³ego anhydrytu (szlif 134)

4234,2–4276,0 Dolomit ilasty z przewarstwieniami anhydrytu

Uwaga! Jest to regionalna geofizyczna warstwa korelacyjna „fr3” (Mi³aczewski, 1981), zaznaczaj¹ca
siê na wykresach PG w wielu otworach; w otworze Lublin IG 1 wystêpuje w interwale g³êb. geofizycz-
nej 4232,0–4276,0 m

4315,1–4390,1 Dolomit szary

Próbki okruchowe na g³êb. 4315,1–4390,1 m

Interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego:

4276,0–4356,0 Dolomit

Ogniwo lipowieckie

(na podstawie profilowania geofizycznego 4356,0–4400,0 m; mi¹¿szoœæ 44,0 m, zredukowana do pionu 38,0 m)

4356,0–4360,5 Dolomit ilasty

4360,5–4370,0 Dolomit

4370,0–4371,5 I³owiec

4371,5–4390,1 Dolomit

4390,1–4392,0 Dolomit

4392,0–4396,0 Dolomit ilasty

4396,0–4400,0 Wapieñ

4390,1–4417,1 27,0 m rdzenia, w tym:

11,4 m – dolomit ilasty z przerostami czarnego dolomitu pelitowego, marglistego, o oddzielnoœci p³yto-
wej (szlif 136) i i³owca (szlif 137). Wystêpuj¹ nieliczne wtr¹cenia i przerosty anhydrytu

3,5 m – wapieñ szary, dolomityczny (szlif 138), drobnokrystaliczny, o niewyraŸnej strukturze gruz-
³owej (?œlady organizmów)

DEWON ŒRODKOWY nierozdzielony
(na podstawie profilowania geofizycznego 4400,0–4680,0 m; mi¹¿szoœæ 280,0 m, zredukowana do pionu 234,0 m)

Seria dolomitowo-terygeniczna

(na podstawie profilowania geofizycznego 4400,0–4463,0 m; mi¹¿szoœæ 63,0 m, zredukowana do pionu 52,0 m)

1,0 m – i³owiec szarozielony, pelitowy, kruchy

1,5 m – i³owiec dolomityczny czarny, pelitowy, kruchy (szlif 140), z przewarstwieniami dolomitu
marglistego czarnego (szlif 139). Wystêpuje nieliczna fauna Lingula sp.

0,5 m – dolomit ciemnoszarobr¹zowy, drobnokrystaliczny, o niewyraŸnej strukturze gruz³owej
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2,5 m – i³owiec pelitowy szarozielony, niekiedy jasnozielony z br¹zowymi plamkami, kruchy

4,6 m – i³owiec pelitowy ciemnoszary i szarozielony, kruchy, ze smu¿ystymi przerostami anhydrytu
i doœæ licznymi Lingula sp.

2,0 m – dolomit ciemnoszary, piaszczysty (szlif 141), niewarstwowany, z nieregularnymi wtr¹ceniami
bia³ego kalcytu (?œlady po faunie)

4417,1–4436,1 Ciemnoszary dolomit i i³owiec, rzadko piaskowiec

Próbki okruchowe na g³êb. 4417,1–4436,1 m

Interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego:

4400,0–4410,0 I³owiec

4410,0–4415,0 I³owiec z przerostami anhydrytu

4415,0–4422,5 Dolomit ilasty

4422,5–4431,0 Mu³owiec

4431,0–4434,0 Piaskowiec

4434,0–4434,5 Mu³owiec krzemionkowy

4434,5–4436,1 Mu³owiec z przerostami anhydrytu

4436,1–4445,7 9,6 m rdzenia, w tym:

1,3 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, zlewny (szlif 142), ku do³owi bardziej mulasty, ciemnoszary

0,5 m – mu³owiec krzemionkowy szarozielony, bardzo twardy

4,5 m – mu³owiec i i³owiec zielony, z br¹zowowiœniowymi plamami, niewarstwowany, kruchy
(szlif 143). Przy stropie wystêpuje konkrecja ró¿owego gipsu

1,0 m – dolomit ilasty szary, pelitowy, kruchy

2,3 m – mu³owiec i i³owiec czarny (szlif 144), ze smugami i przewarstwieniami szarych piaskowców
kwarcytycznych; miejscami silnie zlustrowany

4445,7–4446,9 1,0 m rdzenia:

piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, miejscami szary, zlewny, bardzo twardy, z cienkimi przewar-
stwieniami czarnych mu³owców

4446,9–4456,0 9,1 m rdzenia, w tym:

0,9 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, miejscami œrednioziarnisty (szlif 144a), przechodz¹cy ku
do³owi w mu³owiec czarny

8,2 m – dolomit ciemnoszary, drobnokrystaliczny, masywny, partiami ilasty i marglisty (szlify 145,
146), miejscami laminowany pod k¹tem 20°. Przy stropie konkrecje bia³ego anhydrytu

Interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego:

4436,1–4439,0 Mu³owiec

4439,0–4441,0 Dolomit ilasty

4441,0–4445,0 Mu³owiec prze³awicony piaskowcem

4445,0–4447,0 Piaskowiec

4447,0–4456,0 Dolomit

4456,0–4458,5 Dolomit

4458,5–4463,0 Dolomit ilasty
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4456,0–4465,0 9,0 m rdzenia:

dolomit ciemnoszary, pelitowy, niewarstwowany, twardy, kruchy, przechodz¹cy w margiel dolomi-
tyczny (szlif 146a)

4465,0–4468,0 2,7 m rdzenia, w tym:

2,0 m – dolomit ciemnoszary, miejscami piaszczysty (szlif 147), miejscami pelitowy, ilasty, z nieliczn¹
faun¹ Lingula sp. Stopniowe przejœcie

0,5 m – mu³owiec piaszczysto-dolomityczny, ciemnoszarobr¹zowy z ciemnoszarymi plamami

0,2 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, bardzo twardy, zlewny

4468,0–4470,7 2,7 m rdzenia, w tym:

0,5 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, z drobnymi okruchami ciemnoszarych mu³owców

1,4 m – dolomit ciemnoszary, piaszczysty, drobnoziarnisty, bardzo twardy. Upad 25°

Seria piaskowców z mu³owcami

(na podstawie profilowania geofizycznego 4463,0–4508,0 m; mi¹¿szoœæ 45,0 m, zredukowana do pionu 37,0 m)

0,3 m – piaskowiec œrednioziarnisty, jasnoszary (szlif 148)

0,3 m – mu³owiec ciemnoszary, piaszczysty, bardzo twardy

0,2 m – piaskowiec ciemnoszary, kwarcytyczny, niewarstwowany

4470,7–4473,0 2,2 m rdzenia, w tym:

0,4 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, smugowany pod k¹tem 25°

