
PROFIL LITOLOGICZNO-STRATYGRAFICZNY

G³êbokoœæ w m Opis litologiczny

Maria JASKOWIAK-SCHONEICHOWA

Czwartorzêd

(g³êbokoœæ 0,0–40,5 m; mi¹¿szoœæ 40,5 m)1

0,0–10,0 Piaski kwarcowe drobnoziarniste z pojedynczymi grubszymi ziarnami, ¿ó³te

Próbki okruchowe na g³êb. 0,0–1138,7 m

10,0–35,0 Piaski ró¿noziarniste z licznym ¿wirkiem ska³ pó³nocnych, granitów i gnejsów, szare

35,0–37,5 Piaski

37,5–40,5 Gliny lodowcowe piaszczyste z drobnym ¿wirkiem ska³ pó³nocnych, granitów i gnejsów, szarobrunatne

KREDA

(g³êbokoœæ 40,5–1165,5 m; mi¹¿szoœæ 1125,0 m)

Maria JASKOWIAK-SCHOENEICHOWA

KREDA GÓRNA
(g³êbokoœæ 40,5–1104,0 m; mi¹¿szoœæ 1063,5 m)

K A M P A N

(g³êbokoœæ 40,5–159,0 m; mi¹¿szoœæ 118,5 m)

40,5–45,5 Opoki

45,5–48,0 Wapienie margliste

48,0–52,5 Opoki

52,5–55,0 Wapienie margliste

55,0–90,0 Wapienie margliste, podrzêdnie z cienkimi wk³adkami opoki, jasnoszare i szare. Opoki trawione w HCl
nie rozpadaj¹ siê

90,0–99,0 Wapienie margliste

99,0–109,5 Opoki, w œrodkowej czêœci z cienk¹ wk³adk¹ wapieni marglistych

109,5–159,0 Wapienie margliste, podrzêdnie z przewarstwieniami opoki

1 G³êbokoœæ granic stratygraficznych oraz litostratygraficznych podano wed³ug profilowañ geofizyki wiertniczej



S A N T O N

(g³êbokoœæ 159,0–583,0 m; mi¹¿szoœæ 424,0 m)

159,0–160,0 Opoki zwiêz³e, szare, o prze³amie pó³ziarnistym; trawione w HCl nie rozpadaj¹ siê

160,0–315,0 Opoki zwiêz³e, szare; trawione w HCl nie rozpadaj¹ siê

315,0–374,5 Opoki szare; trawione w HCl nie rozpadaj¹ siê

374,5–424,0 Opoki margliste, podrzêdnie z wk³adkami opok ilastych; trawione w HCl rozpadaj¹ siê na drobne grudki

424,0–502,5 Opoki margliste

502,5–507,0 Opoki ilaste

507,0–515,0 Opoki margliste

515,0–573,0 Opoki margliste szare

573,0–583,0 Opoki zwiêz³e

K O N I A K
(poziom Inoceramus involutus)

(g³êbokoœæ 583,0–723,5 m; mi¹¿szoœæ 140,5 m)

583,0–585,0 Opoki

585,0–723,5 Opoki ilaste ciemnoszare z wk³adkami opok zwiêz³ych

T U R O N
(z poziomem Inoceramus schloenbachi)

(g³êbokoœæ 723,5–1020,5 m; mi¹¿szoœæ 297,0 m)

723,5–735,0 Opoki ilaste ciemnoszare i opoki zwiêz³e szare

735,0–751,0 Opoki

751,0–776,0 Opoki, podrzêdnie z cienkimi wk³adkami wapieni marglistych

776,0–794,5 Wapienie margliste

794,5–815,5 Opoki

815,5–853,5 Margle z cienkimi wk³adkami wapieni marglistych o mi¹¿szoœci do 1,5 m

853,5–882,5 Wapienie margliste

882,5–900,5 Wapienie

900,5–903,0 Margle

903,0–911,5 Wapienie

911,5–915,0 Margle

915,0–921,5 Margle z pojedyncz¹ wk³adk¹ wapieni marglistych

921,5–938,5 Naprzemianleg³e wapienie margliste i margle

938,5–956,5 Margle, w dolnej czêœci z cienkimi przewarstwieniami wapieni marglistych

956,5–990,0 Naprzemianleg³e wapienie margliste i margle
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990,0–990,5 Wapienie margliste

990,5–1015,0 Margle ilaste z pojedynczymi cienkimi wk³adkami wapieni marglistych

1015,0–1018,0 Margle ilaste

1018,0–1020,5 I³owce

CENOMAN

(g³êbokoœæ 1020,5–1104,0 m; mi¹¿szoœæ 83,5 m)

1020,5–1025,0 Margle z pojedyncz¹ cienk¹ wk³adk¹ wapieni marglistych

1025,0–1104,0 Naprzemianleg³e margle szarozielone, wapienie i wapienie margliste

Sylwester MAREK, Krzysztof LESZCZYÑSKI

KREDA DOLNA
(g³êbokoœæ 1104,0–1165,5 m; mi¹¿szoœæ 61,5 m)

A L B

ALB GÓRNY

(g³êbokoœæ 1104,0–1115,5 m; mi¹¿szoœæ 11,5 m)

1104,0–1113,0 Gezy

1113,0–1115,5 Piaskowce margliste z konkrecjami fosforytowymi

ALB ŒRODKOWY–?BARREM

Formacja mogileñska

(g³êbokoœæ 1115,5–1165,5 m; mi¹¿szoœæ 50,0 m)

1115,5–1138,7 Piaskowce

1138,7–1144,71 3,0 m rdzenia, w tym:

2,0 m – piaskowce szare, œrednioziarniste, s³abo zwiêz³e, ze ¿wirkiem kwarcowym, w dolnej czêœci
drobno- i bardzo drobnoziarniste

1,0 m – piaskowce ciemnoszare, bardzo drobnoziarniste i mu³owcowe, z muskowitem i nielicznym
glaukonitem, ze ¿wirkiem kwarcowym oraz ciemnymi smugami ilastymi, s³abo zwiêz³e, bezwapienne

1144,7–1165,5 Piaskowce

Próbki okruchowe na g³êb. 1144,7–1195,0 m
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JURA

(g³êbokoœæ 1165,5–2080,5 m; mi¹¿szoœæ 915,0 m)

Jadwiga DEMBOWSKA
JURA GÓRNA

(g³êbokoœæ 1165,5–1998,5 m; mi¹¿szoœæ 833,0 m)

T Y T O N

TYTON (WO£G) DOLNY ?

(g³êbokoœæ 1165,5–1176,5 m; mi¹¿szoœæ 11,0 m)

Formacja pa³ucka

(g³êbokoœæ 1165,5–1224,0 m; mi¹¿szoœæ 58,5 m)

1165,5–1176,5 Mu³owce margliste

K I M E R Y D

(g³êbokoœæ 1176,5–1406,0 m; mi¹¿szoœæ 229,5 m)

KIMERYD GÓRNY

(g³êbokoœæ 1176,5–1224,0 m; mi¹¿szoœæ 47,5 m)

Formacja pa³ucka cd.

1176,5–1195,0 Wapienie margliste i margle

1195,0–1201,0 2,0 m rdzenia, w tym:

0,1 m – wapienie be¿owoszare, margliste, poprzerastane marglem, ze szcz¹tkami amonitów Virgataxio-

ceras sp., Aulacostephanus sp.

1,9 m – ³upki ciemnoszare, margliste, z bardzo liczn¹ faun¹ ma³¿ow¹ i amonitow¹, z ok. 20 cm wk³adk¹
margla szarego przepe³nionego faun¹: Virgataxioceras sp., V. cf. fallax (Ilovayski et Florencki), Aula-

costephanus sp., A. (Aulacostephanoceras) aff. kirghiseusis (d’Orbigny), A. (A.) volgensis (Vischnia-
koff), A. (A.) cf. volgensis (Vischniakoff), A. pseudomutabilis pseudomutabilis (Loriol), liczne szcz¹tki
ma³¿y, m.in. Ostrea sp.

1201,0–1203,0 1,5 m rdzenia:

³upki margliste jw., z wk³adkami wapieni marglistych z faun¹, wœród której oznaczono: Glochiceras

sp., Virgataxioceras sp., Aulacostephanus cf. eudoxus (d’Orbigny); wœród szcz¹tków ma³¿y liczne
Ostrea sp.

