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PODSUMOWANIE I NAJWA¯NIEJSZE WYNIKI BADAÑ

Otwór wiertniczy Wrotnów IG 1, podobnie jak reperowy
otwór T³uszcz IG 1 oraz otwory Wyszków IG 1, £ochów IG 1
i £ochów IG 2, wiercone w latach 60. i na pocz¹tku lat 70. XX
wieku, jest usytuowany na obszarze obni¿enia podlaskiego, w
brze¿nej czêœci kratonu wschodnioeuropejskiego, w strefie
kontaktu z wyniesieniem mazurskim.

Celem wiercenia by³o poznanie budowy strukturalnej
pó³nocno-œrodkowej czêœci obni¿enia podlaskiego oraz do-
starczenie danych odnoœnie budowy pokrywy osadowej w
po³udniowym obrze¿eniu wyniesienia mazursko-suwalskie-
go, a szczególnie osadów dolnego paleozoiku (ordowiku
i kambru) pod k¹tem poszukiwañ bituminów oraz zbadanie
stropu pod³o¿a krystalicznego, a tak¿e dostarczenie mate-
ria³ów porównawczych do interpretacji wyników pomiarów
geofizycznych. Otwór osi¹gn¹³ g³êbokoœæ 2063,0 m; pomiary
geofizyczne prowadzono do g³êbokoœci 2055,0 m.

W niniejszym opracowaniu zawarte s¹ zarówno wczeœ-
niejsze wyniki badañ prowadzonych w otworze Wrotnów
IG 1, jak i nowe wyniki badañ litologicznych, stratygraficz-
nych, petrograficznych, sedymentologicznych, strukturalnych
oraz geochemicznych, wykonanych przy zastosowaniu nowo-
czesnych metod badawczych. Stratygrafiê opracowano zgod-
nie z polskimi zasadami stratygrafii oraz aktualnymi ustale-
niami Miêdzynarodowej Komisji Stratygraficznej (2008).

Nale¿y podkreœliæ najwa¿niejsze rezultaty badañ geolo-
gicznych prowadzonych przez poszczególnych autorów, jakie
osi¹gniêto w profilu Wrotnów IG 1.

Najstarszymi utworami nawierconymi w otworze Wrot-
nów IG 1 na g³êbokoœci od 2026,1 do 2063,0 m s¹ ska³y meta-
morficzne proterozoiku. Szczegó³owe badania chemiczne
i mikroskopowe wykaza³y, ¿e reprezentuj¹ one monotonny
zespó³ ukierunkowanych gnejsów amfibolowych. Mo¿na
wnioskowaæ, ¿e pierwotnie reprezentowa³y one zespó³ wyraŸ-
nie warstwowanych ska³ mu³owcowych lub piaskowców po-
przek³adanych i³owcami.

Zak³adana geneza metasomatyczna z przeobra¿eniami
pierwotnych ska³ osadowych w gnejsy hornblendowe i amfi-
bolity jest w pewnej sprzecznoœci z danymi strukturalnymi
oraz mikrostrukturalnymi, dokumentuj¹cymi bardzo zró¿ni-
cowane procesy œcinania podatnego. Procesy te doprowadzi³y
m.in. do rozwoju foliacji mylonitycznej, opisywanej jako
odziedziczona laminacja ska³ metamorficznych po osadowym
protolicie. Z powodu braku wiarygodnych datowañ radiome-
trycznych trudno jest ustaliæ dok³adny czas deformacji ska³
krystalicznych. Mo¿na zak³adaæ umownie, ¿e deformacje
tych ska³ nast¹pi³y w czasie orogenezy gotyjskiej. Byæ mo¿e
ska³y krystaliczne z otworu Wrotnów IG 1 stanowi¹ fragment

rozcz³onkowanej tektonicznie sekwencji ofiolitowej, uformo-
wanej w warunkach transpresyjnych, ze sk³adow¹ lewo-
skrêtn¹ i dominacj¹ nasuniêæ ku SW.