1,5 m – mu³owiec ciemnoszary, piaszczysty, bardzo twardy, z niewyraŸnymi œladami ¿erowania
organizmów dennych

0,3 m – piaskowiec kwarcytyczny szary z pionowymi spêkaniami

Interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego:

4463,0–4463,5 Mu³owiec piaszczysty

4463,5–4464,2 Piaskowiec

4464,2–4465,7 Dolomit piaszczysty

4465,7–4466,0 Piaskowiec

4466,0–4466,3 Mu³owiec

4466,3–4471,0 Piaskowiec

4471,0–4473,0 Mu³owiec

4473,0–4474,4 0,7 m rdzenia:

piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, zlewny, z drobnymi okruchami ciemnoszarych i³owców

4474,4–4476,8 2,4 m rdzenia:

piaskowiec ortokwarcytowy (szlif 149) jw., miejscami smugowany pod k¹tem 35°, z przewarstwienia-
mi ciemnoszarego mu³owca o gruboœci do 10 cm

4476,8–4483,1 4,8 m rdzenia, w tym:

0,2 m – piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, szarozielony, z rozproszonym muskowitem

0,6 m – mu³owiec ciemnoszarozielony z nielicznymi wiœniowymi plamami i rozproszonym muskowitem

4,0 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, zlewny, bardzo twardy. Przy stropie wystêpuj¹ liczne,
drobne okruchy ciemnoszarych mu³owców
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4483,1–4486,4 3,3 m rdzenia:

piaskowiec ortokwarcytowy (szlif 150) bia³y, bardzo drobnoziarnisty, pionowo spêkany

4486,4–4492,0 5,6 m rdzenia, w tym:

4,5 m – piaskowiec jw.

1,1 m – mu³owiec ciemnoszary, laminowany równolegle, z rozproszonym muskowitem, kruchy, nie-
regularnie prze³awicaj¹cy siê z szarym piaskowcem. Upad miejscami do 70°

4492,0–4496,5 3,2 m rdzenia:

piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, szary, z bardzo licznymi, du¿ymi ³uskami muskowitu na p³aszczyz-
nach oddzielnoœci, miejscami gruboziarnisty, ortokwarcytowy (szlif 151)

4496,5–4497,7 1,2 m rdzenia:

piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, ciemnoszary, zlewny, bardzo twardy

4497,7–4498,9 1,1 m rdzenia:

piaskowiec jw., miejscami œrednioziarnisty, ortokwarcytowy (szlif 152)

4498,9–4500,4 1,5 m rdzenia:

piaskowiec jw. z przewarstwieniami ciemnoszarych mu³owców

Interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego:

4475,0–4474,0 Mu³owiec

4474,0–4465,0 Piaskowiec

4485,0–4487,0 Mu³owiec

4487,0–4496,0 Piaskowiec

4496,0–4498,5 Mu³owiec laminowany piaskowcem

4498,5–4508,0 Piaskowiec

4500,4–4510,0 9,6 m rdzenia:

piaskowiec œrednioziarnisty, kwarcowy, ortokwarcytowy (szlif 153), szary, miejscami ciemnoszary, smu-
gowany równolegle. Wystêpuj¹ czêste zaburzenia warstwowania. Na powierzchniach u³awicenia liczny
muskowit. Przerosty ciemnoszarych mu³owców o gruboœci do 10 cm oraz liczne pionowe spêkania

4510,0–4518,6 8,6 m rdzenia, w tym:

1,2 m – piaskowiec jasnoszary, zlewny. W sp¹gu liczne okruchy ciemnoszarych mu³owców

(szlif 154, 155)

Seria terygeniczna szara

(na podstawie profilowania geofizycznego 4508,0–4592,0 m; mi¹¿szoœæ 84,0 m, zredukowana do pionu 70,0 m)

1,0 m – mu³owiec ciemnoszary, laminowany równolegle, z licznym rozproszonym muskowitem

1,0 m – piaskowiec jasnoszary z przerostami i okruchami ciemnoszarego mu³owca (szlif 156)

5,4 m – mu³owiec ciemnoszary jw., miejscami z cienkimi smugami szarego piaskowca

4518,6–4528,2 9,6 m rdzenia, w tym:

3,3 m – piaskowiec jasnoszary, niewarstwowany, zlewny

1,5 m – mu³owiec ciemnoszary, miejscami z cienkimi smugami szarego piaskowca

0,2 m – mu³owiec ciemnoszary, gêsto laminowany piaskowcem

2,1 m – piaskowiec jasnoszary, gêsto laminowany ciemnoszarym mu³owcem
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1,0 m – mu³owiec ciemnoszary z rozproszonym muskowitem i nieliczn¹ flor¹

1,5 m – piaskowiec jasnoszary, zlewny, z nieregularnymi przerostami ciemnoszarych mu³owców
i intraklastami (rozmycia) (szlif 157)

Interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego:

4508,0–4512,5 Mu³owiec

4512,5–4516,5 Piaskowiec

4516,5–4518,5 Mu³owiec

4518,5–4521,0 Piaskowiec

4521,0–4523,0 Mu³owiec

4523–4528,2 Piaskowiec

4528,2–4533,7 5,5 m rdzenia:

piaskowiec œrednioziarnisty jasnoszary, warstwowany równolegle, ortokwarcytowy (szlif 158), bardzo
twardy. Wystêpuj¹ wk³adki ciemnoszarych mu³owców o gruboœci do 10 cm oraz miejscami okruchy ta-
kich samych mu³owców. W I skrzynce na rdzeniu wystêpuje ¿ó³ta plama o zapachu ropy naftowej.
Upad 20°

4533,7–4544,1 8,4 m rdzenia, w tym:

0,5 m – piaskowiec jasnoszary, twardy, zlewny, smugowany muskowitem

4,5 m – mu³owiec ciemnoszary, pelitowy, niewarstwowany. Wystêpuj¹ nieliczne, nieregularne œlizgi

0,5 m – mu³owiec ciemnoszary z rozproszonym muskowitem i nielicznym detrytusem flory. Wystêpuj¹
nieregularne smugi jasnoszarego piaskowca

1,5 m – piaskowiec jasnoszary, zlewny, z licznymi, nieregularnymi powierzchniami rozmyæ pokrytymi
ciemnoszarym mu³owcem

1,4 m – piaskowiec œrednoziarnisty, jasnoszary, ortokwarcytowy (szlif 159), bardzo twardy, zlewny,
miejscami smugowany muskowitem pod k¹tem 40°. W pionowych szczelinach przypuszczalnie wystê-
puj¹ œlady ropy naftowej

Interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego:

4528,2–4531,5 Piaskowiec

4551,5–4537,5 Mu³owiec

4537,5– 4540,0 Piaskowiec

4540,0–4544,1 Mu³owiec

4544,1–4553,1 9,0 m rdzenia, w tym:

3,4 m – piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, jasnoszary, miejscami równolegle smugowany, porowaty,
bardzo twardy. Na œwie¿ym prze³amie wyczuwalny zapach ropy naftowej

5,6 m – mu³owiec lub i³owiec pylasty (szlif 160) szary, miejscami z odcieniem zielonym oraz
wiœniowobr¹zowymi plamami. Miejscami smugi szarego piaskowca oraz silne zlustrowania. Ska³a roz-
sypliwa

4553,1–4554,8 1,5 m rdzenia, w tym:

0,8 m – mu³owiec jw.