1203,0–1224,0 Naprzemianleg³e ³upki margliste i margle, z kimerydzk¹ mikrofaun¹, cz³onami ³odyg liliowców i frag-
mentami kolców je¿owców

Próbki okruchowe na g³êb. 1203,0–1243,0 m

KIMERYD DOLNY

Formacja wapienno-marglisto-muszlowcowa (V)

(g³êbokoœæ 1224,0–1406,0 m; mi¹¿szoœæ 182,0 m)

1224,0–1243,0 Naprzemianleg³e wapienie i margle, z cz³onami ³odyg liliowców i innymi fragmentami szkieletów
szkar³upni
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1243,0–1249,0 6,0 m rdzenia:

0,2 m – wapienie szare, z be¿owymi fukoidami, szcz¹tkami ma³¿y Gervillia sp., licznymi cz³onami
³odyg liliowców i innymi elementami szkieletowymi szkar³upni

5,8 m – margle ciemnoszare, nieco mu³owcowe, miejscami szare, bez domieszki mu³owca. Ska³a jedno-
rodna o oddzielnoœci nieregularnej. Wystêpuj¹ nieliczne Pecten sp., ramienionogi, cz³ony ³odyg liliow-
ców i kolce je¿owców

1249,0–1255,0 5,4 m rdzenia:

4,0 m – margle ciemnoszare i szare, miejscami wapniste, o nieregularnej ³upliwoœci bry³owej, z nielicz-
nymi szcz¹tkami ma³¿y i liliowców

1,4 m – wapienie szare, margliste, w górnej czêœci gruz³owe – przerosty margla ciemnoszarego z wapie-
niem szarym. Miejscami niewielkie skupienia szcz¹tków fauny i pojedyncze Gervillia sp., kolce je¿ow-
ców, cz³ony ³odyg liliowców. Obecne liczne suturostylolity powleczone i³owcem czarnym

1255,0–1406,0 Margle i wapienie margliste

Próbki okruchowe na g³êb. 1255,0–1503,0 m

O K S F O R D

Grupa wapienna A

(g³êbokoœæ 1406,0–1998,5 m; mi¹¿szoœæ 592,5 m)

1406,0–1470,0 Wapienie jasnokremowe z oolitami

1470,0–1503,0 Wapienie jasnokremowe, kredowate, nieco margliste

1503,0–1509,0 0,8 m rdzenia:

wapienie jasnokremowe, kredowate, z drobnymi porami, ze szcz¹tkami ma³¿y

1509,0–1529,0 Wapienie jw. w rdzeniu

Próbki okruchowe na g³êb. 1509,0–1972,5 m

1529,0–1574,0 Wapienie bardzo zwiêz³e, naprzemianleg³e z wapieniami o znacznej porowatoœci

1574,0–1656,0 Wapienie jednorodne

1656,0–1972,5 Wapienie o zmiennej porowatoœci

1972,5–1977,0 3,7 m rdzenia:

wapienie szare i jasnoszare, organodetrytyczne, z krzemieniami i ciemnymi onkolitami; miejscami sku-
pienia drobnych krzemieni, miejscami nieco piaszczyste

1977,0–1983,0 5,0 m rdzenia:

wapienie jw., w dolnej czêœci z przerostami ilastymi na powierzchniach rozmyæ. Widoczne œlady odcis-
ków ma³¿y

1983,0–1997,5 Wapienie jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 1983,0–1997,5 m

1997,5–2003,5 6,0 m rdzenia, w tym:

2,7 m – wapienie drobnoorganodetrytyczne, z krzemieniami. Na ilastych powleczeniach powierzchni
rozmyæ skupienia glaukonitu. Wœród szcz¹tków amonitów stwierdzono rodzaj Peltoceratoides, ponad-
to szcz¹tki: Hibolites sp., Terebratula sp., Astarte sp. oraz cz³ony ³odyg liliowców

1,3 m – wapienie gruz³owe, ze skupieniami glaukonitu i chlorytu, bardzo zwiêz³e. Fragment amonita
?Quenstedtoceras sp.
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Krystyna DAYCZAK-CALIKOWSKA

JURA ŒRODKOWA
(g³êbokoœæ 1998,5–2080,5 m; mi¹¿szoœæ 82,0)

K E L O W E J

KELOWEJ GÓRNY

(g³êbokoœæ 1998,5–1998,7 m; mi¹¿szoœæ 0,2 m)

0,1 m – warstwa bulasta – wapienie piaszczysto-dolomityczne, gruz³owate, czerwonobrunatne, nie-
jednorodne

0,1 m – piaskowce dolomityczne, ¿ó³tobrunatne, zawieraj¹ce w stropowej czêœci p³askie, skorupowe
konkrecje limonitu. W ca³ej skale domieszka glaukonitu

KELOWEJ DOLNY + BATON GÓRNY

(g³êbokoœæ 1998,7–2023,0 m; mi¹¿szoœæ 24,3 m)

1,4 m – dolomity piaszczyste, jasnoszare, bardzo twarde, zwiêz³e. Miejscami na nieregularnych, nie-
równych powierzchniach warstwowania nagromadzenia ciemnoszarego mu³owca. W dolnej czêœci
cienkie przemazy ciemnoszarego mu³owca, podkreœlaj¹ce skoœne warstwowanie. Ca³a warstwa prze-
ciêta pionowo szwem stylolitowym o rozbudowanej ornamentyce

0,4 m – dolomity piaszczyste, jasnoszare, z nieregularnymi przerostami krzemieni

2003,5–2008,5 4,8 m rdzenia:

dolomity piaszczyste, jasnoszare, bardzo twarde, zwiêz³e, z doœæ licznymi przerostami jasnoszarych,
zwietrza³ych krzemieni. Bardzo rzadko wystêpuj¹ przerosty i przemazy ciemnoszarego mu³owca.
Miejscami tekstury gruz³owo-sp³ywowe

2008,5–2012,0 3,2 m rdzenia:

dolomity piaszczyste z krzemieniami. Krzemienie szarobrunatne, mniej zwietrza³e ni¿ w warstwie nad-
leg³ej, bardzo zwiêz³e. Ca³a ska³a w znacznym stopniu zsylifikowana

2012,0–2013,5 1,5 m rdzenia:

dolomity piaszczyste, œrednioziarniste, bardziej wapniste, z przemazami czarnego mu³owca, jasnoszare,
z lekkim odcieniem zielonkawym

2013,5–2015,5 2,0 m rdzenia:

dolomity jw., z przerostami i laminami ciemnoszarych, niezwietrza³ych krzemieni

2015,5–2020,5 4,6 m rdzenia, w tym:

1,2 m – dolomity jw. Przerosty krzemieni mniej liczne; rzadko wystêpuj¹ laminy ilaste. Sporadycznie
pojawiaj¹ siê naloty lub drobne skupienia glaukonitu

Powierzchnia sp¹gowa nierówna, kontakt ze ska³¹ podœcielaj¹c¹ ostry

0,5 m – piaskowce kwarcowe, drobnoziarniste, mulaste, o spoiwie ilastym, wapniste, bardzo zwiêz³e,
twarde, szare, silnie zbioturbowane. W partii przysp¹gowej pojedyncze toczeñce dolomitu piaszczyste-
go podœcielaj¹cego

Ku do³owi ci¹g³e przejœcie

0,4 m – dolomity piaszczyste, jednorodne, bardzo twarde, zwiêz³e, per³owoszare

1,7 m – piaskowce kwarcowe drobnoziarniste, dolomityczne, twarde, zwiêz³e, przepe³nione oolitami li-
monitowymi, w górnej czêœci (0,6 m od stropu) ciemnoszare, przechodz¹ce w hematytowe, brunatno-
czerwone. Na ogó³ jednorodne

0,8 m – mu³owce dolomitowe, ciemnoszare, zwiêz³e, zlepieñcowate, miejscami z wk³adkami muszlow-
cowymi, u³amkami zwêglonego drewna, toczeñcami i nieregularnymi porwakami jasnoszarego pias-
kowca dolomitowego. W przystropowych 10 cm przewaga jasnoszarego piaskowca dolomitowego,
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mu³owiec stanowi tylko domieszkê. W ca³ej skale niezbyt liczne nieoznaczalne szcz¹tki drobnych
rhynchonelli i gruboskorupowych ma³¿y, zw³aszcza w partiach muszlowcowych. Na g³êb. 2020,3 m
Oppelia sp.

2020,5–2023,5 3,0 m rdzenia, w tym:

0,3 m – dolomity silnie piaszczyste, jasnoszare, bardzo zwiêz³e, z nielicznymi jamkami ¿erowiskowymi
organizmów mu³o¿ernych i pojedynczymi skupieniami chlorytu

0,3 m – dolomity jasnoszare, jednorodne, jw., pozbawione domieszki chlorytu

2,4 m – dolomity mu³owcowe, ciemnoszare, bardzo zwiêz³e, jednorodne, zbioturbowane

BATON ŒRODKOWY

(g³êbokoœæ 2023,0–2035,5 m; mi¹¿szoœæ 12,5 m)

2023,5–2026,5 Mu³owce ilaste

Próbki okruchowe na g³êb. 2023,5–2091,0 m

2026,5–2032,5 I³owce

2032,5–2035,5 Piaskowce nieco mu³owcowe

BATON DOLNY

(g³êbokoœæ 2035,5–2055,0 m; mi¹¿szoœæ 19,5 m)

2035,5–2044,5 Mu³owce

2044,5–2055,0 I³owce

B A J O S

BAJOS GÓRNY

(g³êbokoœæ 2055,0–2080,5 m; mi¹¿szoœæ 25,5 m)

2055,0–2069,5 Piaskowce, miejscami nieco mu³owcowe, z podrzêdnymi wk³adkami mu³owców

2069,5–2076,5 I³owce

2076,5–2080,5 Mu³owce ilaste

TRIAS

(g³êbokoœæ 2080,5–4447,0 m; mi¹¿szoœæ 2366,5 m)

