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Adam IHNATOWICZ1

WSTÊP

Otwór Gronów IG 1 odwiercono w ramach projektu dotycz¹cego poszukiwañ osadów górnego karbonu produktywne-
go w depresji pó³nocnosudeckiej (Milewicz, 1964a). Zlokalizowano go na wczeœniej wykonanym refrakcyjnym profilu
sejsmicznym (Makojnik, 1963) i profilu tellurycznym (Molek, 1964). Przy lokalizacji otworu wziêto równie¿ pod uwagê
wyniki badañ wczeœniej odwierconych p³ytkich otworów w rejonie wsi Gronów i S³awnikowice (Milewicz, 1964b).

G³ównym celem wiercenia by³o zbadanie profilu utworów górnego karbonu w po³udniowym skrzydle depresji
pó³nocnosudeckiej pod k¹tem mo¿liwoœci wystêpowania wêgli kamiennych.

Otwór wiertniczy zlokalizowano w zachodniej czêœci wsi Gronów, oko³o 10 km na ENE od Zgorzelca. Wspó³rzêdne
geograficzne otworu wynosz¹: � = 51°1’27’’, � = 15°07’41’’. Rzêdna otworu h = 210,20 m n.p.m.

Wiercenie otworu rozpoczêto 17.03.1966 r., zakoñczono 08.04.1967 r. Planowana g³êbokoœæ otworu wynosi³a
1500 m, ostatecznie odwiercono go do g³êbokoœci 1376,0 m. Wykonawc¹ wiercenia by³o Przedsiêbiorstwo Geologiczne
we Wroc³awiu, zleceniodawc¹ Instytut Geologiczny. Kierownikami wiercenia byli E. Szyd³o i B. Kaniowski. Nadzór
geologiczny sprawowa³ z ramienia Oddzia³u Dolnoœl¹skiego PIG – J. Milewicz.

Sposób wiercenia – mechaniczno-obrotowy, pe³nordzeniowy (tab. 1).

T a b e l a 1

Zmiany œrednicy otworu, zarurowania i narzêdzi wiertniczych

G³êbokoœæ [m] � otworu � rur Narzêdzia wiertnicze

0,0–57,7 14” 14” œwider okrêtny, szapa

57,7–278,0 300 mm 95/8 ” koronka rolkowa

278,0–991,0 216 mm 75/8 ” koronka rolkowa

991,0–1293,0 180 mm – koronka rolkowa

1293,0–1376,0 143 mm – koronka rolkowa

Otwór wiercono d³ugimi marszami (6–7 m), a w partiach zlepieñcowych, ze wzglêdu na ma³e uzyski rdzenia, stoso-
wano marsze krótsze, wyj¹tkowo do 2 m. Uzysk rdzenia waha³ siê w granicach 25–95%, œrednio wynosi³ 70,3%.

Otwór zlikwidowano poprzez zacementowanie ¿elem cementowo-i³owym, a na powierzchni wykonano p³ytê beto-
now¹ z nazw¹ otworu i dat¹ zakoñczenia wiercenia.

Obserwacje hydrogeologiczne nie by³y prowadzone.
Pomiary geofizyczne wykona³o Przedsiêbiorstwo Poszukiwañ Geofizycznych z Warszawy. W ich zakres wchodzi³y

pomiary karota¿owe (Jobda i in., 1966) w otworze (tab. 2) oraz badania sejsmiczne — pomiar prêdkoœci œrednich (W¹sie-
wicz, 1967). Pomiary wykonano w kwietniu 1967 r.

1
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T a b e l a 2

Zakres jakoœciowy i g³êbokoœciowy badañ geofizycznych przeprowadzonych w otworze wiertniczym Gronów IG 1

Rodzaj badañ
Interwa³y g³êbokoœci wykonanych pomiarów (w m)

27–28.05.1966 28–29.10.1966 16–20.04.1967

Sondowanie opornoœci (SO) 51,3–275,0 275,0–992,0 992,0–1368,0

Profilowanie opornoœci p³uczki (POP) – – 668,0–1370,0

Profilowanie potencja³ów polaryzacji naturalnej (grad PS) 50,0–275,0 275,0–992,0 660,5–1368,0

Profilowanie gamma (PG) – – 0,0–1367,0

Profilowanie gamma-gamma (PGG) 40,0–272,0 272,0–992,0 942,0–1370,0

Profilowanie neutron-gamma (PNG) – – 2,0–1370,0

Profilowanie œrednicy (PŒ) 51,3–261,0 275,0–988,0 988,0–1363,0

Profilowanie temperatury (PT) – – 126,0–1370,0

Profilowanie krzywizny (PK) 20,0–270,0 290,0–980,0 1000,0–1370,0
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Fig. 2. Mapa geologiczna odkryta rejonu otworu wiertniczego Gronów IG 1

Jednostki litostratygraficzne: 1 – paleozoik dolny – ³upki serycytowo-kwarcytowe, ³upki albitowe; 4 – perm, czerwony sp¹gowiec gór-
ny, formacja z Boles³awca (notecka) – zlepieñce, piaskowce; 5 – cechsztyn, cyklotem Werra, ogniwo z Niwnic – dolomity, wapienie,
margle, piaskowce, zlepieñce; 6 – trias, pstry piaskowiec œrodkowy i dolny, formacja z Rad³ówki – piaskowce, mu³owce; 7 – pstry piasko-
wiec górny (ret), formacja z Raciborowic – margle, i³owce, piaskowce, wapienie, dolomity; 8 – kreda, cenoman – piaskowce, zlepieñce,
mu³owce; 9 – turon – margle, wapienie, i³owce; 10 – koniak – margle, piaskowce



Szczegó³owe omówienie wyników badañ geofizycznych przedstawiono w dalszej czêœci tekstu.
W trakcie odwiercania otworu prowadzono szczegó³owe obserwacje megaskopowe litologii przewiercanych ska³ oraz

pobierano próbki do badañ specjalistycznych.
Do badañ petrograficznych pobrano 107 próbek ze ska³ permskich, górnokarboñskich i dolnopaleozoicznych; do

przeprowadzenia analiz chemicznych pobrano 5 próbek z serii wapienno-dolomitycznej i 2 próbki z serii tufogenicznej.
Badania stratygraficzne prowadzono w obrêbie utworów karbonu górnego i permu. W ich ramach przeprowadzono

badania palinologiczne na podstawie 30 próbek pobranych z rdzenia, z interwa³u g³êbokoœci 970,0–1350,0 m (Krawczyñ-
ska-Grocholska, 1968) oraz pobrano ze ska³ cechsztynu próbki makrofaunistyczne (autorzy dokumentacji nie podali
liczby próbek ani autora oznaczeñ).

Miejsca pobrania próbek zanaczono na figurze 11. Ze wzglêdu na skalê rysunku pominiêto czêœæ próbek petrograficznych.
Wyniki badañ w otworze wiertniczym przedstawiono w dokumentacji (Milewicz, Kornaœ, 1969).
Ze wzglêdu na znaczny up³yw czasu od chwili wykonania dokumentacji, autorzy niniejszego opracowania, opieraj¹c siê

na nowszych materia³ach, dokonali reinterpretacji profilu, zmieniaj¹c granice niektórych jednostek litostratygraficznych, co
uzasadnili w dalszej czêœci tekstu. Równie¿ zamieszczona mapka i przekrój (fig. 2, 3) znacznie ró¿ni¹ siê od wersji przedsta-
wionej w dokumentacji. Przy ich sporz¹dzaniu wykorzystano miedzy innymi informacje z opracowania Ba³aziñskiej i Bos-
sowskiego (1979) oraz kompleksowej interpretacji wykonanych prac geofizycznych (Kruczek i in., 1985).

Materia³y archiwalne, dotycz¹ce opracowania dokumentacji wynikowej omawianego otworu wiertniczego, znajduj¹
siê w archiwum Oddzia³u Dolnoœl¹skiego PIG (filia Centralnego Archiwum Geologicznego). Próbki rdzenia znajduj¹ siê
w Archiwum Rdzeni Wiertniczych Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Micha³owicach.

7

Fig. 3. Przekrój geologiczny przez otwór wiertniczy Gronów IG 1

Jednostki litostratygraficzne: 2 – karbon górny, stefan, formacja ze Œwierzawy (ze Starej Kraœnicy) – mu³owce, i³owce, piaskowce, zle-
pieñce; 3 – perm, czerwony sp¹gowiec dolny, formacja ze Œwierzawy (ze Starej Kraœnicy) – zlepieñce, piaskowce, mu³owce; 11 – keno-
zoik – gliny, i³y, mu³ki, piaski, ¿wiry; pozosta³e jednostki litostratygraficzne jak na figurze 1

1
Figura 1 znajduje siê na koñcu ksi¹¿ki



Andrzej BOSSOWSKI1, Adam IHNATOWICZ1

PROFIL STRATYGRAFICZNY2

C Z W A R T O R Z Ê D

0,00–32,80 (32,80)3

HOLOCEN

0,00–2,00 (2,00)

PLEJSTOCEN

2,00–32,80 (30,80)

Zlodowacenie odry

2,00–25,00 (23,00)

Zlodowacenie po³udniowopolskie

25,00–32,80 (7,80)

N E O G E N

MIOCEN ŒRODKOWY

32,80–46,00 (13,20) formacja œcinawska

P E R M

46,00–1202,50 (1156,50)

PERM GÓRNY

Cechsztyn

Cyklotem PZ1 Werra

46,00–151,00 m (105,00) ogniwo z Niwnic

Czerwony sp¹gowiec górny

151,00–754,70 (603,70) formacja z Boles³awca (notecka)

PERM DOLNY

Czerwony sp¹gowiec dolny

754,70–1202,50 (447,80) formacja z Wielis³awki (z Rz¹œnika)

1
Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ Dolnoœl¹ski, al. Jaworowa 19, 53-122 Wroc³aw

2
Podzia³ stratygraficzny przyjêto zgodnie z przygotowywan¹ do publikacji „Tablicê stratygraficzn¹ Polski...” (Wagner i in., 2008)

3
G³êbokoœæ i mi¹¿szoœæ podano w metrach



K A R B O N

KARBON GÓRNY

Stefan C

1202,50–1350,50 (148,00) formacja ze Œwierzawy (ze Starej Kraœnicy)

P A L E O Z O I K D O L N Y

1350,50–1376,00 (25,50)
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Adam IHNATOWICZ, Andrzej BOSSOWSKI

PROFIL LITOLOGICZNO-STRATYGRAFICZNY

Profil litologiczno-stratygraficzny zestawiono na podstawie opisów J. Milewicza i J. Kornasia zamieszczonych w pra-
cy archiwalnej „Wyjaœnienie struktury wg³êbnej niecki pó³nocnosudeckiej. Opracowanie otworu wiertniczego Gronów
IG-1” (1969). Podzia³ stratygraficzny przyjêto zgodnie z przygotowywan¹ do publikacji „Tablic¹ stratygraficzn¹ Pol-
ski...” (Wagner i in., 2008)

G³êbokoœæ w m Opis litologiczny

C Z W A R T O R Z Ê D

HOLOCEN

0,00–1,00 Piasek ¿ó³tobrunatny, drobnoziarnisty z pojedynczymi otoczakami kwarcu o � do 2 cm

1,00–2,00 Glina ¿ó³tobrunatna, piaszczysta

PLEJSTOCEN

Zlodowacenie odry

2,00–4,00 Piasek ¿ó³ty, drobnoziarnisty

4,00–25,00 ¯wirek ¿ó³ty, piaszczysty, drobnoziarnisty; liczne otoczaki o � 0,5 cm, sporadycznie do 2 cm;
sk³ad: kwarc, granit, ³upek, lidyt

Zlodowacenie po³udniowopolskie

25,00–26,00 Glina szara, piaszczysta, z nieregularnie rozmieszczonym ¿wirem i bloczkami kwarcytu o � do 12 cm

26,00–29,50 ¯wirek ¿ó³toszary, drobnoziarnisty, piaszczysty, z licznymi otoczakami o � do 0,5 cm, sporadycz-
nie do 2 cm

29,50–32,80 Glina ciemnoszara, niewarstwowana (?morenowa), z nieregularnie rozmieszczonym ¿wirem, okru-
chami wêgla i z bloczkami kwarcytów

N E O G E N

MIOCEN ŒRODKOWY

Formacja œcinawska

32,80–41,00 Piasek ciemnoszary, nierównoziarnisty, gliniasty, zwiêz³y, z pojedynczymi ¿wirami o � do kilku mm

41,00–46,00 I³ plastyczny, ciemnoszary z wk³adkami piasku gliniastego, ciemnoszarego, drobno- i œrednioziarnistego



P E R M

PERM GÓRNY

Cechsztyn

Cyklotem PZ1 Werra

Ogniwo z Niwnic

46,00–49,00 I³ ciemnobr¹zowy, plastyczny, z szarymi plamami

49,00–51,00 I³ jasnoszary, dolomityczny, z twardymi okruchami i ciemnoszarymi smugami

51,00–54,00 Piaskowiec szary, drobnoziarnisty, ilasty oraz i³ ciemnobr¹zowy, z muskowitem

54,00–63,40 Glina ciemnoszara, piaszczysta z muskowitem, przechodz¹ca w piasek gliniasty; pojedyncze oto-
czaki kwarcu o � do 0,5 cm

63,40–66,50 Piasek ciemnoszarobr¹zowy, drobnoziarnisty, silnie gliniasty

66,50–68,50 Glina ciemnoszara, piaszczysta, ku do³owi bardziej plastyczna, z muskowitem i smugami piasku

68,50–78,50 Dolomit jasnoszary z ciemniejszymi smugami, zwietrza³y; drobne geody wype³nione kryszta³kami
kalcytu

8,50–86,90 Wapieñ ciemnoszary, dolomityczny, zbity, twardy; lokalnie z czarnymi smugami pod k¹tem 30°;
drobne geody o œciankach pokrytych szczotk¹ kalcytow¹

86,90–89,00 Wapieñ ciemnoszary, dolomityczny, o prze³amie muszlowym, z faun¹

89,00–91,60 Piaskowiec ciemnoszary, wapnisty, z obfitym, drobnym ³yszczykiem; drobny, zwêglony detrytus
roœlinny; okruchy fauny ma³¿owej

91,60–92,60 Wapieñ ciemnoszary, dolomityczny, twardy, o prze³amie muszlowym

92,60–93,30 I³ ciemnoszary z okruchami wapieni

93,30–94,60 Wapieñ ciemnoszary, dolomityczny, twardy, o prze³amie muszlowym, z drobn¹ faun¹

94,60–99,60 Piaskowiec ciemnoszary, wapnisty, z obfitym, drobnym ³yszczykiem; czêsta drobna fauna ma³¿owa

99,60–101,50 I³ czarny z okruchami wapieni i piaskowców

101,50–106,00 Wapieñ ciemnoszary z faun¹

106,00–106,30 I³

106,30–110,50 Wapieñ ciemnoszary, dolomityczny, zbity, twardy, z drobnymi ziarnami piasku