0,7 m – piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, jasnoszary, o zaburzonej równoleg³ej laminacji. Liczne po-
wierzchnie rozmyæ wys³ane czarnym mu³owcem
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4554,8–4560,7 5,9 m rdzenia, w tym:

4,8 m – piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, jasnoszary, ortokwarcytowy (szlif 161), smugowany
równolegle muskowitem i ciemnoszarym mu³owcem. Upad lamin zmienny 10–60°. Wystêpuj¹ liczne
powierzchnie rozmyæ i sporadyczne przewarstwienia czarnego mu³owca o gruboœci do 3 cm

0,4 m – mu³owiec lub i³owiec pylasty (szlif 162), czarny, kruchy, z rozproszonym muskowitem,
ku sp¹gowi coraz gêœciej smugowany szarym piaskowcem

0,7 m – piaskowiec jasnoszary, zlewny, bardzo twardy, lity, niewarstwowany. Przy sp¹gu nieliczne
przewarstwienia ciemnoszarego mu³owca

4560,7–4564,1 3,4 m rdzenia:

piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, jasnoszary, laminowany równolegle, czêsto przek¹tnie i krzy¿owo.
Powierzchnie lamin podkreœlone muskowitem i czarnym mu³owcem. Wystêpuj¹ liczne powierzchnie
rozmyæ i zwi¹zane z nimi przewarstwienia ciemnoszarego mu³owca o gruboœci do 10 cm. Ska³a piono-
wo spêkana

4564,1–4573,1 9,0 m rdzenia, w tym:

0,5 m – mu³owiec lub i³owiec pylasty, ciemnoszary, niewyraŸnie laminowany, kruchy, z rozproszonym
muskowitem. Ostra granica

0,4 m – piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, jasnoszary, niewyraŸnie przek¹tnie laminowany

0,5 m – mu³owiec lub i³owiec pylasty jw. Ostra granica

1,1 m – piaskowiec jw., miejscami œrednioziarnisty, ortokwarcytowy (szlif 163), z licznymi powierzch-
niami rozmyæ i okruchami ciemnoszarego mu³owca o wymiarach do 5 × 3 cm

0,9 m – mu³owiec lub i³owiec pylasty (szlif 164), ciemnoszary, z nieregularnymi przerostami szarego
piaskowca, kruchy, spêkany

3,4 m – zlepieniec œródwarstwowy z³o¿ony z licznych, elipsoidalnych okruchów ciemnoszarego mu-
³owca u³o¿onych poziomo (szlif 165) oraz szarego piaskowca, miejscami równolegle smugowanego

2,2 m – mu³owiec lub i³owiec piaszczysty (szlif 166) ciemnoszary, laminowany równolegle szarym
piaskowcem, kruchy z licznym rozproszonym muskowitem

Interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego:

4544,1–4549,0 Mu³owiec

4549,0–4557,5 Piaskowiec

4557,5–4565,0 Mu³owiec laminowany piaskowcem

4565–4572,5 Mu³owiec

4572,5–4573,1 Piaskowiec

4573,1–4582,5 9,4 m rdzenia, w tym:

3,3 m – mu³owiec ciemnoszary, laminowany równolegle szarym piaskowcem

0,5 m – piaskowiec szary, zlewny, niewarstwowany, bardzo twardy

1,2 m – mu³owiec ciemnoszary, nieregularnie laminowany piaskowcem

4,4 m – piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, szary, ortokwarcytowy (szlif 167), równolegle laminowany
czarnym mu³owcem i muskowitem; przy sp¹gu wystêpuj¹ nieliczne przewarstwienia ciemnoszarych
mu³owców o gruboœci do 5 cm. Upad lamin 10–30°

4582,5–4591,7 9,2 m rdzenia, w tym:

2,3 m – piaskowiec szary jw.

2,45 m – mu³owiec lub i³owiec piaszczysty (szlif 168) szary, miejscami szarozielony, kruchy. Wystê-
puj¹ nieregularne smugi szarego piaskowca. W sp¹gu ostra granica

2,15 m – piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, szary, z licznymi laminami mulasto-muskowitowymi,
twardy. Przy sp¹gu ska³a staje siê lita, zlewna, bardzo twarda. W sp¹gu ostra granica

Profil litologiczno-stratygraficzny 59



1,25 m – mu³owiec ciemnoszary, kruchy, miejscami silnie piaszczysty, bardzo twardy. Wystêpuje licz-
ny rozproszony muskowit. W sp¹gu ostra granica

1,05 m – piaskowiec drobnoziarnisty szary, laminowany przek¹tnie i krzy¿owo ciemnoszarym mu³ow-
cem i muskowitem, twardy

Interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego:

4573,1–4576,5 Piaskowiec

4576,5–4582,5 Mu³owiec

4582,5–4584,0 Piaskowiec

4584,0–4592,0 Mu³owiec

4592,0–4596,5 Piaskowiec

4591,7–4596,7 5,0 m rdzenia:

piaskowiec szary, laminowany przek¹tnie, miejscami krzy¿owo, ortokwarcytowy (szlif 169), zlewny;
miejscami laminacja jest zaburzona przez sp³ywy. Wystêpuj¹ nieliczne przewarstwienia (do 5 cm) czar-
nych, silnie zlustrowanych mu³owców

Seria czarnych mu³owców i szarych piaskowców

(na podstawie profilowania geofizycznego 4592,0–4680,0 m; mi¹¿szoœæ 88,0 m, zredukowana do pionu 73,0 m)

4596,7–4600,3 3,0 m rdzenia:

piaskowiec jw.

4600,3–4601,9 1,6 m rdzenia:

piaskowiec jw. (szlif 170)

4601,9–4605,3 3,58 m rdzenia, w tym:

1,78 m – piaskowiec kwarcytyczny szary, laminowany przek¹tnie muskowitem i biotytem. W sp¹gu po-
wierzchnia rozmycia

0,1 m – mu³owiec czarny, zlustrowany

0,6 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary. W sp¹gu powierzchnia rozmycia

0,15 m – mu³owiec czarny, zlustrowany

0,5 m – piaskowiec kwarcytyczny ciemnoszary, zlewny

0,45 m – piaskowiec drobnoziarnisty, jasnoszary, ortokwarcytowy, bardzo twardy

4605,3–4613,2 4,91 m rdzenia, w tym:

1,92 m – piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, jasnoszary, niewarstwowany

0,14 m – mu³owiec czarny, z rozproszonym muskowitem, kruchy

0,16 m – piaskowiec jw. W sp¹gu ostra, nierówna granica

0,19 m – mu³owiec czarny, z nieregularnymi laminami piaszczystymi. W sp¹gu ostra granica

0,29 m –piaskowiec jw. W sp¹gu powierzchnia rozmycia

0,13 m – mu³owiec jw.