Maria FRANCZYK

TRIAS GÓRNY
(g³êbokoœæ 2080,5–3251,0 m; mi¹¿szoœæ 1170,5 m)

N O R Y K (dawniej „retyk ni¿szy”)

(g³êbokoœæ 2080,5–2572,0 m; mi¹¿szoœæ 491,5 m)

2080,5–2091,0 I³owce i piaskowce

2091,0–2097,0 6,0 m rdzenia, w tym:

2,6 m – piaskowce drobnoziarniste, szarozielonkawe, zwiêz³e, z dwoma 10 cm nieregularnymi prze-
warstwieniami i³owca ciemnowiœniowego z zielonymi plamami. W górnej partii wrostki pirytu

1,1 m – i³owce bardzo zwiêz³e, wiœniowe, z warstwowaniem podkreœlonym zielonym zabarwieniem
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0,2 m – piaskowce drobnoziarniste, warstwowane, zwiêz³e, szarowiœniowe

0,8 m – i³owce bardzo zwiêz³e, warstwowane, wiœniowe z zielonymi plamami

0,3 m – piaskowce drobnoziarniste, zwiêz³e, szare, miejscami zabarwienie zielone lub wiœniowe

0,5 m – piaskowce drobnoziarniste, zwiêz³e, warstwowane, szare i wiœniowe

0,5 m – piaskowce drobnoziarniste wiœniowe, miejscami zlepieñcowate, z nieregularnymi intraklastami
i³owca piaszczystego, wiœniowego

2097,0–2102,0 5,5 m rdzenia, w tym:

1,1 m – piaskowce drobnoziarniste, œrednio zwiêz³e, wiœniowobr¹zowe. W czêœci œrodkowej 20 cm
wk³adka zlepieñca z³o¿onego ze ska³ i³owcowych i piaskowcowych

0,9 m – zlepieñce bardzo zwiêz³e, wiœniowe, sk³adaj¹ce siê z drobnych, nieregularnych okruchów pias-
kowców i i³owców

0,7 m – mu³owce piaszczyste, zwiêz³e, ciemnowiœniowe

2,8 m – i³owce bardzo zwiêz³e, wiœniowe

2102,0–2212,5 I³owce z wk³adkami piaskowców

Próbki okruchowe na g³êb. 2102,0–2212,5 m

2212,5–2218,5 3,4 m rdzenia, w tym:

1,3 m – i³owce bardzo zwiêz³e, wiœniowe z zielonymi plamami

0,5 m – i³owce wapniste z drobnym ¿wirkiem wêglowym, wiœniowe z zielonymi plamami. W sp¹gu
10 cm warstwa o zielonej barwie

1,6 m – i³owce bardzo zwiêz³e, wiœniowe z rzadkimi zielonymi plamami

2218,5–2226,0 I³owce

Próbki okruchowe na g³êb. 2218,5–2316,0 m

2226,0–2233,0 Piaskowce

2233,0–2316,0 I³owce i piaskowce, miejscami zdolomityzowane

2316,0–2323,0 6,0 m rdzenia, w tym:

1,5 m – piaskowce drobnoziarniste, szaroró¿owe, z bardzo nieliczn¹ sieczk¹ roœlinn¹

0,5 m – zlepieñce szare, sk³adaj¹ce siê z okruchów piaskowców, dolomitów i i³owców wiœniowych.
Spoiwo ilasto-wapniste

4,0 m – i³owce bardzo zwiêz³e, wiœniowe z zielonymi plamami

2323,0–2349,0 I³owce i piaskowce

Próbki okruchowe na g³êb. 2323,0–2490,0 m

2349,0–2490,0 I³owce

2490,0–2496,0 3,0 m rdzenia:

i³owce brunatnoczerwone, jednorodne, twarde, z bardzo licznym ¿wirkiem wêglanowym o œrednicy od
0,5 do 20,0 mm. Wystêpuj¹ drobne, kuliste, jasnoszarooliwkowe odbarwienia. W górnej po³owie silnie
zlustrowane pod k¹tem 25–45°. P³aszczyzny zlustrowañ pokryte œmietank¹ hematytow¹

2496,0–2572,0 I³owce

Próbki okruchowe na g³êb. 2496,0–2597,0 m
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K A J P E R

(g³êbokoœæ 2572,0–3349,5 m; mi¹¿szoœæ 777,5 m)

KAJPER GÓRNY

(g³êbokoœæ 2572,0–3251,0 m; mi¹¿szoœæ 679,0 m)

Warstwy gipsowe górne

(g³êbokoœæ 2572,0–2908,0 m; mi¹¿szoœæ 336,0 m)

2572,0–2597,0 I³owce, podrzêdnie anhydryty

2597,0–2602,5 5,8 m rdzenia, w tym:

3,0 m – i³owce margliste brunatnoczerwone z kulistymi szarooliwkowymi plamami oraz cienkimi
¿y³kami anhydrytu rozproszonymi w ca³ej skale. Œlady drobnych zlustrowañ. Zawartoœæ kalcytu –
21,5%, dolomitu – 1,6%

2,8 m – i³owce brunatnoczerwone o strukturze gruz³owej, doœæ silnie zlustrowane, z rozproszonym
¿wirkiem wêglanowym. Sporadycznie wystêpuj¹ drobne wpryski anhydrytu szarego i pomarañczowego

2602,5–2636,0 Osady ilaste

Próbki okruchowe na g³êb. 2602,5–2666,1 m

2636,0–2666,1 Osady piaszczysto-ilaste

2666,1–2668,5 2,40 m rdzenia, w tym:

1,00 m – mu³owce wapniste, ciemnobrunatnowiœniowe z nieregularnymi oliwkowymi plamami, miejs-
cami przechodz¹ce w piaskowiec mu³owcowy, rdzawy, plamisty. Pojedyncze intraklasty i smugi
i³owca brunatnoczerwonego

0,60 m – piaskowce ciemnobrunatnobe¿owe i ró¿owe, twarde, zwiêz³e, s³abo wapniste, skoœnie lub
równolegle warstwowane, z kilkoma p³askimi intraklastami i³owca brunatnoczerwonego (o � do
10 cm)

0,80 m – mu³owce ilaste ciemnobrunatnowiœniowe, twarde, s³abo dolomityczne, smugowane piaskow-
cem oliwkowym. Obecne pojedyncze ¿elaziste rizoidy. Upad 1–5°

2668,5–2689,5 I³owce

Próbki okruchowe na g³êb. 2668,5–2689,5 m

2689,5–2695,0 3,9 m rdzenia:

i³owce brunatnoczerwone, twarde, krusz¹ce siê kostkowo, miejscami skoœnie warstwowane piaskow-
cem s³abo wapnistym, jasnobe¿owym, z plamami szarooliwkowymi. Sporadycznie obecny drobny ¿wi-
rek wêglanowy oraz liczne wpryski pomarañczowego anhydrytu. W czêœci przysp¹gowej 5 cm soczewka
utworzona z drobnego ¿wirku wêglanowego

2695,0–2717,5 I³owce

Próbki okruchowe na g³êb. 2695,0–2717,5 m

2717,5–2723,5 5,6 m rdzenia:

i³owce brunatnoczerwone, jednorodne, z pojedynczymi plamami szarooliwkowymi, w górnej czêœci
dolomityczne. Miejscami widoczny rozproszony ¿wirek wêglanowy. 20 cm od sp¹gu wk³adka dolomitu
be¿owego, smugowanego i³owcem szarooliwkowym. W stropie i w sp¹gu wk³adka dolomitu ograni-
czona 2 cm wk³adkami zlepieñca, sk³adaj¹cego siê z obtoczonych okruchów dolomitu be¿owego, spo-
jonych i³owcem szarooliwkowym

2723,5–2742,5 Dolomity ilaste, i³owce i piaskowce

Próbki okruchowe na g³êb. 2723,5–2742,5 m
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2742,5–2748,5 6,0 m rdzenia, w tym:

4,7 m – i³owce s³abo wapniste, brunatnoczerwone z pojedynczymi plamami szarooliwkowymi i liczny-
mi wpryskami pomarañczowego anhydrytu

0,3 m – i³owce szarozielone, skoœnie warstwowane mu³owcem s³abo wapnistym, szarobe¿owym

0,5 m – mu³owce brunatnoczerwone, równolegle lub skoœnie warstwowane piaskowcem drobnoziarnis-
tym, brunatnoczerwonym. W dolnej czêœci œlady rozmycia. W sp¹gu jednocentymetrowa warstewka
zlepieñca wêglanowego drobnookruchowego

0,2 m – i³owce mu³owcowe warstwowane skoœnie i równolegle piaskowcem bardzo drobnoziarnistym,
s³abo wapniste, szarozielonkawe z wk³adkami brunatnoczerwonymi

0,3 m – zlepieñce wêglanowe, sk³adaj¹ce siê z okruchów wapieni dolomitycznych i i³owców dolomi-
tycznych dobrze i œrednio obtoczonych, o œrednicy od 0,1 do 0,5 cm. Obecne pojedyncze wpryœniêcia
i gniazda pomarañczowego anhydrytu

2748,5–2772,0 I³owce z wk³adk¹ dolomitu

Próbki okruchowe na g³êb. 2748,5–2772,0 m

2772,0–2778,0 6,0 m rdzenia, w tym:

2,0 m – i³owce brunatnoczerwone, nieco margliste, miejscami skoœnie warstwowane piaskowcem dolo-
mitycznym bardzo drobnoziarnistym, be¿owym. Przy warstewkach piaszczystych i³owiec jest odbar-
wiony na szarooliwkowo. Widoczne pojedyncze gniazda anhydrytu o wielkoœci do 4,0 cm

4,0 m – i³owce brunatnoczerwone, gêsto skoœnie smugowane piaskowcem wapnistym o nieco jaœniej-
szej barwie. Miejscami ska³a z plamami szarooliwkowymi. Sporadycznie wystêpuj¹ wpryski anhydrytu

2778,0–2809,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce jw.