110,50–115,00 Wapieñ dolomityczny, twardy, o nierównym prze³amie, z obfit¹, drobn¹ faun¹ ma³¿ow¹

115,00–131,40 Wapieñ szary z br¹zowym odcieniem, twardy, ³upie siê nierówno

131,40–133,40 Wapieñ ciemnobr¹zowy, zbity, silnie spêkany

133,40–140,60 Wapieñ ciemnoszary z odcieniem br¹zowym, zbity, o prze³amie muszlowym, twardy, miejscami
pokruszony

140,60–143,20 Zlepieniec ciemnoszary, drobnootoczakowy, wapnisto-piaszczysty, twardy, z licznymi otoczakami
o � do 3 cm; sk³ad: kwarc, lidyt, ³upek krzemionkowy

143,20–146,00 Piaskowiec zlepieñcowaty, ciemnoszary, wapnisty, niewarstwowany

146,00–149,50 Wapieñ ciemnoszary, piaszczysty, z licznymi otoczakami kwarcu i skalenia o � do 1 cm; drobne
ciemne ¿y³ki zapadaj¹ce pod k¹tem 30°

149,50–151,00 Zlepieniec szary, silnie wapnisty, z otoczakami o � do 1 cm; w sp¹gu przechodzi w piaskowiec
czerwonobr¹zowy
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Czerwony sp¹gowiec górny

Formacja z Boles³awca (notecka)

151,00–156,50 Piaskowiec zlepieñcowaty, ciemnobr¹zowy; liczne otoczaki kwarcu o � 0,5 cm, maksymalnie do
1 cm; smugi zlepieñca zapadaj¹ce pod k¹tem 75°

156,50–159,00 Zlepieniec br¹zowoczerwony, piaszczysty; spoiwo ilasto-wêglanowe; niewarstwowany; otoczaki
o � do 2,5 cm; sk³ad: kwarc, ³upek, granit

159,00–163,30 Piaskowiec zlepieñcowaty, br¹zowoczerwony; spoiwo ilasto-wêglanowe; otoczaki o � 0,5–1,5 cm;
wk³adka piaskowca drobnoziarnistego zapadaj¹cego pod k¹tem 50°

163,30–171,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z pojedynczymi otoczakami kwarcu o
� 0,3–1,0 cm; nieregularne smugi wapienne

171,00–173,30 Piaskowiec drobnoziarnisty z wk³adkami zlepieñca o otoczakach o � do 0,5 cm; szare, nieregularne
plamy wapienne

173,30–174,30 Piaskowiec drobnoziarnisty, z pojedynczymi ziarnami o � do 0,3 cm; liczne, szare plamy wapienne;
smuga zlepieñca zapadaj¹ca pod k¹tem 70°

174,30–178,50 Piaskowiec ciemnobr¹zowy, nierównoziarnisty; wk³adki zlepieñca o � do 2,5 cm zapadaj¹ce pod
k¹tem 45–55°

178,50–186,00 Piaskowiec ró¿owofioletowy i ciemnoró¿owy, drobnoziarnisty, z ziarnami o � do 0,3 cm, niewar-
stwowany; spoiwo ilasto-wêglanowe; szare plamy wapniste

186,00–188,30 Piaskowiec drobnoziarnisty z wk³adkami zlepieñców drobnootoczakowych, o � otoczaków do
1,5 cm; spoiwo ilasto-wêglanowe

188,30–200,50 Piaskowiec zlepieñcowaty, ró¿owowiœniowy; pojedyncze otoczaki o � do 1,5 cm, sporadycznie do
2,5 cm; smugowanie (warstwowany równolegle?) pod k¹tem 45°

200,50–205,60 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z pojedynczymi otoczakami o � 1 cm

205,60–211,60 Piaskowiec gruboziarnisty, ze sporadycznymi otoczakami kwarcu i ³upków o � do 1,5 cm; ska³a
krucha

211,60–216,00 Piaskowiec zlepieñcowaty, ciemnobr¹zoworó¿owy; otoczaki o � 1–2 cm

216,00–218,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, z szarosinymi wapnistymi plamami

218,00–219,50 Piaskowiec nierównoziarnisty, niewarstwowany, z wk³adkami zlepieñca; otoczaki o � 0,5–2,5 cm

219,50–230,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, o spoiwie ilasto-wêglanowym; pojedyncze
otoczaki o � do 1 cm; nieregularne, szare plamy; miejscami widoczne warstwowanie pod k¹tem 40°
(?upad)

230,00–231,50 Piaskowiec br¹zoworó¿owy, drobnoziarnisty, z du¿ymi, szarymi plamami wapiennymi; pojedyncze
otoczaki kwarcu o � do 1 cm

231,50–247,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty; pojedyncze otoczaki kwarcu o � 0,2–0,3 cm;
liczne szare plamy wapniste

247,00–249,00 Piaskowiec ciemnoczerwonobr¹zowy, drobnoziarnisty

249,00–252,50 Piaskowiec ciemnoczerwonobr¹zowy, zlepieñcowaty, z szarymi plamami wapiennymi; otoczaki
kwarcu o � 0,2–1,0 cm, sporadycznie do 2,0 cm

252,50–256,00 Piaskowiec ciemnoczerwonobrunatny, drobnoziarnisty, z szarymi, wapnistymi plamami; drobne
ziarna kwarcu o � 0,2–0,3 cm

256,00–258,00 Piaskowiec zlepieñcowaty; otoczaki kwarcu, ³upków i granitów o � 0,4–1,3 cm

258,00–261,70 Piaskowiec drobnoziarnisty z nielicznymi szarymi plamami
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261,70–264,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowy, drobnoziarnisty, z domieszk¹ otoczaków o � do 0,5 cm

264,00–265,00 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z du¿ymi, szarymi plamami wapnistymi

265,00–272,80 Piaskowiec drobnoziarnisty z licznymi szarymi plamami wapiennymi

272,80–276,80 Wapieñ ciemnoszary, piaszczysty, z otoczakami kwarcu o � do 1 cm

276,80–279,00 Zlepieniec ciemnobr¹zowy, drobnootoczakowy; pojedyncze otoczaki o � 1,5 cm

279,00–280,60 Wapieñ szary z licznymi otoczakami o � 0,3 cm, sporadycznie do 1,5 cm

280,60–287,70 Piaskowiec ciemnobr¹zowy, zlepieñcowaty, miejscami przechodz¹cy w zlepieniec drobnootocza-
kowy; otoczaki o � do 3,5 cm

287,70–290,70 Wapieñ szary z domieszk¹ otoczaków kwarcu o � do 3 cm

290,70–297,00 Piaskowiec zlepieñcowaty i zlepieniec drobnootoczakowy, szary, o � do 3 cm; spoiwo wêglanowe

297,00–301,00 Wapieñ szary, zbity, z licznymi otoczakami o � do 1,5 cm

301,00–309,90 Piaskowiec zlepieñcowaty i zlepieniec piaszczysty, szary, z otoczakami o � do 3 cm

309,00–315,50 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, nierównoziarnisty, z otoczakami o � do 3 cm

315,50–322,80 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, prze³awicaj¹cy siê ze zlepieñcem drobnootoczako-
wym; piaskowiec przek¹tnie warstwowany

322,80–333,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty

333,00–339,00 Zlepieniec drobnootoczakowy; otoczaki o � 0,4–2,5 cm; sk³ad: kwarc, granit, ³upek metamorficzny

339,00–353,50 Zlepieniec i piaskowiec ciemnobr¹zowowiœniowy, nierównoziarnisty; otoczaki o � do 2 cm

353,50–358,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty, z wapiennymi plamami; spoiwo ilasto-
wêglanowe

358,00–360,50 Piaskowiec nierównoziarnisty, z otoczakami o � 0,3–1,0 cm; du¿e plamy wapniste

360,50–365,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty, w dolnej czêœci ziarna o � do 0,2 cm

365,00–367,00 Piaskowiec nierównoziarnisty, z nielicznymi otoczakami o � 0,5–1,0 cm; niewarstwowany

367,00–370,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z du¿ymi, siwymi plamami wapiennymi,
z pojedynczymi ziarnami o � do 0,2 cm

370,00–376,50 Piaskowiec zlepieñcowaty, z otoczakami o � 0,4 cm, sporadycznie do 2,0 cm; spoiwo ilasto-
-wapienne; du¿e szare plamy wapniste; warstwowanie przekatne pod k¹tem 40°

376,50–390,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty; spoiwo ilasto-wêglanowe, w czêœci stropo-
wej szare plamy wapienne; ziarna o � do 0,2 cm

390,00–394,30 Piaskowiec nierównoziarnisty, z ziarnami o � do 0,2 cm; wk³adki mu³owców zapadaj¹ce pod
k¹tem 50°

394,30–399,50 Piaskowiec zlepieñcowaty, z otoczakami o � do 2 cm; wk³adki piaskowca drobnoziarnistego

399,50–406,00 Piaskowiec drobnoziarnisty, z ziarnami kwarcu o � do 0,2 cm; du¿e, szare plamy wapniste; warst-
wy pod k¹tem 70°

406,00–410,00 Piaskowiec zlepieñcowaty, z licznymi otoczakami o � 0,5–1,0 cm; sk³ad: kwarc, granit, ³upek me-
tamorficzny; w dolnej czêœci sine plamy

410,00–417,80 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z domieszk¹ ziarn kwarcu o � do 0,2 cm;
sine plamy

417,80–418,80 Piaskowiec nierównoziarnisty, pojedyncze ziarna o � 0,5 cm

418,80–419,80 Piaskowiec zlepieñcowaty, otoczaki o � 0,5–3,0 cm
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419,80–423,00 Zlepieniec drobnoziarnisty; otoczaki o � 0,5–1,0 cm; smugi piaskowca drobnoziarnistego zapa-
daj¹ce pod k¹tem 80–90°

423,00–426,40 Piaskowiec nierównoziarnisty, ze smugami drobnoziarnistymi i wk³adkami zlepieñców, zapa-
daj¹cymi pod k¹tem 80–90°

426,40–431,60 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z siwymi plamami; ziarna o � do 0,2 cm;
ska³a miêkka

431,60–437,00 Piaskowiec nierównoziarnisty i zlepieñcowaty, z wk³adkami piaskowca drobnoziarnistego

437,00–450,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z siwymi plamami; ziarna o � do 0,2 cm;
w czêœci sp¹gowej wk³adki piaskowca gruboziarnistego i zlepieñcowatego zapadaj¹ce pod k¹tem 60°

450,00–453,90 Piaskowiec wiœniowobr¹zowy, drobnoziarnisty; z piaskowcem le¿¹cym poni¿ej graniczy pod
k¹tem 85°

453,90–455,70 Piaskowiec gruboziarnisty z nielicznymi otoczakami o � 1 cm; sk³ad otoczaków: kwarc, granit,
³upek metamorficzny

455,70–458,20 Piaskowiec ciemnobr¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty, miejscami z szarymi plamami

458,20–459,10 Piaskowiec zlepieñcowaty z pojedynczymi ziarnami o � 1 cm

459,10–468,30 Piaskowiec wiœniowobr¹zowy, drobnoziarnisty, w interwale 459,10–462,00 m z szarymi plamami
i wk³adka piaskowca gruboziarnistego, zapadaj¹cego pod k¹tem 75°

468,30–469,10 Piaskowiec zlepieñcowaty, piaszczysty, niewarstwowany; otoczaki o � do 3,5 cm; sk³ad: kwarc,
granit, ³upek metamorficzny

469,10–479,00 Naprzemianleg³e ciemnobr¹zowowiœniowe piaskowce drobnoziarniste, gruboziarniste i zlepieñco-
wate; spoiwo ilasto-wêglanowe; warstwy zapadaj¹ pod k¹tem 70°

479,00–494,80 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty; wk³adka piaskowca gruboziarnistego w in-
terwale 483,00–483,50 m; od g³êbokoœci 483,50 m do sp¹gu sine plamy; miejscami smugi wapniste
zalegaj¹ce pod k¹tem 55°

494,80–499,00 Piaskowiec gruboziarnisty, warstwowany równolegle; spoiwo ilasto-wêglanowe; upad 75°

499,00–500,40 Piaskowiec drobnoziarnisty z domieszk¹ ziarn o � 0,2 cm; warstwowanie równoleg³e; upad 60°

500,40–500,80 Naprzemianleg³e warstwy piaskowca drobnoziarnistego, mu³owca ciemnoczerwonobrunatnego
i sinego i³owca wapnistego; upad 60°

500,80–501,90 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z wk³adkami zlepieñcowatymi zapada-
j¹cymi pod k¹tem 55°

501,90–510,50 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z sinymi plamami; w dole cienkie smugi ilaste

510,50–512,50 Piaskowiec wiœniowy, gruboziarnisty; liczne du¿e, siwe plamy; z le¿¹cym ni¿ej piaskowcem grani-
czy pod k¹tem 60°

512,50–520,20 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, niewarstwowany, z cienkimi smugami ilastymi za-
padaj¹cymi pod k¹tem 50°

520,20–522,30 Piaskowiec nierównoziarnisty, ze smugami piaskowca gruboziarnistego zapadaj¹cymi pod k¹tem
50 i 55°

522,30–524,80 Piaskowiec drobnoziarnisty z domieszk¹ ziarn o � do 0,2 cm

524,80–527,00 Naprzemianleg³y piaskowiec drobno- i gruboziarnisty; spoiwo ilasto-wêglanowe; upad warstw 55°

527,00–530,00 Piaskowiec drobnoziarnisty z okruchami mu³owców; spoiwo ilasto-wêglanowe; upad jw.