0,75 m – zlepieniec œródwarstwowy, z³o¿ony z nieregularnych okruchów mu³owca zlepionych
piaskowcem

0,27 m – piaskowiec œrednioziarnisty jasnoszary, ortokwarcytowy (szlif 171), monolityczny

0,08 m – mu³owiec czarny, laminowany piaskowcem z muskowitem

0,48 m – piaskowiec drobnoziarnisty, szary, subtelnie laminowany muskowitem i czarn¹ substancj¹
ilast¹
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0,25 m – mu³owiec jw.

0,25 m – piaskowiec jasnoszary, z nieregularnymi okruchami czarnego mu³owca

4613,2–4618,8 5,2 m rdzenia, w tym:

2,25 m – piaskowiec ortokwarcytowy jasnoszary (szlif 172), zlewny, lity, niewarstwowany, bardzo
twardy. Zawiera kilka powierzchni rozmyæ wys³anych czarnych mu³owcem o gruboœci do 1 cm

0,10 m – mu³owiec czarny, kruchy, nieregularnie zlustrowany. Wystêpuje rozproszony muskowit

0,10 m – brekcja œródwarstwowa z³o¿ona z nieregularnych okruchów (2 × 3 cm) szarego piaskowca zle-
pionych czarnym mu³owcem z muskowitem, subtelnie laminowanym

1,10 m – piaskowiec ortokwarcytowy szary, zlewny, lity, niewarstwowany, bardzo twardy, z licznymi
nieregularnymi okruchami czarnych mu³owców

0,40 m – brekcja z³o¿ona z drobnych (ok. 1 × 1 cm) okruchów szarych mu³owców z muskowitem, zle-
pionych piaskowcowym spoiwem

0,45 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, bardzo twardy, subtelnie smugowany. Upad ok. 45°

0,60 m – mu³owiec czarny, kruchy, nieregularnie zlustrowany. Zawiera cienkie smugi piaszczyste
(2–3 mm) u³o¿one pod k¹tem 0–30° oraz prawie poziome warstewki jasnoszarego piaskowca o grubo-
œci 0,5–1 cm

0,20 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, lity, niewarstwowany

4618,8–4621,2 2,0 m rdzenia:

piaskowiec ortokwarcytowy jasnoszary (szlif 173), na ogó³ lity, tylko miejscami subtelnie smugowany
szarym mu³owcem pod k¹tem 15–30°. Miejscami ska³a jest bardziej porowata i mniej zwiêz³a

4621,2–4622,5 1,3 m rdzenia:

piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, lity, bardzo twardy. Miejscami nieregularne smugi szarego
mu³owca oraz szwy stylolitowe wype³nione pirytem. W odleg³oœci 60 cm od stropu wystêpuje warstwa
piaskowca bardziej porowatego, szaro¿ó³tego, o mi¹¿szoœci 35 cm

4622,5–4624,6 1,89 m rdzenia, w tym:

0,21 – piaskowiec jasnoszary, zlewny, lity

0,11 m – mu³owiec czarny, laminowany poziomo, kruchy

0,91 m – piaskowiec jasnoszary, kwarcytyczny, zlewny, lity. W sp¹gu powierzchnia rozmycia

0,10 m – mu³owiec czarny, kruchy, zlustrowany. Zawiera muskowit i drobne szcz¹tki zwêglonej flory

0,18 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, zlewny, niewyraŸnie równolegle smugowany pod
k¹tem 15°

0,08 m – mu³owiec jw., równolegle smugowany

0,30 m – piaskowiec jw.

4624,5–4627,5 2,9 m rdzenia:

piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, zlewny, lity. Sporadycznie wystêpuj¹ niewielkie szwy stylolitowe

4627,5–4629,0 1,5 m rdzenia:

piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, zlewny, lity, ze sporadycznymi smugami ciemnoszarego mu³owca

4629,0–4631,2 2,2 m rdzenia:

piaskowiec jw. Upad ok. 15°

4631,2–4634,0 2,8 m rdzenia:

piaskowiec ortokwarcytowy œrednioziarnisty (szlif 174), jw., zawiera kilka poziomych szwów stylolito-
wych pokrytych czarnym mu³owcem i pirytem; amplituda stylolitów ok. 1 cm

4634,0 – 4635,0 0,9 m rdzenia:

piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, niewarstwowany, pionowo spêkany
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4635,0–4640,9 5,9 m rdzenia, w tym:

0,42 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, lity, niewarstwowany. Przy sp¹gu nieliczne, drobne
(o œrednicy ok. 0,5 cm) okruchy czarnego mu³owca. W sp¹gu powierzchnia rozmycia

0,45 m – mu³owiec czarny, smugowany piaskowcem pod k¹tem ok. 15°, z rozproszonym muskowitem.
Ska³a krucha

0,12 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, z nieregularnymi smugami czarnych mu³owców.
Upad 45°

0,16 m – mu³owiec czarny z nieregularnymi smugami piaszczystymi, kruchy

0,60 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, z niewyraŸnymi smugami mu³owców. Upad roœnie ku
do³owi od 45 do 70°. W sp¹gu ostra granica

0,10 m – mu³owiec czarny, smugowany równolegle piaskowcem. Upad 70°. W sp¹gu ostra granica

0,23 m – piaskowiec jw. Upad 70°. W sp¹gu ostra granica

3,82 m – mu³owiec w stropie czarny, ni¿ej ciemnoszary. Sporadycznie wystêpuj¹ smugi i przewarstwie-
nia piaszczyste, rozproszony muskowit. Upad smug maleje od 70° w stropie do ok. 30° w sp¹gu.
Ska³a krucha

4640,9–4648,0 7,1 m rdzenia, w tym:

0,2 m – mu³owiec szarozielony, niewarstwowany, z niewielkimi szarymi konkrecjami dolomitowymi

1,5 m – mu³owiec lub i³owiec pylasty (szlif 175) ciemnoszary, kruchy, smugowany piaskowcem pod
k¹tem 30–45°, zlustrowany. Obecny muskowit i drobne szcz¹tki flory

0,68 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, subtelnie równolegle smugowany pod k¹tem ok. 45°

4,72 m – mu³owiec szarozielony, kruchy, niewarstwowany, zlustrowany; zawiera niewielkie, nieregu-
larne konkrecje dolomitowe. Przy sp¹gu ska³a jest piaszczysta i bardzo twarda