2809,0–2815,0 3,0 m rdzenia:

i³owce brunatnoczerwone, zwiêz³e, z licznymi zielonymi plamami oraz wk³adkami i³owca szarozielo-
nego. W dolnej czêœci i³owce skoœnie warstwowane piaskowcem wapnistym. Obecne pojedyncze
wpryski anhydrytu ró¿owego

2815,0–2848,7 Wed³ug pomiarów geofizycznych i próbek okruchowych – i³owce jw.

2848,7–2855,7 6,5 m rdzenia, w tym:

1,2 m – i³owce brunatnofioletowe, margliste, jednorodne

0,8 m – i³owce szare w brunatnoczerwone plamy, jedwabiste, ³uszcz¹ce siê skorupowo. Wystêpuj¹
pojedyncze cienkie szczeliny z wysychania

4,5 m – i³owce dolomityczne szare, jednorodne, miejscami przechodz¹ce w margle dolomityczne be-
¿owoszare. W sp¹gu 20 cm gniazdo pomarañczowego anhydrytu (zawartoœæ kalcytu – 5,0–6,1%, dolo-
mitu – 1,6–8,5%)

2855,7–2905,0 Wed³ug pomiarów geofizycznych do g³êb. 2881,0 m – i³owce dolomityczne jw., ni¿ej – i³owce

2905,0–2908,0 0,6 m rdzenia:

i³owce margliste, jednorodne, masywne, twarde. Zawartoœæ kalcytu – 28,0%, dolomitu – 1,6%

Piaskowiec trzcinowy

(g³êbokoœæ 2908,0–2991,0 m; mi¹¿szoœæ 83,0 m)

2908,0–2939,0 Ska³y i³owcowo-mu³owcowe

Próbki okruchowe na g³êb. 2908,0–2939,0 m

2939,0–2945,0 6,0 m rdzenia, w tym:

1,3 m – i³owce plamiste brunatnoczerwone, brunatnoszare w oliwkowe i fioletowe plamy, miejscami
mu³owcowe z laminami mu³owca
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0,4 m – mu³owce szare w rdzawe plamy, z cienkimi wk³adkami piaskowca szarego, drobnoziarnistego,
zwiêz³ego

0,6 m – piaskowce drobnoziarniste szarozielonkawe w rdzawofioletowe plamy, twarde, zwiêz³e,
odcinkami warstwowane. Upad ok. 3°

1,2 m – i³owce ciemnoszare, twarde, w stropowym odcinku ze œladami rozmyæ, pionowymi kanalikami
wype³nionymi nadleg³ym piaskowcem; ku do³owi przechodz¹ stopniowo w mu³owce. W i³owcach licz-
ne szcz¹tki zwêglonych roœlin

0,2 m – mu³owce szare, piaszczyste, twarde, ze szcz¹tkami zwêglonych roœlin

0,8 m – mu³owce szare, twarde, zailone, z bardzo licznymi szcz¹tkami zwêglonej flory

1,5 m – piaskowce mierzwiste jasnoszare, laminowane i³owcem mu³owcowym ciemnoszarym, twarde,
zwiêz³e, z pionowymi kanalikami o œrednicy od 0,5 do 1,0 cm. W dolnej czêœci na odcinku 0,5 m wystê-
puje piaskowiec jasnoszary bardzo twardy, zwiêz³y, jednorodny, smugowany ³yszczykami

2945,0–2949,0 4,0 m rdzenia, w tym:

0,6 m – i³owce szare, twarde, w czêœci przystropowej silnie zlustrowane. Wystêpuj¹ rozproszone krysz-
ta³ki siarczków metali

3,4 m – i³owce plamiste, fioletowoszare, mu³owcowe, z licznymi rdzawymi rizoidami i sporadycznymi
szcz¹tkami zwêglonych roœlin. W dolnej czêœci i³owce o strukturze gruz³owej. W œrodkowym odcinku
20 cm wk³adka piaskowca drobnoziarnistego bardzo twardego, zwiêz³ego, skoœnie warstwowanego,
szarofioletowego, z licznymi rozproszonymi ³yszczykami

2949,0–2991,0 Utwory i³owcowo-mu³owcowe, podrzêdnie piaszczyste

Próbki okruchowe na g³êb. 2949,0–3015,0 m

Warstwy gipsowe dolne

(g³êbokoœæ 2991,0–3251,0 m; mi¹¿szoœæ 260,0 m)

2991,0–3015,0 I³owce ciemnoszare

3015,0–3021,0 4,3 m rdzenia:

i³owce ciemnoszare, dolomityczne, miejscami wapniste, ze sporadycznymi milimetrowymi krysz-
ta³kami pirytu i esterii. W dolnej czêœci wk³adki o mi¹¿szoœci do 20 cm wapienia ilastego, ciemno-
szarego

3021,0–3076,0 I³owce

Próbki okruchowe na g³êb. 3021,0–3076,0 m

3076,0–3080,0 4,0 m rdzenia:

i³owce ciemnoszare, twarde, miejscami dolomityczne z kilkunastocentymetrowym gniazdem anhydrytu
jasnoszarego, drobnokrystalicznego oraz w dolnym odcinku z 10 cm wk³adk¹ margla dolomitycznego
szarego. Zawartoœæ kalcytu – 28%, dolomitu – 40%

3080,0–3156,5 I³owce jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 3080,0–3156,5 m

3156,5–3162,0 1,1 m rdzenia:

i³owce dolomityczne ciemnoszare, miejscami zlustrowane, ze szcz¹tkami ³usek i zêbów ryb. Zawartoœæ
kalcytu – 6,7–15,1%, dolomitu – 10–26%

3162,0–3222,5 Do g³êb. 3204,0 m – i³owce, ni¿ej – i³owce z anhydrytami

Próbki okruchowe na g³êb. 3162,0–3222,5 m
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3222,5–3231,5 9,0 m rdzenia, w tym:

2,0 m – i³owce ciemnoszare, prawie czarne, twarde, w dolnym odcinku dolomityczne z anhydrytem sza-
rym w formie warstewek i lamin o szerokoœci 0,1–5,0 cm, czêsto porozrywanych, soczewkowatych
i oczkowych. W górnej czêœci, na odcinku ok. 20 cm, rozproszone gniazda anhydrytu. Upad 3–5°

7,0 m – i³owce dolomityczne ciemnoszare, prawie czarne, twarde, w dolnej czêœci z cienkimi laminami,
wk³adkami i gniazdami anhydrytu szarego, zanikaj¹cymi ku do³owi. Zawartoœæ kalcytu – 3,2–16,5%,
dolomitu – 3,2–9,1%. Upad 3–5°

3231,5–3251,0 I³owce szare z anhydrytami

Próbki okruchowe na g³êb. 3231,5–3278,5 m

TRIAS ŒRODKOWY
(g³êbokoœæ 3251,0–3645,0 m; mi¹¿szoœæ 394,0 m)

K A J P E R c d .