530,00–536,20 Naprzemianleg³y piaskowiec drobno- i gruboziarnisty jw.; wk³adki mu³owcowe

536,20–542,60 Piaskowiec ciemnoczerwonobr¹zowy, drobnoziarnisty, z du¿ymi sinymi plamami; upad 55°
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542,60–545,80 Piaskowiec drobnoziarnisty z wk³adkami sinych mu³owców i ciemnobr¹zowoczerwonych
i³owców; upad 55°

545,80–549,00 Naprzemianleg³y piaskowiec grubo- i drobnoziarnisty; spoiwo ilasto-wêglanowe; warstwowany;
upad 50°

549,00–551,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z sinymi wk³adkami mu³owcowymi

551,00–555,00 Piaskowiec drobnoziarnisty, niewarstwowany

555,00–556,00 Piaskowiec drobnoziarnisty, z licznymi warstewkami mu³owca i i³owca; upad 45°

556,00–558,50 Piaskowiec drobnoziarnisty, warstwowowany; upad 55°

558,50–566,50 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, niewarstwowany; spoiwo ilasto-wêgla-
nowe; domieszka ziarn o � 0,2 cm

566,50–567,80 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z cienkimi wk³adkami czerwonobrunatnych
i³owców zapadaj¹cych pod k¹tem 55°

567,80–569,50 Piaskowiec drobnoziarnisty, pokruszony

569,50–572,00 Piaskowiec drobnoziarnisty, z wk³adkami mu³owcowymi i ilastymi, zapadaj¹cymi pod k¹tem
45 i 50°; spoiwo ilasto-wêglanowe

572,00–575,30 Naprzemianleg³y piaskowiec drobno- i gruboziarnisty, warstwowany; upad 40°

575,30–585,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty, niewarstwowany

585,00–586,00 Piaskowiec drobnoziarnisty, warstwowany

586,00–587,30 Piaskowiec œrednioziarnisty, warstwowany; upad 35°

587,30–594,80 Piaskowiec czerwonoró¿owy, drobnoziarnisty, kwarcowy, niewarstwowany; spoiwo ilaste z do-
mieszk¹ wêglanowego; pojedyncza warstewka ilasta zapadaj¹ca pod k¹tem 35°

594,80–597,50 Piaskowiec czerwonoró¿owy, œrednioziarnisty, kwarcowy

597,50–604,00 Piaskowiec ciemnoczerwonoró¿owy, drobnoziarnisty, warstwowany; spoiwo ilaste z domieszk¹
wêglanowego; upad 45°

604,00–604,10 I³owiec zapadaj¹cy pod k¹tem 15°

604,10–606,00 Piaskowiec czerwonoró¿owy, drobnoziarnisty, z domieszk¹ skaleni; niewarstwowany

606,00–610,50 Piaskowiec gruboziarnisty z wk³adkami drobnoziarnistego

610,50–632,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, ze smugami grubszego ziarna, w czêœci
stropowej silnie pokruszony; warstwowany; upad 30–40°

632,00–642,00 Piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowy, z domieszk¹ skaleni; warstwowany

642,00–643,50 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, gruboziarnisty, kwarcowy, smugowany; upad 40°

643,50–656,00 Piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowy, o spoiwie ilastym; warstwowany

656,00–658,50 Piaskowiec drobnoziarnisty, spêkany, niewarstwowany

658,50–662,00 Piaskowiec ciemnobr¹zoworó¿owy, drobnoziarnisty, warstwowany; upad 35–40°

662,00–665,00 Piaskowiec czerwonoró¿owy, drobnoziarnisty, warstwowany, kruchy; spoiwo ilaste; upad 30°

665,00–667,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, zlepieñcowaty, z otoczakami o � do 3 cm

667,00–675,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, w czêœci stropowej miejscami nierówno-
ziarnisty z pojedynczymi otoczakami o � do 1,7 cm; w sp¹gu liczne ziarna kwarcu

675,00–686,80 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, nierównoziarnisty, niewarstwowany; miejscami smugi ¿wir-
ków le¿¹ce pod k¹tem 30°; w czêœci stropowej spoiwo ilaste; liczne otoczaki o � 0,5–3,0 cm;
w sk³adzie kwarc i ³upki metamorficzne

686,80–694,80 Piaskowiec zlepieñcowaty; otoczaki o � 0,3–2,0 cm
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694,80–701,70 Piaskowiec gruboziarnisty, o spoiwie ilastym; w stropie pojedyncze otoczaki kwarcu o � 0,5–1,0 cm

701,70–704,10 Piaskowiec nierównoziarnisty, z licznymi ziarnami kwarcu o � 0,2 cm

704,10–704,60 Piaskowiec ciemnobr¹zoworó¿owy, drobnoziarnisty, z wk³adkami ciemnobr¹zowego i³owca zale-
gaj¹cego pod k¹tem 40°

704,60–708,00 Piaskowiec nierównoziarnisty, niewarstwowany; liczne ziarna o � 0,2 cm, maks. do 0,5 cm

708,00–721,50 Piaskowiec zlepieñcowaty, ciemnobr¹zowoczerwony, z wk³adkami bardziej drobnoziarnistymi;
otoczaki o � do 2,5 cm; warstwowany pod k¹tem 30–45°; spoiwo ilasto-¿elaziste

721,50–725,00 Piaskowiec drobnoziarnisty, smugowany pod katem 40°; spoiwo ilasto-¿elaziste

725,00–727,80 Piaskowiec ciemnobr¹zoworó¿owy, gruboziarnisty, kwarcowy, o spoiwie ilasto-wêglanowe; liczne
ziarna o � do 0,4 cm

727,80–748,00 Piaskowiec drobnoziarnisty, kwarcowy, o spoiwie ilasto-¿elazistym, równolegle warstwowany;
w czêœci stropowej miejscami piaskowiec nierównoziarnisty, przy sp¹gu warstewka i³u zapadaj¹ca
pod k¹tem 50°

748,00–754,70 Piaskowiec zlepieñcowaty, otoczaki o � 0,2–0,5 cm; spoiwo ilasto-wêglanowe; widoczne nie-
wyraŸne warstwowanie

PERM DOLNY

Czerwony sp¹gowiec dolny

Formacja z Wiel is ³awki (z Rz¹œnika)

754,70–757,20 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty ze smugami i warstwami ilastymi; upad 55°

757,20–763,00 Piaskowiec nierównoziarnisty, kwarcowy, o przewadze frakcji drobnoziarnistej, z licznymi ziarna-
mi o � do 0,2 cm; spoiwo ilasto-wêglanowe

763,00–764,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty jw.

764,00–765,00 Okruchy piaskowca drobno-, œrednio- i gruboziarnistego oraz mu³owca

765,00–776,50 Piaskowiec drobnoziarnisty, ciemnobr¹zowy i szary, w czêœci stropowej kwarcowy; spoiwo ila-
sto-wêglanowe; liczne smugi i wk³adki mu³owca zapadaj¹ce pod k¹tem 50°

776,50–777,30 Mu³owiec ciemnobr¹zowy, warstwowany

777,30–782,80 Piaskowiec drobnoziarnisty, niewarstwowany; spoiwo ilasto-wêglanowe

782,80–783,40 Mu³owiec ciemnobr¹zowy z drobn¹ mik¹

783,40–789,50 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, w stropie nierównoziarnisty; spoiwo ilasto-
-wêglanowe

789,50–791,00 Piaskowiec ciemnobr¹zoworó¿owy i szary, gruboziarnisty, z licznymi otoczakami o � do 0,5 cm

791,00–792,40 Piaskowiec br¹zoworó¿owy, drobnoziarnisty, z domieszk¹ ziarn o � 0,1–0,2 cm; spoiwo ilasto-
-wêglanowe

792,40–793,00 Mu³owce i i³owce ciemnobr¹zowe i szare, z cienkimi wk³adkami drobnoziarnistych piaskowców;
upad 50°

793,00–797,50 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z szarymi plamami, niewarstwowany;
spoiwo ilasto-¿elazisto-wapniste

797,50–798,00 I³owce sine i br¹zowoczerwone

798,00–806,60 Piaskowiec drobnoziarnisty, z drobnymi smugami ciemnobr¹zowego mu³owca

806,60–807,60 Mu³owiec ciemnobr¹zowy, z siwymi plamami, wapnisty
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807,60–811,10 Piaskowiec ciemnobr¹zowy, drobnoziarnisty, z wk³adkami mu³owcowymi zaleg¹cymi pod katem
50°; w interwale 809,20–810,10 m rdzeñ jest silnie pokruszony

811,10–812,60 Mu³owiec br¹zowoczerwony, z sinymi plamami, warstwowany

812,60–826,00 Piaskowiec drobnoziarnisty, br¹zowowiœniowy, z cienkimi wk³adkami mu³owca; spoiwo ilasto-
-wêglanowe

826,00–826,30 Piaskowiec br¹zoworó¿owy, gruboziarnisty

826,30–833,00 Piaskowiec drobnoziarnisty z pojedynczymi wk³adkami br¹zowego i³owca i piaskowca zlepieñcowatego

833,00–836,30 Naprzemianleg³e br¹zowowiœniowe piaskowce drobnoziarniste i mu³owce; spoiwo ilasto-wêglanowe

836,30–865,00 Mu³owiec ciemnobr¹zowowiœniowy i ciemnobr¹zowy, w stropie warstwowany, miejscami z sinymi
plamami

865,00–865,50 Mu³owiec ciemnoszary, wapnisty, z ziarnami kwarcu o � do 0,2 cm

865,50–936,60 Mu³owiec ciemnobr¹zowowiœniowy, w sp¹gu br¹zowoczerwony, z obfitymi sinymi plamami i smu-
gami; w czêœci stropowej drobne wk³adki szarego piaskowca wapnistego; miejscami ¿y³ki gipsu

936,60–940,00 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, warstwowany; w stropie sine plamy

940,00–944,00 Mu³owiec br¹zowoczerwony, wapnisty, piaszczysty, z du¿ymi sinymi plamami; niewarstwowany

944,00–944,30 Piaskowiec drobnoziarnisty z okruchami gipsu o � do 1,5 cm; niewarstwowany

944,30–946,00 Piaskowiec drobnoziarnisty i mu³owiec piaszczysty; ziarna kwarcu o � 0,1–0,5 cm (w sp¹gu)

946,00–947,30 Piaskowiec z otoczakami o � do 2 cm; sk³ad: kwarc, lidyt, ³upki

947,30–949,00 Mu³owiec br¹zowoczerwony, piaszczysty, z ziarnami kwarcu o � do 0,2 cm

949,00–950,30 Zlepieniec br¹zoworó¿owy, luŸno upakowany; spoiwo ilasto-wêglanowe; otoczaki o � do 1 cm;
sk³ad: kwarc, lidyt, ³upek metamorficzny

950,30–951,00 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z pojedynczymi ziarnami kwarcu

951,00–953,40 Zlepieniec drobnoziarnisty ze smugami piaszczystymi; warstwowany pod k¹tem 20–30°; spoiwo
ilasto-wêglanowe

953,40–954,00 Piaskowiec gruboziarnisty z wk³adkami zlepieñca

954,00–959,00 Zlepieniec drobnootoczakowy; otoczaki o � 1–2 cm; w dolnej czêœci smugi piaskowca

959,00–961,00 Okruchy piaskowca z otoczakami o � do 2 cm i kawa³kami gipsu

961,00–963,30 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, w dolnej czêœci z ³yszczykiem; nieregularne sine
plamy i smugi wapniste

963,30–970,00 Mu³owiec br¹zowoczerwony z ³yszczykiem, miejscami warstwowany; sine plamy i smugi

970,00–971,00 Piaskowiec ró¿owoszary, drobnoziarnisty; spoiwo ilasto-wêglanowe

971,00–972,70 Mu³owiec br¹zowoczerwony z ³yszczykiem, z sinymi plamami; warstwowany równolegle (poziomo)

972,70–976,00 Piaskowiec drobnoziarnisty z okruchami szarozielonych ³upków wapnistych (� do 2 cm) w stropie,
ni¿ej cienkie wk³adki ciemnobr¹zowego mu³owca

976,00–981,00 Mu³owiec br¹zowoczerwony z ³yszczykiem, z sinymi plamami; miejscami przechodzi w piasko-
wiec drobnoziarnisty

981,00–982,60 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z szarymi plamkami wapnistymi; spoiwo ilaste

982,60–1016,20 Mu³owiec ciemnobr¹zowoczerwony z sinymi plamami; w interwale 998,40–1002,20 m wk³adki
wapniste; miejscami pokruszony; lokalnie ³yszczyk i drobne ¿y³ki gipsu

1016,20–1023,30 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, wapnisty; w dolnej czêœci pojedyncze otoczaki
kwarcu o � do 2 cm
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1023,30–1026,50 Piaskowiec br¹zowowiœniowy, nierównoziarnisty, z ³yszczykiem i pojedynczymi otoczakami o �
do 2 cm

1026,50–1027,20 Piaskowiec siny, drobnoziarnisty, wapnisty

1027,20–1030,00 Piaskowiec br¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty, z sinymi plamami wapnistymi

1030,00–1031,40 Piaskowiec drobnoziarnisty z licznymi spêkaniami wype³nionymi gipsem

1031,40–1032,60 Mu³owiec br¹zowoczerwony z licznymi plamami

1032,60–1034,20 Piaskowiec br¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty, z sinymi plamami

1034,20–1044,00 Mu³owiec br¹zowowiœniowy, piaszczysty, z sinymi plamami, z ³yszczykiem

1044,00–1053,80 Piaskowiec br¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty, miejscami nierównoziarnisty; sporadycznie ze
smugami wapnistymi

1053,80–1055,30 Piaskowiec ciemnobr¹zowowiœniowy, nierównoziarnisty, w dole z domieszk¹ otoczaków o �
do 1 cm

1055,30–1055,70 Piaskowiec zlepieñcowaty, o otoczakach o � do 3 cm; spoiwo ilasto-¿elaziste, lokalnie gipsowe

1055,70–1058,00 Piaskowiec br¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty, z ³yszczykiem

1058,00–1058,30 Zlepieniec br¹zowy, drobnootoczakowy, piaszczysty; otoczaki o � 1–2 cm; sk³ad: piaskowiec ¿ela-
zisty, kwarcyt

1058,30–1061,00 Piaskowiec drobnoziarnisty

1061,00–1061,50 Piaskowiec br¹zowowiœniowy, zlepieñcowaty

1061,50–1064,00 Piaskowiec br¹zowy, drobnoziarnisty, z sinymi smugami, z ³yszczykiem

1064,00–1064,50 Piaskowiec br¹zowy, zlepieñcowaty, z pojedynczymi otoczakami o � 1–3 cm

1064,50–1065,50 Mu³owiec br¹zowoczerwony

1065,50–1067,50 Piaskowiec drobnoziarnisty z ³yszczykiem

1067,50–1068,50 Mu³owiec br¹zowoczerwony, z sinymi, wapnistymi plamami

1068,50–1076,10 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z ³yszczykiem, niewarstwowany

1076,10–1078,10 Piaskowiec ciemnobr¹zowy, zlepieñcowaty, warstwowany pod k¹tem 20°; otoczaki o � do 1,5 cm

1078,10–1078,60 Zlepieniec ciemnobr¹zowy, ró¿nootoczakowy; otoczaki melafiru o � do 10 cm

1078,60–1078,70 Melafir ciemnofioletowy

1078,70–1080,60 Zlepieniec ciemnobr¹zowy, ró¿nootoczakowy; spoiwo ilasto-wêglanowe

1080,60–1081,00 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, ze smugami gruboziarnistymi

1081,00–1082,00 Mu³owiec ciemnobr¹zowy, wapnisty, z sinymi plamami

1082,00–1085,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z wk³adkami piaskowca zlepieñcowatego
i mu³owca; miejscami sine smugi wapniste; pojedyncze okruchy melafiru o � do 4 cm

1085,00–1086,30 Piaskowiec br¹zowoczerwony, gruboziarnisty, z otoczakami melafiru

1086,30–1089,30 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, niewarstwowany

1089,30–1098,70 Mu³owiec ciemnobr¹zowoczerwony, warstwowany równolegle, z sinami plamami i okruchami gipsu

1098,70–1099,00 Piaskowiec œrednioziarnisty; spoiwo ilasto-wêglanowe

1099,00–1100,20 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty

1100,20–1101,20 Mu³owiec ciemnobr¹zowy
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1101,20–1105,00 Piaskowiec ciemnobr¹zowoczerwony, drobnoziarnisty