4648,0–4652,2 4,2 m rdzenia:

Interwa³ cyklicznie warstwowany, o nastêpstwie od do³u ku górze:

1. Piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, o mi¹¿szoœci 2–3 cm. Stopniowe przejœcie

2. Mu³owiec ciemnoszary, piaszczysty, bardzo twardy, o mi¹¿szoœci 4–5 cm. Stopniowe przejœcie

3. Mu³owiec czarny, ilasty, kruchy, ze szcz¹tkami flory, o mi¹¿szoœci 5 cm. W sp¹gu powierzchnia
rozmycia

Upad lamin zmienny 30–70°. Wystêpuj¹ liczne rozmycia i pogr¹zy. Na œwie¿ym prze³amie wyczuwal-
ny silny zapach ropy naftowej

4652,2–4656,6 4,19 m rdzenia, w tym:

3,1 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, niewyraŸnie smugowany pod k¹tem 50°, zlewny. Zawie-
ra drobne okruchy czarnych mu³owców. W sp¹gu powierzchnia rozmycia

0,64 m – mu³owiec czarny, z nieregularnymi smugami piaskowca, kruchy

0,45 m – piaskowiec kwarcytyczny jw.

4656,6–4660,7 3,75 m rdzenia, w tym:

0,70 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, niewyraŸnie smugowany pod k¹tem 50°, zlewny

0,82 m – mu³owiec czarny, smugowany piaskowcem pod k¹tem 45°, kruchy, zlustrowany. W sp¹gu po-
wierzchnia rozmycia

0,23 m – piaskowiec kwarcytyczny kwarcytyczny jasnoszary, niewyraŸnie smugowany, zlewny

0,20 m – mu³owiec czarny, silnie zlustrowany

1,80 m – piaskowiec kwarcytyczny jw., pociêty nieregularn¹ siatk¹ drobnych szczelin. Na prze³amie
wyczuwalny silny zapach ropy. Upad ok. 70°

4660,7–4664,0 3,3 m rdzenia, w tym:

0,50 m – piaskowiec ortokwarcytowy jasnoszary (szlif 176), subtelnie smugowany pod k¹tem 60°
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1,1 m – warstwa z³o¿ona z lamin czarnego mu³owca i jasnoszarego piaskowca (szlif 177). Upad 45–60°

1,7 m – piaskowiec jw.

4664,0–4667,9 3,0 m rdzenia:

piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, jasnoszary, bardzo twardy, zlewny, na ogó³ niewarstwowany.
Zawiera drobne okruchy czarnego mu³owca. Ska³a spêkana pionowo oraz pod k¹tem 30–70°

4667,9–4668,3 0,40 m rdzenia:

piaskowiec jw., spêkany z krótkimi, ziej¹cymi, poziomymi szczelinami, czêœciowo wype³nionymi kry-
stalicznym kwarcem. Wyczuwalny silny zapach gazu

4668,3–4670,9 2,0 m rdzenia:

piaskowiec ortokwarcytowy (szlif 178) jw. z ziej¹cymi poziomymi szczelinami. Na œwie¿ym prze³amie
wyczuwalny silny zapach gazu

4670,9–4673,5 2,6 m rdzenia:

piaskowiec piaskowiec ortokwarcytowy z ziej¹cymi poziomymi szczelinami

4673,5–4675,3 1,5 m rdzenia, w tym:

1,0 m – piaskowiec piaskowiec ortokwarcytowy z ziej¹cymi poziomymi szczelinami, pionowo spêkany

0,10 m – mu³owiec czarny, bardzo silnie zlustrowany, pokruszony

0,40 m – piaskowiec jw.

4675,3–4680,1 4,8 m rdzenia, w tym:

1,3 m – piaskowiec œrednioziarnisty, miejscami bardzo drobnoziarnisty, jasnoszary, miejscami ortokwar-
cytowy (szlif 179), bardzo twardy, ze skoœnymi szwami stylolitowymi pokrytymi czarnym mu³owcem

3,5 m – mu³owiec lub i³owiec piaszczysty (szlif 180) czarny, pelitowy, z cienkimi przewarstwieniami
szarego piaskowca. Wystêpuj¹ liczne œlizgi pod k¹tem 70–90°. Upad 50–90°

Interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego:

4591,7–4596,5 Piaskowiec

4596,5–4599,0 Mu³owiec piaszczysty

4599,0–4601,5 Piaskowiec

4601,5–4603,5 Mu³owiec piaszczysty

4603,5–4613,5 Mu³owiec przewarstwiony piaskowcem

4613,5–4617,5 Piaskowiec

4617,5–4620,0 Mu³owiec piaszczysty

4620,0–4630,0 Piaskowiec

4630,0–4638,0 Mu³owiec

4638,0–4638,5 Mu³owiec piaszczysty

4638,5–4645,0 Mu³owiec przewarstwiony piaskowcem

4645,0–4649,0 Piaskowiec

4649,0–4652,5 Mu³owiec przewarstwiony piaskowcem

4652,5–4654,0 Mu³owiec
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4654,0–4656,5 Piaskowiec

4656,5–4653,0 Mu³owiec piaszczysty

4658,0–4670,0 Piaskowiec

4670,0–4675,0 Mu³owiec piaszczysty

4675,0–4680,0 Piaskowiec

4680,1–4681,5 1,0 m rdzenia:

piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, jasnoszary, smugowany pod k¹tem 50–60°

4681,5–4682,3 0,75 m rdzenia:

piaskowiec jw.

4682,3–4683,6 0,72 m rdzenia:

piaskowiec jw.

4683,6–4692,1 9,70 m rdzenia (czêœæ z poprzedniego marszu), w tym:

2,25 m – piaskowiec ortokwarcytowy miejscami œrednioziarnisty (szlif 181), miejscami bardzo drobno-
ziarnisty, jasnoszary, z nieregularnymi smugami czarnego mu³owca. Na œwie¿ym prze³amie wyczuwal-
ny silny zapach gazu

0,25 m – mu³owiec czarny, smugowany pod k¹tem 60°, kruchy, z licznym, rozproszonym muskowitem

DEWON DOLNY (nieprzewiercony)

E M S i ? P R A G n i e r o z d z i e l o n e

(na podstawie profilowania geofizycznego 4680,0–5028,0 m; mi¹¿szoœæ 348,0 m, zredukowana do pionu 165,0 m)

Formacja zwoleñska (nieprzewiercona)

(na podstawie profilowania geofizycznego 4680,0–5028,0 m; mi¹¿szoœæ 348,0 m, zredukowana do pionu 165,0 m)
(na podstawie rdzenia strop formacji przebiega na g³êbokoœci 4686,1 m)

7,20 m – mu³owiec (szlif 182) szarozielony, piaszczysty, bardzo twardy, kruchy, zawiera nieregularne
smugi i laminy piaszczyste oraz bardzo liczne szare, nieregularne konkrecje dolomitowe