KAJPER DOLNY

Warstwy sulechowskie

(g³êbokoœæ 3251,0–3349,5 m; mi¹¿szoœæ 98,5 m)

3251,0–3278,5 Utwory i³owcowo-mu³owcowe z wk³adk¹ piaskowca o mi¹¿szoœci ok. 5 m

3278,5–3287,5 9,0 m rdzenia, w tym:

1,0 m – i³owce plamiste fioletowoszare w rdzawoochrowe plamy, czêœciowo zlustrowane, w dolnej
czêœci mu³owcowe. Sporadycznie wystêpuj¹ wyd³u¿one konkrecje syderytowe

0,8 m – piaskowce drobnoziarniste, zwiêz³e, wapniste, szaro-fioletowo-rdzawe, z przerostami i³owca
plamistego

3,7 m – i³owce plamiste, szarofioletowe w rdzawoochrowe plamy, twarde, z 30 cm wk³adk¹ i³owca
szarozielonego. Liczne czerwone konkrecje ¿elaziste (HCl+) o wielkoœci 0,5–5,0 cm

1,8 m – piaskowce drobnoziarniste, jasnoszare, s³abo wapniste, w górnym odcinku z rdzawymi plama-
mi, z nieregularnymi laminami, soczewkami i wk³adkami o mi¹¿szoœci do 20 cm i³owca ciemnoszare-
go. Sporadycznie obecne szcz¹tki zwêglonych roœlin. Miejscami na kontakcie i³owców z piaskowcem
pojedyncze pionowe kanaliki

1,7 m – i³owce mu³owcowe pstre, fioletowoszare w rdzawe i ochrowe plamy, twarde, jednorodne,
z czerwonymi konkrecjami ¿elazistymi, silnie reaguj¹cymi z HCl. Ok. 50 cm od stropu znajduje siê
30 cm wk³adka i³owca silnie wapnistego, przepe³nionego przekrystalizowanymi skorupami ma³¿y oraz
du¿ymi czerwonymi konkrecjami ¿elazistymi, silnie reaguj¹cymi z HCl. Nieregularne przerosty wapie-
nia jasnoszarego (do 5 cm)

3287,5–3343,5 Utwory piaszczysto-ilaste

Próbki okruchowe na g³êb. 3287,5–3343,5 m

3343,5–3349,5 (3345,0)1 6,0 m rdzenia:

i³owce mu³owcowe, ciemnoszare, prawie czarne, z pojedynczymi wk³adkami o gruboœci do 5 cm pias-
kowców drobnoziarnistych, szarych, skoœnie warstwowanych oraz z nieregularnymi przerostami mu-
³owca wapnistego. Zawartoœæ kalcytu – 23,5%, dolomitu – 1,6%. Obecne s¹ pojedyncze szcz¹tki
zwêglonych roœlin i ma³e ma³¿e. W dolnej czêœci miêdzy i³owcem i wk³adkami piaskowca kontakt
erozyjny
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Irena GAJEWSKA

Wapieñ muszlowy

(g³êbokoœæ 3345,0–3645,0 m; mi¹¿szoœæ 300,0 m)

Wapieñ muszlowy górny

(g³êbokoœæ 3345,0–3402,0 m; mi¹¿szoœæ 57,0 m)

Warstwy ceratytowe

(g³êbokoœæ 3345,0–3376,0 m; mi¹¿szoœæ 31,0 m)

3349,5 (3345,0)–3352,5 3,0 m rdzenia, w tym:

0,1 m – wapienie organogeniczne z laminami ilastymi

2,9 m – i³owce ciemnoszare, z licznymi odciskami drobnych ma³¿y i u³amkiem ?ceratyta. W i³owcach
pojedyncze cienkie laminy, soczewki i wk³adki wapieni marglistych, miejscami piaszczystych. Zawar-
toœæ kalcytu – 65%, dolomitu – 1,6%

3352,5–3361,5 9,0 m rdzenia, w tym:

0,5 m – i³owce ciemnoszare, margliste, przepe³nione skorupkami drobnych ma³¿y

8,5 m – wapienie szare i be¿owe, z wk³adkami o mi¹¿szoœci do 50 cm i³owców ciemnoszarych, mar-
glistych, z cienkimi, milimetrowymi ¿y³kami kalcytu na p³aszczyznach œlizgu. W wapieniach bardzo
liczne powierzchnie rozmyæ, szczególnie na kontaktach z i³owcem. Miejscami wapienie s¹ przepe³nio-
ne przekrystalizowan¹ faun¹. Zawartoœæ kalcytu – 92–96%. Upad 3–5°

3361,5–3376,0 Wapienie z wk³adkami i³owców

Próbki okruchowe na g³êb. 3361,5–3405,0 m

Warstwy glaukonitowe

(g³êbokoœæ 3376,0–3402,0 m; mi¹¿szoœæ 26,0 m)

3376,0–3402,0 Wapienie jw.

Wapieñ muszlowy œrodkowy

(g³êbokoœæ 3402,0–3455,0 m; mi¹¿szoœæ 53,0 m)

3402,0–3405,0 I³owce dolomityczne i margle dolomityczne z anhydrytem

3405,0–3414,0 9,0 m rdzenia, w tym:

0,8 m – i³owce dolomityczne, ciemnoszare, twarde, gêsto warstwowane szarym anhydrytem, mi¹¿szoœæ
warstewek od 0,1 do 2,0 cm. Zawartoœæ kalcytu 3,2–8,5%, dolomitu – 9,3–31,5%. Miejscami w anhy-
drycie widoczne œlady rozmyæ. Upad 3–5°

5,0 m – anhydryty szare, drobnokrystaliczne, z warstewkami i nieregularnymi przerostami i³owca
ciemnoszarego (liczniejszymi w sp¹gu) oraz dolomitu marglistego. Miejscami w anhydrycie widoczne
œlady rozmyæ. W dolnej czêœci na odcinku 30 cm anhydryt tworzy gniazda w ciemnoszarym i³owcu

3,2 m – i³owce dolomityczne, ciemnoszare, twarde, przechodz¹ce miejscami w wapienie margliste sza-
re ze smugami utworzonymi z kryszta³ków pirytu. Zawartoœæ kalcytu – 83%, dolomitu – 5%. W dolnej
czêœci pojedyncze gniazda anhydrytu

Profil litologiczno-stratygraficzny 25



3414,0–3453,5 (3455,0) I³owce jw.

Próbki okruchowe na g³êb. 3414,0–3453,5 m (wed³ug rdzenia do 3455,0 m)

Wapieñ muszlowy dolny

(g³êbokoœæ 3455,0–3645,0 m; mi¹¿szoœæ 190,0 m)

Warstwy piankowe

(g³êbokoœæ 3455,0–3547,0 m; mi¹¿szoœæ 92,0 m)

3453,5 (3455,0)–3462,51 9,0 m rdzenia, w tym:

0,8 m – margle ciemnoszare, z nieregularnymi przerostami wapieni marglistych, szarych, z pionowymi
szczelinami wype³nionymi i³owcem. Zawartoœæ kalcytu – 75%

8,2 m – wapienie margliste szare, silnie porozmywane, z licznymi laminami i warstewkami margli
ciemnoszarych. Wapieñ miejscami o teksturze oczkowej, miejscami falistej o zaburzonych laminach.
W dolnej czêœci 20 cm wk³adka wapienia jasnoszarego, drobnokrystalicznego, ze szcz¹tkami drobnej
przekrystalizowanej fauny i wpryskami kalcytu (zawartoœæ kalcytu – 96%). W czêœci przysp¹gowej
przewa¿a margiel ciemnoszary

3462,5–3538,0 Wapienie i i³owce

Próbki okruchowe na g³êb. 3462,5–3538,0 m

3538,0–3547,0 9,0 m rdzenia:

wapienie ciemnoszare (zawartoœæ kalcytu – 88–96%) i wapienie margliste silnie rozmyte (zawartoœæ
kalcytu – 74,5%), laminowane marglem i i³owcem. W dolnym odcinku 10 cm wk³adka wapienia
z liczn¹ przekrystalizowan¹ faun¹ (zawartoœæ kalcytu – 98%)

Warstwy faliste

(g³êbokoœæ 3547,0–3630,0 m; mi¹¿szoœæ 83,0 m)

3547,0–3630,0 Wapienie, wapienie margliste i i³owce

Próbki okruchowe na g³êb. 3547,0–3630,0 m

Warstwy margliste

(g³êbokoœæ 3630,0–3645,0 m; mi¹¿szoœæ15,0 m)

3630,0–3639,0 9,0 m rdzenia, w tym:

4,0 m – margle ciemnoszare, z nieregularnymi, porozmywanymi warstewkami wapieni marglistych,
szarych. Na p³aszczyznach œlizgów wykrystalizowany kalcyt. W stropie sfosforyzowane szcz¹tki
kostne

0,5 m – wapienie szare, drobnokrystaliczne, z pojedynczymi laminami ilastymi. Zawartoœæ kalcytu –
85%, dolomitu – 6,7%

4,5 m – wapienie margliste, ciemnoszare, przechodz¹ce w margle ciemnoszare, z pojedynczymi sutura-
mi, miejscami silnie rozmyte. Zawartoœæ kalcytu – 75,5–84,0%. Na p³aszczyznach œlizgów wykrystali-
zowany kalcyt. Upad ok. 3°

3639,0–3645,0 Wapienie margliste i margle

Próbki okruchowe na g³êb. 3639,0–3685,0 m
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TRIAS DOLNY

Pstry piaskowiec

(g³êbokoœæ 3645,0–4447,0 m; mi¹¿szoœæ 802,0 m)

Andrzej KULIKOWSKI

Pstry piaskowiec górny – ret

(g³êbokoœæ 3645,0–3816,0 m; mi¹¿szoœæ 171,0 m)

3645,0–3650,0 Wapienie margliste

3650,0–3654,0 Margle

3654,0–3667,0 Wapienie, miejscami margliste

3667,0–3678,0 I³owce, prawdopodobnie wapniste

3678,0–3685,0 Wapienie margliste

3685,0–3694,0 9,0 m rdzenia:

ska³a niejednorodna – przewarstwiaj¹ce siê margle dolomityczne i dolomity. Dolomity drobnokrysta-
liczne, niewarstwowane, miejscami drobnolaminowane, szare, twarde. Margle prawie czarne, ciemno-
szare, zwiêz³e. Granice pomiêdzy marglami i dolomitami nieostre – wzajemne siê przenikaj¹. Upad 0°