1105,00–1122,60 Mu³owiec br¹zowoczerwony, miejscami z sinymi plamami, o oddzielnoœci poziomej

1122,60–1123,20 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty; spoiwo ilaste

1123,20–1126,00 Mu³owiec br¹zowoczerwony jw., z okruchami gipsu

1126,00–1127,50 Piaskowiec ciemnobr¹zowowiœniowy, drobno- i œrednioziarnisty, warstwowany, twardy; spoiwo
ilasto-¿elazisto-wapienne; pojedyncze otoczaki kwarcu o � do 1 cm

1127,50–1129,50 Mu³owiec ciemnoczerwonobr¹zowy, z sinymi plamami

1129,50–1133,50 brak rdzenia

1133,50–1136,50 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty; spoiwo ilasto-¿elazisto-wêglanowe; miejscami
warstwowany

1136,50–1137,80 Mu³owiec ¿elazisty, twardy, z ¿y³kami gipsu

1137,80–1138,50 Piaskowiec ciemnobr¹zowy, œrednioziarnisty, miejscami wapnisty

1138,50–1141,10 Mu³owiec czerwonoró¿owy

1141,10–1144,00 Piaskowiec br¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty, twardy; spoiwo ilasto-¿elaziste; sine smugi poziome

1144,00–1145,50 Piaskowiec zlepieñcowaty, twardy, z otoczakami o � do 2 cm; sk³ad: kwarcyt, ska³y ¿elaziste

1145,50–1146,50 Piaskowiec ciemnobr¹zowy, drobnoziarnisty, w stropie wk³adki mu³owcowe, w czêœci dolnej
prze³awicony z piaskowcem gruboziarnistym

1146,50–1149,50 Piaskowiec zlepieñcowaty z luŸno upakowanymi otoczakami o � do 5 cm; sk³ad: piaskowiec ¿ela-
zisty, kwarc, melafir

1149,50–1150,10 Naprzemianleg³e piaskowce grubo- i drobnoziarniste oraz mu³owce

1150,10–1154,50 Piaskowiec zlepieñcowaty z wk³adkami zlepieñca z otoczakami o � do 4 cm, sporadycznie do 12 cm

1154,50–1156,00 Mu³owiec wapnisty, sinobr¹zowy

1156,00–1162,60 Piaskowiec br¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty, z ³yszczykiem; w czêœci dolnej poziome smugi ila-
ste; w interwale 1157,00–1159,00 m piaskowiec œrednioziarnisty

1162,60–1164,50 Zlepieniec wiœniowy, luŸno upakowany, piaszczysty; otoczaki o � 1,0–3,5 cm

1164,50–1165,00 Piaskowiec wiœniowobr¹zowy, drobnoziarnisty

1165,00–1165,50 Zlepieniec wiœniowy jw.

1165,50–1171,50 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, poziomo warstwowany

1171,50–1177,80 Mu³owiec br¹zowoczerwony z sinymi plamami wapnistymi

1177,80–1179,30 Piaskowiec br¹zowowiœniowy, œrednioziarnisty, z wk³adkami drobnoziarnistymi i zlepieñcowatymi

1179,30–1181,60 Mu³owiec ciemnobr¹zowy z sinymi plamami i z ³yszczykiem

1181,60–1183,60 Piaskowiec ciemnobr¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty, z ³yszczykiem

1183,60–1185,60 Zlepieniec ciemnobr¹zowy, ró¿nootoczakowy; otoczaki o � do 6 cm; sk³ad: zielony ³upek meta-
morficzny, kwarc, piaskowiec ¿elazisty; spoiwo ilasto-wêglanowe

1185,60–1186,00 Mu³owiec wiœniowy, wapnisty

1186,00–1196,00 Zlepieniec ró¿nootoczakowy, o otoczakach � do 10 cm; sk³ad jw.

1196,00–1197,20 Piaskowiec ciemnobr¹zowy, drobnoziarnisty, z wk³adkami mu³owców

1197,20–1198,50 Piaskowiec ciemnobr¹zowy, gruboziarnisty; spoiwo ilasto-wêglanowe

1198,50–1202,50 Zlepieniec ciemnobr¹zowy, ró¿nootoczakowy, piaszczysty; otoczaki o � do 6 cm; spoiwo ila-
sto-wêglanowe, lokalnie gipsowe
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K A R B O N

KARBON GÓRNY

Stefan C

Formacja ze Œwierzawy (ze Starej Kraœnicy)

1202,50–1203,20 Mu³owiec ciemnobr¹zowy

1203,20–1209,20 Mu³owiec ciemnoszary, miejscami poziomo warstwowany

1209,20–1210,70 Piaskowiec szary, drobnoziarnisty; spoiwo ilasto-wêglanowe

1210,70–1217,30 Mu³owiec ciemnoszary, miejscami laminowany, miejscami ¿y³ki kalcytowe

1217,30–1217,90 Mu³owiec szarozielony

1217,90–1218,30 Mu³owiec br¹zowowiœniowy

1218,30–1218,70 Piaskowiec br¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty, twardy

1218,70–1219,30 Mu³owiec br¹zowowiœniowy, wapnisty

1219,30–1221,70 Piaskowiec br¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty, z ³yszczykiem; spoiwo ilasto-wêglanowe

1221,70–1224,00 Piaskowiec br¹zowy, gruboziarnisty; wk³adki zlepieñca o otoczakach o � do 1 cm

1224,00–1224,60 Mu³owiec br¹zowowiœniowy

1224,60–1228,00 Piaskowiec br¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty, smugowany, z ³yszczykiem

1228,00–1230,00 Piaskowiec br¹zowowiœniowy, nierównoziarnisty, w dole z pojedynczymi otoczakami o � 1,5 cm

1230,00–1230,50 Mu³owiec br¹zowowiœniowy

1230,50–1232,50 Piaskowiec br¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty; spoiwo ilasto-wêglanowe

1232,50–1242,50 Mu³owiec br¹zowowiœniowy, z sinymi plamami wapnistymi; miejscami warstwowany

1242,50–1244,70 Piaskowiec drobnoziarnisty, z ³yszczykiem

1244,70–1260,30 Mu³owiec ciemnobr¹zowy, z pojedynczymi sinymi plamami i ¿y³kami kalcytowymi

1260,30–1262,70 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z sinymi, wapnistymi plamami; pojedyncze ¿y³ki
kalcytu

1262,70–1270,20 Piaskowiec nierównoziarnisty, o przewadze frakcji drobnej; domieszka otoczaków o � 0,5 cm

1270,20–1272,80 Piaskowiec ciemnobr¹zowordzawy, drobnoziarnisty

1272,80–1274,20 Mu³owiec br¹zowoczerwony, z du¿ymi otoczakami piaskowców ¿elazistych o � do 10 cm

1274,20–1277,00 Piaskowiec drobnoziarnisty z wk³adkami gruboziarnistymi, twardy; spoiwo krzemionkowo-¿elazi-
sto-wêglanowe

1277,00–1278,40 Mu³owiec br¹zowoczerwony, z du¿ymi otoczakami piaskowców ¿elazistych

1278,40–1280,30 Zlepieniec nierównootoczakowy; obfite spoiwo mu³owcowe; otoczaki piaskowców o � do 10 cm

1280,30–1280,40 Tuf melafirowy, ciemnofioletowy; upad 10°

1280,40–1282,00 Zlepieniec jw.

1282,00–1300,00 Mu³owiec br¹zowoczerwony, z sinymi plamami wapnistymi i drobnym ³yszczykiem, niewarstwowany

1300,00–1302,00 Piaskowiec br¹zowowiœniowy, drobnoziarnisty, z sinymi plamami; smugi wapniste zalegaj¹ce pod
k¹tem 10°

1302,00–1324,00 Mu³owiec br¹zowoczerwony, z sinymi plamami, o oddzielnoœci poziomej

1324,00–1325,20 Piaskowiec drobnoziarnisty, w dolej czêœci gruboziarnisty, z pojedynczymi otoczakami o � do 0,5 cm

1325,20–1331,70 Mu³owiec br¹zowoczerwony, niewarstwowany
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1331,70–1332,40 Piaskowiec br¹zoworó¿owy, drobnoziarnisty, z ³yszczykiem, równolegle warstwowany; upad 10°

1332,40–1332,90 Zlepieniec drobnootoczakowy; otoczaki o � 1–3 cm; sk³ad: ³upek ilasty, kwarc, piaskowce

1332,90–1333,50 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty

1333,50–1334,80 Mu³owiec br¹zowoczerwony

1334,80–1336,00 Piaskowiec drobnoziarnisty, warstwowany; w dolnej czêœci wk³adki mu³owca

1336,00–1337,00 Piaskowiec br¹zoworó¿owy, gruboziarnisty, kwarcowy

1337,00–1337,40 Mu³owiec br¹zowoczerwony

1337,40–1338,20 Piaskowiec zlepieñcowaty, luŸno upakowany; otoczaki o � do 0,5 cm; sk³ad: kwarc, ³upek meta-
morficzny

1338,20–1341,50 Piaskowiec br¹zowoczerwony, drobnoziarnisty, z ³yszczykiem; smugi mu³owca i otoczaków kwar-
cowych o � do 0,5 cm; spoiwo ilasto-¿elaziste

1341,50–1346,80 Zlepieniec drobnootoczakowy; otoczaki o � od 0,5 do 3,0 cm; sk³ad: kwarc, ³upek metamorficzny

1346,80–1350,20 Mu³owiec br¹zowy i czerwonobr¹zowy, spêkany

1350,20–1350,50 Gruz piaszczysto-gliniasty, br¹zowoczerwony, z licznymi okruchami kwarcu i ³upka o � do kilku cm

P A L E O Z O I K D O L N Y

1350,50–1355,20 Naprzemianleg³y ³upek serycytowo-kwarcowy i kwarcowo-albitowy; z³upkowanie pod k¹tem
80–90°

1355,20–1361,30 £upek serycytowo-kwarcowy, szarozielony, z³upkowany pod k¹tem 50°

1361,30–1362,50 £upek serycytowo-kwarcowy, szarobr¹zowy

1362,50–1362,80 £upek kwarcowo-albitowy, zwiêz³y

1362,80–1364,40 £upek serycytowo-kwarcowy, szarobr¹zowy

1364,40–1366,80 £upek piaszczysty, szary, skrzemionkowany, z³upkowany pod k¹tem 65°

1366,80–1372,70 £upek serycytowo-kwarcowy, z licznymi ¿y³kami kwarcu, z³upkowany pod k¹tem 80°

1372,70–1375,20 £upek serycytowo-kwarcowy i kwarcowo-albitowy, z licznymi ¿y³kami kwarcu, z³upkowany pod
k¹tem 65–90°

1375,20–1376,00 £upek serycytowo-kwarcowy i kwarcowo-albitowy, br¹zowoczerwony, zwiêz³y, z³upkowany pod
k¹tem 75°
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Andrzej BOSSOWSKI

WYNIKI BADAÑ STRATYGRAFICZNYCH I LITOSTRATYGRAFICZNYCH

WYNIKI BADAÑ STRATYGRAFICZNYCH

Rdzeñ z otworu wiertniczego Gronów IG 1 poddano badaniom na zawartoœæ mikroflory i makrofauny. Badania mi-
kroflorystyczne objê³y 30 próbek pobranych z g³êbokoœci 970,0–1350,0 m. Oznaczenia mikroflory wykonane przez
Krawczyñsk¹-Grocholsk¹ (1968) zamieszczono w dokumentacji wynikowej omawianego otworu (Milewicz, Kornaœ,
1969). Badania makrofaunistyczne przeprowadzono w próbkach pobranych z utworów cechsztynu. W dokumentacji wy-
nikowej otworu nie podano liczby pobranych próbek, ani nazwiska autora wykonanych oznaczeñ makroflory.

KARBON GÓRNY–PERM DOLNY

Badania palinostratygraficzne

Spoœród 30 zbadanych próbek wiêkszoœæ nie pozwala na dok³adniejsze okreœlenie wieku osadów. Najczêœciej wystê-
puj¹ce sporomorfy z rodzaju Cyclogranisporites znane s¹ zarówno z karbonu górnego, jak i z permu dolnego.

Wiêksze znaczenie stratygraficzne, zdaniem autorki opracowania, maj¹ znalezione na g³êbokoœci 1184,0 m sporomorfy
z rodzajów Sahnisporites i Reticulina, a przede wszystkim stwierdzona na g³êbokoœci 1225,0 m forma Striatosporites cf.
maior Bhardwaj, znana z utworów stefanu C w Zag³êbiu Saary (Bhardwaj, 1954). Na tej podstawie autorka opracowania
sk³onna jest zaliczyæ odcinek profilu z g³êbokoœci 1184,0–1350,0 m do najwy¿szego karbonu, stefanu górnego.

PERM GÓRNY

Cechsztyn

Cyklotem PZ1 Werra

Badania makrofaunistyczne

W osadach uznanych przez autorów dokumentacji za cechsztyn œrodkowy stwierdzono jedynie formy Stenispora sp.,
wystêpuj¹ce na g³êbokoœci 86,0 m. W cechsztynie dolnym fauna by³a znacznie liczniejsza. Na g³êbokoœciach: 94,0; 97,0;
99,0 i 112,0 m oznaczono przewodni¹ formê Horridonia horrida (Sowerby), zaœ na g³êbokoœci 97,0 m – Waagenoconcha

geinitziana (Koninck). Skamienia³oœci te, wed³ug obecnie stosowanego podzia³u, dokumentuj¹ obecnoœæ najstarszego cy-
klotemu – PZ1 Werra.

OPIS JEDNOSTEK LITOSTRATYGRAFICZNYCH

Przy opisie utworów nawierconych w otworze Gronów IG 1 oraz wystêpuj¹cych w jego bliskim s¹siedztwie nawi¹zy-
wano do podanych przez ró¿nych autorów propozycji formalnego podzia³u litostratygraficznego. W przypadku utworów
permokarbonu uwzglêdniono podzia³ zaproponowany przez Milewicza (1985) z tym, ¿e nawi¹zano tu równie¿ do po-
dzia³u przyjêtego przez Pokorskiego w opracowaniu (1997).

W przypadku osadów kredy górnej zrezygnowano z podania za Milewiczem (1985) propozycji formalnego podzia³u,
gdy¿ po pierwsze miejscowoœci, od których wziê³y nazwy formacje i ogniwa, znajduj¹ siê w znacznej odleg³oœci od opisy-
wanego otworu Gronów IG 1, po drugie wykszta³cenie litologiczne osadów kredowych w jego bliskim s¹siedztwie
(por. fig. 2, 3) jest w szczegó³ach niemal zupe³nie nieznane. Na obecnoœæ utworów kredowych o znacznej mi¹¿szoœci na
pó³noc od otworu, w tzw. rowie Lasowa (Ba³aziñska, Bossowski, 1979), wskazuj¹ wyniki badañ geofizycznych oraz wy-
chodnie osadów koniaku (M. Frydrychowicz, 1957; M. Frydrychowicz, E. Frydrychowicz, 1957). Najbli¿ej po³o¿ony otwór
wiertniczy N 14 – Wykroty, w którym uzyskano pe³ny profil kredy górnej, nie brany pod uwagê w propozycjach Milewicza
(1985) dotycz¹cych formalizacji jednostek litostratygraficznych, znajduje siê oko³o 14 km na pó³nocny wschód od Gronowa.