4692,1–4701,1 9,0 m rdzenia, w tym:

1,05 m – mu³owiec jw. W sp¹gu stopniowe przejœcie

7,95 m – mu³owiec wiœniowy, przy stropie bardziej piaszczysty, laminowany pod zmiennym k¹tem4.
Wystêpuje liczny rozproszony muskowit. Ku sp¹gowi ska³a staje siê bardziej ilasta, niewarstwowana,
krucha. Miejscami widoczne przeguby fa³dów (zapewne struktury osuwiskowej)

4701,1–4719,1 18,0 m rdzenia:

mu³owiec wiœniowy, laminowany piaskowcem ilasto-¿elazistym (szlif 183), miejscami bardziej ilasty,
z zielonymi plamami i konkrecjami dolomitowymi, kruchy

Interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego:

4680,0–4690,0 Mu³owiec

4690,0–4695,0 Mu³owiec piaszczysty

4695,0–4700,0 Mu³owiec
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4700,0–4702,5 Mu³owiec piaszczysty

4702,5–4719,1 Mu³owiec

4719,1–4734,8 15,7 m rdzenia:

mu³owiec i i³owiec piaszczysty, wiœniowy, z nielicznymi zielonymi plamami (szlif 184), z licznymi
œlizgami tektonicznymi pod k¹tem 45–60°

4734,8–4735,3 0,4 m rdzenia:

mu³owiec wiœniowy, pokruszony

4735,3–4744,2 7,9 m rdzenia, w tym:

4,0 m – mu³owiec wiœniowy, miejscami równolegle smugowany, spêkany pod k¹tem 60–90°

0,8 m – mu³owiec piaszczysty szarozielony, zwarty, spêkany

3,1 m – piaskowiec jasnoszary, ortokwarcytowy (szlif 185), przewarstwiony mu³owcami szarozielony-
mi i ciemnoszarymi. Wystêpuj¹ liczne zaburzenia sedymentacyjne i tektoniczne. Upad 65°

4744,2–4754,8 10,95 m rdzenia (w tym 30 cm z poprzedniego marszu), w tym:

1,5 m – piaskowiec jasnoszary, ortokwarcytowy, z nieregularnymi przerostami ciemnoszarych mu³owców

6,25 m – mu³owiec ciemnoszary, miejscami piaszczysty, z rozproszonym muskowitem. Zawiera nie-
regularne przerosty szarego piaskowca ortokwarcytowego (szlif 186) oraz nieliczne fragmenty flory.
Upad 65°

3,20 m – mu³owiec wiœniowy z nielicznymi zielonymi plamami. Wystêpuj¹ spêkania pod k¹tem 70–80°

4754,8–4771,1 15,3 m rdzenia:

mu³owiec wiœniowy i i³owiec pylasty (szlif 187) z zielonymi plamami oraz konkrecjami dolomitowymi.
Wystêpuj¹ liczne, prawie pionowe spêkania oraz cienkie ¿y³ki kalcytowe

4771,1–4788,3 16,9 m rdzenia:

mu³owiec wiœniowy, bry³owy, z konkrecjami dolomitowymi i przewarstwieniami mu³owców piasz-
czystych, warstwowanych z licznym muskowitem. Upad 65°

4788,3–4796,9 8,4 m rdzenia, w tym:

3,85 m – mu³owiec wiœniowy jw.

0,80 m – mu³owiec (szlif 188) ciemnoszary z rozproszonym muskowitem, laminowany piaskowcem.
Upad 45°

0,45 m – mu³owiec ciemnoszary, niewarstwowany

1,70 m – mu³owiec ciemnoszary, laminowany piaskowcem

1,0 m – mu³owiec ciemnoszary, laminowany, z przewarstwieniami (ok. 20 cm) piaskowca szarego,
kwarcytycznego

0,6 m – piaskowiec kwarcytyczny szary, bardzo twardy

Interpretacja na podstawie profilowania geofizycznego:

4719,1–4735,0 Mu³owiec

4735,0–4742,5 Piaskowiec

4742,5–4779,5 Mu³owiec

4779,5–4784,5 Piaskowiec

4784,5–4791,0 Mu³owiec
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W interwale g³êbokoœci 4791,0–5028,0 m pomiarów geofizycznych nie wykonano

4796,9–4800,0 2,8 m rdzenia:

piaskowiec œrednioziarnisty (szlif 189), szary, ortokwarcytowy, bardzo twardy, spêkany, miejscami
smugowany mu³owcem. Upad 50–60°

4800,0–4804,3 4,3 m rdzenia:

piaskowiec œrednioziarnisty, szary, ortokwarcytowy, bardzo twardy, spêkany, miejscami smugowany
mu³owcem, z przerostami czarnych mu³owców. Wystêpuj¹ liczne rozmycia. Upad 70–90°

4804,3–4806,7 1,7 m rdzenia:

piaskowiec jw. Upad 70°

4806,7–4815,7 9,6 m rdzenia (w tym 0,7 m z poprzedniego marszu), w tym:

0,85 m – piaskowiec jw.

0,70 m – mu³owiec zielony, bry³owy, z licznymi konkrecjami dolomitowymi

2,95 m – mu³owiec wiœniowy, bry³owy

0,75 m – mu³owiec wiœniowy, piaszczysty, warstwowany

0,05 m – piaskowiec kwarcytyczny, szarozielony, zlewny

4,30 m – mu³owiec wiœniowy (szlif 190), bry³owy, z konkrecjami dolomitowymi

4815,7–4826,7 10,62 m rdzenia, w tym:

6,13 m – mu³owiec wiœniowy, bry³owy, kruchy, z zielonymi plamami i konkrecjami dolomitu

2,78 m – mu³owiec piaszczysty wiœniowy, bardzo twardy, równolegle smugowany. Upad 15°

0,89 m – mu³owiec wiœniowy z bardzo licznymi, nieregularnymi konkrecjami ró¿owego dolomitu

0,26 m – mu³owiec piaszczysty wiœniowy

0,24 m – mu³owiec wiœniowy, z nieregularnymi konkrecjami ró¿owego dolomitu

0,32 m – piaskowiec ortokwarcytowy ciemnoszary, bardzo twardy, ze smugami wêglistymi. Upad ok. 30°

4826,7–4829,9 1,9 m rdzenia:

piaskowiec œrednioziarnisty, ciemnoszary, ortokwarcytowy (szlif 191), z ciemnymi smugami ilastymi.
Upad 45°

4829,9–4836,4 6,50 m rdzenia, w tym:

0,45 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, z licznymi, drobnymi okruchami ciemnoszarych i wiœ-
niowych mu³owców. Upad 50°

0,56 m – mu³owiec wiœniowy. Przy sp¹gu wystêpuj¹ smugi piaskowca. W sp¹gu stopniowe przejœcie

0,17 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, równolegle smugowany. W sp¹gu ostra granica rozmycia

1,88 m – mu³owiec wiœniowy z ciemnozielonymi plamami, bry³owy, niewarstwowany. Wystêpuj¹
drobne konkrecje dolomitu

0,44 m – mu³owiec piaszczysty wiœniowy, równolegle smugowany. Upad 15°

3,00 m – piaskowiec kwarcytyczny szary, bardzo twardy, równolegle smugowany. Upad 45–50°

4836,4–4837,2 0,77 m rdzenia, w tym:

0,02 m – mu³owiec wiœniowy, bry³owy

0,75 m – piaskowiec kwarcytyczny szary, bardzo twardy, równolegle smugowany

4837,2–4838,5 1,0 m rdzenia:

piaskowiec jw.