3694,0–3705,0 Wapienie i dolomity margliste

Próbki okruchowe na g³êb. 3694,0–3744,5 m

3705,0–3718,0 Dolomity poprzerastane anhydrytem

3718,0–3720,0 Margle

3720,0–3726,0 Wapienie

3726,0–3739,5 I³owce, prawdopodobnie wapniste

3739,5–3744,5 Dolomity

3744,5–3753,5 9,0 m rdzenia, w tym:

1,9 m – dolomity ciemnoszare, ziemiste, niewarstwowane, zwiêz³e. Upad 5°

0,1 m – i³owce dolomityczne, czarne, zwiêz³e, niewarstwowane. Upad 6°

0,3 m – mu³owce dolomityczne, ciemnoszare z nieliczn¹ rozproszon¹ mik¹. Upad 5°

1,9 m – i³owce dolomityczne, czarne, niewarstwowane, o prze³amie ostrym i ³upliwoœci liœciastej. W ma-
sie ilastej tkwi¹ drobne kryszta³ki szarego anhydrytu i nieliczne rozproszone blaszki miki. Upad 5°

0,3 m – dolomity wapniste, organodetrytyczne, ciemnoszare, niewarstwowane, z druzami (po faunie?)
wype³nionymi bia³ym dolomitem. Upad 5°

4,5 m – anhydryty ilaste szare i ciemnoszare, miejscami warstwowane, partiami warstwowanie zabu-
rzone. Upad 0–5°

3753,5–3773,5 Anhydryty z wk³adkami dolomityczno-ilastymi

Próbki okruchowe na g³êb. 3753,5–3779,0 m

3773,5–3779,0 I³owce

3779,0–3788,0 9,0 m rdzenia:

i³owce czerwonobrunatne, miejscami przechodz¹ce w mu³owce, a nawet w piaskowce ilaste, nie-
warstwowane, jedynie miejscami z nieregularnymi przewarstwieniami i³owca szarozielonego. Spora-
dycznie wystêpuj¹ drobne konkrecje ró¿owawego gipsu (anhydrytu)
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3788,0–3803,5 I³owce z przewarstwieniami piaskowców

Próbki okruchowe na g³êb. 3788,0–3816,0 m

3803,5–3808,0 Piaskowce

3808,0–3811,0 I³owce

3811,0–3816,0 Piaskowce

Anna SZYPERKO-TELLER, Anna BECKER

Pstry piaskowiec œrodkowy1

(g³êbokoœæ 3816,0–4068,0 m; mi¹¿szoœæ 252,0 m)

?Formacja i lasta

(g³êbokoœæ 3816,0–3920,0 m; mi¹¿szoœæ 104,0 m)

3811,0–3819,02 8,0 m rdzenia:

i³owce nieco mu³owcowe, miejscami wapniste, ceglastoczerwone, niewarstwowane, gruz³owe, z roz-
proszon¹ nieliczn¹ drobn¹ mik¹. Nieliczne skupienia szarego anhydrytu. Ska³a twarda o nieregularnym
prze³amie. Obecne liczne ró¿nokierunkowe œlizgi

3819,0–3930,5 I³owce i mu³owce

Próbki okruchowe na g³êb. 3819,0–3912,5 m

3830,5–3834,0 Piaskowce, byæ mo¿e wapniste

3834,0–3912,5 I³owce i mu³owce z nielicznymi, cienkimi (o mi¹¿szoœci poni¿ej 1 m) wk³adkami piaskowców

?Formacja pomorska

(g³êbokoœæ 3920,0–4068,0 m; mi¹¿szoœæ 148,0 m)

3912,5–3921,53 9,0 m rdzenia, w tym:

2,6 m – mu³owce ilaste, przechodz¹ce w i³owce czerwonobrunatne, masywne, niewarstwowane, z rozpro-
szon¹ doœæ liczn¹ mik¹, bardzo twarde, ³upi¹ce siê nieregularnie. Obecne liczne ró¿nokierunkowe œlizgi

1,2 m – mu³owce ilaste szarozielone, z nieregularnymi przejœciami do i³owców oraz ze smugami i nie-
regularnymi przewarstwieniami piaskowców drobnoziarnistych, nieco wapnistych, jasnoszarych.
Obecna rozproszona drobna mika, na powierzchniach warstw – liczna. Ska³a bardzo twarda, o nieregu-
larnym prze³amie. Miejscami widoczne œlizgi. Upad 0°

2,3 m – piaskowce drobnoziarniste jasnoszare, miejscami wapniste, niewarstwowane lub warstwowane
niewyraŸnie równolegle. W piaskowcu cienkie przewarstwienia mu³owca ilastego szarozielonego
z bardzo liczn¹ mik¹ na powierzchniach. Ska³a twarda, o nieregularnym prze³amie. Upad 0°

0,5 m – i³owce mu³owcowe szare, z przejœciami do mu³owców oraz nielicznymi smugami i przewar-
stwieniami piaskowców. Rozproszona drobna mika. Na powierzchniach warstw sporadyczne odciski
esterii. Ska³a twarda, o nieregularnym prze³amie. Miejscami widoczne œlizgi

0,4 m – piaskowce drobnoziarniste jasnoszare, miejscami wapniste, jw. Upad 0°

2,0 m – i³owce, miejscami mu³owcowe, szare, z licznymi smugami i nieregularnymi przerostami pias-
kowca drobnoziarnistego, wapnistego, jasnoszarego. Rozproszona doœæ liczna mika. Na powierzch-
niach warstw miejscami liczne esterie. Ska³a bardzo twarda, o nieregularnym prze³amie. Upad 0°
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1 Profil odcinków nierdzeniowanych opisano na podstawie analizy próbek okruchowych oraz wykresów pomiarów geofizycznych z wykorzystaniem
interpretacji E. Kudasia

2 Rdzeñ pochodzi prawdopodobnie w ca³oœci z czêœci profilu z g³êb. poni¿ej 3816,0 m
3 W tej czêœci profilu wystêpuj¹ wy³¹cznie ska³y mu³owcowo-i³owcowe. Byæ mo¿e opisany rdzeñ pochodzi z ni¿szej czêœci profilu, mniej wiêcej (wed³ug

profilowañ geofizyki wiertniczej) z g³êb. 3919,0–3928,0 m



3921,5–3923,0 I³owce i mu³owce

Próbki okruchowe na g³êb. 3921,5–3941,0 m

3923,0–3925,5 Piaskowce

3925,5–3939,0 I³owce i mu³owce

3939,0–3941,0 Piaskowce

3941,0–3950,0 8,4 m rdzenia, w tym:

0,5 m – piaskowce drobnoziarniste, wapniste, bia³e, warstwowane nieregularnie z tendencj¹ do równo-
leg³oœci, z rozproszon¹ drobn¹ mik¹. W piaskowcach nieliczne okruchy ska³ mu³owcowo-i³owcowych
zielonych. Ska³a bardzo twarda, o nieregularnym prze³amie

0,9 m – mu³owce piaszczyste, nieco wapniste, szarowiœniowe i wiœniowe, ze skupieniami i smugami
piaskowca, warstwowane nieregularnie, z rozproszon¹ liczn¹, drobn¹ mik¹. Ska³a bardzo twarda, o nie-
regularnym prze³amie. Upad 0°

1,9 m – mu³owce nieco wapniste, wiœniowe z zielonymi odbarwieniami, masywne, niewarstwowane,
z rozproszon¹ drobn¹ mik¹, bardzo twarde, o nieregularnym prze³amie

1,2 m – piaskowce drobnoziarniste, wapaniste, ró¿owowiœniowe, miejscami drobno, przek¹tnie war-
stwowane, z nieregularnymi przerostami, przewarstwieniami mu³owca wiœniowego, grubszymi na g³êb.
0,40–0,45 m i 0,95–1,00 m od stropu warstwy. Obecna rozproszona drobna mika. Ska³a bardzo twarda,
o nieregularnym prze³amie

0,4 m – mu³owce nieco wapniste, wiœniowe, jw.

0,7 m – piaskowce drobnoziarniste, wapniste, jw.

0,6 m – mu³owce nieco wapniste, wiœniowe, jw.

0,4 m – piaskowce drobnoziarniste, wapniste, ró¿owowiœniowe, jw.

0,9 m – mu³owce nieco wapniste, wiœniowe, jw.