Przy omawianiu permokarboñskich utworów osadowych odwo³ano siê do analogii z obszarem depresji œródsudeckiej.
W tabeli 3 zamieszczono korelacjê jednostek litostratygraficznych. Za tak¹ korelacj¹ przemawia fakt, ¿e depresja œród-
sudecka jest stosunkowo najbli¿ej po³o¿on¹ jednostk¹ strukturaln¹, przy czym stopieñ rozpoznania osadów permokarbo-
nu w jej obrêbie jest znacznie lepszy ni¿ na omawianym obszarze.

PALEOZOIK DOLNY

Utwory stanowi¹ce pod³o¿e metamorficzne osadów permokarbonu nawiercono w interwale 1350,5–1376,0 m. S¹ to
g³ównie ³upki serycytowo-kwarcowe. Najbli¿ej po³o¿one wychodnie utworów epimetamorficznych znajduj¹ siê w rejo-
nie Jêdrzychowic, oko³o 5 km na zachód od omawianego otworu wiertniczego. Wystêpuj¹ce tam fyllity serycyto-
wo-kwarcowe stanowi¹ prawdopodobnie odpowiednik utworów nawierconych w otworze Gronów IG 1. Wiek fyllitów
autorzy Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1:25 000, arkusz Pieñsk, uznali za ordowicki (M. Frydrychowicz,
E. Frydrychowicz, 1957). W œwietle nowszych pogl¹dów na temat wieku serii tworz¹cych metamorfik kaczawski s¹ one
prawdopodobnie m³odsze (sylur–karbon dolny).

KARBON GÓRNY

Formacja ze Œwierzawy (ze Starej Kraœnicy)

Utwory omawianej formacji przewiercono w interwale 1202,5–1350,5 m. Odpowiadaj¹ one formacji dolskiej lub ze
Œwiñca z rowu Poznania i monokliny przedsudeckiej (Pokorski, 1997). Wprowadzono tu zmianê w stosunku do pierwot-
nej dokumentacji (Milewicz, Kornaœ, 1969), polegaj¹c¹ na obni¿eniu górnej granicy opisywanych utworów z g³êbokoœci
1089,3 do 1202,5 m.

Za tak¹ korekt¹ przemawia porównanie profilu omawianego otworu wiertniczego z profilami wielu otworów z depre-
sji œródsudeckiej. W profilach niemal wszystkich wierceñ w obrêbie tej jednostki utwory najwy¿szego karbonu koñcz¹ siê
osadami jeziornymi zabarwionymi na szaro, ciemnoszaro lub szarozielono (tzw. poziom ³upków antrakozjowych dol-
nych). Powy¿ej nich wystêpuj¹ zazwyczaj osady gruboklastyczne, powsta³e w re¿imie rzecznym lub sto¿ków nap³ywo-
wych, o zabarwieniu ciemnobrunatnym o ró¿nych odcieniach (poziom zlepieñców kwarcowych z lidytami). Osady te roz-
poczynaj¹ nowy cykl diastroficzno-sedymentacyjny (formacja z Krajanowa).

W przypadku otworu wiertniczego Gronów IG 1 sytuacja taka ma miejsce na g³êbokoœci 1202,5 m (por. fig. 1). Propo-
nowana zmiana górnej granicy opisywanej formacji nie pozostaje w sprzecznoœci z cytowanymi wy¿ej wynikami badañ
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T a b e l a 3

Korelacja jednostek litostratygraficznych w otworze wiertniczym Gronów IG 1 i w depresji œródsudeckiej

Chronostratygrafia Litostraty-
grafia

Jednostki litostratygraficzne

w otworze wiertniczym Gronów IG 1 w depresji œrodsudeckiej

formacje litologia formacje litologia

Perm

perm
górny

czerwony
sp¹gowiec

górny

z Boles³awca
(notecka)

piaskowce, zlepieñce, wk³adki
wapieni

z Radkowa
piaskowce, mu³owce, zlepieñce
(fanglomeraty)

luka stratygraficzna – faza saalska

perm
dolny

czerwony
sp¹gowiec

dolny

z Wielis³awki
(z Rz¹œnika)

zlepieñce, piaskowce,
mu³owce

ze S³upca mu³owce, i³owce

–
wulkaniczna

Gór Kamiennych
ryolity, trachybazalty

piaskowce, mu³owce ze S³upca piaskowce budowlane

piaskowce, zlepieñce,
mu³owce

z Krajanowa
mu³owce, i³owce, zlepieñce
kwarcytowe

Karbon
karbon
górny

stefan C
ze Œwierzawy

(ze Starej Kraœnicy)

piaskowce drobnoziarniste,
mu³owce, i³owce,
zlepieñce

z Ludwikowic
³upki antrakozjowe dolne,
piaskowce, zlepieñce podstawowe



palinostratygraficznych, w wyniku których najwa¿niejsz¹ formê Striatosporites cf. maior Bhardwaj, okreœlaj¹c¹ z du¿ym
prawdopodobieñstwem wiek reprezentuj¹cy prawdopodobnie stefan górny, oznaczono na g³êbokoœci 1225,0 m. Ponadto
szare zabarwienie osadów, znamionuj¹ce wed³ug Scupina (1922) okres zwilgotnienia klimatu, obserwuje siê w stropo-
wych partiach karbonu górnego nie tylko w rejonie depresji pó³nocnosudeckiej i œrodkowosudeckiej, lecz równie¿ w in-
nych rejonach Polski (Kiersnowski, 1983; Karnkowski, 1987). Dlatego osady te nabieraj¹ znaczenia poziomu korelacyj-
nego, którego górn¹ granicê mo¿na w przybli¿eniu uznaæ za granicê miêdzy karbonem i permem.

Pod wzglêdem litologicznym wœród opisywanych osadów przewa¿aj¹ piaskowce i mu³owce. Utwory zlepieñcowate
— odpowiedniki tzw. poziomu zlepieñców podstawowych czy zlepieñców z Unis³awia z depresji œródsudeckiej —
tworz¹ mi¹¿sz¹ warstwê jedynie w pobli¿u sp¹gu opisywanej formacji, w interwale 1341,5–1346,8 m.

Autorzy dokumentacji w obrêbie opisywanej formacji wyró¿nili 2 megacykle w sensie Havleny (1964), a mianowicie
I w przedziale 1282,0–1350,5 m i II w przedziale 1202,5–1282,0 m.

Badañ sedymentologicznych na rdzeniu z omawianego otworu nie przeprowadzono. Bior¹c pod uwagê wykszta³cenie
litologiczne osadów i porównuj¹c je z osadami z depresji œródsudeckiej czy rowu wschodniosudeckiego, mo¿na je uznaæ
za osady powsta³e w œrodowisku rzecznym i jeziornym (Bossowski, Ihnatowicz, 1994; Kiersnowski, 1983).

Ze wzglêdu na niemal poziome zaleganie osadów, ich mi¹¿szoœæ rzeczywista w zasadzie odpowiada przewierconej
w otworze i wynosi oko³o 148,0 m.

PERM

Czerwony sp¹gowiec

Formacja z Wiel is ³awki (z Rz¹œnika)

Utwory zaliczone do formacji z Rz¹œnika nawiercono w interwale 754,7–1202,5 m. Odpowiadaj¹ one wydzielonej
przez Pokorskiego (1997) formacji wielkopolskiej dla monokliny przedsudeckiej i rowu Poznania. Poza wspomnian¹
warstw¹ zlepieñców w partii sp¹gowej, odpowiadaj¹c¹ przypuszczalnie ni¿szej czêœci formacji z Krajanowa z depresji
œródsudeckiej, na pozosta³ym odcinku zdecydowan¹ przewagê maj¹ osady piaszczysto-mu³owcowe. Ich obecnoœæ suge-
ruje, ¿e sedymentacja zachodzi³a g³ównie w œrodowisku rzecznym i jeziornym. Za tym ostatnim przemawia czêsta obec-
noœæ wêglanów w spoiwie, a przede wszystkim wystêpowanie anhydrytu przechodz¹cego w gips, w postaci cienkich
¿y³ek lub okruchów. W wyniku analizy petrograficznej ustalono, ¿e jest to anhydryt osadowy. Brak tu wulkanitów obec-
nych we wschodniej czêœci po³udniowego skrzyd³a depresji œródsudeckiej, jeœli nie liczyæ cienkiej warstewki opisanej
jako melafir z przedzia³u 1078,6–1078,7 m.

W obrêbie utworów osadowych opisywanej formacji mo¿na wyró¿niæ za autorami dokumentacji 4 megacykle w nastê-
puj¹cych interwa³ach g³êbokoœciowych: I — 1165,5–1202,5 m; II — 1086,3–1165,5 m; III — 963,3–1086,3 m i IV —
836,3–963,3 m. W odcinku najwy¿szym (754,7–836,3 m) brak wyraŸnej cyklicznoœci osadów.

Porównuj¹c profil przewierconych osadów z profilami dolnego czerwonego sp¹gowca na obszarze depresji œródsu-
deckiej mo¿na uznaæ z du¿ym prawdopodobieñstwem, ¿e opisywane osady formacji z Wielis³awki stanowi¹ odpowiednik
utworów formacji z Krajanowa i formacji ze S³upca. Postawienie granicy miêdzy tymi dwiema formacjami stwarza trud-
noœci nawet w niektórych czêœciach depresji œródsudeckiej, gdzie przeprowadzono znacznie wiêcej badañ; tym trudniej-
sze jest ono w przypadku omawianego obszaru. Wydaje siê najbardziej prawdopodobne, ¿e granica ta znajduje siê na
g³êbokoœci 963,3 m.

Upady utworów opisywanej formacji s¹ zmienne i wahaj¹ siê od 0° w partii sp¹gowej do 55° w pobli¿u stropu, œrednio
wynosz¹ oko³o 27°. Mi¹¿szoœæ rzeczywist¹ osadów formacji z Rz¹œnika mo¿na zatem szacowaæ na oko³o 400,0 m.

Formacja z Boles³awca (notecka)

Utwory formacji z Boles³awca przewiercono w interwale 151,0–754,7 m. Odpowiadaj¹ one przypuszczalnie formacji
noteckiej z monokliny przedsudeckiej (Pokorski, 1997). W sk³adzie litologicznym tych utworów zdecydowanie przewa-
¿aj¹ piaskowce. Osady te mo¿na uznaæ za pochodzenia rzecznego i jeziornego, przy czym te ostatnie szczególnie wyraŸne
zaznaczaj¹ siê na odcinku 272,8–301,0 m, gdzie wystêpuj¹ ³awice wapieni. Wed³ug autorów dokumentacji w obrêbie opi-
sywanej formacji nie da siê wyró¿niæ megacykli.

Opisywane utwory odpowiadaj¹ prawdopodobnie osadom formacji z Radkowa z depresji œródsudeckiej. Brak tu
niemal zupe³nie osadów zlepieñcowatych typu fanglomeratów z Mieroszowa czy Radkowa (wyj¹tek stanowi interwa³
333,0–353,5 m). Mo¿na to wyt³umaczyæ znacznym oddaleniem opisywanego otworu wiertniczego od wyst¹pieñ wulkani-
tów permskich, które w depresji œródsudeckiej stanowi³y g³ówne Ÿród³o materia³u tworz¹cego wspomniane fanglomeraty.

Upady utworów formacji z Boles³awca wahaj¹ siê w granicach 30–85°, œrednio wynosz¹ oko³o 47°. Mi¹¿szoœæ rze-
czywista przekracza zatem 400,0 m.

24



Cechsztyn

Cyklotem PZ1 Werra

Ogniwo z Niwnic

Utwory cechsztynu przewiercono w interwale 46,0–151,0 m. Wykszta³cone s¹ jako: i³y, dolomity, wapienie, margle,
piaskowce i zlepieñce wapniste. Bior¹c pod uwagê doœæ znaczny upad serii, rzêdu 65°, mi¹¿szoœæ rzeczywist¹ osadów
cechsztyñskich mo¿na szacowaæ na oko³o 45,0 m. Analizuj¹c nowsze materia³y z p³ytkich wierceñ w bliskim s¹siedztwie
omawianego otworu (Kasiñski i in., 1997) zdecydowano siê na przesuniêcie górnej granicy cechsztynu z 68,5 m (wed³ug
autorów dokumentacji) na 46,0 m. Przemawia za tym z jednej strony fakt, ¿e we wspomnianych p³ytkich otworach strop
osadów górnopermskich zalega hipsometrycznie wy¿ej ni¿ przyjmuj¹ to autorzy dokumentacji dla otworu wiertniczego
Gronów IG 1, zaœ z drugiej strony – obecnoœæ w przedziale 49,0–51,0 m i³u dolomitycznego o wieku raczej cechsztyñ-
skim. Autorzy dokumentacji (Milewicz, Kornaœ, 1969) stosuj¹ dawny podzia³ na 3 piêtra, dopatruj¹ siê obecnoœci w pro-
filu cechsztynu dolnego na odcinku 89,0–151,0 m i cechsztynu œrodkowego w przedziale 68,5–89,0 m. Zgodnie z obecnie
powszechnie stosowanym podzia³em, ca³oœæ przewierconego odcinka nale¿y zaliczyæ do cyklotemu PZ1 Werra. Wed³ug
Wagnera (1988) osady tego cyklotemu mia³y znaczny zasiêg w kierunku po³udniowym, sedymentacja objê³a miêdzy in-
nymi rejon Gronowa.

NEOGEN

Miocen œrodkowy

Formacja œcinawska

Do utworów neogeñskich zaliczono osady nawiercone w interwale 32,8–46,0 m. Zmiany w stosunku do interpretacji
przyjêtej przez autorów dokumentacji wynikaj¹ z przesuniêcia ku górze górnej granicy cechsztynu, o czym wspomniano
wczeœniej. W obrêbie nawierconych osadów stwierdzono i³y w czêœci sp¹gowej i piaski w czêœci stropowej. Wœród pia-
sków na g³êbokoœci 41,0 m wystêpuje 10-centymetrowa wk³adka wêgla brunatnego. Wed³ug autorów dokumentacji, po-
wo³uj¹cych siê na ustn¹ informacjê Ranieckiej-Bobrowskiej, prowadz¹cej badania w pobliskim p³ytkim otworze S-4,
wiek wêgla brunatnego mo¿na okreœliæ na miocen œrodkowy. W tym ujêciu, nawi¹zuj¹c do propozycji wprowadzenia for-
malnego podzia³u litostratygraficznego przedstawionej przez Piwockiego i Ziembiñsk¹-Tworzyd³o (1995), opisywane
utwory nale¿y zaliczyæ do formacji œcinawskiej.