Osady kambru wystêpuj¹ wed³ug rdzenia na g³êbokoœci
1608,7–2026,1 m i tworz¹ kompleks skalny o mi¹¿szoœci
417,4 m. Odpowiadaj¹cy osadom kambru odcinek profilu
Wrotnów IG 1 by³ w bardzo niskim stopniu rdzeniowany.
Dolnokambryjskie osady s¹ reprezentowane g³ównie przez
piaskowce drobnoziarniste. W sp¹gowej czêœci profilu kam-
bru dolnego wystêpuj¹ przewarstwienia gruboziarnistego
i ró¿noziarnistego piaskowca. I³owce i mu³owce maj¹ nie-
wielki udzia³ w dolnokambryjskim spektrum litologicznym
omawianego profilu. W odcinkach profilu, w których wystê-
puj¹ przewarstwienia i³owcowo-mu³owcowo-piaskowcowe,
licznie spotykane s¹ skamienia³oœci œladowe. Osady kambru
œrodkowego w rdzeniowanych odcinkach profilu s¹ g³ównie
reprezentowane przez s³abo zwiêz³e piaskowce drobnoziarni-
ste. Osady kambru nie maj¹ dobrej dokumentacji biostraty-
graficznej. Fauna trylobitów oraz ramienionogów jest bardzo
nieliczna i wystêpuje tylko w stropie kambru dolnego. We
wspomnianej czêœci sukcesji dolnokambryjskiej trylobity
wskazuj¹ na obecnoœæ nierozdzielonych poziomów Holmia +
Protolenus w ujêciu K. Lendzion lub odpowiadaj¹ odpowied-
nio wyró¿nionemu przez M. Moczyd³owsk¹ poziomowi ze-
spo³u Holmia kjerulfi i Protolenus. Ostatnie z wymienionych
wydzieleñ biostratygraficznych wynika z korelacji zasiêgów
stratygraficznych zespo³ów akritarchowych wystêpuj¹cych
w ostatnich z wymienionych poziomów trylobitowych z za-
siêgami fauny trylobitowej z ich odpowiedników w po³udnio-
wej Skandynawii. W najni¿szym kambrze dolnym doœæ licz-
nie wystêpuj¹ pierœcienice z rodzaju Yanishevskyites i organi-
zmy z rodzaju Platysolenites. Mog¹ one nale¿eæ do pierœcie-
nic lub otwornic i wskazywaæ na obecnoœæ poziomu Platyso-
lenites w ujêciu K. Lendzion lub poziomu Platysolenites an-
tiquissimus w ujêciu M. Moczyd³owskiej.

Osady kambru œrodkowego w otworze Wrotnów IG 1 nie
s¹ datowane biostratygraficznie. Korelacja z najbli¿ej zlokali-
zowanymi otworami T³uszcz IG 1, £ochów IG 1 i £ochów
IG 2 mo¿e wskazywaæ na prawdopodobn¹ obecnoœæ najni¿-
szego poziomu biostratygraficznego kambru œrodkowego –
Acadoparadoxides oelandicus.

Badania petrograficzne wykaza³y, ¿e utwory kambryjskie
reprezentowane s¹ przez asocjacjê silikoklastyczn¹ typow¹
dla osadów epikontynentalnego morza w polskiej czêœci kra-
tonu wschodnioeuropejskiego.

Osady ordowiku w profilu otworu wiertniczego Wrotnów
IG 1 zosta³y przewiercone z 100% poborem próbek rdzenio-



wych na g³êbokoœci 1579,5–1608,7 m oraz na g³êbokoœci
1577,0–1605,5 m wed³ug pomiarów geofizycznych.

Profil otworu Wrotnów IG 1 przypada na zachodni¹ czêœæ
tzw. konfacji litewskiej, odpowiadaj¹cej zewnêtrznym rejo-
nom paleobasenu ordowickiego i odznaczaj¹cej siê wystêpo-
waniem osadów wapienno-marglistych.

Omawiany profil charakteryzuje siê jednak doœæ specy-
ficznym wykszta³ceniem, odbiegaj¹cym od wiêkszoœci in-
nych profilów ordowiku regionu podlaskiego. Zaznacza siê tu
silna redukcja mi¹¿szoœci osadów i wyraŸna przewaga osa-
dów wêglanowych nad marglisto-ilastymi (wspó³czynnik wê-
glanowoœci wynosi ok. 50). Takie wykszta³cenie jest
zwi¹zane z usytuowaniem profilu w obrêbie pozytywnego
elementu paleotektonicznego – tzw. wyniesienia Soko³owa
Podlaskiego, rozdzielaj¹cego w regionalnym planie struktu-
ralnym ordowiku dwa elementy negatywne – obni¿enie brze-
skie i obni¿enie warszawskie.

W opracowaniu systemu ordowickiego przedstawiono ko-
relacjê globalnych i regionalnych (brytyjskich i ba³tyckich)
jednostek chronostratygraficznych z poziomami graptolito-
wymi, konodontowymi i akritarchowymi.

W badaniach petrograficznych ordowiku wyró¿nione zo-
sta³y nastêpuj¹ce litofacje: piaskowcowa, glaukonitowa i wê-
glanowa oraz wêglanowo-ilasta, dok³adnie scharakteryzowa-
ne przez A. Langier-KuŸniarow¹.