0,9 m – piaskowce drobnoziarniste, wapniste, ró¿owobe¿owe, warstwowane miejscami nieregularnie,
miejscami przek¹tnie, z rozproszon¹ drobn¹ mik¹, bardzo twarde, o nieregularnym prze³amie

Na podstawie wykresów pomiarów geofizycznych profil opisanego wy¿ej odcinka

(g³êb. 3941,0–3950,0 m) jest nastêpuj¹cy:

3941,0–3945,5 Ska³y i³owcowo-mu³owcowe

3945,5–3948,0 Piaskowce

3948,0–3950,0 Ska³y i³owcowo-mu³owcowe

Byæ mo¿e rdzeñ z g³êb. 3941,0–3950,0 m pochodzi z ni¿szej czêœci profilu

3950,0–3951,0 Mu³owce

Próbki okruchowe na g³êb. 3950,0–3990,0 m

3951,0–3957,0 Piaskowce, prawdopodobnie wapniste, z wk³adkami ska³ i³owcowo-mu³owcowych

3957,0–3962,0 Mu³owce i i³owce, prawdopodobnie miejscami wapniste

3962,0–3966,5 Wapienie piaszczyste

3966,5–3968,0 Mu³owce

3968,0–3973,5 Wapienie piaszczyste

3973,5–3983,0 Mu³owce i i³owce
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3983,0–3987,0 Piaskowce

3987,0–3990,0 Mu³owce i i³owce

3990,0–3997,01 7,0 m rdzenia, w tym:

0,9 m – piaskowce drobnoziarniste, nieco wapniste, ró¿owe, zawieraj¹ce okruchy ska³ mu³owcowo-
-i³owcowych czerwonobrunatnych, niewyraŸnie przek¹tnie warstwowane, z rozproszon¹ doœæ liczn¹
drobn¹ mik¹, bardzo twarde o nieregularnym prze³amie

0,6 m – mu³owce piaszczyste, nieco wapniste, brunatnowiœniowe, miejscami niewyraŸnie przek¹tnie
warstwowane, z rozproszon¹ liczn¹ mik¹, bardzo twarde, o nieregularnym prze³amie

1,9 m – piaskowce drobnoziarniste jw.

3,6 m – mu³owce wapniste, brunatne, niewarstwowane, z rozproszon¹ doœæ liczn¹ mik¹. Na g³êb.
0,50–0,60 m od stropu warstwy wk³adka piaskowca ró¿noziarnistego, wapnistego, ró¿owego. Ska³a
bardzo twarda, o nieregularnym prze³amie

Z charakteru wykresów pomiarów geofizycznych wynika, ¿e na opisanej g³êbokoœci wystêpuj¹

wy³¹cznie piaskowce

3997,0–4000,0 Piaskowce z cienkimi wk³adkami ska³ i³owcowo-mu³owcowych, prawdopodobnie wapniste

Próbki okruchowe na g³êb. 3997,0–4189,5 m

4000,0–4003,5 Mu³owce i i³owce, byæ mo¿e czêœciowo wapniste

4003,5–4006,0 Piaskowce wapniste

4006,0–4014,0 Mu³owce i i³owce, byæ mo¿e czêœciowo wapniste

4014,0–4021,0 Piaskowce z cienkimi wk³adkami ska³ i³owcowo-mu³owcowych, prawdopodobnie wapniste

4021,0–4052,0 I³owce i mu³owce

4052,0–4068,0 Piaskowce z cienkimi wk³adkami ska³ mu³owcowo-i³owcowych

Pstry piaskowiec dolny

(g³êbokoœæ 4068,0–4447,0 m; mi¹¿szoœæ 379,0 m)

4068,0–4087,0 Mu³owce i i³owce z cienkimi wk³adkami piaskowców

4087,0–4103,0 Piaskowce z cienkimi wk³adkami ska³ i³owcowo-mu³owcowych

4103,0–4111,0 Mu³owce i i³owce z cienkimi wk³adkami piaskowców

4111,0–4118,0 Piaskowce z nielicznymi wk³adkami ska³ i³owcowo-mu³owcowych

4118,0–4122,0 Mu³owce i i³owce

4122,0–4132,5 Piaskowce z nielicznymi wk³adkami ska³ i³owcowo-mu³owcowych

4132,5–4136,0 Mu³owce i i³owce

4136,0–4189,5 Piaskowce z cienkimi wk³adkami ska³ i³owcowo-mu³owcowych

4189,5–4198,5 9,0 m rdzenia:

piaskowce drobnoziarniste, miejscami mu³owcowe, ró¿owe, miejscami równolegle warstwowane,
z bardzo liczn¹ mik¹ na powierzchniach ³upliwoœci. Miejscami w piaskowcu obecne s¹ otoczaki, okru-
chy ska³ i³owcowo-mu³owcowych. Na g³êb. 0,6–0,9 m oraz 5,3–6,0 m od góry marszu wk³adki
mu³owca. Ska³a bardzo twarda, o nieregularnym prze³amie. Upad 0°
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Na podstawie pomiarów geofizycznych na g³êb. 4192,0–4195,0 m – wk³adka mu³owcowo-i³owcowa

4198,5–4201,0 Mu³owce i i³owce

Próbki okruchowe na g³êb. 4198,5–4277,0 m

4201,0–4211,5 Piaskowce z nielicznymi wk³adkami ska³ mu³owcowo-i³owcowych

4211,5–4217,0 Mu³owce i i³owce

4217,0–4221,0 Piaskowce

4221,0–4224,0 Mu³owce i i³owce

4224,0–4254,0 Piaskowce z wk³adkami ska³ mu³owcowo-i³owcowych

4254,0–4260,5 Mu³owce i i³owce z cienkimi wk³adkami piaskowców

4260,5–4275,0 Piaskowce

4275,0–4277,0 Mu³owce i i³owce

4277,0–4286,0 6,3 m rdzenia:

piaskowce drobnoziarniste, miejscami mu³owcowe, ró¿owe, z liczn¹ mik¹, zawieraj¹ce okruchy ska³
i³owcowo-mu³owcowych, niewarstwowane, bardzo twarde, o nieregularnym prze³amie

Na podstawie pomiarów geofizycznych poni¿ej g³êb. 4284,0 m – ska³y mu³owcowo-i³owcowe

4286,0–4294,0 Mu³owce i i³owce z cienkimi wk³adkami piaskowców

Próbki okruchowe na g³êb. 4286,0–4381,5 m

4294,0–4299,0 Piaskowce

4299,0–4309,5 Piaskowce z licznymi wk³adkami ska³ mu³owcowo-i³owcowych

4309,5–4334,0 Piaskowce

4334,0–4336,0 Mu³owce i i³owce

4336,0–4381,5 Piaskowce

4381,5–4384,5 3,5 m rdzenia:

piaskowce drobnoziarniste, ró¿owe, niewarstwowane lub miejscami warstwowane równolegle, z liczn¹
mik¹ na powierzchniach. Ska³a twarda, o nieregularnym prze³amie. Upad sedymentacyjny ok. 30°

4384,5–4386,0 Piaskowce

Próbki okruchowe na g³êb. 4384,5–4416,5 m

4386,0–4388,0 Mu³owce i i³owce

4388,0–4401,0 Piaskowce

4401,0–4406,0 Piaskowce z wk³adkami ska³ i³owcowo-mu³owcowych

4406,0–4407,5 Mu³owce i i³owce

4407,5–4412,5 Piaskowce z wk³adkami ska³ i³owcowo-mu³owcowych

4412,5–4416,5 I³owce

4416,5–4418,7 1,8 m rdzenia:

i³owce i i³o³upki wapniste, brunatne, ze smugami zielonkawoszarymi, z licznymi smugami, soczewka-
mi i nieregularnymi wk³adkami mu³owców dolomityczno-wapnistych szarych. Na powierzchniach
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warstw niezbyt liczna mika, miejscami spêkania, szczeliny o charakterze œladów wysychania; miejsca-
mi nieliczne Ÿle zachowane drobne esterie. Ska³a niezbyt twarda, ³upi¹ca siê p³ytkowo. Upad 0°

4418,7–4420,0 I³owce, prawdopodobnie wapniste

Próbki okruchowe na g³êb. 4418,7–4450,0 m

4420,0–4447,0 Mu³owce i i³owce, prawdopodobnie wapniste

Ryszard WAGNER

PERM

PERM GÓRNY

Cechsztyn

(g³êbokoœæ 4447,0–4849,0 m; mi¹¿szoœæ 402,0 m)

Stropowa seria terygeniczna (PZt)

(g³êbokoœæ 4447,0–4553,0 m; mi¹¿szoœæ 106,0 m)

4447,0–4450,0 Mu³owce piaszczyste

4450,0–4456,01 6,0 m rdzenia:

mu³owce dolomityczno-wapniste, ciemnoczerwone, o niewidocznym warstwowaniu. Tylko na g³êb.
4453,8–4454,0 m widoczne warstwowanie smu¿yste, przechodz¹ce ku do³owi w warstwowanie so-
czewkowe, z soczewkami nieco jaœniejszego mu³owca piaszczystego. Liczne konkrecje anhydrytu sil-
nie sp³aszczone, zgrupowane w warstwach o mi¹¿szoœci do 15 cm, wystêpuj¹cych w nieregularnych
odstêpach od 1 do 2 m. Poza tymi warstwami konkrecje wystêpuj¹ pojedynczo

4456,0–4465,0 9,0 m rdzenia:

mu³owce dolomityczno-wapniste jw., ale ze znacznie wyraŸniejsz¹ tekstur¹. Odcinki profilu o lamina-
cji przek¹tnej o mi¹¿szoœci do 1 m przedzielone mu³owcem o niewidocznej teksturze. Skupienia kon-
krecji anhydrytowych o mi¹¿szoœci do 20 cm wystêpuj¹ nieco rzadziej, w odstêpach od 1 do 3 m

4465,0–4474,0 9,0 m rdzenia:

mu³owce dolomityczno-wapniste jw. Tekstura s³abiej widoczna ni¿ w poprzednim marszu; sporadycz-
nie widoczne s¹ odcinki profilu o mi¹¿szoœci do 30 cm laminowane przek¹tnie. Obecne liczne skupienia
konkrecji anhydrytu, tworz¹ce warstwy o mi¹¿szoœci do 0,5 m, wystêpuj¹ce w odstêpach od 0,5 do
3,0 m

4474,0–4483,0 9,0 m rdzenia:

mu³owce dolomityczno-wapniste jw., z licznymi skupieniami i pojedynczymi konkrecjami anhydrytu

4483,0–4492,0 9,0 m rdzenia:

mu³owce jw. Konkrecje anhydrytu liczne w górnych 3,0 m rdzenia; ni¿ej s¹ ma³e (o œrednicy poni¿ej
0,5 cm) i wystêpuj¹ rzadko. Wêglanowoœæ zmienna – od bardzo ma³ej do du¿ej

4492,0–4501,0 9,0 m rdzenia, w tym:

3,6 m – mu³owce jw.