CZWARTORZÊD

Plejstocen–holocen

Utwory czwartorzêdu przewiercono w interwale 0,0–32,8 m. W ich profilu wystêpuj¹ piaski, ¿wirki i dwa poziomy
glin (Milewicz, Kornaœ, 1969). Autorzy dokumentacji (op. cit.) zaliczaj¹ wiekowo ca³oœæ przewierconych osadów do sta-
dia³u maksymalnego zlodowacenia œrodkowopolskiego, na podstawie opracowanego wczeœniej profilu geologicznego
przez Wzgórza S³awnikowickie (Milewicz, 1965).

W œwietle obecnego stanu wiedzy interpretacja taka jest ma³o wiarygodna. W opisie rdzenia Milewicz i Kornaœ (1969)
na odcinku 29,5–32,8 m wymieniaj¹ jako sk³adnik gliny, obok bloczków kwarcytu, okruchy wêgla brunatnego. Wed³ug
Badury (wiadomoœæ ustna) okruchy wêgli brunatnych, obecne jako wynik erozji utworów neogenu, nie wystêpuj¹ w obrê-
bie osadów zlodowacenia œrodkowopolskiego, lecz wy³¹cznie wœród osadów zlodowacenia po³udniowopolskiego. Jest
zatem prawdopodobne, ¿e osady z interwa³u 25,0–32,8 m reprezentuj¹ w³aœnie to zlodowacenie. Do utworów zlodowace-
nia œrodkowopolskiego – zlodowacenia odry wed³ug obecnego nazewnictwa – nale¿y zaliczyæ osady z interwa³u
2,0–25,0 m. Odcinek najwy¿szy z przedzia³u 0,0–2,0 m reprezentuje najprawdopodobniej holocen, co wydaje siê uzasad-
nione, zwa¿ywszy, ¿e otwór zosta³ usytuowany w dolinie niewielkiego potoku.

25



Honorata AWDANKIEWICZ1

WYNIKI BADAÑ PETROGRAFICZNYCH

WPROWADZENIE

Charakterystykê petrograficzn¹ serii skalnych nawierconych w otworze Gronów IG 1 sporz¹dzono na podstawie wy-
ników badañ wykonanych przez Kornasia (Milewicz, Kornaœ, 1969). Badania te oparto na analizie megaskopowej i mi-
kroskopowej 107 próbek pobranych z utworów paleozoicznych. Dla ka¿dej z próbek wykonano pomiary planimetryczne
w celu okreœlenia iloœciowego sk³adu mineralnego ska³. Dodatkowo z piêciu próbek pochodz¹cych z serii wapienno-dolo-
mitycznej i dwóch z serii tufogenicznej wykonano analizy chemiczne.

W otworze wiertniczym Gronów IG 1 pod utworami kenozoicznymi przewiercono kompleks ska³ permokarboñskich
oraz nawiercono ska³y pod³o¿a staropaleozoicznego. Kompleks ska³ permokarboñskich zalega na g³êbokoœci
46,0–1350,5 m i sk³ada siê ze ska³ osadowych, natomiast ska³y staropaleozoiczne nawiercone na g³êbokoœci
1350,5–1376,0 m s¹ reprezentowane przez ³upki metamorficzne zaliczane do tzw. serii kaczawskiej (Teisseyre i in., 1957,
vide Milewicz, Kornaœ, 1969).

PALEOZOIK DOLNY

Ska³y metamorficzne kompleksu kaczawskiego nawiercono w pod³o¿u ska³ permokarboñskich na g³êbokoœci
1350,5 m. Utwory te s¹ reprezentowane przez ³upki o strukturze od drobnoziarnistej do afanitowej i s¹ zbudowane z na-
przemianleg³ych, wyraŸnie odgraniczaj¹cych siê warstewek: szarych serycytowych i serycytowo-kwarcowych oraz
bia³awych kwarcowo-albitowych. Oprócz wy¿ej wymienionych warstewek wystêpuj¹ tak¿e odmiany przejœciowe, jak
np. ³upki serycytowo-kwarcowo-albitowe oraz ³upki kwarcowo-albitowe z doœæ znaczn¹ domieszk¹ serycytu. W ca³ej se-
rii ska³ paleozoicznych wystêpuj¹ liczne ¿y³ki kwarcowe, rzadziej kwarcowo-kalcytowe.

Dominuj¹c¹ odmianê stanowi¹ ³upki kwarcowo-albitowe. S¹ to ska³y zwarte, o strukturze granoblastycznej, a w od-
mianach serycytowych – granolepidoblastycznej. Tekstura na ogó³ jest bez³adna, a jedynie w odmianach serycytowych
s³abo kierunkowa. Zbudowane s¹ przede wszystkim z kwarcu i plagioklazu oraz zmiennych iloœci serycytu. Akcesorycz-
nie pojawiaj¹ siê ksenomorficzne skupienia kalcytu, leukoksen, apatyt oraz tlenki Fe. Kwarc jest wykszta³cony w postaci
ziarn o ró¿nej wielkoœci, wzajemnie siê zazêbiaj¹cych b¹dŸ te¿ skupiaj¹cych siê w monomineralne zespo³y. Ziarna kwar-
cu maj¹ pokrój hipautomorficzny lub ksenomorficzny oraz wykazuj¹ faliste, rzadziej mozaikowe wygaszanie œwiat³a.
Plagioklaz wystêpuje w postaci ró¿nej wielkoœci ziarn o pokroju hipautomorficznym lub ksenomorficznym. Ziarna s¹ al-
bitowo zbliŸniaczone, a zawartoœæ anortytu waha siê w nich od 0 do 5%. Sporadycznie spotyka siê pojedyncze, zazwyczaj
du¿e, hipoautomorficzne plagioklazy o cechach ziarn klastycznych. S¹ one na ogó³ doœæ silnie zserycytyzowane oraz
mniej lub bardziej obtoczone. Serycyt zazwyczaj wystêpuje w niewielkich iloœciach, tworz¹c pojedyncze blaszki o s³abo
zielonkawym zabarwieniu. Tylko lokalnie jego iloœæ wyraŸnie wzrasta, daj¹c przejœcia do ³upków kwarcowo-serycyto-
wych i serycytowo-kwarcowych.

Seria metamorficzna reprezentuje zespó³ ska³ o monotonnym sk³adzie mineralnym, powsta³y przez przeobra¿enie
mu³owców, i³owców i margli w p³ytkiej strefie metamorficznej. Ze wzglêdu na sk³ad mineralny i stopieñ przemian meta-
morficznych odpowiada ona tzw. ³upkom kaczawskim (Teisseyre i in., 1957, vide Milewicz, Kornaœ, 1969).

1
Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ Dolnoœl¹ski, al. Jaworowa 19, 53-122 Wroc³aw



KARBON–PERM

KARBON GÓRNY–PERM DOLNY

Stefan C – czerwony sp¹gowiec

Bezpoœrednio na utworach paleozoiku dolnego zalega mi¹¿szy (1199,50 m) kompleks ska³ osadowych nale¿¹cych do
karbonu górnego i permu. W opracowaniu archiwalnym (Milewicz, Kornaœ, 1969) traktowany by³ on ³¹cznie, jako nie-
rozdzielony stratygraficznie kompleks ska³. Na podstawie obecnego stanu rozpoznania utworów karbonu i permu w niec-
ce pó³nocnosudeckiej i analogicznych utworów wystêpuj¹cych w niecce œródsudeckiej (patrz rozdzia³ „Wyniki badañ
stratygraficznych i litostratygraficznych”) rozdzielono utwory karbonu górnego od permu oraz wydzielono w ich obrêbie
nastêpuj¹ce formacje: formacjê ze Œwierzawy (ze Starej Kraœnicy) — Stefan C, formacjê z Wielis³awki (z Rz¹œnika) —
czerwony sp¹gowiec dolny oraz formacjê z Boles³awca (noteck¹) — czerwony sp¹gowiec górny.

Pod wzglêdem litologicznym opisywany kompleks jest reprezentowany g³ównie przez szarog³azy i mu³owce, zawie-
raj¹ce nieliczne prze³awicenia zlepieñców i i³owców. Zabarwienie tych ska³ zmienia siê w kolejnych warstwach od barw
brunatnych przewa¿aj¹cych w sp¹gu do szaropopielatych dominuj¹cych w stropie. Charakterystyczn¹ cech¹ dolnej czêœci
omawianego kompleksu jest równie¿ obecnoœæ licznych ¿y³ek anhydrytu i gipsu (od sp¹gu do g³êbokoœci 888,1 m). Na
podstawie badañ petrograficznych kompleks ten zosta³ podzielony na dwie serie, ró¿ni¹ce siê przede wszystkim obecno-
œci¹ lub brakiem fragmentów ska³ wylewnych. W dolnej czêœci profilu, na g³êbokoœci 753,0–1347,7 m, wystêpuje seria
zawieraj¹ca doœæ liczne fragmenty ska³ wylewnych. Powy¿ej, na g³êbokoœci 151,0–753,0 m, nie obserwuje siê fragmen-
tów ska³ wulkanicznych, lecz zwiêkszony udzia³ fragmentów ska³ granitoidowych. Ze wzglêdu jednak na du¿e podobie-
ñstwo pozosta³ych sk³adników mineralnych wystêpuj¹cych w ca³ym omawianym kompleksie, charakterystykê petrogra-
ficzn¹ obydwu serii w niniejszym rozdziale przedstawiono ³¹cznie.

Najbardziej urozmaicon¹ grupê ska³ stanowi¹ zlepieñce. Wykazuj¹ one wyraŸnie charakter polimiktyczny i zmienny
stopieñ obtoczenia poszczególnych fragmentów skalnych. Lepsze obtoczenie wykazuj¹ fragmenty pochodz¹ce przypusz-
czalnie z redepozycji starszego materia³u, s³absze obtoczenie jest natomiast charakterystyczne dla fragmentów ska³ wul-
kanicznych. Zlepieñce s¹ zbudowane przede wszystkim z ró¿norodnych ziarn mineralnych oraz bardzo licznych fragmen-
tów skalnych, przede wszystkim ró¿nego rodzaju ³upków metamorficznych. Wœród ³upków wyró¿niono takie odmiany,
jak: ³upki kwarcowe, serycytowo-kwarcowe, kwarcowo-albitowe, ³yszczykowe (serycytowe, chlorytowe, biotytowe)
i krzemionkowe. Oprócz fragmentów ³upków wystêpuj¹ tak¿e:
kwarcyty, fyllity, kwarc ¿y³owy, granitoidy i wulkanity. Zlepieñce
z fragmentami ska³ wulkanicznych zawieraj¹ znacznie mniej
kwarcu oraz otoczaków ³upków, czêste s¹ natomiast dobrze zacho-
wane ziarna plagioklazu. Poniewa¿ zarówno ziarna plagioklazu,
jak i fragmenty ska³ wulkanicznych s¹ prawie zupe³nie nieobto-
czone. Zlepieñce te przypominaj¹ brekcje wulkaniczne. Dla dwóch
próbek grubookruchowych zlepieñców tufogenicznych (1290,5
i 1078,0 m) wykonano analizy chemiczne (tab. 4).

Poni¿ej przedstawiono krótkie opisy petrograficzne wymienio-
nych typów ska³ tworz¹cych klasty lityczne.

£upki kwarcowe i kwarcyty s¹ ska³ami prawie monomineral-
nymi, zbudowanymi z zazêbiaj¹cych siê izometrycznych lub nieco
wyd³u¿onych ziarn kwarcu. Miêdzy nimi spotyka siê równolegle
uk³adaj¹ce siê, nieliczne blaszki serycytu.

£upki krzemionkowe równie¿ reprezentuj¹ ska³y prawie mo-
nomineralne, o strukturze granoblastycznej oraz teksturze miejsca-
mi kierunkowej, podkreœlonej równolegle u³o¿onymi blaszkami
serycytu. S¹ zbudowane g³ównie z zazêbiaj¹cych siê izometrycz-
nych ziarn kwarcu.

£upki ³yszczykowe (serycytowe, chlorytowe, biotytowe), wy-
kazuj¹ strukturê drobnoziarnist¹, lepidoblastyczn¹ do granolepido-
blastycznej oraz teksturê kierunkow¹, laminowo-warstewkow¹.
Mo¿na wyró¿niæ naprzemianleg³e warstewki granoblastyczne
utworzone z prawie izometrycznych ziarn kwarcu, czêsto wzajem-
nie ze sob¹ pozazêbianych, oraz warstewki lepidoblastyczne zbu-
dowane przede wszystkim z minera³ów ³useczkowych, takich jak:
serycyt, chloryt, czy biotyt. Niekiedy lamin kwarcowych jest wiê-
cej i ska³a przypomina bardziej ³upek kwarcowo-serycytowy.
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T a b e l a 4

Analizy chemiczne zlepieñców
tufogenicznych (w % wag.)

G³êbokoœæ [m]

1078,0 1290,5

SiO2 53,84 50,44

TiO2 0,65 0,88

Al2O3 18,26 18,10

FeO 0,16 0,18

Fe2O3 4,61 4,39

MnO 0,06 0,08

P2O5 0,33 0,32

CaO 4,34 0,43

MgO 2,75 5,79

Na2O 6,82 6,00

K2O 1,40 0,75

CO2 2,03 2,61

SO3
+ 0,73 1,02

H2O+ 2,53 2,82

H2O– 1,60 2,43

Suma 100,11 100,24



£upki kwarcowo-albitowe wykazuj¹ strukturê œrednioziarnist¹, granoblastyczn¹ z tendencj¹ do blastopsamitowej.
£upki te s¹ zbudowane z wzajemnie pozazêbianych, prawie izometrycznych ziarn kwarcu, pomiêdzy którymi tkwi¹ albi-
towo zbliŸniaczone ziarna plagioklazu (albitu). Obserwowana kierunkowoœæ tekstury jest podkreœlona równoleg³ym
u³o¿eniem blaszek serycytu.

Fyllity charakteryzuj¹ siê struktur¹ bardzo drobnoblastyczn¹ i lepidoblastyczn¹. S¹ zbudowane g³ównie z drobnych,
równolegle uk³adaj¹cych siê blaszek serycytu, grupuj¹cych siê miejscami w wiêksze, kierunkowo wyci¹gniête i czêsto po-
wyginane pakiety, pomiêdzy którymi znajduje siê drobnoziarnista mozaika kwarcowa.

Kwarc ¿y³owy stanowi ska³ê sk³adaj¹c¹ siê z du¿ych, pozazêbianych, hipautomorficznych i ksenomorficznych ziarn
kwarcu o falistym wygaszaniu œwiat³a. Miêdzy poszczególnymi ziarnami czêsto spotyka siê rozproszone tlenki Fe.