4838,5–4842,7 4,2 m rdzenia, w tym:

0,2 m – mu³owiec ciemnoszary, bry³owy
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0,09 m – piaskowiec jasnoszary, ortokwarcytowy (szlif 192), bardzo twardy

0,94 m – mu³owiec piaszczysty szary, z rozproszonym muskowitem

1,97 m – mu³owiec wiœniowy, bry³owy, z konkrecjami dolomitu

1,0 m – mu³owiec piaszczysty wiœniowy, twardy, niewyraŸnie równolegle smugowany

4842,7–4851,8 9,2 m rdzenia, w tym:

0,40 m – mu³owiec jw. W sp¹gu stopniowe przejœcie

0,16 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, bardzo twardy. W sp¹gu powierzchnia rozmycia

0,49 m – mu³owiec wiœniowy, bry³owy, z licznymi nieregularnymi konkrecjami dolomitowymi

1,64 m – mu³owiec piaszczysty wiœniowy z zielonymi plamami, bardzo twardy, równolegle smugowa-
ny, z nieregularnymi konkrecjami dolomitowymi

0,11 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary

4,32 m – mu³owiec wiœniowy, bry³owy, z bardzo licznymi konkrecjami dolomitowymi. W sp¹gu ostra
granica

1,98 m – piaskowiec ciemnoszary z rozproszonym muskowitem, bardzo twardy (szlif 193). Przy stropie
zawiera bardzo liczne, nieregularne, szare konkrecje dolomitowe. Upad 20°

4851,8–4862,3 10,4 m rdzenia, w tym:

2,83 m – piaskowiec ortokwarcytowy (szlif 194), równolegle smugowany. Warstwowanie miejscami
zaburzone, faliste. Wystêpuje liczny rozproszony muskowit. Ska³a bardzo twarda

0,95 m – mu³owiec wiœniowy, bry³owy, z bardzo licznymi konkrecjami dolomitowymi

0,54 m – mu³owiec piaszczysty wiœniowy, równolegle smugowany. Upad 30–40°. W sp¹gu ostra granica

1,35 m – mu³owiec wiœniowy, z zielonymi plamami, bry³owy, z konkrecjami dolomitowymi. W sp¹gu
stopniowe przejœcie

0,50 m – mu³owiec piaszczysty wiœniowy. W sp¹gu ostra granica

1,47 m – mu³owiec wiœniowy z zielonymi plamami, bry³owy. W sp¹gu stopniowe przejœcie

2,32 m – mu³owiec piaszczysty wiœniowy, o zaburzonej laminacji, bardzo twardy. Ku sp¹gowi roœnie
twardoœæ i barwa zmienia siê na szar¹

0,44 m – piaskowiec kwarcytyczny szary, z nieregularnymi ciemnoszarymi smugami, zlewny, bardzo
twardy

4862,3–4866,3 4,0 m rdzenia, w tym:

0,68 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary, bardzo twardy. W sp¹gu ostra granica

0,25 m – mu³owiec ciemnoszary, z nieregularnymi przerostami szarego piaskowca. W sp¹gu ostra granica

0,30 m – piaskowiec kwarcytyczny jasnoszary. W sp¹gu ostra granica

2,77 m – mu³owiec przy samym stropie ciemnoszary, nieco ni¿ej zielony, przechodz¹cy w mu³owiec
piaszczysty wiœniowy, twardy, nieregularnie smugowany. Upad 30–50°

4866,3–4867,6 1,3 m rdzenia, w tym:

0,1 m – mu³owiec wiœniowy, bry³owy, kruchy

1,2 m – piaskowiec mulasty wiœniowy z zielonymi plamami, bardzo twardy, pionowo spêkany. Upad
30–40°

4867,6–4873,4 5,8 m rdzenia, w tym:

1,4 m – piaskowiec ró¿owy, ortokwarcytowy (szlify 195, 196), kwarcytyczny, bardzo twardy. W sp¹gu
ostra granica

0,1 m – mu³owiec piaszczysty wiœniowy

0,3 m – piaskowiec ró¿owy, kwarcytyczny, bardzo twardy

0,7 m – mu³owiec i i³owiec piaszczysty (szlif 197) zielony z wiœniowymi plamami, bry³owy

3,3 m – piaskowiec mulasty ró¿owy, zwarty
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4873,4–4882,6 9,1 m rdzenia, w tym:

3,0 m – piaskowiec ortokwarcytowy (szlif 198)

6,1 m – mu³owiec wiœniowy z zielonymi plamami i licznymi nieregularnymi konkrecjami dolomitowymi

4882,6–4900,6 17,93 m rdzenia, w tym:

1,60 m – mu³owiec jw.

1,00 m – mu³owiec piaszczysty, miejscami przechodz¹cy w piaskowiec niewyraŸnie równolegle smu-
gowany. Upad 60°

9,00 m – mu³owiec bry³owy, partiami piaszczysty, wiœniowy, z licznymi nieregularnymi konkrecjami
dolomitowymi

1,00 m – piaskowiec bardzo drobnoziarnisty, ró¿owy, równolegle smugowany. Upad 45°

5,33 m – mu³owiec piaszczysty (szlif 200) i i³owiec pylasto-piaszczysty (szlif 199) jw., z konkrecjami
dolomitowymi

4900,6–4911,8 10,8 m rdzenia:

mu³owiec wiœniowy z zielonymi plamami, bry³owe, z konkrecjami dolomitowymi, przewarstwione
mu³owcami piaszczystymi, przechodz¹cymi miejscami w piaskowiec kwarcytyczny drobnoziarnisty,
ró¿owy

4911,8–4923,1 11,28 m rdzenia, w tym:

10,68 m – mu³owiec jw.

