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PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAÑ

Otwór wiertniczy S³upsk IG 1, jako jeden z niewielu wy-
konanych w zachodniej, g³êboko pogr¹¿onej (fig. 2, 3) czêœci
obni¿enia ba³tyckiego, dostarczy³ nowych informacji o utwo-
rach starszego paleozoiku oraz g³êbokoœci i sk³adzie pod³o¿a
krystalicznego.

Strop pod³o¿a krystalicznego nawiercono na g³êbokoœci –
5036,0 m, a wiêc oko³o 200 m g³êbiej ni¿ mo¿na by³o wnio-
skowaæ z wykonanych badañ sejsmicznych. Paleoproterozo-
iczne ska³y krystaliczne osi¹gniête zosta³y w najbardziej na
zachód wysuniêtym fragmencie platformy wschodnioeuro-
pejskiej w Polsce. Pod³o¿e to buduj¹ przeobra¿one hydroter-
malnie, drobnolaminowane gnejsy kwarcowo-mikroklino-
wo-biotytowe oraz gnejsy kwarcowo-plagioklazowo-biotyto-
we. Laminacja i sk³ad mineralny gnejsów przemawiaj¹ za
pierwotnie osadowym pochodzeniem ska³ macierzystych.

Bezpoœrednio na pod³o¿u krystalicznym wystêpuj¹ osady
pierwszej dolnopaleozoicznej sekwencji depozycyjnej, obej-
muj¹ce ci¹g³y profil od ediakaru po kambr œrodkowy (o ³¹cznej
mi¹¿szoœci 563,0 m). S¹ to osady kontynentalne i kontynental-
no-morskie (ediakar–najni¿szy kambr), wykszta³cone w posta-
ci piaskowców i zlepieñców, przechodz¹ce stopniowo w utwo-
ry morskie (kambr dolny i œrodkowy), wykszta³cone jako pia-
skowce przewarstwiane piaskowcowo-mu³owcowymi heteroli-
tami i mu³owcami.

Profil osadów ordowiku jest silnie zredukowany i osi¹ga
mi¹¿szoœæ zaledwie 25 m. Wystêpuj¹ tu jedynie utwory kara-
doku, reprezentowane przez formacjê i³owców z Sasina,
i aszgilu obejmuj¹ce formacjê margli i i³owców z Prabut.

Na pograniczu utworów kambru i ordowiku oraz ordowi-
ku i syluru wystêpuj¹ liczne spêkania, poœlizgi i lustra tekto-
niczne (Modliñski, 1975). Na skutek redukcji tektonicznej
zwi¹zanej z przebiegiem strefy uskokowej brak jest w profilu
osadów wy¿szego kambru œrodkowego, kambru górnego, ni¿-
szego ordowiku oraz landoweru (ni¿szej czêœci ?).

Osadów najni¿szego syluru – landoweru brak jest w profi-
lu, lub byæ mo¿e reprezentowane s¹ jedynie przez jego najwy-
¿szy fragment o mi¹¿szoœci zaledwie 7 m (Tomczyk, 1974)
lub 18 m (wg. interpretacji Jaworowskiego, 2000c).

Wy¿ej wystêpuje potê¿nej mi¹¿szoœci (oko³o 3000 m) seria
osadów formacji i³owców i mu³owców z Kociewia, zaliczana
do wenloku i ni¿szego górnego ludlowu – ludfordu (Jaworow-
ski, 2000c; Modliñski i in., 2006), oraz formacja i³owców wap-
nistych z Pucka o mi¹¿szoœci 330 m, odpowiadaj¹ca ni¿szemu
górnemu ludfordowi. W profilu brak jest osadów wy¿szej czê-
œci górnego ludfordu oraz przydolu, które zosta³y usuniête na

skutek posylurskiej erozji epigenetycznej. Niepe³na mi¹¿szoœæ
osadów syluru wynosi w profilu S³upsk IG 1 3340 m i jest to
najwiêksza mi¹¿szoœæ osadów tego wieku w Polsce.

Bezpoœrednio na utworach syluru zalegaj¹ osady permu
o ogólnej mi¹¿szoœci zaledwie 124 m. Czerwony sp¹gowiec
reprezentowany jest tu przez formacjê dar³owsk¹ wy-
kszta³con¹ w postaci piaskowców z cienkimi przewarstwie-
niami zlepieñców, natomiast anomalnie ma³ej mi¹¿szoœci
cechsztyn ograniczony jest do najni¿szych stratygraficznie
poziomów cyklowemu PZ1 przykrytych osadami cechsztynu
terygenicznego.

Profil mezozoiku w otworze S³upsk IG 1 zawiera liczne
luki stratygraficzne i reprezentowany jest jedynie przez osady
triasu i kredy górnej (cenoman–kampan).

Piaskowce kambryjskie, uznawane w obni¿eniu ba³tyckim
za najbardziej perspektywiczne dla zachowania nagromadzeñ
wêglowodorów, odznaczaj¹ siê w rejonie S³upska barakiem
cech ska³ zbiornikowych. Jak wykaza³y badania petrograficz-
ne, z uwagi na du¿¹ g³êbokoœæ pogrzebania osady te odzna-
czaj¹ siê wysokim stopniem zdiagenezowania, przy czym
szczególnym przeobra¿eniom, granicz¹cym z procesami an-
chimetamorficznym, podlega³y ska³y formacji ¿arnowieckiej.
S³abe w³asnoœci zbiornikowe ska³ potwierdzaj¹ równie¿ wy-
konane w otworze badania hydrogeologiczne i badania
w³asnoœci fizycznych ska³.

Dojrza³oœæ termiczna osadów w profilu S³upsk IG 1 zmie-
nia siê w bardzo szerokim zakresie, od niedojrza³ej wczesnej
fazy generowania (perm, mezozoik), poprzez g³ówn¹ fazê ge-
nerowania ropy naftowej i gazu (sylur – ludlow), po fazê
przejrza³¹ (kambr, sylur – wenlok), w której mog¹ powstawaæ
jedynie suche gazy wysokometanowe. Odpowiada to zmia-
nom temperaturowym od 50° C do ponad 350° C. Ogólnie
bior¹c osady paleozoiku dolnego nie zawieraj¹ jednak znacz-
nej iloœci wêgla organicznego, podwy¿szona zawartoœæ do
1,0–1,4% zosta³a stwierdzona jedynie w osadach ilastych sy-
luru – wenloku, które to utwory wykazuj¹ cechy „dobrych
ska³ macierzystych”.

W wyniku wykonanych w otworze badañ hydroge-
ologicznych uzyskano z utworów dolnego permu i pstrego
piaskowca przyp³ywy solanek mog¹ce mieæ zastosowanie
w lecznictwie balneologicznym. Natomiast analiza pomiarów
geofizyki wiertniczej wykaza³a obecnoœæ w obrêbie mezozo-
iku dwu poziomów wodonoœnych wype³nionych wodami mi-
neralizowanymi, mog¹cych stanowiæ potencjalne Ÿród³o ener-
gii geotermalnej.
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