Ska³y granitoidowe zazwyczaj wykazuj¹ daleko posuniête procesy wtórnych przemian, które w powa¿nym stopniu
utrudniaj¹ ich charakterystykê. Wykazuj¹ strukturê hipautomorfowo-ziarnist¹, teksturê najczêœciej bez³adn¹ z tendencj¹
do kierunkowej. S¹ zbudowane g³ównie z kwarcu, zserycytyzowanego plagioklazu, ortoklazu, muskowitu i schlorytyzo-
wanego biotytu. Wœród minera³ów akcesorycznych spotyka siê cyrkon i rutyl oraz tlenki Fe.

Ska³y wulkaniczne wykazuj¹ zazwyczaj strukturê diabazow¹. Wœród g³ównych sk³adników wystêpuj¹ listewki plagio-
klazu, miêdzy którymi tkwi¹ skalenie potasowe oraz nieliczne, schlorytyzowane minera³y ciemne oraz kalcyt lub anhydryt.

Wœród ziarn mineralnych wystêpuj¹cych w zlepieñcach na uwagê zas³uguj¹ skalenie, kwarc i ³yszczyki. Skalenie s¹
reprezentowane zarówno przez plagioklazy, jak i skalenie potasowe. Najczêœciej spotykanym skaleniem potasowym jest
ortoklaz, przechodz¹cy bardzo czêsto w albit szachownicowy. Niekiedy spotykany jest równie¿ mikroklin, który jest
znacznie œwie¿szy i nie wykazuje ¿adnych zmian czy wtórnych przeobra¿eñ. Plagioklazy s¹ reprezentowane g³ównie
przez albit, wzglêdnie kwaœny oligoklaz. Spoœród minera³ów blaszkowych najczêœciej pojawia siê biotyt. Wykazuje on
zabarwienie od zielonego do brunatnego oraz niskie barwy interferencyjne, charakterystyczne dla biotytu przecho-
dz¹cego w chloryt. Niekiedy spotykany jest równie¿ muskowit i serycyt.

Spoiwem ska³ zlepieñcowatych jest z regu³y kalcyt. Sporadycznie mo¿na spotkaæ nagromadzenia automorficznych
¿erdek anhydrytu.

Drug¹ grupê ska³ zaliczanych do karbonu i czerwonego sp¹gowca stanowi¹ piaskowce. W porównaniu ze zlepieñca-
mi s¹ nieco mniej urozmaicone pod wzglêdem petrograficznym, ale za to znacznie przewy¿szaj¹ zlepieñce pod wzglêdem
czêstoœci wystêpowania. S¹ to ska³y szarog³azowe, o barwie brunatnawej lub popielatoszarej, o strukturze psamitowej
i nieregularnie zaznaczaj¹cej siê teksturze kierunkowej. S¹ zbudowane g³ównie z kwarcu, skaleni (przede wszystkim pla-
gioklaz, a rzadziej ortoklaz i mikroklin), minera³ów blaszkowych (muskowit, biotyt, serycyt, chloryt, illit, lokalnie kaoli-
nit), okruchów ska³, wêglanów (kalcyt i dolomitu). W zmiennych iloœciach pojawiaj¹ siê tlenki ¿elaza, a miejscami tak¿e
siarczany, piryt, leukoksen, cyrkon, rutyl i granat. Zawartoœæ wêglanów jest zmienna, a lokalnie zawartoœæ kalcytu wzra-
sta tak bardzo, ¿e piaskowce przechodz¹ w wapienie szarog³azowe.

Zmiennoœæ petrograficzna piaskowców w profilu jest stosunkowo niewielka i jest zwi¹zana przede wszystkim z ro-
dzajem klastów litycznych oraz wystêpowaniem lub brakiem siarczanów. Piaskowce dolnej czêœci profilu zawieraj¹ kla-
sty ska³ wulkanicznych, którym towarzysz¹ automorficzne ¿erdki plagioklazów. Udzia³ materia³u wulkanogenicznego
waha siê w bardzo szerokim zakresie: od kilku procent w utworach szarog³azowych do kilkudziesiêciu procent w utwo-
rach typu tufogenicznego. Charakterystyczn¹ cech¹ tych piaskowców jest te¿ wystêpowanie siarczanów. Z kolei w pias-
kowcach wy¿szej czêœci profilu nie wystêpuj¹ klasty ska³ wulkanicznych, lecz okruchy ró¿nych ³upków metamorficz-
nych, nie stwierdza siê te¿ w tych ska³ach obecnoœci siarczanów. Pozosta³e cechy petrograficzne piaskowców s¹ bardzo
podobne.

Do g³ównych sk³adników piaskowców nale¿y kwarc. Minera³ ten wykazuje doœæ dobre obtoczenie oraz spokojne,
rzadko faliste wygaszanie. Sporadycznie spotyka siê ziarna mozaikowe z wrostkami illitu. Miejscami widoczne jest wy-
pieranie kwarcu przez kalcyt.

Plagioklazy zwykle s¹ reprezentowane przez albit–oligoklaz. Zmienny pokrój, typ i wykszta³cenie zbliŸniaczeñ,
a czêœciowo te¿ zmiennoœæ stopnia przeobra¿eñ i sk³adu wskazuj¹ na wystêpowanie ziarn o ró¿nym pochodzeniu. Plagio-
klazy z górnej czêœci kompleksu permokarboñskiego wykazuj¹ zwykle zbliŸniaczenia albitowe i karlsbadzkie, a ziarna
bogatsze w anortyt zawieraj¹ wrostki serycytu. Bardziej szczegó³owo (z wykorzystaniem stolika uniwersalnego) zbadano
plagioklazy z piaskowców dolnej czêœci profilu, bogatych w klasty wulkaniczne. Dominowa³y œwie¿e, nieobtoczone ziar-
na plagioklazu o zawartoœæ anortytu od 3 do 13%, rzadziej wystêpowa³ albit (An2-3) z reliktowymi wrostkami andezynu
(An35). Plagioklazy te wykazuj¹ zbliŸniaczenia albitowe i albitowo-peryklinowe oraz optykê niskotemperaturow¹. Pla-
gioklazy tej grupy pochodz¹ zapewne ze zalbityzowanych ska³ wulkanicznych. Ponadto obserwuje siê plagioklazy silniej
obtoczone, zbliŸniaczone wed³ug prawa albitowego i albitowo-karlsbadzkiego, zawieraj¹ce do 15% anortytu. Pochodze-
nie tego typu plagioklazów nie zosta³o bli¿ej okreœlone.

Wœród skaleni potasowych iloœciowo zdecydowanie dominuje ortoklaz. Jego ziarna s¹ w ró¿nym stopniu zalbityzo-
wane: od ziarn niewykazuj¹cych przeobra¿eñ, przez osobniki z nielicznymi pertytami infiltracyjnymi, po ziarna albitu
szachownicowego. M³odszy etap przeobra¿eñ ortoklazu stanowi wypieranie tego minera³u przez kalcyt.
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Biotyt wystêpuje w dwóch odmianach ró¿ni¹cych siê barw¹. Napotkaæ mo¿na biotyt o barwie zielonej w ró¿nych od-
cieniach oraz biotyt brunatny (cynamonowy). Obydwie odmiany wykazuj¹ silny pleochroizm. W dolnej czêœci komplek-
su osadowego biotyt jest zwykle silnie schlorytyzowany.

Wêglany wystêpuj¹ce w piaskowcach s¹ reprezentowane zarówno przez kalcyt, jak i dolomit. Kalcyt z regu³y wcho-
dzi w sk³ad spoiwa, dolomit natomiast tworzy pojedyncze ziarna o romboedrycznym pokroju lub drobnoziarniste skupie-
nia. Czêsto obserwuje siê wypieranie przez kalcyt takich minera³ów, jak skalenie czy kwarc.

Obecnoœæ siarczanów jest charakterystyczna dla piaskowców dolnej czêœci omawianego kompleksu osadowego (po-
ni¿ej g³êbokoœci 888,1 m). Wystêpuje tu zarówno anhydryt, jak i gips. Anhydryt tworzy ziarna o pokroju ¿erdkowatym
lub tafelkowatym oraz pojawia siê w formie ¿y³ek. Bardzo czêsto wypiera skalenie i kwarc, a sam jest z kolei zastêpowa-
ny przez gips.

Oprócz piaskowców w omawianym kompleksie osadowym doœæ znaczny udzia³ maj¹ równie¿ utwory mu³owcowe.
Zdecydowana wiêkszoœæ wyst¹pieñ mu³owców przypada na górny odcinek profilu, gdzie mu³owce tworz¹ gêste prze-
³awicenia ze zlepieñcami, szarog³azami i i³owcami. W dolnej czêœci mu³owców jest znacznie mniej i razem z i³owcami
tworz¹ tylko drobne prze³awicenia w obrêbie ska³ grubiejokruchowych.

Dok³adniejsze opisy petrograficzne wykonano dla mu³owców wy¿szej czêœci profilu (Milewicz, Kornaœ, 1969). S¹ to
ska³y o barwach brunatnych lub popielatoszarych. W stanie suchym s¹ zwarte, a zawilgocone rozpadaj¹ siê niekiedy na
drobne bloczki. Ich sk³adnikami s¹: kwarc, skalenie (plagioklaz, ortoklaz, rzadko mikroklin), minera³y blaszkowe (sery-
cyt, illit, chloryt), wêglany (kalcyt i dolomit), tlenki Fe i leukoksen. Ziarna kwarcu wykazuj¹ s³abe obtoczenie i spokojne,
rzadziej faliste wygaszanie œwiat³a. Skalenie maj¹ zmienny stopieñ przeobra¿eñ. Kwaœne plagioklazy i mikroklin s¹ œwie-
¿e, podczas gdy bardziej zasadowe plagioklazy s¹ zserycytyzowane, a ortoklaz „silnie roz³o¿ony”. Chloryt tworzy drob-
ne, czasami zaokr¹glone blaszki i wykazuje s³aby pleochroizm w odcieniach zielonych. Prawdopodobnie jest produktem
przeobra¿eñ biotytu. Spoœród wêglanów szczególnie powszechny jest dolomit, który tworzy niekiedy du¿e nagromadze-
nia, z czym wi¹¿e siê przejœcie mu³owców w dolomity. Drugi spoœród wêglanów, kalcyt, tworzy spoiwo oraz pojedyncze,
ksenomorficzne ziarna.

Mu³owce w dolnej czêœci profilu s¹ wykszta³cone zapewne podobnie do opisanych powy¿ej, lecz zawieraj¹ wiêcej
skaleni oraz anhydryt. Wystêpuj¹ wœród nich odmiany okreœlone jako tufogeniczne, ale nie s¹ podane bli¿sze charaktery-
styki tych ska³.

Ostatni¹ z odmian skalnych w omawianym kompleksie reprezentuj¹ i³owce. S¹ one s³abo rozpowszechnione i tworz¹
jedynie cienkie przewarstwienia wœród innych ska³. Makroskopowo, a tak¿e pod wzglêdem cech petrograficznych, s¹
zbli¿one do mu³owców, od których ró¿ni je przede wszystkim znacznie wiêksza zawartoœæ minera³ów ilastych (g³ównie
illit i serycyt). W mniejszych iloœciach wystêpuj¹: kwarc, skalenie i wêglany, podrzêdnie tlenki Fe i leukoksen.

PERM

PERM GÓRNY

Cechsztyn

Cyklotem PZ1 Werra

Pierwotnie do cechsztynu zaliczane by³y wy³¹cznie utwory wêglanowe nawiercone na g³êbokoœci 68,5–151,0 m. Jed-
nak na podstawie nowszych pogl¹dów (patrz rozdzia³ „Wyniki badañ stratygraficznych i litostratygraficznych”) granica
pomiêdzy utworami zaliczanymi do cechsztynu i neogenu zosta³a przesuniêta ku górze na g³êbokoœæ 46,0 m. W tym ujê-
ciu cechsztyn jest reprezentowany g³ównie przez seriê wapnisto-dolomityczn¹, przechodz¹c¹ ku górze w utwory okru-
chowo-ilaste. Seria wapnisto-dolomityczna charakteryzuje siê monotonnym szaropopielatym zabarwieniem oraz s³abo
zaznaczonym warstwowaniem, niekiedy podkreœlonym ciemniejszymi wk³adkami marglistymi. Utwory okruchowo-ila-
ste s¹ reprezentowane g³ównie przez ciemnoszare gliny piaszczyste, piaski gliniaste, a w stropie przez jasnoszare i³y dolo-
mityczne i ciemnobr¹zowe i³y plastyczne.

Przeprowadzone badania petrograficzne koncentrowa³y siê przede wszystkim na utworach wêglanowych. Stwierdzo-
no w nich obecnoœæ zarówno odmian czysto kalcytowych, jak i dolomitowych, a tak¿e cz³onów poœrednich. Czyste wa-
pienie wystêpuj¹ w partii sp¹gowej na g³êbokoœci 121,8–140,0 m i zalegaj¹ bezpoœrednio na zlepieñcach podstawowych.
Zawartoœæ kalcytu w tych ska³ach wynosi ok. 90% (tab. 5). S¹ to ska³y bardzo drobnoziarniste, o prze³amie muszlowym,
doœæ zwarte, zbudowane z drobnoziarnistej mozaiki kalcytowej, wœród której miejscami tkwi¹ nieobtoczone, ostrokrawê-
dziste ziarna kwarcu, skupienia pirytu, a tak¿e fragmenty fauny. Te ostatnie maj¹ owalny kszta³t. Ich partie wewnêtrzne s¹
wype³nione kalcytem, natomiast otoczki s¹ zbudowane z kalcytu lub rzadziej chalcedonu. Powy¿ej serii wapieni kalcyto-
wych, na g³êbokoœci 81,5–121,8 m, wystêpuj¹ wapienie dolomityczne, które nastêpnie przechodz¹ w dolomity wapniste.
£¹czna zawartoœæ wêglanów w tych ostatnich ska³ach waha siê w granicach ok. 85–91%, przy czym zawartoœæ kalcytu
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zmienia siê od 9,3 do 19,6%, a dolomitu od 81,9 do 66,0% (tab. 5). S¹ to ska³y bardzo drobnoziarniste, zwarte, z czêstymi
przewarstwieniami ilastymi. S¹ one zbudowane prawie wy³¹cznie z izometrycznych romboedrów dolomitu. Miejscami
spotyka siê wiêksze skupienia zbudowane z du¿ych, ksenomorficznych ziarn kalcytu. W zmiennej iloœci wystêpuj¹ mine-
ra³y ³useczkowe, detrytyczny kwarc, skalenie, automorficzne ziarna pirytu oraz fragmenty fauny.
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T a b e l a 5

Analizy chemiczne ska³ wêglanowych (w % wag.)