Badania CAI konodontów pod k¹tem ewolucji termicznej
osadów ordowiku pozwala przypuszczaæ, ¿e osady te nie
uleg³y silniejszemu podgrzaniu i tym samym zawieraj¹ nie-
dojrza³y materia³ organiczny.

Osady syluru w otworze wystêpuj¹, wed³ug pomiarów geo-
fizycznych, na g³êbokoœci 1316,0 do 1577,0 m, osi¹gaj¹c 261,0
m mi¹¿szoœci. Profil syluru jest typowy dla obszaru sk³onu
platformy prekambryjskiej. Przewa¿aj¹ osady drobnoklastycz-
ne (i³owce i w mniejszym stopniu mu³owce, z nielicznymi
wk³adkami osadów wêglanowych), zalegaj¹ce poziomo. Do-
minuj¹c¹ grup¹ skamienia³oœci, stanowi¹c¹ podstawê ortostra-
tygrafii systemu, s¹ graptolity. W opracowaniu zastosowano
globalny standardowy schemat podzia³u stratygraficznego sy-
luru na oddzia³y i piêtra. Odbiega on od podzia³u stosowanego
wczeœniej i przedstawionego w dokumentacji wynikowej
otworu, zawieraj¹cego szereg niezgodnoœci ze standardami
miêdzynarodowymi. Zakres zmian obejmuje przede wszystkim
rezygnacjê z lokalnych jednostek wprowadzonych przez
H. i E. Tomczyków o nieokreœlonym charakterze stratygraficz-
nym, takich jak warstwy podlaskie, siedleckie, mielnickie
i pas³êckie oraz zmianê granic niektórych piêter.

W profilu wyró¿niono, zgodnie ze standardowym po-
dzia³em miêdzynarodowym, wy¿sz¹ czêœæ landoweru, wen-
lok oraz ni¿sz¹ czêœæ ludlowu. Granice z ordowikiem i per-
mem s¹ granicami erozyjnymi.

W obrêbie permu stwierdzono zarówno osady czerwone-
go sp¹gowca, jak i cechsztynu. Czerwony sp¹gowiec górny
osi¹ga 20,0 m mi¹¿szoœci i stanowi fragment stropowego od-
cinka formacji Parsêty, na co wskazuje impregnacja anhydry-
tem oraz mineralizacja siarczkami.

Osady cechsztynu, o mi¹¿szoœci 59,0 m, zalegaj¹ na czer-
wonym sp¹gowcu. Profil cechsztynu zawiera wszystkie cy-

klotemy i jest typowy dla przybrze¿nej czêœci basenu cechsz-
tyñskiego na obszarze platformy prekambryjskiej. Cyklote-
my cechsztyñskie, wêglanowo-ewaporatowe, s¹ tu zreduko-
wane stratygraficznie i mi¹¿szoœciowo oraz charakteryzuj¹ siê
przewag¹ osadów wêglanowych z udzia³em serii terygenicz-
nych. Strop cechsztynu stanowi¹ piaskowce i mu³owce,
mog¹ce reprezentowaæ kontynentaln¹ seriê najwy¿szego
cechsztynu. Granica z dolnym pstrym piaskowcem rozpoczy-
na nowy, transgresywny etap rozwoju basenu.

Stratygrafia triasu w otworze Wrotnów IG 1 opiera siê na
danych archiwalnych oraz na korelacji z otworami Wyszków
IG 1, T³uszcz IG 1, £ochów IG 1 i £ochów IG 2. Z profilu
triasu o mi¹¿szoœci 281,5 m pobrano jedynie 3,1 m rdzenia.
Interpretacja profilu opiera siê na pomiarach geofizycznych
i próbkach okruchowych. Opisu profilu wykonano na podsta-
wie wydzieleñ litostratygraficznych, typowych dla triasu ba-
senu centralnej Europy, których wiek nie zosta³ w omawia-
nym otworze ustalony. Prawdopodobny wiek osadów zosta³
podany na podstawie danych z innych czêœci basenu Polski
Ni¿owej oraz basenu centralnej Europy.

Profil jurajski otworu wiertniczego Wrotnów IG 1 obej-
muje osady jury dolnej, wy¿szej jury œrodkowej (baton–ke-
lowej) oraz ni¿szej jury górnej (oksford). Pomiêdzy
le¿¹cymi bezpoœrednio poni¿ej i³owcami noryku a utwora-
mi jury dolnej stwierdzono, podobnie jak na ca³ym obszarze
zachodniego Podlasia, brak utworów retyku. W obrêbie
utworów jurajskich równie¿ obserwuje siê wiele luk straty-
graficznych. Najwa¿niejsze z nich wskazuj¹ na brak osadów
ze znacznych odcinków hetangu, synemuru i pliensbachu
oraz zupe³ny brak osadów od aalenu do (?) póŸnego bajosu
w³¹cznie. Prawdopodobnie luki stratygraficzne wystêpuj¹
równie¿ w obrêbie batonu. Ponad wapieniami oksfordu le¿¹
piaski glaukonitowe albu, a wiêc w tym przypadku luka stra-
tygraficzna obejmuje przedzia³ czasowy od kimerydu po
schy³ek wczesnej kredy.