5,4 m – mu³owce dolomityczno-wapniste, brunatnoczerwone, nieco bardziej piaszczyste, warstwowane
soczewkowo. Soczewki mu³owca piaszczystego s¹ bardzo cienkie (1–3 mm) i silnie wyd³u¿one. Teks-
tura jest zaburzona niestatecznym warstwowaniem gêstoœciowym w postaci licznych pogr¹zów. Wystê-
puj¹ nieliczne drobne konkrecje anhydrytu
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4501,0–4510,0 9,0 m rdzenia:

mu³owce jw., miejscami z nieregularnymi plamami i szarymi przewarstwieniami

4510,0–4517,5 7,5 m rdzenia:

mu³owce dolomityczno-wapniste jw., warstwowane soczewkowo. Wystêpuj¹ liczne pogr¹zy oraz nie-
liczne, krótkie ¿y³y klastyczne. Sporadycznie zaznacza siê warstwowanie konwolutne. Widoczne liczne
szare przewarstwienia

4517,5–4526,5 9,0 m rdzenia, w tym:

3,0 m – mu³owce dolomityczne, wy³¹cznie szare

6,0 m – mu³owce dolomityczne, szare, warstwowane faliœcie mu³owcem piaszczystym be¿owoszarym,
silnie wêglanowym. Zestawy lamin przek¹tnych o mi¹¿szoœci 1–10 mm. Obecne liczne pogr¹zy, spora-
dycznie konwolucje. Licznie wystêpuj¹ przewarstwienia mu³owca piaszczystego o warstwowaniu kon-
wolutnym

4526,5–4535,5 9,0 m rdzenia, w tym:

0,25 m – mu³owce dolomityczno-wapniste

0,1 m – anhydryty. W górnych 5,0 cm naprzemianleg³e warstewki o mi¹¿szoœci do 0,5 cm anhydrytu
i mu³owca. W dolnych 5,0 cm wystêpuj¹ anhydryty mikroziarniste, ciemnoszare, masywne. Kontakt
z mu³owcem ostry o nierównej powierzchni

0,1 m – mu³owce piaszczyste jw., dolomityczne

0,25 m – anhydryty jw. W górnych 5,0 cm przek³adaniec anhydrytu i mu³owca, ni¿ej – anhydryty ma-
sywne. Granica ostra, o nierównej powierzchni

8,3 m – mu³owce dolomityczne, szare, o wyraŸnej budowie cyklicznej. W sp¹gu cyklotemu wystêpuje
mu³owiec piaszczysty warstwowany konwolutnie, o mi¹¿szoœci do 0,5 m. Wy¿ej mu³owce o warstwo-
waniu falistym i soczewkowym. Mi¹¿szoœæ cyklotemów waha siê od 0,5 do 2,0 cm. Miejscami silna
konwolucja doprowadza do zbrekcjowania osadu

4535,5–4544,5 9,0 m rdzenia, w tym:

5,8 m – mu³owce o budowie cyklicznej jw. Warstwy mu³owca piaszczystego o mi¹¿szoœci do 1,0 m

3,2 m – mu³owce dolomityczne, masywne, o niewidocznej teksturze, lekko piaszczyste, z licznymi
drobnymi kawernami wype³nionymi czerwonaw¹ sol¹ kamienn¹. Doœæ liczne spêkania powleczone
sol¹ kamienn¹. Barwa górnych 0,8 m szara, ni¿ej brunatna, z szarymi przewarstwieniami

4544,5–4553,5 2,0 m rdzenia, w tym:

0,6 m – mu³owce brunatne jw.

1,1 m – mu³owce dolomityczne, szare. Tekstura bardzo nieregularna; widoczne nieci¹g³e porozrywane
laminy ciemnoszarego mu³owca. W dolnych 30 cm okruchy (o wielkoœci do 0,5 cm) i³owców,
mu³owców i mu³owców piaszczystych oraz okruchy zgipsowanego anhydrytu. Widoczne liczne krysz-
ta³y czerwonej soli kamiennej. Kontakt z ni¿ej le¿¹cymi solami kamiennymi ostry, o nierównej po-
wierzchni.

Wed³ug profilowañ geofizyki wiertniczej kontakt mu³owców z solami kamiennymi na g³êb. 4553,0 m

Cechsztyn 4 (PZ4)

Cechsztyn 4a (PZ4a)

(g³êbokoœæ 4553,0–4630,5 m; mi¹¿szoœæ 77,5 m)

Najm³odsza sól kamienna dolna (Na4a1)

(g³êbokoœæ 4553,0–4599,5 m; mi¹¿szoœæ 46,5 m)

0,3 m – sole kamienne gruboziarniste, jasnoczerwone, z nieregularnymi przerostami szarego i³owca

4553,5–4599,5 Sole kamienne

Próbki okruchowe na g³êb. 4553,5–4796,0 m
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Anhydryt pegmatytowy dolny (A4a1)

(g³êbokoœæ 4599,5–4600,5 m; mi¹¿szoœæ 1,0 m)

4599,5–4600,5 Anhydryty

Sól podœcielaj¹ca (Na4a0)

(g³êbokoœæ 4600,5–4601,5 m; mi¹¿szoœæ 1,0 m)

4600,5–4601,5 Sole kamienne

Czerwony i³ solny (T4a)

(g³êbokoœæ 4601, 5–4630,5 m; mi¹¿szoœæ 29,0 m)

4601, 5–4630,5 I³owce

Cechsztyn 3 (PZ3)

M³odsza sól kamienna (Na3)

(g³êbokoœæ 4630,5–4637,5 m; mi¹¿szoœæ 7,0 m)

4630,5–4637,5 Sole kamienne – wed³ug profilowañ geofizyki wiertniczej

Na g³êb. 4637,5 m prawdopodobnie wystêpuje strefa uskokowa

?Cechsztyn 3 (PZ3) – ?cechsztyn 1 (PZ1)

(g³êbokoœæ 4637,5–4849,0 m; mi¹¿szoœæ 211,5 m)

Sól kamienna (Na)

(g³êbokoœæ 4637,5–4788,0 m; mi¹¿szoœæ 150,5 m)

4637,5–4694,5 Sole kamienne z anhydrytami

4694,5–4746,0 Sole kamienne

4746,0–4780,0 Sole kamienne z anhydrytami

4780,0–4788,0 Sole kamienne

Brekcja dolomitowo-solna (Ca2)

(g³êbokoœæ 4788,0–4835,0 m; mi¹¿szoœæ 47,0 m)

4788,0–4796,0 Brekcja dolomitowo-solna?

Wed³ug obserwacji F. Juszczaka na g³êb. 4788,0–4796,0 m wystêpuj¹ okruchy dolomitów marglistych,

ciemnoszarych, z ¿y³kami jasnoszarego anhydrytu

4796,0–4805,0 2,3 m rdzenia:

brekcja tektoniczna, zbudowana z ostrokrawêdzistych okruchów dolomitów i wapieni marglistych,
ciemnoszarych, ze œladami nieregularnej laminacji. Okruchy tkwi¹ w soli kamiennej, jasnoszarej, prze-
zroczystej, kryszta³owej. Miejscami sól tworzy przewarstwienia o mi¹¿szoœci do kilkunastu centyme-
trów bez okruchów ska³ wêglanowych. W górnych 10 cm wystêpuje anhydryt szary, zbrekcjowany,
z cienkimi przewarstwieniami i ziarnami jasnoszarego halitu

4805,0–4835,0 Brekcje dolomitowo-solne?

Próbki okruchowe na g³êb. 4805,0–4849,0 m

Sól kamienna (Na)

(g³êbokoœæ 4835,0–4849,0 m; mi¹¿szoœæ 14,0 m)

4835,0–4849,0 Sole kamienne

34 Profil litologiczno-stratygraficzny


	Profil litologiczno-stratygraficzny