Wapienie Dolomity wapniste

g³êbokoœæ [m]

121,8 133,4 137,0 76,5 78,5

SiO2 0,70 3,52 3,92 7,60 3,70

Al2O3 0,49 1,32 1,15 2,51 1,20

Fe2O3 0,14 0,77 0,88 1,36 1,44

FeO 0,14 0,28 0,28 0,42 0,56

MgO 1,02 1,01 1,13 14,06 17,49

CaO 54,07 49,21 51,12 31,0 30,20

CO2 40,09 38,27 39,04 40,06 43,18

Kalcyt 91,2 87,1 88,7 19,6 9,3

Dolomit – – – 66,0 81,9

Wêglany 91,2 87,1 88,7 85,6 91,2



Adam IHNATOWICZ

WYNIKI BADAÑ GEOFIZYCZNYCH

Zakres wykonanych pomiarów geofizycznych w otworze wiertniczym Gronów IG 1 podano w czêœci wstêpnej niniej-
szego opracowania. Celem badañ by³o: ustalenie litologii przewierconych osadów, ich mi¹¿szoœci i g³êbokoœci zalegania,
weryfikacja granic stratygraficznych oraz okreœlenie stanu technicznego otworu. Interpretacjê otrzymanych wyników
przedstawiono poni¿ej (Milewicz, Kornaœ, 1969).

Profilowanie krzywizny otworu wskaza³o, ¿e jest ono niewielkie — ca³kowite odejœcie osi odwiertu od pionu (w najni¿ej
pomierzonym punkcie na g³êbokoœci 1370,0 m) wynosi 16,4 m przy azymucie 166°. Pomiar by³ wykonywany co 20 m. Od-
chylenie osi odwiertu ku SSE nastêpowa³o od g³êbokoœci 680,0 do 1200,0 m, poni¿ej kierunek ten zmieni³ siê na S.

Pomiar œrednicy otworu wiertniczego nie wykaza³ obecnoœci kawern. Ma³e zmiany œrednicy s¹ zwi¹zane wy³¹cznie
z ró¿n¹ odpornoœci¹ ska³ i ró¿nym stopniem ich spêkania. Jednolite, ma³e zwiêkszenie œrednicy otworu wystêpuje w in-
terwa³ach 575,0–740,0 m i 875,0–1070,0 m. W dolnej czêœci otworu notuje siê liczne nag³e rozszerzenia i zwê¿enia,
prawdopodobnie zwi¹zane ze spêkaniem ska³y. Najwiêksze zró¿nicowanie œrednicy obserwuje siê w obrêbie mu³owców.

Pomiar temperatury w otworze wiertniczym dla zakresu g³êbokoœci 130,0–1370,0 m wykonano po stójce wynosz¹cej
158 godzin. Pocz¹tkowa temperatura wynosi³a 11°C, a nastêpnie regularnie wzrasta³a, osi¹gaj¹c 30,4°C na g³êbokoœci
1342,5 m. Poni¿ej nast¹pi³ szybki wzrost temperatury do 31,6°C oraz do 32,8°C na g³êbokoœci 1370,0 m. Z przeprowa-
dzonego pomiaru wynika, ¿e stopieñ geotermiczny jest wysoki i wynosi 56,4 m/1°C.

Sondowanie opornoœci SO da³o bardzo zró¿nicowane krzywe. Zwiêkszenie oporu pozornego nast¹pi³o w obrêbie
cechsztyñskich wapieni dolomitycznych, a tak¿e w dolnocechsztyñskich wapieniach i w zlepieñcu granicznym (na g³êbo-
koœci 120,0–150,0 m). Ni¿ej, do 380,0 m, krzywa jest nieregularna, co prawdopodobnie odzwierciedla zmienn¹ zawar-
toœæ sk³adnika ilastego. W interwale 380,0–875,0 m opornoœæ jest stabilna, o niewielkich amplitudach. Poni¿ej amplituda
opornoœci jest bardziej zmienna, a od g³êbokoœci 1341,0 m zwiêksza siê, co odpowiada³oby wystêpuj¹cym tu ska³om
metamorficznym.

Profilowanie gradientu potencja³ów polaryzacji w³asnej — gradient PS — wykazuje wiêksze zró¿nicowanie. Szcze-
gólnie silne wahania (do 15 mV) wystêpuj¹ w czêœci górnej do g³êbokoœci 130,0 m oraz w w interwale 990,9–1225,0 m
(do 20 mV). Granica ska³y osadowe/metamorfik na krzywej grad PS nie zaznacza siê.

Profilowanie naturalnej promieniotwórczoœci PG wykaza³o, ¿e w badanym otworze w interwale 0,0–650,0 m wynosi
na ogó³ 700–1000 imp./min, w interwale 650,0–725,0 m — 1100–2000 imp./min, a w interwale 725,0–835,0 m — od
1100 do ponad 2000 imp./min. Poni¿ej (od g³êbokoœci 835,0 do sp¹gu otworu) nastêpuje wyraŸny wzrost promieniotwór-
czoœci naturalnej do 6250–6850 imp./min.

Profilowanie gamma-gamma PGG da³o zró¿nicowane wyniki: 1600–6400 imp./min od stropu otworu do g³êbokoœci
ok. 980,0 m. W miejscach powiêkszonej œrednicy otworu dochodzi nawet do 9000 imp./min. Poni¿ej, w interwale 1000 m
do sp¹gu otworu, wartoœci s¹ bardzo zró¿nicowane i wahaj¹ siê od 1000 do ponad 5400 imp./min.

Profilowanie wtórnej promieniotwórczoœci ska³ neutron-gamma PNG wykaza³o zmienn¹ intensywnoœæ promieniowa-
nia od 4000 do 9000 imp./min w interwale 2,0–940,0 m. Ni¿ej, w interwale 940,0–1300,0 m, amplituda waha siê w grani-
cach 6000–13000 imp./min, a poni¿ej 1300,0 m — 6000–17 000 imp./min. Znacz¹ce wahania krzywej PNG œwiadcz¹
o du¿ym zró¿nicowaniu porowatoœci ska³y, czyli o zró¿nicowanym stopniu zailenia.

Autorzy badañ geofizycznych (Jobda i in., 1966) nie wyznaczyli na podstawie pomiarów kompleksów litologicznych,
w zwi¹zku z czym próbê tak¹ podj¹³ autor niniejszego tekstu (por. fig. 1). WyraŸna korelacja pomiêdzy profilem geo-
logicznym a geofizycznym wystêpuje w obrêbie utworów cechsztynu. Obecnoœæ partii wapienno-dolomitycznych zazna-
cza siê w profilowaniu œrednicy, sondowaniu opornoœci, profilowaniu gamma, profilowaniu gamma-gamma i profilowa-
niu neutron-gamma. W ni¿szej czêœci profilu (formacja z Wielis³awki i ze Œwierzawy), charakteryzuj¹cej siê wystêpowa-
niem partii mu³owcowych, ich obecnoœæ wyraŸniej zaznacza siê na krzywych: profilowania œrednicy, sondowania opor-
noœci, profilowania gamma-gamma i neutron-gamma.

W otworze wiertniczym Gronów IG 1 wykonano pomiary prêdkoœci œrednich (W¹siewicz, 1967). Na podstawie po-
miarów wydzielono trzy interwa³y prêdkoœci kompleksowej: g³êb. 0,0–250,0 m — 3750 m/sek; g³êb. 250,0–1200,0 m —
4000 m/sek oraz g³êb. 1200,0–1350,0 m — 5700 m/sek. Pierwsza zmiana prêdkoœci nast¹pi³a w obrêbie serii piaskowco-
wej, druga na granicy zlepieniec/mu³owiec. Pomiar prêdkoœci nie obj¹³ granicy z metamorfikiem.
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NAJWA¯NIEJSZE WYNIKI BADAÑ

Najwa¿niejsze wyniki odwiercenia otworu Gronów IG 1 s¹ nastêpuj¹ce:
1. Przewiercono osady czwartorzêdu, neogenu (miocenu œrodkowego), permu górnego (cechsztynu, cyklotemu PZ1

Werra, oraz czerwonego sp¹gowca górnego), permu dolnego (czerwonego sp¹gowca dolnego), karbonu górnego (ste-
fanu C) oraz nawiercono utwory paleozoiku dolnego.

2. Formacjê z Boles³awca mo¿na uznaæ za odpowiednik formacji z Radkowa z depresji œródsudeckiej, formacjê
z Wielis³awki za odpowiednik formacji z Krajanowa i S³upca, natomiast formacjê ze Œwierzawy za odpowiednik formacji
z Ludwikowic.

3. Nawiercone osady karbonu górnego nie zawieraj¹ pok³adów wêgla, podobnie jak wy¿ej wymienione osady z base-
nu œródsudeckiego.
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W SERII PROFILE G£ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO

DOTYCHCZAS UKAZA£Y SIÊ:1

Zeszyt 1. Kamieñ Pomorski IG 1
Zeszyt 2. Sulechów IG 1, Zb¹szynek IG 1,

Miêdzychód IG 1
Zeszyt 3. Opole Lubelskie IG 1
Zeszyt 4. Magnuszew IG 1
Zeszyt 5. Kroœniewice IG 1
Zeszyt 6. Szczecin IG 1
Zeszyt 7. Wêgrzynów IG 1
Zeszyt 8. Marcinki IG 1
Zeszyt 9. Pas³êk IG 1
Zeszyt 10. W¹growiec IG 1
Zeszyt 11. Strzelno IG 1
Zeszyt 12. Dankowice IG 1
Zeszyt 13. T³uszcz IG 1
Zeszyt 14. Bartoszyce IG 1, Go³dap IG 1
Zeszyt 15. Kock IG 1
Zeszyt 16. Suwa³ki IG 1 (Szlinokiemie IG 1)
Zeszyt 17. Wojciechów IG 1
Zeszyt 18. Wê¿owice IG 1
Zeszyt 19. Wêgleszyn IG 1
Zeszyt 20. Ciepielów IG 1
Zeszyt 21. Milianów IG 1
Zeszyt 22. Wolin IG 1
Zeszyt 23. Biskupin IG 1, Nowa KuŸnia IG 2,

Chocianów IG 3
Zeszyt 24. Tomaszów Lubelski IG 1, Jarczów IG 2
Zeszyt 25. Krowie Bagno IG 1
Zeszyt 26. B¹kowa IG 1
Zeszyt 27. Prabuty IG 1
Zeszyt 28. ¯ebrak IG 1
Zeszyt 29. Okuniew IG 1
Zeszyt 30. Rzeki IG 1
Zeszyt 31. Strzelce IG 1, Strzelce IG 2
Zeszyt 32. ¯arnowiec IG 1
Zeszyt 33. P¹gów IG 1
Zeszyt 34. Jarnowice IG 1
Zeszyt 35. Wiêcki IG 1
Zeszyt 36. Jastrzêbna IG 1
Zeszyt 37. Koszalin IG 1
Zeszyt 38. Bia³obrzegi IG 1
Zeszyt 39. Olsztyn IG 1, Olsztyn IG 2
Zeszyt 40. Bytów IG 1
Zeszyt 41. Chociwel IG 1
Zeszyt 42. Cz³uchów IG 1
Zeszyt 43. Choszczno IG 1

Zeszyt 44. £ochów IG 1, £ochów IG 2
Zeszyt 45. Niedrzwica IG 1
Zeszyt 46. Kalisz IG 1
Zeszyt 47. Dryga³y IG 1, Dryga³y IG 2, Rydzewo IG 1
Zeszyt 48. Po³czyn IG 1
Zeszyt 49. Trzebunia IG 1
Zeszyt 50. Ruszów IG 1, Tarnowatka IG 1
Zeszyt 51. Potok Ma³y IG 1
Zeszyt 52. Radwanów IG 1
Zeszyt 53. Solarnia IG 1
Zeszyt 54. Koœcierzyna IG 1
Zeszyt 55. Lubliniec IG 1
Zeszyt 56. Œroda IG 1, Œroda IG 2
Zeszyt 57. Oœno IG 1
Zeszyt 58. Piotrków XX, Bychawa SW 3, Trawniki SW 2
Zeszyt 59. Potrójna IG 1
Zeszyt 60. Gostynin IG 1/1a, Gostynin IG 3, Gostynin IG 4,

¯ychlin IG 3
Zeszyt 61. £owicz IG 1, Raducz IG 1
Zeszyt 62. Ustronie IG 1
Zeszyt 63. Hel IG 1
Zeszyt 64. Studzianna IG 1
Zeszyt 65. Mszczonów IG 1, Mszczonów IG 2,

Nadarzyn IG 1
Zeszyt 66. Radzyñ IG 1
Zeszyt 67. Gdañsk IG 1
Zeszyt 68. Kaplonosy IG 1
Zeszyt 69. Ko³o IG 3, Ko³o IG 4, Poddêbice IG 1
Zeszyt 70. W³oszczowa IG 1
Zeszyt 71. Ksi¹¿ Wielki IG 1
Zeszyt 72. Wykroty IG 1
Zeszyt 73. Boles³awiec IG 1
Zeszyt 74. Bia³a Wielka IG 1
Zeszyt 75. NiedŸwiedŸ IG 1, NiedŸwiedŸ IG 2
Zeszyt 76. Bo¿a Wola IG 1
Zeszyt 77. Secemin IG 1
Zeszyt 78. Borek Strzeliñski IG 1
Zeszyt 79. Lubawka IG 1
Zeszyt 80. Brzegi IG 1
Zeszyt 81. £om¿a IG 1, £om¿a IG 2, £om¿a IG 3
Zeszyt 82. Dzikowiec IG 1
Zeszyt 83. Grzêdy IG 1
Zeszyt 84. Moñki IG 1, Moñki IG 2
Zeszyt 85. Czy¿e IG 1
Zeszyt 86. Holeszów IG 1, Holeszów IG 2

1 Zeszyty do numeru 63 ukaza³y siê jako Profile g³êbokich otworów wiertniczych Instytutu Geologicznego;
zeszyty 103–115 s¹ dostêpne tylko w wersji elektronicznej on-line na stronie internetowej Pañstwowego Instytutu Geologicznego



Zeszyt 87. Gierczyn G–IV/19, Gierczyn G–IV/26
Zeszyt 88. Unis³aw Œl¹ski IG 1
Zeszyt 89. Narejki IG 1, Narejki IG 2
Zeszyt 90. Udryñ (opracowanie zbiorcze)
Zeszyt 91. Oziab³y IG 1
Zeszyt 92. Jêdrzejów IG 1
Zeszyt 93. Krobica K-II/3, Krobica K-II/4
Zeszyt 94. G³uszyca Górna IG 1
Zeszyt 95. Wigry IG 1
Zeszyt 96. Wiejki IG 1
Zeszyt 97. Cesarzowice IG 1
Zeszyt 98. Mi³ków IG 1
Zeszyt 99. Kolno IG 1

Zeszyt 100. Chomi¹¿a IG 1, Œroda Œl¹ska IG 1, Wilków IG 1
Zeszyt 101. Barg³ów IG 1, Barg³ów IG 2
Zeszyt 102. Filipów IG 1
Zeszyt 103. Jasieñ IG 1
Zeszyt 104. Lipowa IG 4, Odra 4
Zeszyt 105. Sejny IG 1, Sejny IG 2
Zeszyt 106. Œwidna IG 1
Zeszyt 107. Brzegi Dolne IG 1
Zeszyt 108. Tokarnia IG 1
Zeszyt 109. Borzêta IG 1
Zeszyt 110. KuŸmina IG 1
Zeszyt 111. Opoczno PIG 2
Zeszyt 112. Osta³ów PIG 2
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