0,60 m – mu³owiec ciemnoszary, niewarstwowany, z rozproszonym muskowitem

4923,1–4933,8 10,4 m rdzenia, w tym:

1,8 m – mu³owiec ciemnoszary, niewarstwowany, z rozproszonym muskowitem, miejscami smugowa-
ny szarym piaskowcem ortokwarcytowym (szlif 201) pod k¹tem ok. 45°. W sp¹gu stopniowe przejœcie

8,1 m – mu³owiec i i³owiec pylasty (szlif 202) wiœniowy, bry³owy. Przy stropie bardzo liczne, nieregu-
larne konkrecje dolomitowe

0,5 m – mu³owiec ciemnoszary jw., smugowany piaskowcem

4933,8–4946,5 12,5 m rdzenia, w tym:

1,93 m – mu³owiec ciemnoszary, przechodz¹cy ku do³owi w mu³owiec szarozielony, z konkrecjami do-
lomitowymi i z przerostami piaskowca kwarcytycznego (8 i 12 cm). W sp¹gu stopniowe przejœcie

8,0 m – mu³owiec wiœniowy, bry³owy, z licznymi konkrecjami dolomitowymi, przy sp¹gu piaszczysty,
smugowany pod k¹tem 30–40°. W sp¹gu stopniowe przejœcie

2,57 m – mu³owiec piaszczysty ciemnoszary, równolegle smugowany, przechodz¹cy ku do³owi w pias-
kowiec szary, kwarcytyczny

4946,5–4960,4 13,9 m rdzenia, w tym:

0,5 m – mu³owiec szarozielony z nieregularnymi konkrecjami dolomitowymi

6,5 m – mu³owiec wiœniowy, bry³owy, z przewarstwieniami piaskowca polimiktycznego (szlif 203).
Wystêpuj¹ nieregularne konkrecje dolomitowe i nieliczne zielone plamy

4,5 m – mu³owiec piaszczysty wiœniowy, twardy, zwarty. Miejscami zawiera nieregularne konkrecje
dolomitu oraz przewarstwienia piaskowca jw. (szlif 204)

2,4 m – mu³owiec wiœniowy, bry³owy

4960,4–4964,0 3,6 m rdzenia:

mu³owiec wiœniowy, bry³owy, z licznymi, drobnymi konkrecjami dolomitowymi. Przy sp¹gu zawiera
2–5 cm przerosty mu³owca piaszczystego (szlif 205) oraz piaskowca ró¿owego

4964,0–4978,8 14,18 m rdzenia, w tym:

0,94 m – piaskowiec wiœniowy, polimiktyczny, ortokwarcytowy (szlif 206), bardzo twardy, nie-
warstwowany
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12,24 m – mu³owiec wiœniowy (szlif 207) z nielicznymi zielonymi plamami, bry³owy, z bardzo liczny-
mi, nieregularnymi konkrecjami dolomitowymi. Przy sp¹gu przewarstwienia (2–5 cm) wiœniowego
piaskowca kwarcytycznego. Upad 30–45°

1,00 m – mu³owiec piaszczysty ciemnoszarozielony. Przy sp¹gu smugi i przewarstwienia szarego pias-
kowca. Upad 30–40°

4978,8–4986,3 7,41 m rdzenia, w tym:

0,20 m – mu³owiec jw.

5,42 m – piaskowiec wiœniowy, ortokwarcytowy (szlif 208), miejscami równolegle warstwowany, bar-
dzo twardy. Przy stropie przewarstwienia mu³owca wiœniowego, bry³owego. Upad 30–45°. W sp¹gu
stopniowe przejœcie

1,79 m – piaskowiec kwarcytyczny szary, równolegle smugowany, bardzo twardy. Upad 50°

4986,3–5004,3 17,88 m rdzenia, w tym:

3,74 m – mu³owiec wiœniowy lub i³owiec pylasty (szlif 209), bry³owy, z licznymi konkrecjami dolomi-
towymi. Zawiera smugi i przewarstwienia (do 10 cm) wiœniowego piaskowca kwarcytycznego

0,82 m – piaskowiec kwarcytyczny wiœniowy, równolegle smugowany, bardzo twardy. Upad 45°.
W sp¹gu stopniowe przejœcie

2,38 m – mu³owiec piaszczysty ciemnoszary, przewarstwiony szarym piaskowcem kwarcytycznym,
równolegle smugowanym. Upad 30–40°. W sp¹gu stopniowe przejœcie

5,10 m – mu³owiec wiœniowy, bry³owy, z licznymi konkrecjami dolomitowymi. Przy sp¹gu przewar-
stwienia (1–2 cm) wiœniowego piaskowca kwarcytycznego. Upad 30–40°

2,44 m – piaskowiec wiœniowy, ortokwarcytowy (szlif 210), równolegle i przek¹tnie smugowany sub-
stancj¹ muskowitowo-ilast¹, bardzo twardy. Upad 40°

3,40 m – mu³owiec wiœniowy jw.

5004,3–5016,1 11,31 m rdzenia, w tym:

0,95 m – mu³owiec lub i³owiec pylasty (szlif 211) wiœniowy jw.

2,64 m – piaskowiec wiœniowy, polimiktyczny, ortokwarcytowy (szlif 212), bardzo twardy, prze-
chodz¹cy na odcinku 1 m w piaskowiec ortokwarcytowy, ró¿owoszary, równolegle warstwowany.
Upad 30–40°

1,84 m – mu³owiec wiœniowy, bry³owy, z licznymi konkrecjami dolomitowymi. W sp¹gu stopniowe
przejœcie

4,00 m – piaskowiec ró¿owy, ortokwarcytowy (szlif 213), bardzo twardy. Miejscami zawiera drobne
okruchy wiœniowych mu³owców. Upad 40°. W sp¹gu stopniowe przejœcie

1,88 m – piaskowiec ortokwarcytowy szary, równolegle warstwowany, bardzo twardy, z pionowymi
szczelinami zasklepionymi kalcytem

5016,1–5020,7 3,7 m rdzenia, w tym:

2,7 m – piaskowiec jw. (szlif 214)

0,8 m – mu³owiec szarozielony lub i³owiec pylasty (szlif 215), bry³owy, z bardzo licznymi konkrecjami
dolomitycznymi

0,2 m – mu³owiec wiœniowy, bry³owy

5020,7–5028,0 6,7 m rdzenia:

mu³owiec wiœniowy lub i³owiec pylasty (szlify 216, 217), bry³owy, niewarstwowany, z bardzo liczny-
mi, nieregularnymi konkrecjami dolomitowymi

Uwaga! Z powodu odejœcia osi otworu od pionu w ró¿nych azymutach i z ró¿n¹ krzywizn¹ w poszczególnych geofizycz-
nych odcinkach pomiarowych, spód otworu znajduje siê na g³êbokoœci 4982 m (rzeczywista g³êbokoœæ pionowa – True Vertical
Depth) w odleg³oœci od osi pionowej 477 m w azymucie 40° lub 321 m, zale¿nie od przyjêtych za³o¿eñ, bowiem ostatni odcinek
otworu, w którym z powodów technicznych nie mo¿na by³o wykonaæ pomiarów geofizycznych, ma krzywiznê i azymut aprok-
symowany przez A.M. ¯elichowskiego
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