Kreda ma stosunkowo niewielk¹ mi¹¿szoœæ – 432,5 m,
z czego na kredê górn¹ (cenoman–mastrycht) przypada
427,5 m. Osady kredy dolnej maj¹ mi¹¿szoœæ 5,0 m. Wy-
dzielona seria zosta³a zaliczona do albu œrodkowego i górne-
go i reprezentowana jest prawdopodobnie przez piaskowce
kwarcowo-glaukonitowe p³ytkiego szelfu silikoklastyczne-
go, rozpoczynaj¹ce kredowy cykl transgresywny. Utwory te
spoczywaj¹ ze znaczn¹ luk¹ stratygraficzn¹ na ska³ach oks-
fordu górnego. Sekwencja kredy górnej jest zbudowana, w
przewa¿aj¹cej czêœci, z doœæ monotonnej serii wêglanów
otwartego morza basenu epikontynentalnego. Ca³oœæ profilu
kredowego œwiadczy o raczej spokojnej sedymentacji mor-
skiej w basenie epikontynentalnym o ma³ym i stosunkowo
stabilnym tempie subsydencji. Pierwotna interpretacja profi-
lu zak³ada³a wystêpowanie ponad sekwencj¹ kredow¹ osa-
dów paleocenu dolnego. Jednak¿e dane uzyskane z póŸniej
odwierconych otworów oraz dok³adniejsze rozpoznanie re-
gionalne sugeruje brak utworów paleocenu dolnego w anali-
zowanym rejonie.

Profilowania geofizyki wiertniczej wykonano do g³êboko-
œci 2055,0 m. Przeprowadzone badania pozwoli³y na ustalenie
litologii i mi¹¿szoœci przewiercanych ska³ w odcinkach nier-
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dzeniowanych, weryfikacjê stratygrafii, okreœlenie re¿imu
termicznego, ocenê parametrów zbiornikowych i wyznacze-
nie warstw wykazuj¹cych w³aœciwoœci zbiornikowe, a tak¿e
wykonanie korelacji poziomów stratygraficznych z pobliski-
mi otworami.

Osady mezozoiczne silnie wyklinowuj¹ siê w kierunku
wschodnim. Ró¿nice mi¹¿szoœci osadów poszczególnych
okresów mezozoiku s¹ doœæ znaczne. W przypadku mi¹¿szo-
œci osadów paleozoicznych nie ma takich ró¿nic. Poszczegól-
ne kompleksy wypiêtrzaj¹ siê ku górze w kierunku wschod-
nim o kilkaset metrów. Interpretacja danych geofizyki wiert-
niczej nie wykaza³a wystêpowania z³ó¿ ropy i gazu.

Opróbowane przy u¿yciu rurowych próbników z³o¿a, po-
ziomy zbiornikowe kambru charakteryzuj¹ siê korzystnymi
warunkami do zachowania siê z³ó¿ wêglowodorów. Podczas

badañ nie zaobserwowano bezpoœrednich objawów bitumicz-
noœci, jednak warunki wystêpowania i parametry hydroche-
miczne solanek wskazuj¹ na mo¿liwoœæ wyst¹pieñ bituminów
w opróbowanych poziomach kambru. Zalegaj¹ce pod nie-
przepuszczalnym nadk³adem utworów ordowiku i syluru po-
ziomy w wysokim stopniu zmetamorfizowanych solanek
stwarzaj¹ ku temu korzystne warunki. Wartoœci wskaŸnika
hydrochemicznego rNa:rCl zawieraj¹ce siê w granicach
0,50–0,65 œwiadcz¹ o ca³kowitej, bardzo szczelnej i trwaj¹cej
wieki geologiczne izolacji od wp³ywu wód infiltracyjnych.
WskaŸniki hydrochemiczne Cl:Br w wysokoœci wynosz¹ce
107 oraz (rSO4 �100):rCl równy 0,45 charakteryzuj¹ce solan-
kê pobran¹ z g³êbokoœci 2001,0–2043,7 m z dolnokambryj-
skiego poziomu zbiornikowego mog¹ dodatkowo wskazywaæ
na bliskie s¹siedztwo z³ó¿ ropy naftowej.

82 Podsumowanie i najwa¿niejsze wyniki badañ


	Podsumowanie i najważniejsze wyniki badań – Teresa Podhalańska



